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

je se ni ške no vi ce
Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 28. februarja 2020, šte vil ka 4

OBČINSKE NOVICE

Letos obnova treh 
otroških igrišč
Zaključila se bo obnova 
igrišč Biba na Plavžu in Pod 
gozdom za Gimnazijo Jese-
nice ter začela obnova igri-
šča Rožle na Cesti revolucije.
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OBČINSKE NOVICE

Polomili sto petdeset 
količkov za sneg
Vandalizem se je pojavil na 
parkirišču pri nekdanjem Fi-
promu in na Koroški Beli.
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MLADI

Nudijo varen prostor 
za osebe LGTB+ 
V Mladinskem centru Jeseni-
ce vsako drugo sredo v me-
secu potekajo dogodki Čas 
za STIK Jesenice – podporna 
skupina za osebe LGBT+.
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ZANIMIVOSTI

Marca nov dobrodelni 
koncert za nova okna
Na Osnovni šoli Koroška 
Bela želijo zbrati še nekaj de-
narja za zamenjavo preosta-
lih oken, zato tudi letos pri-
pravljajo dobrodelni koncert.
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»Tako, draga 
Marjanca ...«
V Kosovi graščini na 
Jesenicah je na ogled 
razstava del jeseniške 
slikarke, ki je večino 
življenja preživela v 
Parizu, Marjance 
Dakskofler Savinšek.
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Simon Šubic

Začetek gradnje druge cevi 
karavanškega predora bo 
daleč največja letošnja inve-
sticija na slovenskih avtoce-
stah, ne pa tudi edina. 
Družba za avtoceste v RS 
(Dars) namreč za letos načr-
tuje tudi vrsto večjih obno-
vitvenih del na avtocestnem 
križu, katerih skupna vre-
dnost znaša 194 milijonov 
evrov. Dva večja projekta 
bosta potekala tudi na go-
renjskem avtocestnem kra-
ku, in sicer sanacija dveh 
viaduktov na Jesenicah ter 
preplastitev odseka med 
Brezjami in Kranjem zahod 
v smeri Ljubljane.
Sanacija viaduktov Podme-
žakla 3 in Podmežakla 4 v 
smeri proti Karavankam ter 
obnova voziščne konstrukci-
je na območju obeh viaduk-
tov na odseku med priključ-
koma Lipce in Hrušica v 
razdalji približno 1,6 kilo-

metra bo predvidoma pote-
kala jeseni. V času obnovi-
tvenih del bo promet urejen 
po drugi polovici avtoceste, 
po enem pasu v vsako smer 
vožnje, so razložili na Dar-
su.
Prav tako jeseni naj bi izve-
dli tudi preplastitev odseka 
med priključkoma Brezje in 
Kranj zahod v smeri Ljublja-
ne v razdalji približno 8,6 
kilometra. Kot so pojasnili 
na Darsu, bo tedaj promet 
urejen enako kot pri lanski 
obnovi istega odseka v sme-
ri proti Karavankam. Pro-
met bo torej potekal po dveh 
zoženih pasovih v vsako 
smer vožnje po sistemu 2 + 
1 + 1, kar pomeni, da bo v 
smeri Ljubljane levi pas ure-
jen po drugi polovici avtoce-
ste in bo od drugih dveh (v 
smeri Jesenic) ločen z nizko 
betonsko varnostno ograjo, 
en pas pa bo urejen ob grad-
bišču, torej po smernem 
vozišču proti Ljubljani.

Poleg druge cevi 
še dve obnovi
Na gorenjski avtocesti bodo jeseni potekala tudi 
obnovitvena dela na dveh viaduktih na Jesenicah 
ter med priključkoma Brezje in Kranj zahod.

Prva skladba  
je posvečena 
babici
Alja Wolte Sula je 24-letna 
pevka s Koroške Bele, ki 
je lani izdala svojo prvo 
avtorsko skladbo Nana.
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Urša Peternel

Začetek gradnje druge cevi 
predora Karavanke je vse 
bližje. Na Darsu pričakujejo, 
da bodo izbranega izvajalca 
za gradnjo vzhodne cevi pre-
dora Karavanke v delo uve-
dli v prihodnjih dneh. Pod-
jetje Cengiz Insaat je na-
mreč v torek preložilo zahte-
vano bančno garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. Po pregledu in 
preverbi dokumentov bo iz-
vajalec v čim krajšem mo-
žnem roku uradno uveden v 

delo in s tem bo pričel teči 
pogodbeni rok, so nam po-
vedali na Darsu. 
Kot je znano, je bila pogod-
ba sklenjena za predvideno 
62-mesečno obdobje gradi-
tve druge cevi predora in de-
setletno obdobje garancij-

skih obveznosti. Pogodbena 
vrednost znaša 98,5 milijo-
na evrov brez DDV oziroma 
120,2 milijona evrov z DDV. 
Bančna garancija pa znaša 
10 odstotkov od vrednosti z 
DDV, torej 12 milijonov 
evrov, so pojasnili na Darsu.
Medtem je Dars podpisal 
tudi pogodbo o najemu de-
vetdeset milijonov evrov po-
sojila Evropske investicijske 
banke, s katerim bo financi-

ral izgradnjo druge cevi in 
obnovo obstoječe cevi. Poso-
jilo so najeli za 22 let, pri 
čemer prva tri leta velja mo-
ratorij na odplačevanje.
Kot je dejal predsednik 
uprave Darsa Tomaž Vidic, 
bodo z omenjenim posoji-
lom pokrili polovico predvi-
dene investicijske vrednosti 
projekta, za preostanek 
bodo namenili lastna sred-
stva in najeli še druge kredi-

te. Vidic je spomnil, da je bil 
postopek oddaje javnega na-
ročila dolgotrajen in zelo 
zahteven, saj je morala Dr-
žavna revizijska komisija 
kar petkrat odločati o zah-
tevkih za revizijo. Kljub 
temu pa Dars na podlagi 
zagotovil izvajalca pričakuje, 
da bodo zamudo v čim večji 
možni meri nadoknadili in 
zatem tudi začeli obnavljati 
obstoječo cev.

Uvedba Cengiza v 
delo v nekaj dneh
Na Darsu pričakujejo, da bodo izbranega izvajalca Cengiz Insaat v delo za izgradnjo druge cevi 
predora Karavankev delo uvedli v čim krajšem času.

Podpis pogodbe o najemu posojila za izgradnjo druge cevi in obnovo obstoječe cevi 
z Evropsko investicijsko banko / Foto: Gorazd Kavčič

Oživili jeseniški pustni 
karneval

Pustna povorka se je vila od Hrušice do Čufarjevega trga 
na Jesenicah in nazaj. / Foto: Tina Dokl
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Na Občini Jesenice so 
povedali, da bodo 
oblikovali delovno 
skupino, ki bo 
spremljala gradnjo in 
pri odprtih vprašanjih 
zastopala interese 
lokalne skupnosti.
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Za brezdomne osebe, ki so 
jeseniški občani, Občina 
Jesenice zagotavlja mož-
nost začasne namestitve v 
bivalnem zabojniku, je 
povedala pomočnica direk-
torice Centra za socialno 
delo Gorenjska Anita Bre-
gar. Lani so bile v bivalniku 
nameščene štiri osebe, ena 
je umrla. Uporabniki imajo 
zagotovljeno spanje in en 
topel obrok, ki ga prejema-
jo v Domu dr. Franceta 
Bergelja. Za bivanje mora-
jo uporabniki nameniti 
sedemdeset  odstotkov 
denarne socialne pomoči, 
ostanek je namenjen njiho-
vim preostalim stroškom.
A kot ugotavlja Anita Bre-
gar, bivalnik za brezdomce 
brez ustrezne strokovne 
podpore ter varnostnika ni 
ustrezna rešitev. »To se kot 
problem pojavi predvsem 
pri osebah, ki imajo veliko 
socialnih ali zdravstvenih 
težav, kot so zasvojenost, 
osebnostne motnje, nasilje 
... Pogosto se srečamo z 
brezdomnimi, ki poleg 
namestitve potrebujejo tudi 
zdravniško pomoč oziroma 
so invalidi in je bivalnik zan-

je neprimerna namestitev. 
V namestitev smo prisiljeni, 
ker ne obstajajo druge mož-
nosti. V lanskem letu smo 
tako imeli zaradi namestitve 
brezdomca invalida in obe-
nem hudega odvisnika zelo 
veliko težav,« je povedala 
Bregarjeva.
Na centru tudi ugotavljajo, 
da na celotnem območju 
upravne enote Jesenice 
nimajo ustreznih rešitev za 
bivanje oseb z zelo nizkim 
socialnim in finančnim sta-
tusom, saj nobena od občin 
ne razpolaga z bivalnimi 
enotami oziroma stanovanji 
z nižjim standardom in pos-
ledično nižjimi stroški. 
»Pri svojem delu se pogosto 
srečujemo z osebami in dru-
žinami, ki iz različnih razlo-
gov ne zmorejo plačila nep-
rofitnega, kaj šele tržnega 
najema in bi bila zanje vsaj 
začasno zelo ustrezna reši-
tev bivalna enota. Še posebej 
nujno bi bilo razmišljati o 
takih rešitvah na območju 
občine Jesenice, kjer se 
pojavlja največ oseb s social-
nimi in finančnimi težava-
mi,« meni sogovornica.
Lani se je tudi precej zmanj-
šala možnost za bivanje v 
samskem domu, saj so ti 

domovi zaradi pritoka delav-
cev iz tujine ponovno bolj 
zasedeni. 
»Pred nekaj meseci so bili 
zaradi krivdnih razlogov iz 
samskega doma izseljeni 
štirje naši občani. Enega 
nam je uspelo namestiti v 
Zavetišče Kranj, dva sta se 
odločila za zdravljenje odvi-
snosti od alkohola, četrta, 
ženska pa je še vedno brez 
bivališča. Brezdomne žen-
ske so tudi kategorija, za 
katero na našem območju 
nimamo ustrezne rešitve. 

Ker gre navadno za odvisni-
ce, jih ne moremo namešča-
ti v materinske domove, 
Zavetišče Kranj pa je po 
navadi polno zasedeno,« je 
povedala Anita Bregar.
Veliko uporabnikov tako še 
vedno prebiva v zasilnih in 
priložnostnih bivališčih, prav 
tako so v bivanjski negotovo-
sti občani, ki so nameščeni v 
komunah, zaporih in pred 
deložacijami. Med slednjimi 
so tudi družine z mladoletni-
mi otroki, je še opozorila 
Bregarjeva.

Kako je poskrbljeno 
za brezdomce
Na Jesenicah so v bivalnem zabojniku ta čas nameščeni trije brezdomci. Potrebovali bi bivalne enote 
za osebe z zelo nizkim socialnim in finančnim statusom, prav tako ni ustrezne rešitve za brezdomne 
ženske, opozarja Anita Bregar s Centra za socialno delo Gorenjske.

Jeseniški brezdomci imajo zagotovljeno spanje in topel 
obrok (slika je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Kultura je draga, a je nekul-
tura še dražja, je rek, ki mi 
občasno pride na misel. V 
zadnjih dneh je spet vznik-
nil iz spomina.
Povod, da sem se ponovno 
spomnil na znan rek, so dale 
fotografije nekakšnih grafi-
tov ali bolje rečeno čačkarij, 
narejenih z barvnimi razpr-
šilci, ki so v minulih dneh 
med drugimi nastale na Stari 
Savi (podobno je bilo pred 
dnevi tudi na Koroški Beli).

Bolj kot dejstvo, da je treba 
te čačkarije odstraniti (kar 
predstavlja dodatne naloge 
za komunalne delavce in 
nepotreben strošek za lokal-
no skupnost), me zanima 
odnos, ki so ga avtorji poka-
zali do našega skupnega 
okolja. Ta odnos ne kaže niti 
spoštovanja (tuje lastnine) 
niti odgovornosti do okolja, 
še manj kaže ustvarjalnost, 
odsotna je tudi vsakršna 
družbena kritika, tako da o 
smiselnosti takšnega počet-
ja sploh ne razpravljamo. 
Racionalne razlage za tovrst-
ne intervencije skratka ni. 
Odnos avtorjev do okolja 
lahko brez zadreg označimo 
za brezbrižen. In takšen 
odnos ni odnos, na katerega 
bi bili v katerikoli družbi 
lahko ponosni.

Povsem drugačen odnos do 
svojega okolja so pokazali 
organizatorji pustnega kar-
nevala, zbrani okoli KŠD 
Hrušica. Z organizacijo pri-
reditve, ki se je bomo števil-
ni z veseljem spominjali, so 
izkazali skrb, spoštovanje, 
odgovornost do lokalnega 
okolja, k vsemu naštetemu 
pa dodali še veliko prostovo-
ljnih ur dela, druženja, tudi 
solidarnosti in empatije. 
Takšnega odnosa med ljud-
mi in organizacijami v lokal-
ni skupnosti (ki je pravzap-
rav nasprotje izpostavljene 
brezbrižnosti oziroma rav-
nodušnosti) si moramo 

želeti. Želja je seveda le žel-
ja; a kar same od sebe in 
brez vloženega napora, 
energije, znanja se želje ne 
uresničujejo.
Podobnih pozitivnih zgodb 
je v naši lokalni skupnosti še 
veliko (izpostavimo lahko, na 
primer, aktualne prejemnike 
letošnjih občinskih priznanj) 
in po takšnih zgodbah, oseb-
nostih, organizacijah bi se 
morali zgledovati. Povezova-
nje, sodelovanje, solidarnost, 
skrb za okolje in sočloveka, 
empatija so le nekatere vred-
note, ki morajo imeti 
pomembno mesto v družbi.
Še enkrat je treba poudariti 
problem že omenjene brez-
brižnosti. Pa ne zato, da bi se 
zgražali ob tem, ampak da bi 
tudi v konkretnem primeru 
zaznali (resda precej dolgot-
rajen) proces spreminjanja 
vrednot v družbi. Zato je še 
toliko bolj pomembno, da vsi 
skupaj zaznavamo in prepo-
znavamo prakse, ki niso 
sprejemljive, in spodbujamo 
tiste dejavnosti, ki so zažele-
ne, ki ustvarjajo oziroma 
sooblikujejo skupnost, ki 
povezujejo ljudi in ki se, 
skratka, upirajo logiki neoli-

beralnega kapitalizma. Prav 
v osrčju neoliberalnega kapi-
talizma namreč lahko najde-
mo brezbrižnost, ravnoduš-
nost, ko je doseganje ciljev za 
vsako, še tako visoko ceno 
sprejemljivo.
Vsi skupaj moremo in 
moramo ustvarjati smisel 
svojega življenja v lokalni 
skupnosti tako, da bomo 
upoštevali in spoštovali dru-
ge ljudi, kulture, izročila in 
tudi premoženje. Zato je 
treba biti pozoren, se odzi-
vati na dogajanje v okolju ter 
v ospredje postaviti in 
pohvaliti pozitivno, nekul-
turno pa zavrniti.

Dobri primeri  
so za zgled

Župan Blaž Račič

Urša Peternel

Potem ko je Branko Pirc iz 
zavetišča Perun Občini Jese-
nice pred kratkim odpovedal 
koncesijsko pogodbo za 
vodenje zavetišča za zapuš-
čene živali, občina zdaj išče 
novega koncesionarja. Tako 
so pred dnevi objavili javni 
razpis za podelitev koncesije 
za opravljanje gospodarske 
javne službe zavetišča za 

zapuščene živali na območ-
ju občine Jesenice. 
Kot izhaja iz razpisa, se lah-
ko prijavi fizična ali pravna 
oseba, registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti, ki ima 
izkušnje, je kadrovsko in 
strokovno usposobljena, 
ima dovolj oskrbnikov ... Pri 
izbiri bodo upoštevali ponu-
dbeno ceno za storitev oskr-
be zapuščenih živali, dose-
danje izkušnje, oddaljenost 

zavetišča in morebitne dru-
ge ugodnosti, ki jih bo 
ponudil prijavitelj. 
Novi koncesionar naj bi 
začel delati 1. maja letos, 
koncesijska pogodba pa naj 
bi trajala pet let.
Spomnimo, doslej je konce-
sijo imelo zavetišče Perun z 
Blejske Dobrave, v zadnjem 
času pa so se v nekaterih 
medijih pojavili očitki o 
domnevnih nepravilnostih 

pri skrbi za živali, zlasti za 
mačke. In čeprav so lastniku 
zavetišča Branku Pirc v bran 
stopili župani zgornjego-
renjskih občin, se je ta odlo-
čil, da pogodbe z vsemi obči-
nami prekine, dejavnost 
zavetišča pa preneha oprav-
ljati »iz poslovnih in oseb-
nih razlogov«. Kot nam je 
povedal, pa bo še vedno 
vodil šolo za pse in avto-
kamp Perun.

Iščejo novega koncesionarja
Občina Jesenice je objavila javni razpis za podelitev koncesije za vodenje zavetišča za zapuščene 
živali. Novi koncesionar naj bi začel delati prvega maja letos.

Urša Peternel

Potem ko so jeseniški 
občinski svetniki potrdili 
imenovanje dosedanje dire-
ktorice Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irene 
Lačen Benedičič za še en 
petletni mandat, pa se je 
zataknilo v drugi občini 

soustanoviteljici, Občini 
Kranjska Gora. Kranjsko-
gorski občinski svetniki 
namreč njenega imenovan-
ja niso podprli. Kot je dejal 
kranjskogorski župan Janez 
Hrovat, se občinski svetniki 
očitno ne strinjajo z nači-
nom vodenja muzeja. Ob 
tem je Hrovat tudi povedal, 

da so stekli pogovori o tem, 
da bi Slovenski planinski 
muzej, ki zdaj deluje pod 
okriljem Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, organizi-
rali na drugačen način, kot 
samostojno ustanovo oziro-
ma enoto. Razpis za izbiro 
direktorja bodo zdaj morali 
ponoviti. Ker pa Lačen 

Benedičičevi konec meseca 
poteče mandat, naj bi jo 
imenovali za začasno vršil-
ko dolžnosti direktorice, in 
sicer do izbire novega dire-
ktorja oziroma za največ 
eno leto. Lačen Benedičiče-
va je bila sicer na prvotnem 
razpisu edina prijavljena 
kandidatka.

Direktorica muzeja brez soglasja 

Še enkrat je treba poudariti problem že 
omenjene brezbrižnosti. Pa ne zato, da bi se 
zgražali ob tem, ampak da bi tudi v konkretnem 
primeru zaznali (resda precej dolgotrajen) 
proces spreminjanja vrednot v družbi. Zato je še 
toliko bolj pomembno, da vsi skupaj zaznavamo 
in prepoznavamo prakse, ki niso sprejemljive, 
in spodbujamo tiste dejavnosti, ki so zaželene, 
ki ustvarjajo oziroma sooblikujejo skupnost, ki 
povezujejo ljudi in ki se, skratka, upirajo logiki 
neoliberalnega kapitalizma. 

Povezovanje, 
sodelovanje, 
solidarnost, skrb za 
okolje in sočloveka, 
empatija so le 
nekatere vrednote, ki 
morajo imeti 
pomembno mesto v 
družbi.
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Urša Peternel

Občina Jesenice je pred leti 
sprejela zavezo, da bo vsako 
leto obnovila vsaj eno otroško 
igrišče. Kot poudarjajo na ob-
čini, to zavezo glede na razpo-
ložljive finančne zmožnosti 
spoštujejo pri vsakoletnem 
načrtovanju proračuna. V 
letu 2020 bodo tako obnovlje-
na kar tri otroška igrišča. Ob-
novi otroškega igrišča Biba 
ter Pod gozdom sta se začeli 
že lani, dokončani pa bosta 
predvidoma spomladi. Prvo 
se nahaja na Plavžu, med sta-
novanjskimi objekti C. mar-
šala Tita 96, 98 in 100, razde-
ljeno pa bo na tri zaključene 
celote, ki se bodo med seboj 
povezovale. En del igrišča bo 
urejen kot manjše športno 
igrišče, osrednji del bo name-
njen starejšim otrokom, naj-
bolj vzhodni del igrišča pa 
najmlajšim otrokom. Na igri-
šču bo tudi medgeneracijski 
prostor. Na otroškem igrišču 
Pod gozdom, ki se nahaja 
med stolpnicami za Gimna-
zijo Jesenice, je bila sprva 
predvidena ureditev varno-
stne podlage, zaradi dotraja-
nosti igrala pa se je občina 
tudi tega odločila zamenjati 
z novim toboganom, vrtilja-
kom in gugalnico. Obnova 

bo dokončana predvidoma 
aprila, največ časa namreč 
zahtevajo naravni procesi 
(zatravitev, posedanje nove 
podlage). Poleg tega so pred-
videne tudi menjave dotraja-
nih igral na otroških igriščih 
v Podmežakli in na Stari 
Savi. Predvidoma jeseni pa 
Občina Jesenice načrtuje 
tudi začetek obnove otroške-
ga igrišča Rožle ob objektu 
Cesta revolucije 2b. 

Letos obnova treh 
otroških igrišč
Zaključila se bo obnova igrišč Biba na Plavžu in Pod gozdom za Gimnazijo Jesenice ter začela obnova 
igrišča Rožle na Cesti revolucije.

Otroško igrišče Biba bodo odprli spomladi.

Volitve in imenovanja

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, 
Nazorjeva ulica 1, 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: 
Ines Dvoršak (predsednica),  
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
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Občina Jesenice je objavila 

javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe zavetišča za zapuščene živali na 

območju občine Jesenice

Dejavnost, ki je predmet javne službe in se izvaja na obmo-
čju občine Jesenice, obsega:
•   sprejem prijav o zapuščenih živalih, 
•    zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim 

živalim, 
•    zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapu-

ščenih živali v zavetišču,
•    skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali 

oddajo živali novim lastnikom,
 •    skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno 

posreduje lokalni skupnosti,
•    druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter pod-

zakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Koncesija se podeli za obdobje 5 let. Koncesijsko razmerje 
začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje 
javne službe pa se začne 1. maja 2020.

Rok za oddajo prijav je 3. marec 2020 do 14. ure, razpisna do-
kumentacija, vključno s pogoji in merili za izbor koncesionarja, 
pa je na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.
si) pod zavihkom »Javni razpisi«. Podrobnejše informacije o 
javnem razpisu dobijo zainteresirani pri mag. Veri Djurić Droz-
dek po elektronski pošti vera.djuric-drozdek@jesenice.si ter pri 
Jasni Erman po elektronski pošti jasna.erman@jesenice.si.

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Občinski svetniki so za predstavnico Občine Jesenice v 
Svet javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne ime-
novali Rino Klinar, Zavoda za šport Jesenice Ernesa Sulja-
novića, za člane Sveta Javnega sklada RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice, pa An-
tona Justina, Barbaro Toman in Andreja Černeta.
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Pogosto čez zimo brez reda 
odlagamo vse, kar nam je v 
napoto, spomladi pa se poja-
vi vprašanje, kam s kosovni-
mi odpadki. Kosovni odpad-
ki so odpadki, ki nastanejo v 
gospodinjstvu in so preveliki, 
da bi jih odložili v zabojnik za 
mešane komunalne odpad-
ke. Med kosovne odpadke 
uvrščamo pohiš tvo, kopalni-
ško opremo, oblazinjeno po-
hištvo in vzmetnice, prepro-
ge, kolesa, smuči, svetila in 
senčila ter gospodinjske apa-
rate. Mednje pa ne spadajo 
gospodinjski in vrtni odpadki 
(vejevje, zemlja, listje ...), 
gradbeni odpadki, stavbno 
pohiš tvo (okna, vrata ...), ne-
varni odpadki (akumulatorji, 
azbestna kritina, kemikalije, 
barve, odpadna olja ...) in av-
tomobilske pnevmatike. 
Kot uporabniki komunalnih 
storitev imate glede kosov-
nih odpadkov naslednje mo-
žnosti:

Naročite odvoz kosovnih 
odpadkov
V JEKO, d. o. o., velja naročni-
ški sistem, ki temelji na indi-

vidualnem naročanju odvo-
za in svojim uporabnikom 
omogoča brezplačen odvoz 
kosovnih odpadkov do 4 m2 
enkrat na leto. Gospodinj-
stvo, ki potrebuje odvoz ko-
sovnih odpadkov, odda na-
ročilnico, ki jo JEKO, d. o. o., 
enkrat letno pošlje po pošti, 
dostopna pa je tudi na sple-
tni strani www.jeko.si (kot 
spletni obrazec in kot obra-
zec za tiskanje). Če se kosov-
nih odpadkov nabere več ali 
če ste možnost za brezpla-
čen odvoz že izkoristili, lahko 
kadarkoli naročite tudi izre-
dni odvoz kosovnih odpad-
kov, ki vam ga bomo zaraču-
nali po veljavnem ceniku. 

Kosovne odpadke  
odpeljete v zbirni center 
Občani lahko v zbirnem cen-
tru oddate kosovne in tudi 
druge vrste odpadkov. 

Še uporabne stvari poda-
rite Centru ponovne rabe  
V trgovini Centra ponovne 
rabe, ki se nahaja na Cesti 
maršala Tita 49, oddane 
predmete očistijo, popravijo, 
predelajo in za simbolično 

ceno ponudijo strankam v 
svoji trgovini. Uporabne 
stvari pa lahko oddate tudi v 
zabojnik za še uporabne 
predmete, ki se nahaja v 
zbirnem centru. 

Spomladanski čas pa je 
hkrati tudi čas urejanja oko-
lice. Odpadke, ki nastanejo 
pri delu na vrtovih, sadov-
njakih, urejanju živih meja in 
obrezovanju dreves, imenu-
jemo zeleni odrez.

Odlaganje zelenega  
odreza v kompostnik 
Manjše količine tovrstnih 
odpadkov lahko odložite v 
kompostnik. Debelejše in 
večje kose organskih odpad-
kov zdrobite z vrtnimi škar-
jami ali s sekiro.

Oddaja v zbirnem centru 
Zeleni odrez lahko pripeljete 
v zbirni center. Sprejem je 
brezplačen. Zeleni odrez je 
potrebno ločiti na:
–   odpadke za kompostiranje 

(listje, trava, sadje, plevel),
–   olesenele dele rastlin (ve-

jevje, debla, grmičevje).

Odvoz zelenega odreza  
po naročilu
Možen je odvoz po naročilu 
proti plačilu. Naročilo izve-
dete tako, da izpolnite obra-
zec za naročilo odvoza zele-
nega odreza in ga pošljite na 
naš poštni (JEKO, d.o.o., Ce-
sta maršala Tita 51, 4270 Je-
senice) ali elektronski naslov 
(info@jeko.si).
Storitev se obračuna glede 
na količino zelenega odreza 
po veljavnem ceniku, in sicer:
-   0–2 m3 zelenega odreza: 

po ceni 32,00 € + DDV, 
-   2–4 m3 zelenega odreza: 

po ceni 48,00 € + DDV,
-    nad 4 m3 zelenega odreza: 

obračun po dejansko po-
rabljenem času (32,00 €/h 
+ DDV) in dejanski količini 
zelenega odreza (29,00 €/t 
+ DDV).

Upamo, da smo vas z nave-
denimi informacijami spod-
budili k pravilnemu ravnanju 
s kosovnimi odpadki in zele-
nim odrezom. 

Pripravila: Maja Kržišnik 
in Žiga Pretnar

PRIHAJA ČAS SPOMLADANSKEGA ČIŠČENJA TER UREJANJA VRTOV, 
OBREZOVANJA ŽIVIH MEJ IN DREVES

V občini je 17 otroških igrišč v lasti in 
upravljanju Občine Jesenice. Ta trenutno zanje 
išče vzdrževalca, pogodba bo sklenjena za 
obdobje enega leta. Redno vzdrževanje obsega 
preglede, manjša popravila, barvanje, košnjo, 
skrbi za klopi ter čistočo in urejenost javnih 
površin. Zainteresirani lahko več informacij 
dobijo na telefonski številki (04) 586 93 36 
oziroma na e-naslovu manca.miko@jesenice.si. 
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Urša Peternel

Na Jesenicah so že pred leti 
sprejeli Celostno prometno 
strategijo, s katero želijo 
spodbujati trajnostne oblike 
mobilnosti, to je hojo peš, 
kolesarjenje in uporabo jav-
nega potniškega prometa. 
V sklopu strategije so zdaj 
zasnovali Koncept kolesar-
skega in peš omrežja v obči-
ni Jesenice, ki je strateški 
dokument, na osnovi katere-
ga bodo v prihodnje razvijali 
kolesarsko in peš omrežje v 
občini. Dokument je za zdaj 
v obliki osnutka, ki je bil jav-
no razgrnjen, prejšnji teden 
pa je v Kolpernu potekala 
tudi javna obravnava. Nekaj 
več kot dvajset udeležencev 
je z zanimanjem poslušalo 

predstavitev koncepta, ki so 
ga pripravili v podjetju Pro-
via iz Naklega, in aktivno 
sodelovalo v razpravi z mne-
nji in predlogi. Do njih se 
bodo pripravljavci opredeli-
li, zatem pa bo predlog 
dokumenta obravnaval tudi 
jeseniški občinski svet.
In kaj vsebuje omenjeni 
koncept? Kot je povedal 
Simon Sitar iz podjetja Pro-
via, so opravili analizo 
obstoječega stanja; pri tem 
so popisali obstoječe kole-
sarske in peš poti in med 
drugim ugotovili, da Jeseni-
ce trenutno niso prijazne do 
kolesarjev. Od 55 kilometrov 
javnih poti je le 3,7 kilomet-
ra kolesarskih povezav. 
Kolesarski promet v ozki 
dolini, ki jo omejujejo reka 

Sava in železniški tiri, je 
nevaren in neatraktiven, so 
ugotovili. A z določenimi 
ukrepi bi to v nekaj letih lah-
ko spremenili.
Predvideni ukrepi so razde-
ljeni na kratkoročne, sred-
njeročne in dolgoročne. V 

sklopu kratkoročnih ukre-
pov bi predvsem povezali 
obstoječe kolesarske površi-
ne v mrežo, in sicer z izgra-
dnjo manjkajočih delov. 

Obenem bi poskrbeli za 
označitev obstoječih prome-
tnih površin za kolesarski in 
peš promet ter odpravili naj-
bolj nevarne točke. Uvedli bi 
pomožne kolesarske pasove, 
kolesarske pasove in pasove 
za pešce. Stroški kratkoroč-

nih ukrepov so ocenjeni na 
dobrih 600 tisoč evrov.
V sklopu srednjeročnih 
ukrepov bi dogradili kolesar-
ske steze in poti ter pločni-

ke, zanimiva zamisel je tudi 
ureditev Razgledne poti od 
Koroške Bele do Hrušice. 
Vrednost srednjeročnih 
ukrepov je ocenjena na 2,6 
milijona evrov.
Hkrati pa so v okviru projek-
ta predvideni dolgoročni 
ukrepi, ki naj bi jih upošte-
vali pri prostorskem načrto-
vanju. Tako naj bi zgradili 
podhode, nivojske prehode 
in brvi, s čimer bi bile Jese-
nice vzdolžno in prečno 
povezane s kolesarskimi in 
peš potmi. Vizija je, da bi 
mesto postalo zgled ureje-
nosti kolesarskega prometa 
kot neke vrste "mini Holan-
dija". Dolgoročni ukrepi za 
zdaj, kot so povedali snoval-
ci koncepta, še niso finanč-
no ovrednoteni. 

A kot je poudaril Matej 
Brezavšček iz Provie, je na 
voljo veliko evropskih sred-
stev prav za področje trajno-
stne mobilnosti, kar je treba 
pravočasno izkoristiti. 
Ob tem je zanimiv primer 
dobre prakse iz Londona, 
kjer so v nekaterih soses-
kah pred leti uvedli tako 
i m e n o v a n o  s h e m o 
"mini-Holland". Ceste so 
po zgledu ene najbolj kole-
sarjem prijaznih držav, 
Nizozemske, naredili pri-
jaznejše in varnejše za 
kolesarje in pešce, kljub 
začetnim dvomom in nas-
protovanju pa se je izkaza-
lo, da se je v le nekaj letih 
povečal odstotek ljudi, ki 
vsakodnevne poti opravijo 
peš ali s kolesom.

Trajnostna mobilnost

Jesenice naj postanejo varnejše za kolesarje
Po konceptu kolesarskega in peš omrežja naj bi jeseniške ceste postale prijaznejše in varnejše za pešce in kolesarje. Uvedli bi pomožne kolesarske 
pasove, kolesarske pasove in pasove za pešce. Dolgoročno pa bi Jesenice prečno povezali s podhodi, nivojskimi prehodi, brvmi ...

S konceptom kolesarskega in peš omrežja želijo 
kolesarjem povečati občutek varnosti v prometu 
ter predvsem voznikom motornih vozil pokazati, 
da je končni cilj enakovrednost vseh 
udeležencev v cestnem prometu.

Urša Peternel

Zabojniki za odpadke
Občinski svetnik Almin 
Gorinjac je prenesel predlog 
KS Sava za postavitev zaboj-
nikov za odpadke ali ekološ-
kega otoka na območju Sta-
re Save pri Kolpernu.
Marko Markelj, direktor 
Komunalne direkcije, je 
pojasnil, da uredba o obvez-
ni občinski gospodarski jav-
ni službi zbiranja komunal-
nih odpadkov predpisuje 
ustrezno število eko otokov, 
tako da je posamezni eko 
otok urejen za največ petsto 
prebivalcev. Eko otoki mora-
jo biti praviloma urejeni v 
stanovanjskih območjih, ob 
večjih trgovinah ali trgov-
skih centrih, zdravstvenih 
domovih, bolnišnicah, 
šolah, vrtcih ... »Območje 
Stare Save je opremljeno s 
koši za smeti, ki se praznijo 
v sklopu rednega vzdrževa-
nja javnih površin. Ocenju-
jemo, da postavitev eko oto-
ka ne bi izboljšala stanja na 
tem območju. Za ločeno 
zbiranje odpadkov iz objek-
tov so že poskrbeli upravlja-
vci objektov, v primeru pri-
reditev pa mora za ločeno 
zbiranje komunalnih odpad-
kov vsakokratno poskrbeti 
organizator prireditve,« je 
pojasnil Markelj.

Obnove cest
Občinski svetnik Marko Ple-
čnik je vprašal, kdaj je pred-
videna obnova ceste v pod-
vozu za Podmežaklo, Alja-
ževe ulice in Delavske ulice 
od rondoja mimo kitajske 
restavracije oziroma od 
TVD Partizan proti Cvetli-
čarni Zvonček.

Marko Markelj, direktor 
Komunalne direkcije, je poja-
snil, da je bil na seji občin-
skega sveta maja lani sprejet 
Plan graditve in vzdrževanja 
občinskih cest 2019 do 2022. 
Glede na snemanje in anali-
zo stanja občinskih kategori-
ziranih cest je nujno potreb-
no v celoti obnoviti 14,478 
kilometra občinskih cest. 
Glede na ugotovljeno stanje 
cest so kot prednostne naloge 
zapisane sanacija mostu čez 
Črni potok v Planini pod 
Golico, sanacija mostu čez 
Jesenico na cesti pri Žerjavcu 
in mostu čez železniško pro-
go na Spodnjem Plavžu; 
izgradnja komunalne infras-
trukture v Poslovni coni Jese-
nice; lokalne ceste Prihodi–
Belcijan in cestnega odseka, 
ki je poškodovan zaradi pla-
zu; Ceste Franceta Prešerna 
in prometne infrastrukture 
na območju KS Sava, kar je 
povezano z gradnjo kanaliza-
cije. V prvi fazi je predvidena 
kanalizacija za Industrijsko 
ulico in Ulico Cankarjevega 
bataljona, potrebna bo tudi 
rekonstrukcija vodovoda; v 
drugi fazi kanalizacija z osta-
lo infrastrukturo za Delavsko 
ulico in del Ulice Viktorja 
Kejžarja; v tretji fazi pa 
rekonstrukcija kanalizacije z 
ostalo infrastrukturo na osta-
lem območju. »S sprejetim 
proračunom za 2020 je izve-
dba prve faze predvidena v 
letu 2020, za drugo in tretjo 
fazo pa je letos pridobitev 
projektne dokumentacije. 
Obnova Aljaževe ulice in ces-
te v podvozu Podmežakla ni 
vključena v Plan graditve in 
vzdrževanja občinskih cest v 
obdobju od 2019 do 2022. 
Cesti se vzdržujeta v sklopu 
rednega vzdrževanja cest,« je 
pojasnil Marko Markelj.

Pobudi občinskih 
svetnikov

Urša Peternel

»Vsak vikend v večernem in 
nočnem času neznani van-
dali uničujejo rdeče-rumene 
količke na parkirišču Fip-
rom. V petek ob 22. uri je 
bilo polomljenih sedem koli-
čkov, ki so jih komunalni 
delavci v soboto popravili. V 
nedeljo zjutraj je bilo polom-
ljenih 17 (!) količkov, kakih 
pet pa premaknjenih. Pravo 
razdejanje, ki tudi močno 
ovira promet. To se dogaja 
vsak vikend! Zelo žalostno!« 
Sporočilo s takšno vsebino 
nam je poslal Jeseničan, ki 
stanuje v bližini območja 
nekdanjega Fiproma. 
Sebastjan Klukovič iz podje-
tja Jeko je potrdil, da na 
omenjenem območju pogo-
sto prihaja do vandalizma; 
letos so tako morali zamen-

jati že 150 količkov za sneg. 
Po Klukovičevih besedah 
imajo precej dela tudi z ods-
tranjevanjem posledic van-
dalizma na bližnji Stari 
Savi, kjer pogosto naletijo 
zlasti na razbite steklenice.
Na vandalizem pa so opozo-
rili tudi na Koroški Beli, kjer 
krajani z velikim ogorčen-
jem spremljajo vse pogostej-
še »packanje« vasi z grafiti. 
Kot so povedali, se je začelo 
na silvestrski večer, ko so 
neznanci z grafiti popisali 
steno nasproti vrtca, zatem 
pa so se grafiti pojavili tudi 
na avtobusnem postajališču 
pri osnovni šoli in na cest-
nem ogledalu pri gasilskem 
domu.
Sebastjan Klukovič je pove-
dal, da so v zadnjem obdob-
ju na Koroški Beli morali 
zamenjati tri prometne zna-

ke, ki so bili uničeni, več pa 
so jih morali očistiti. Zame-
njali so tudi tri koše za sme-
ti in prepleskali grafite na 
opornih zidovih na Sončni 
poti. Grafite na postajališču 
pri šoli je počistil hišnik, 
medtem ko so grafiti na 
opornem zidu nasproti vrtca 
na zasebnem objektu.
Različna dejanja vandaliz-
ma Občino Jesenice letno 

stanejo okoli deset tisoč 
evrov, so nam povedali na 
občini. Kot poudarjajo, gre 
za lastnino skupnosti, zato 
pozivajo krajane, naj dejanja 
vandalizma dosledno prijav-
ljajo policiji oziroma redars-
tvu, hkrati pa si želijo, da bi 
tudi sami občani lastnino 
prepoznali kot skupno in da 
do vandalizma tako sploh ne 
bi prihajalo. 

Polomili sto petdeset 
količkov za sneg
Vandalizem se je pojavil na parkirišču pri nekdanjem Fipromu in na Koroški Beli.

Popisano steklo na avtobusnem postajališču pri Osnovni 
šoli Koroška Bela

Polomljeni količki za sneg na parkirišču pri nekdanjem 
Fipromu
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Janko Rabič

Člani sveta KS Slovenski Ja-
vornik - Koroška Bela so v 
preteklem, prvem letu štiri-
letnega mandata uresniče-
vali naloge po sprejetem 
programu. Nanašale so se 
na manjše investicije in dela 
na komunalnem in cestnem 
področju. Posredovali so več 
pobud in mnenj pristojnim 
službam glede prometne 
ureditve in cestnih del. Po-
sebej so se zavzeli za posta-
vitev novih avtobusnih po-
stajališč na Potokih. Sedanja 
so dotrajana, ob slabem vre-
menu celo nevarna za potni-
ke, ki čakajo na avtobuse. 

Pri delu so večkrat ugota-
vljali, da nimajo vpliva na 
izvajanje večjih investicij, ki 
so v pristojnosti Komunalne 
direkcije Občine Jesenice in 
vezane na proračunska sred-
stva, ki jih nikoli ni dovolj za 
vse potrebe. 
Kljub napredku pri sanaciji 
zemeljskih plazov nad Koro-
ško Belo še vedno ostaja več 
odprtih vprašanj, na katera 
krajani še ne dobijo pravih 
odgovorov. 
Pojavljata se vandalizem in 
hrup na otroškem igrišču na 
Slovenskem Javorniku ter 
grafiti na neprimernih me-
stih na Koroški Beli. 
Obenem pa so zelo zadovolj-
ni z obsežno in bogato de-
javnostjo dvanajstih društev 
in organizacij ter dveh 
agrarnih skupnosti. S člani 
načrtujejo še večje sodelova-
nje pri izvajanju akcij v kra-
jevni skupnosti, o tem se 
bodo pogovarjali na sku-
pnem sestanku. 
Po enem letu novega man-
data člani ugotavljajo, da so 
začetniške težave mimo in 
da bodo v nadaljevanju sku-
šali čim več narediti v dob-
robit kakovostnega življenja 
krajank in krajanov. Predse-
dnik Matej Brus je optimist, 
da bodo zmogli: »Prvi me-
seci so bili bolj kot učni in 

spoznavni. Po letu dni smo 
prišli do točke, da smo se 
vpeljali v delo in se znano 
obrniti na prave osebe, potr-
kati na prava vrata. Lani je 
bil poudarek bolj na manj-
ših projektih s področja in-
frastrukture, dajali smo raz-
lične predloge, pripombe na 
več področjih. Za to obdobje 
želim bolj poudariti dosež-
ke na področju družabnega 
življenja, to so društva in 
organizacije, ki so med bolj 
dejavnimi v občini Jesenice. 
Zlasti če vemo, da delo pote-
ka na prostovoljni bazi, veli-

ko je volje in odrekanja pri 
zavzetih članih. Menim, da 
je največja naloga članov 
sveta, da skrbimo za njiho-
vo povezovanje, nudimo 
ustrezno pomoč, damo tudi 
kakšni idejo, kje dobiti še 
kakšen evro več za delova-
nje.«
Šestčlanski svet krajevne 
skupnosti sestavljajo pred-
sednik Matej Brus, pod-
predsednik Marko Zupan-
čič in člani Urška Brgles 
Noč, Marko Mlakar, dr. Ur-
ška Ravnik Verbič in Kle-
men Noč. 

Poudarek na 
društveni dejavnosti
V Krajevni skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela se je novi svet po letu dni vpeljal v delo in se, 
kot pravi predsednik Matej Brus, znajo obrniti na prave ljudi in potrkati na prava vrata.

Predsednik KS Javornik - 
Koroška Bela Matej Brus

Posebej so se zavzeli za postavitev novih avtobusnih 
postajališč na Potokih. Sedanja so dotrajana, ob slabem 
vremenu celo nevarna za ljudi, ki čakajo na avtobus.

Janko Rabič

Člani Društva upokojencev 
Jesenice so na kegljišču 
Podmežakla izvedli tradici-
onalno tekmovanje v keglja-
nju na asfaltu v spomin na 
Janka Kavalarja. Bil je odli-
čen tekmovalec in organiza-
tor tekmovanj med upoko-
jenci ter zaslužen za dolgo-
letno sodelovanje in prijate-
ljevanje s kegljači iz Šentja-
koba na Koroškem. Na tek-
movanju je nastopilo 32 
tekmovalcev in tekmovalk 

iz društev upokojencev Je-
senice, Javornik - Koroška 
Bela in Šentjakob na Koro-
škem. Pri moških je zmagal 
Igor Dežman pred Bran-
kom Bakičem in Reinhar-
dom Steinwenderjem, pri 
ženskah pa Nataša Rozman 
pred Tončko Sabolič in 
Francko Jelševar. Kolajne je 
najboljšim izročil sin Jani 
Kavalar, vsem udeležencem 
pa je pozdravne besede iz-
rekel predsednik Društva 
upokojencev Jesenice Boris 
Bregant.

Tekmovanje v spomin 
na Janka Kavalarja

Ženska zmagovalna ekipa / Foto: Mirko Savandič

Moška zmagovalna ekipa

Februarsko družabno srečanje z znanimi ljudmi iz domače-
ga okolja so v Društvu upokojencev Jesenice združili s prire-
ditvijo ob slovenskem kulturnem prazniku. Misli ob Prešer-
novem dnevu je zbranim namenila Albina Seršen, program 
so pripravili člani društvenega pevskega zbora pod vod-
stvom Petra Novaka in recitatorka Darka Rebolj. Na sreča-
nju so bile gostje članice krožka ročnih del Društva upoko-
jencev Javornik - Koroška Bela, dobitnice letošnjega prizna-
nja Zveze kulturnih društev Jesenice za področje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti. Krožek deluje 42 let, članice se 
redno sestajajo vsak teden, kjer ustvarjajo v različnih tehni-
kah. O delu, razstavah, sodelovanju v projektih in prijetnih 
druženjih so govorile predsednica krožka Marica Blažič ter 
članice Meta Franc, Tončka Koritnik in Ela Eržen. Več po-
hvalnih je članicam krožka izrekel tudi predsednik Društva 
upokojencev Javornik - Koroška Bela Marjan Veber. 

Stoenajsto srečanje v prazničnem tonu

Članice krožka ročnih del

30 % 
POPUSTA 

Povprašajte za ponudbo v prodajnih salonih AJM, 
na www.ajm.si ali na 080 14 01 ter si zagotovite 
enkratni jubilejni popust. 

Več o prodajni akciji na www.ajm.si. Popusti se ne seštevajo. 

Samo od 3. do 7. marca.

na vsa okna in 
vrata AJM.
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Urša Peternel

Potem ko so ob lanski stolet-
nici rojstva jeseniške slikar-
ke, živeče v Parizu, Marjan-
ce Dakskofler Savinšek 
(1919–2018) pripravili 
muzejski večer, so zdaj v 
Gornjesavskem muzeju 
Jesenice pripravili še razsta-
vo njenih slik in dela njene 
zapuščine, izdali razstavni 
katalog ter pripravili javno 
vodstvo po razstavi. Številne 
obiskovalce je med razstav-
ljenimi deli popeljal kustos 
muzeja Aljaž Pogačnik.
Na ogled je trideset izbranih 
likovnih del, pisma, plakati, 
zapisi, skicirke, tudi kovček 
s čopiči in barvami. "Vsa 
dela so na Jesenice prišla 
marca 2018, po slikarkini 
smrti (umrla je v 99. letu 
starosti). Še pred smrtjo se 
je odločila, da na Jesenice 
prideta dve večji sliki. Preo-
stala njena zapuščina pa je 

bila zaupana v hrambo Gor-
njesavskega muzeja po nje-
ni smrti. Za to so zaslužni 
njen oskrbnik dr. Janez 
Zorc, ki dela kot astrofizik 
na inštitutu v Parizu, Irena 
Koršič in Vanja Kržan. Bili 
smo zelo presenečeni, ko je 
prispelo več kot 180 likovnih 
del, večina v tehniki olje na 
platno, gvaž, tudi risbe, pas-
teli, risbe s tušem. Vsa dela 
smo evidentirali, dokumen-
tirali in obdelali ter vključili 
v katalog," je povedal Pogač-
nik. Muzejski konservator 
Stane Staš Beton je slike, ki 
so bile več let v slikarkinem 
ateljeju, nekatere tudi poš-
kodovane, očistil, izdelal 
okvire in pripravil za razsta-
vo. 
Poleg likovnih del in oseb-
nega dokumentarnega gra-
diva je na razstavi orisana 
tudi slikarkina življenjska 
pot. Rojena je bila leta 1919 
na Jesenicah, prva likovna 

dela je ustvarila že kot dekli-
ca. Eden prvih vzornikov je 
bil stric Jože Dakskofler, ki 
je izdeloval scene za predsta-
ve na jeseniškem Krekovem 
odru. Ne družina ne družbe-
ne razmere niso bile naklo-
njene njeni želji po svobodo-

miselni izbiri kariere in tako 
je leta 1939 sprejela službo 
uradnice v tajništvu Kranj-
ske industrijske družbe, pri-
poveduje Pogačnik. A z liko-
vnim ustvarjanjem ni prene-
hala, prelomnico v njenem 
življenju je pomenilo sreča-
nje z bodočim možem Stan-
kom Savinškom leta 1947. 
Na njegovo prigovarjanje je 
odšla v Tolmin, kjer se je 
pripravljala na sprejemne 
izpite na Akademiji za likov-
no umetnost v Ljubljani. Žal 
jih ni opravila, ker ni odgo-
varjala takratnim politič-
no-ideološkim razmeram. 
Leta 1951 je odšla v Francijo, 
najprej v Nancy, nato pa v 
Pariz, kjer je zaključila dve 
umetniški akademiji. Leta 
1961 je imela prvo samostoj-
no razstavo v Galerie Tonali-
te; na razstavi v Kosovi graš-
čini so na ogled tudi plakat, 
zloženka in prva vpisna knji-
ga ter ljubeče osebno pismo 
soproga Stanka Savinška. 
Začenja ga takole: "Tako, 
draga Marjanca. Srečno in 

dostojno si prestala ognjeni 
krst svoje umetnosti ..."
Sledilo je razstavljanje in 
sodelovanje na skupinskih 
razstavah po pariških galeri-
jah, kjer je žela priznanja in 
nagrade. Kasneje so jo kot 
priznano slikarko vabili na 
razstave v Franciji, Nemčiji, 
Italiji, Argentini in Združe-
nih državah Amerike, njene 
slike pa so našle pot v različ-
ne galerije, muzeje in števil-
ne zasebne likovne zbirke. 
Po besedah Aljaža Pogačnika 
si v muzeju želijo evidentirati 
prav številna dela, ki se naha-
jajo v zasebnih zbirkah. Na 
lanski javni poziv se je že 
odzvalo veliko lastnikov likov-
nih del, tako z Jesenic kot iz 
drugih krajev Slovenije. 
Ogromno del je tudi v zaseb-
nih zbirkah v tujini. Po bese-
dah Aljaža Pogačnika dela 
želijo zgolj evidentirati, tako 
da bo vpogled v slikarkin 
celotni opus javno dostopen. 
Leta 2023 načrtujejo še eno 
razstavo, ki bi jo radi obogati-
li tudi z deli iz zasebnih zbirk.

»Tako, draga Marjanca ...«
V Kosovi graščini na Jesenicah je na ogled razstava del jeseniške slikarke, ki je večino življenja preživela v Parizu, Marjance 
Dakskofler Savinšek. 

Aljaž Pogačnik z razstavnim katalogom; poleg izbranih 30 likovnih del so na ogled tudi 
pisma, plakati, zapisi, skicirke, celo kovček s čopiči in barvami.

Največje delo Marjance Dakskofler Savinšek, na katero je bila tudi najbolj ponosna, je tri 
metre dolgo olje na platno Človeška komedija iz leta 1967. Osrednji slikarkin motiv je 
poleg tihožitij in krajin človek, ki največkrat nastopa v različnih figuralnih kompozicijah.

To je prva razstava del Marjance Dakskofler 
Savinšek na Jesenicah in šele druga v Sloveniji; 
edinkrat je razstavljala leta 1949 v Tolminu.

Urša Peternel

Amaterji je naslov komedije 
avtorja Borivoja Radakovića, 
ki v produkciji Mestnega 
gledališča Ptuj v torek, 3. 
marca, prihaja na gostovan-
je v Gledališče Toneta Čufar-
ja Jesenice. 
»Amater je sinonim za člo-
veka, ki se ljubiteljsko 
ukvarja z dejavnostjo, za 
katero ni plačan. Naši "ama-
terji" pa se ravno nasprotno 
lotijo filmskega podviga, 
zato da bi zaslužili. Zaradi 
finančne in osebne krize 

dva protagonista, Gogi in 
Krap, skujeta načrt, kako 
bosta s filmom z eksplicitno 
vsebino prodrla na trg. K 
sodelovanju pri XXX-projek-
tu povabita "igralca": obdar-
jenega znanca Kukija in 
izkušeno damo noči, edino 
profesionalko, Stelo. Med 
snemanjem filma za odrasle 
nastane popolna zmešnjava, 
ki do obisti razgali vse vple-
tene ...« so zapisali ob rob 
predstavi.
Provokativna komedija kaže 
ljudi z roba življenja – zapo-
stavljene, odrinjene, izkori-

ščane, vendar v svojih nače-
lih neizprosne, a kljub temu 
premalo odločne, da bi se v 
resničnem življenju upali 
izpostaviti. Njihova zgodba 
vas lahko gane, pretrese, 
vznemiri ali vzburi ter vas 
hkrati nasmeje do solz. 
Ustvarjanja predstave se je 
lotil režiser številnih uspeš-
nic Matjaž Latin s svojo stal-
no ekipo, v njej pa nastopajo 
vrhunski igralski mojstri 
komedije: Vesna Pernarčič, 
Vojko Belšak, Nenad Nešo 
Tokalić in Jeseničan Vid 
Klemenc.

Profesionalci z Amaterji
V amatersko gledališče na Jesenice tokrat prihajajo profesionalci s 
predstavo Amaterji. V zasedbi je tudi jeseniški poklicni igralec Vid Klemenc.

V sklopu glasbenega abon-
maja bo v sredo, 18. marca, 
ob 19.30 v Gledališču Tone-
ta Čufarja Jesenice nastopila 
vokalno-instrumentalna 
skupina Noreia. Svoj stil 
glasbe so poimenovali kar 
»irska glasba z naglasom«. 
Gre za petčlansko zasedbo 
izkušenih mladih glasbeni-
kov, ki preigravajo tradicio-
nalne irske, škotske in bre-
tonske melodije, a ne vedno 
na povsem tradicionalen 
način. V zadnjem času sku-
pina aktivno spaja »kelt-
sko« tradicijo s svojo lastno 
dediščino – slovensko ljud-
sko glasbo, kar ustvarja uni-
katen in prepoznaven zvok. 
Zasedbo sestavljajo Ana 
Novak (violina, glas, keltska 
harfa), Anej Ivanuša (lesena 
flavta, irske piščali, galicij-
ske dude, glas), Gašper Šin-
kovec (akustična kitara, har-
monika, glas), Stanči Škarja 
(kontrabas, glas) in Robert 
Bone (klarinet, irske piščali, 
irske dude, klavir, glas). V 
zadnjih treh letih delovanja 
so imeli več kot dvesto nas-
topov. Poleg stalnega kon-
certiranja v pubih se zased-
ba vedno pogosteje pojavlja 
tudi na festivalskih odrih 
tako doma kot v tujini. 

Noreia – irska glasba z 
naglasom

S podelitvijo priznanj se je 
sinoči zaključil dvodnevni 
Dramski festival Gimnazije 
Jesenice, to je medrazredno 
tekmovanje gledaliških 
predstav. Na odru Gledališ-
ča Toneta Čufarja se je 
tokrat s štirimi avtorskimi 
predstavami in dvema pri-
redbama predstavilo šest 
razredov, kar je skoraj polo-
vica vseh. V netekmovalnem 
delu festivala je nastopil 
tudi Teater, prof. – profesor-
ska skupina s predstavo 
Smešna zgodba o čarovniku 
Faustu. Namen festivala je 
prikazati in nagraditi najbolj 
kakovostne gledališke pred-
stave in s tem spodbuditi 
razvoj in rast gledališke 
dejavnosti na gimnaziji. Več 
o festivalu bomo objavili v 
naslednji številki.

Dramski festival

TOREK, 3. 3., ob 19.30, ZA ABONMA IN IZVEN

Produkcija Mestnega gledališča Ptuj 

Igrajo Vesna Pernarčič, Vojko Belšak, Nenad Nešo Tokalić, Vid Klemenc  
Režija Matjaž Latin

Amaterji 
Komedija

Borivoj Radaković   Borivoj Radaković   
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Matjaž Klemenc

Nogometna selekcija Jesenic 
U15 je jesenski del končala 
na enajstem mestu. Ste bili z 
opravljenim zadovoljni?
Da smo se skozi kvalifikaci-
je uvrstili v prvo slovensko 
ligo, je bil za nas izredno ve-
lik uspeh. V najkakovostnej-
ši ligi smo verjetno edina 
ekipa, ki igra samo z lastnim 
kadrom. Cilj pred ligo je bil 
jasen, in sicer obstanek v 
prvi ligi. Trenutno enajsto 
mesto po jesenskem delu 
nam za zdaj daje upanje. S 
prvim delom smo več kot 
zadovoljni.

Za glavni cilj, obstanek v 
ligi, bo pomembna že prva 
spomladanska tekma, gosto-
vanje 14. marca pri zadnjem 
Interblocku v Ljubljani.
Ekipo Interblocka poznamo. 
Jeseni smo igrali z njimi na 
našem igrišču in v težki tek-
mi zmagali z 1 : 0. Njihovo 
zadnje mesto in le ena točka 
po jesenskem delu nas ne 
smeta zavesti. V igro bomo 
šli brez podcenjevanja in z 
željo po zmagi. Naša pred-
nost je zagotovo ta, da smo 
kvalitetnejši in fizično moč-
nejši. Oboje moramo poka-
zati na igrišču.

Kakšna se vam zdi kakovost 
lige?
Liga je na izredno visokem 
nivoju. Vsaka ekipa je bila 
za nas presenečenje. Ob 
tako kvalitetnih tekmecih je 
edina prava formula dobro 
delo do konca spomladan-
skega dela in verjamem, da 
bomo nagrajeni z obstan-
kom v ligi.

Vas je katera ekipa še poseb-
no navdušila?
Najbolj mi je padla v oči eki-
pa Domžale. Znani so po do-
bri nogometni šoli in sploh 
me ne preseneča, da so nji-
hovi mladinci uspešno igrali 
v mladinski ligi prvakov.

Počasi se bliža spomladan-
ski del. Ste pripravljalno ob-
dobje dobro opravili?
Priprave na spomladanski 
del še potekajo. Trenerja 
Maks Džamastagić in Samir 
Muminović se trudita, da 
imamo kvalitetne in razno-
vrstne treninge. Treniramo 
enkrat dnevno.

V pripravljalnem obdobju 
ste igrali tudi zimsko ligo?
Res je. Ob koncu tedna smo 
v Radomljah igrali zimsko 
ligo, kar je bilo vsekakor do-
brodošlo. Igrali smo na 
umetni travi, kar me ne 
moti. Liga je bila dobro za-

polnjena. Uvrstitev ni bila v 
prvem planu. Trener je en-
krat poizkušal s prvo posta-
vo, drugič z drugo – in s tem 
dobil neko sliko ekipe.

Kdaj ste se začeli ukvarjati z 
nogometom?
Z nogometom sem se prvič 
srečal pri sedmih letih. Za-
nimivo, da sta bila takrat tre-
nerja Maks in Samir, ki sta 
tudi zdaj moja trenerja. Ob 
Džamastagiću in Mumino-
viću bi od trenerjev, ki so 
me največ naučili, omenil še 
Alena Kuzmića. Začetki so 
bili težki, saj se je bilo treba 
navaditi na navodila trenerja 
in disciplino. 

Ste trenirali še kakšen šport?
Ob nogometu sem osem let 
treniral kikboks. Bil sem 
uspešen in nabralo se je kar 
nekaj medalj. Žal se je bilo 
treba predvsem zaradi časa 
odločiti za en šport. Nogo-

met je prevladal, mi je bolj 
všeč. Bolje se znajdem v eki-
pnih športih.

Katero igralno mesto vam 
najbolj ustreza?
Igram na mestu centralnega 
branilca. V začetku sem bil 
napadalec, hitra rast pa me 
je »postavila« na mesto sre-
dnjega branilca, ki mi naj-
bolj ustreza.

Katere so vaše prednosti, kaj 
morate še izboljšati?
Med prednosti bi štel hitrost, 
pregled nad igro in mojo vi-
šino. Trener me opozarja na 
tehniko in dojemanje igre.

Poklicani ste bili v reprezen-
tanco Makedonije U15. Kako 
je sploh prišlo do tega?
Na naših tekmah so bili tudi 
skavti iz makedonske repre-
zentance. Prepričal sem jih 
z igro in stopili so v stik z 
mojim očetom. Poziva sem 
bil res vesel. Prvič sem bil 
na pripravah lansko leto no-
vembra v Skopju, štiri dni. 
Vse skupaj me je popolno-
ma navdušilo.

Usklajevanje šole in nogo-
meta?
Obiskujem deveti razred 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja na Jesenicah. Trudim se, 
da sem tako v šoli kot na no-
gometu čim uspešnejši. Kje 
bom obiskoval srednjo šolo, 
se še nisem odločil.

Kaj si želite doseči v nogo-
metu?
Želim se čim več naučiti, da 
bi imel čim manj poškodb 
in da bi postal profesionalni 
nogometaš.

Član makedonske 
reprezentance U15
Petnajstletni Diego Gorgiev z Jesenic je v jesenskem delu odigral večino tekem za nogometno 
selekcijo Jesenic U15, ki nastopa v prvi ligi – zahod.

Diego Gorgiev

Košarka

V ligi za prvaka
Jeseniški košarkarji bodo drugi del v tretji slovenski ligi odi-
grali v ligi za prvaka. Ekipe so v drugi del prinesle točke z 
medsebojnih tekem v rednem delu. V tem primeru Jeseniča-
ni s tekem z Litijo. Osvojili so tri točke, dve za zmago doma 
s 86 : 80 in eno za poraz v Litiji z 88 : 90. Lestvica pred 
drugim delom v ligi za prvaka je videti takole: 1. Gorica (4), 
2. Jesenice (3), 3. Branik (3), 4. Nazarje (3), 5. Litija (3), 6. 
Slovan (2). Za zdaj je še vse odprto. Jeseničani se bodo z 
vsemi ekipami razen z Litijo, pomerili doma in v gosteh. Za 
uvod jutri doma gostijo Gorico.

Streljanje

Anton Korbar še petič
Ljubljana je gostila peti turnir državnih lig v streljanju. Član 
Strelskega društva Triglav Javornik - Koroška Bela Anton 
Korbar je v državni mladinski ligi s standardno zračno pu-
ško 40 strelov pri kadetih dosegel še peto aporedno zmago. 
Matevž Pogačnik je bil drugi. Ekipa je zasedla prvo mesto. S 
standardno zračno puško 60 strelov je v mladinski konku-
renci Ernest Eman Babača zasedel tretje mesto. V 1. B-dr-
žavni ligi s standardno zračno puško 60 strelov je bil Anže 
Presterl peti, Ernest Eman Babača pa osmi. Ekipa je osvojila 
prvo mesto.

Karate

Karateisti v Novem mestu
V Novem mestu je potekala druga pokalna tekma v Kempo 
komtaktu/full kontaktu, katerega so se udeležili tudi jeseni-
ški karateisti Kempo Arnis Federation. Nastopilo je okrog 
160 tekmovalcev iz Slovenije in Hrvaške. Tekma je bila raz-
deljena v dva dela. V prvem delu so se merili v tehničnih 
disciplinah (letnik 2010 do 2013 v tehniki, od letnika 2002 
do 2009 v katah). Drugi del je potekal v borbah po pravilih 
kyokushin-kai karateja s polnim kontaktom. Kategorija do 
50 kg in 60 kg letnika 2006 in 2007. David Ferbežar, drugi 
v borbah, tretji v katah, Jaka Marinkovski - Rostohar, drugi v 
borbah, četrti v katah, Lian Dolenc, tretji v borbah, četrti v 
katah, Luka Jeretič, tretji v borbah. Luka Jeretič je bil tretji v 
borbah v kategoriji do 60 kg, letnik 2004 in 2005.

Hokej mladi

V rednem delu še s Slavijo Junior
V Mednarodni hokejski ligi je ekipa Hidria Jesenice zadnji 
dve tekmi odigrala v gosteh. V Zagrebu so premagali Mla-
dost s 4 : 3 po podaljšku, v Novem Sadu pa jih je s 5 : 1 
premagala Vojvodina. Jutri jih čaka zadnja tekma rednega 
dela, ko bodo doma gostili ekipo Slavija Junior.

Namizni tenis

Dva poraza Jeseničank
Namiznoteniške igralke Jesenic, ki nastopajo v prvi ženski 
ligi, so zadnji dve tekmi izgubile. V gosteh jih je s 5 : 1, edino 
zmago je prispevala Barbara Jančič, premagala Ljubljana. 
Doma so z maksimalnim rezultatom 0 : 5 izgubile z Logat-
cem. Jutri je priložnost za novo zmago. Predzadnje Jeseni-
čanke, ki imajo dve točki, gostujejo pri zadnji ekipi Preserje, 
ki v dosedanjih petnajstih kolih ni osvojila še nobene točke.

Matjaž Klemenc

Ko boste brali te vrstice, bo 
za jeseniškimi hokejisti že 
šesta tekma v razvrstitvi 
ekip od prvega do šestega 
mesta. Prvo tekmo so varo-
vanci glavnega trenerja Mi-
tje Šivica odigrali 13. febru-
arja, zadnja s Pustertalom 
jih čaka v sredo, 4. marca. V 
enaindvajsetih dneh bodo 
odigrali kar deset tekem! A 
nič manj naporen ritem ne 
bo v četrtfinalu. Tri kola 
pred koncem (jutri doma z 
Assiagom, v ponedeljek 
doma z Olimpijo, v sredo 
gostovanje pri Pustertalu) je 

še možnost vsaj za četrto 
mesto, ki prinaša morebitno 
odločilno tekmo na doma-
čem igrišču. S kom se bodo 
srečali v četrtfinalu, bo zna-
no po sredini tekmi s Pu-
stertalom. Pobližje poglej-
mo, kako so Jeseničani odi-
grali teh šest tekem. Za 
uvod je bil takoj derbi z 
Olimpijo. Jeseničani niso 
odigrali nič posebnega v na-
padu, a po drugi strani so 
odigrali borbeno in discipli-
nirano v obrambi. Tekmo so 
odigrali praktično brez na-
pak in zmaga s 3 : 2 je bila 
več kot zaslužena. Obratno 
je bilo proti Pustertalu. Pu-

stertal je prikazal jeseniško 
igro iz Tivolija. Igrali so mir-
no, čakali na svoje priložno-
sti, ki so jim jih Jeseničani s 
svojimi napakami ponudili. 
Končni izid je bil 2 : 4 za go-
ste. V gosteh pri Assiagu je 
kazalo odlično, do 6 minut 
pred koncem, ko so Jeseni-
čani vodili s 4 : 2. Na začet-
ku zadnje tretjine se je po-
škodoval prvi vratar Antoine 
Bonalot. Francoski vratar je 
bil iz kola v kolo boljši in vse 
bolj pomemben člen »rdeče 
čete«, a poškodbe so pač se-
stavni del športa. Žal se je 
poškodba na koncu poznala. 
Gostitelji so do konca redne-

ga dela izid izenačili in v po-
daljšku (5 : 4) osvojili še dru-
go točko. Sledili sta dve do-
mači tekmi in dva poraza. 
Proti Rittnerju so veliko po-
izkušali, a brez doseženega 
zadetka težko upaš na konč-
ni uspeh. Gostje so se do-
mov vrnili z zmagoz  0 : 2. 
Tekma s Corino se je začela 
z najbolj črnim scenarijem. 
Na semaforju se je pisala 
48. sekunda in 0 : 2 za go-
ste! Jeseničani so delovali 
zmedeno, a z golom Jake 
Sodja za priključek so le pre-
vzeli pobudo, a že tolikokrat 
izrečena neučinkovitost jih 
je pripeljala do poraza s 3 : 5 

in druge zaporedne točkov-
ne ničle. V drugi tretjini je 
prvič svojo priložnost dobil 
19-letni bolgarski vratar 
Ivan Stojnov, ki je zamenjal 
nerazpoloženega Urbana 
Avsenika. Po treh dneh sta 
se ekipi še enkrat srečali, to-
krat v Cortini. Severne Itali-
je se je že dotaknil koronavi-
rus, zato se je tekma odigra-
la brez gledalcev. Jeseničani 
so skozi celotno tekmo go-
stitelje lovili. Četrto izenače-
nje so dosegli pičle tri se-
kunde pred koncem sreča-
nja. Žal so pri eni točki osta-
li, saj so bili gostitelji uspe-
šnejši v podaljšku.

S kom bodo igrali v četrtfinalu
Jeseniški hokejisti imajo še možnost za uvrstitev na četrto mesto.

V sosednji Hrvaški, v Zagre-
bu, so se športni plezalci 
merili na mednarodni tekmi 
iRCC. Tekma je potekala na 
balvanih. Tekmovalci Špor-
tnoplezalnega odseka Jese-
nice beležijo tri uvrstitve 
med deseterico. Pri dekletih 
U12 je bila Liza Babič deveta, 
pri fantih U12 je prav tako 
deveto mesto osvojil Rene 
Kokalj, in pri dekletih U16 pa 
je bila Rosa Rekar osma.

Odbojka
V zadnjem kolu proste
V 16. kolu so odbojkarice 
Mlade Jesenice gostovale 
pri ekipi GEN I-Volley 2 in 
zmagale s 3 : 0 (14, 17, 14). 
Čeprav so bile v prejšnjem 
kolu proste, ostajajo na pe-
tem mestu s 25 točkami.

Športno plezanje
Na balvanih v Zagrebu
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Zapeljal na nasprotni pas in umrl
Gorenjski prometni policisti so na glavni cesti Lipce–Savski 
most na Slovenskem Javorniku obravnavali trčenje treh vozil, 
v katerem je ena oseba umrla. Povzročitelj prometne nesreče 
je med vožnjo po klancu navzdol na ovinkasti cesti zapeljal 
na nasprotno smerno vozišče in tam najprej oplazil enega, 
potem pa silovito trčil še v drug osebni avtomobil. Pokojni 
povzročitelj nesreče, državljan BiH, je bil v vozilu sam, v dru-
gem vozilu sta bili dve osebi, državljana Slovenije, v tretjem 
pa štirje državljani Srbije. Vseh šest oseb je bilo poškodova-
nih, ena med njimi huje, vendar ni življenjsko ogrožena. V 
letošnjem letu je to prva smrtna žrtev na gorenjskih cestah, 
lani do konca februarja so umrli trije udeleženci.

Kriminaliteta
Na Fužinski cesti na Jesenicah je bilo vlomljeno v poslovni 
objekt in odtujene cigarete. Prav tako na Jesenicah je bilo 
vlomljeno v pisarne objekta. Vlomljeno je bilo z razbitjem 
stekla. Lastniki ne pogrešajo ničesar. Jeseniški policisti so 
obravnavali tudi dva primera poškodovanja vozil. V enem 
primeru gre za poškodovanje vozila na Ulici Viktorja Kejžar-
ja, v drugem pa na Cesti Železarjev. 

Krava ob avtocesti
Med priključkom Lipce in počivališčem Lipce v smeri Rado-
vljice se je ob avtocesti zadrževala krava. Obstajala je mož-
nost, da bi prišla na cesto. K sreči se to ni zgodilo, žival so 
pravočasno odstranili z območja avtoceste.

Nesreča pešca
Jeseniški policisti so obravnavali prometno nesrečo med 
pešcem in voznikom osebnega avtomobila. Nesrečo je pov-
zročil voznik avtomobila, ki je v pešca trčil na prehodu za 
pešce. Pešec se je pri tem lažje poškodoval. Povzročitelja 
policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku. »Pešci so 
letos pogosti udeleženci v prometnih nesrečah. Povzročite-
lji nesreč so bili večkrat vozniki kot pešci, najbolj kritično 
mesto pa so prehodi za pešce, ki bi sicer morali biti za peš-
ce eden od bolj varnih delov prometnih površin. Udeležen-
ce, tako voznike kot pešce, zato opozarjamo na maksimalno 
vidnost in previdnost. Prav tako poudarjamo, da prehod na 
pešce ne pomeni absolutne prednosti in da se morajo pešci 
pred prečkanjem ceste prepričati, ali je zanje varno. Če vozi-
lo pred prehodom ne zmanjšuje hitrosti, voznik pešca ver-
jetno ni opazil in je zelo možno, da bo vanj trčil. Pešci, 
upoštevajte, da vozniki potrebujejo določen čas, da začnejo 
zavirati, vozila pa, da se ustavijo. Že pri hitrosti petdeset 
kilometrov je pot ustavljanja na suhi cesti dolga skoraj tride-
set metrov,« opozarja Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Tragične posledice prometne nesreče med Lipcami in 
mostom čez Savo / Foto: PU Kranj

Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce se soočajo s pomanjkan-
jem medicinskih sester. Ker 
jih v Sloveniji primanjkuje, 

jih iščejo tudi v tujini, med 
drugim so bili tudi na zapo-
slitvenem sejmu v Beogra-
du, je povedala pomočnica 
direktorja za področje zdrav-
stvene nege in oskrbe Mojca 
Strgar Ravnik. Kot je pojas-
nila, imajo ves čas odprtih 
vsaj štirideset razpisov za 
prosto delovno mesto medi-
cinske sestre, zdravstvenega 
tehnika in diplomirane 
medicinske sestre. 

Najhujše pomanjkanje je 
na internističnih oddelkih, 
zaradi česar so že lani na 
enem od oddelkov morali 
zmanjšati število postelj. 
Zlasti v preteklih letih je 

bolnišnico zaradi slabih 
plač in težkih delovnih 
pogojev zapustilo večje šte-
vilo zaposlenih, nekaj jih je 
odšlo v primarno zdravs-
tvo, zlasti v zdravstvene 
domove, kjer imajo prijaz-
nejši delovnik, veliko pa 
tudi drugam, v trgovske 
centre, podjetja, tudi v tuji-
no ... Neka šolana medicin-
ska sestra se je zaposlila 
kot sprevodnica na vlaku 

pri Slovenskih železnicah, 
saj je plača tam bistveno 
boljša ...
Po besedah Mojce Strgar 
Ravnik je v zadnjem času 
odhodov sicer manj, vendar 
pa morajo nadomestiti vse 
odhode iz prejšnjih let. Žal 
pa kadra v Sloveniji prima-
njkuje, zato so ga prisiljeni 
iskati tudi v tujini. Tako so 
bili med drugim tudi na 
zaposlitvenem sejmu v Beo-
gradu, da bi našli medicin-
ske sestre iz Srbije.
A po besedah v. d. direktorja 
bolnišnice Mirana Remsa je 
težava v preverjanju diplom, 
poleg tega pa jim bolnišnica 

ne more ponuditi ničesar 
dodatnega, zlasti stanovanj. 
O tem so po Remsovih bese-
dah govorili tudi na sestan-
ku pri jeseniškem županu, a 
žal ugotovili, da na Jeseni-
cah ni na voljo tovrstnih sta-
novanj. Zato po Remsovih 
besedah celo razmišljajo, da 
bi bolnišnica najela večjo 
hišo in sofinancirala bivanje 
tistim, ki bi bili pripravljeni 
priti v službo na Jesenice. 
Ob tem je Rems tudi pouda-
ril, da so medicinske sestre 
plačane slabo, kot direktor 
bolnišnice pa žal nima mož-
nosti, da bi jih lahko dodat-
no nagradil.

Medicinska sestra je 
postala – sprevodnica
Jeseniško bolnišnico je v preteklosti zapustila vrsta medicinskih sester, odšle so v zdravstvene 
domove, trgovine, podjetja ... Nov kader iščejo tudi v tujini, tudi na zaposlitvenem sejmu v Beogradu.

Da je med mladimi vse manj zanimanja za 
poklice v zdravstveni negi, opozarja tudi 
ravnateljica Srednje šole Jesenice Monika Lotrič. 
Še pred tremi leti se je v prvi letnik vpisalo 
osemdeset dijakov, v tem šolskem letu samo še 
šestdeset. To je kar četrtina manj, za nameček je 
med njimi večina deklet. Prav zaradi manjšega 
vpisa so na šoli tudi izgubili en oddelek, a so 
veseli, da so za prihodnje šolsko leto spet lahko 
razpisali tri oddelke. Poklic skušajo približati 
mladim tudi z dodatnimi vsebinami s področja 
kozmetike (nega kože in nohtov), uredili so nov 
kabinet za zdravstveno nego ...

Mojca Strgar Ravnik, pomočnica direktorja za področje 
zdravstvene nege in oskrbe / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

V nedeljo, 8. marca, ob 18. 
uri bo v Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice nastopila 
naša najbolj znana citrarka 
Tanja Zajc Zupan. Na Kon-
certu mediteranskih pesmi 
se ji bodo na odru pridruži-
li Klapa Histri s Hrvaške, 
pevca Teja Saksida in Kle-
men Torkar, klaviaturist 
Tadej Vasle, program pa bo 
povezovala Ana Zupan. 
Tanja je za ta večer skrbno 
izbrala pesmi Mediterana, 
ki so priljubljene po vsem 
svetu in jih prepevajo naj-
bolj znani pevci: Che sarà, 
Volare, Felicità, Vivo per 
lei, Con te partirò, Caruso, 

Santa Lucia, Amigos para 
siempre ...
Priljubljena hrvaška Klapa 
Histri bo zapela najlepše 
dalmatinske pesmi: Ružo 
moja, Oprosti mi, pape, 

Nono, dobri moj nono, Moj 
lipi anđele, Skalinada … Ob 
ganljivih zvokih citer, man-
dolin, klapi in pianistu bosta 
zapela Teja Saksida in Kle-
men Torkar.

Citre, mandoline, klapa

Urša Peternel

Danes, v petek, ob 11. uri bo 
v konferenčni dvorani v 
prvem nadstropju Kolperna 
na Stari Savi potekal dogo-
dek ob mednarodnem dne-

vu turističnih vodnikov. 
Lokalni turistični vodniki 
bodo na zanimiv način pred-
stavili naravne in kulturne 
znamenitosti Jesenic, zna-
čilnosti in zanimivosti pokli-
ca turistični vodnik ter aktiv-

nosti za preživljanje proste-
ga časa v jeseniški občini. 
Dogodek je namenjen tako 
ponudnikom namestitvenih 
zmogljivosti kot ostalim 
občanom, ki jih zanima turi-
stična ponudba Jesenic in 

poklic turističnega vodnika, 
je v imenu organizatorjev 
povedala Nena Koljanin iz 
Turistično-informacijskega 
centra (TIC) Jesenice. 
Pri organizaciji sodeluje 
tudi Občina Jesenice.

Ob dnevu turističnih vodnikov

citrarka  
TANJA  
ZAJC ZUPAN

MEDITERANSKIH PESMIKoncert

TZ
Z 

D
.O

.O
., 

G
O

ST
IČ

EV
A

 C
ES

TA
 4

8 
A

, R
A

D
O

M
LJ

E

nedelja, 8. marec 2020, ob 18.00  GLEDALIŠČE T. ČUFARJA JESENICE
VSTOPNICE: 041 749 060, Gledališče Toneta Čufarja – 04 588 33 00, društva, mojekarte.si, Petrol, Trafika 3DVA,  

Alpetour – turistična poslovalnica Jesenice – 04 580 97 55, Turizem Kranjska gora.

Klapa HISTRI s Hrvaške
pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR 

klaviaturist TADEJ VASLE
voditeljica ANA ZUPAN

Klapa HISTRI s Hrvaške
pevca TEJA SAKSIDA in KLEMEN TORKAR 

klaviaturist TADEJ VASLE
voditeljica ANA ZUPAN
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Janko Rabič

Franci Tušar: neusahljiv vir 
ustvarjalnosti

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 2 5 .  d e l )

Marjana Ahačič

V družini Pirih se je likovni 
umetnosti, poklicno ali ljubi-
teljsko, posvečalo kar sedem 
članov: Ivan, Ivan mlajši, Pa-
vel, Pavel mlajši, Dušan, Luka 
in Srečko. V več kot stoletje 
dolgem obdobju so s svojim 
delovanjem dodobra zazna-
movali kulturno podobo ne le 
Radovljice, temveč tudi Jese-
nic, pravi kustosinja Barbara 
Boltar. Z razstavo v Šivčevi 
hiši (na ogled bo do konca 
marca) so likovna dela, ki so 
nastala daleč v preteklosti ali 
komaj pred nekaj meseci, 
združena v svojevrstno celo-
to, ki prepričljivo kaže ustvar-
jalno moč in širino avtorjev.

Podobar in rezbar Ivan 
Pirih
Prvi, ki se je v družini Pirih 
začel ukvarjati z umetni-
škim ustvarjanjem, je bil 
Ivan Pirih (1881–1925), ro-
jen v Podbrezjah. »Komaj 14 
let je bil star, ko ga že najde-
mo v zelo znani in uspešni 
podobarski delavnici Janeza 
Vurnika ml., kjer se je izučil 
za podobarja, rezbarja in po-
zlatarja. Leta 1900 je ob 
koncu vajeniške dobe dobil 
pohvalo in postal pomočnik. 
Nato je v domači hiši v Ra-
dovljici odprl lastno delavni-
co, se oženil in postal oče 
štirih otrok. Leta 1914 so ga 

vpoklicali v vojsko; v Galiciji 
je bil leta 1915 ranjen in se 
vrnil domov kot invalid. 
Umrl je prezgodaj, že leta 
1925. Žal se je ohranilo le 
malo njegovih del,« pripove-
dujeta njegova vnuka Srečko 
in Dušan, ki oba živita v Ra-
dovljici.
Imel je hčer Katarino in tri 
sinove: Franca, Ivana in Pa-
vla. Franc se je izučil za mi-
zarja, Ivan je bil po mnenju 
brata Pavla najbolj nadarjen, 
a ni imel možnosti, da bi se 
šolal. Postal je trgovski po-
močnik v Radovljici, a tudi 
zelo znan slikar, pri katerem 
so ljudje radi naročali slike 

za različne priložnosti. Sicer 
so bile njegove teme krajine, 
tihožitja, vaški in lovski ter 
svetopisemski prizori. 

Pavel Pirih, profesor in 
umetnik z Jesenic
Ivanov najmlajši sin Pavel Pi-
rih (1910–1993) je bil edini 
od otrok, ki je imel možnost 
izobraževanja na področju li-
kovne umetnosti na Strokov-
no-obrtni šoli v Ljubljani na 
oddelku za kiparstvo in rez-
barstvo, bil pa je tudi med 
prvimi 32 študenti po vojni 
ustanovljene Akademije upo-
dabljajočih umetnosti s celo 

vrsto imenitnih profesorjev. 
Akademski študij je zaključil 
leta 1949. Najprej je bil uči-
telj likovnega pouka na OŠ 
Prežihovega Voranca na Jese-
nicah, nato pa profesor ume-
tnostne vzgoje na jeseniški 
gimnaziji. Ob zahtevnem pe-
dagoškem delu je nadaljeval 
umetniško ustvarjanje, pri 
čemer je, kot lahko prebere-
mo v katalogu k razstavi, 
ostali pri preizkušenem sno-
vanju risb, akvarelov in oljnih 
slik v realističnem likovnem 
jeziku, motivno pa pri portre-
tih, tihožitjih in krajinah. 
Leta 1952 so v časniku Go-
renjski glas začeli objavljati 

zgodbe pisatelja Ivana Ribi-
ča z ilustracijami Pavla Piri-
ha, ki so kasneje izšle tudi v 
knjigi Povesti z gora. Kasne-
je, v šestdesetih in sedemde-
setih, se je posvečal akvare-
lom s priljubljenimi motivi 
Radovljice in bližnje okolice 
s polji, gozdovi in gorskim 
svetom. Sicer pa so mu sli-
karski motiv pogosto nare-
kovale želje in zahteve na-
ročnikov, še lahko prebere-
mo v katalogu. 
»Leta 1950 je tako nastala 
risba, portret Franceta Pre-
šerna, ki je danes v zbirki 
Gorenjskega muzeja v Kra-
nju, leta 1954 pa oljne slike 
s portreti narodnih herojev 
za Mestni odbor Zveze bor-
cev na Jesenicah, ki jih je 
mogoče videti le še v knjigi 
Franceta Konoblja.«
Na Jesenicah je Pavel Pirih 
sicer deloval na različnih po-
dročjih; svoja dela je kot li-
kovno oziroma slikovno pri-
logo objavljal v tedniku Že-
lezar in v Jeseniškem zbor-
niku, sodeloval je pri snova-
nju scen v Gledališču Tone-
ta Čufarja ter vodil risarske 
in slikarske tečaje pri likov-
nem društvu Dolik.
Samostojno je razstavljal le 
redko, udeleževal pa se je 
skupinskih razstav, pred-
vsem v okviru Dolika. V raz-
stavnem salonu društva je 
bila leta 2004 tudi zadnja, 
spominska predstavitev nje-

govih del, na kateri so bila 
sočasno razstavljena tudi 
dela njegovega sina Dušana.

Dušan, Luka in Pavel 
Pirih
Tudi Dušan Pirih je tako kot 
oče Pavel skoraj desetletje 
vztrajal v pedagoški službi. 
Nato se je zaposlil kot grafič-
ni oblikovalec, kljub temu 
pa ni prezrl po očetu pode-
dovanega klica. »V njego-
vem slikarskem opusu so 
dela, ki kažejo na pestrost in 
slikovitost njegovih likovnih 
prizadevanj. Med njimi so v 
prvi vrsti krajine, čeprav mu 
ležita tudi portret in figurali-
ka,« pojasnjuje kustosinja.
Dušanov brat Pavel Pirih 
mlajši in sin Luka Benedičič 
Pirih se z umetnostjo ukvar-
jata ljubiteljsko. Pavel se ob 
svojem poklicnem delu, ki 
ga je vodilo tudi daleč po 
svetu, posveča predvsem ri-
sanju portretov družinskih 
članov, najpogosteje hčerk 
in vnukov, Luka, najmlajši v 
umetniški družini Pirih, pa 
se kot ljubitelj narave z ne-
dvomnim risarskim darom 
loteva upodabljanja živali.
Na razstavi v Šivčevi hiši s 
svojimi deli sodeluje tudi 
Dušanov in Pavlov bratra-
nec Srečko Pirih iz Radovlji-
ce, sin Franca Piriha, ki se je 
z likovno umetnostjo začel 
ukvarjati šele po upokojitvi.

Ustvarjanje štirih generacij
V Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici je na ogled razstava likovnih del štirih generacij družine Pirih, med njimi so tudi dela Pavla Piriha, dolgoletnega 
profesorja likovnega pouka, slikanja in umetnostne zgodovine na Jesenicah, ter njegovih sinov Dušana in Pavla mlajšega.

Srečko Pirih, Dušan Pirih, Luka Benedičič Pirih in Pavel Pirih ml. ter njegova hči Ana Pirih, 
ki je vodila slovesnost od odprtju razstave v Šivčevi hiši / Foto: Primož Pičulin

Je pravi ambasador ljubitelj-
ske kulture, neusahljivi vir 
ustvarjalnosti. V letih, ko si 
marsikdo privošči lagodnej-
ši življenjski vsakdan, je pri 
njem ravno nasprotno. Tež-
ko je v skopem zapisu strniti 
celotni opus 76-letnega 
Francija Tušarja, legendar-
nega člana DPD Svoboda 
France Mencinger Javornik 
- Koroška Bela. Desetletja, 
natančneje 56 let, je srce in 
duša tega društva. Kapo dol 
ob vseh njegovih dejanjih in 
zaslugah! Marsikdo bi že 
stokrat obupal, on pa vztraja 
in velikokrat »drži gor« vse 
štiri vogale Kulturnega 
doma na Slovenskem Javor-
niku. 
Ob poklicu strojnega tehni-
ka je vso bogato življenjsko 
pot namenil predvsem ljubi-
teljskemu gledališču, igra-
nju, režiranju in pisanju 
komedij, za povrhu pa še 
kovanju pesniških rim in pi-
sanja proze. Vse kot da mu 
je pisano na kožo. 
Društvu se je pridružil kot 
amaterski igralec. Odigral je 

45 vlog, režiral 52 predstav, 
med katerimi so bile nekate-
re prave uspešnice. Kot av-
tor se je podpisal pod štiri-
najst gledaliških iger, pred-
vsem so to komedije. V sa-
mozaložbi je izdal knjigo 
iger Novih pet za nori svet, 
dve pesniški zbirki, leta 
1990 Rdeči prah, leta 2001 
Ujeti trenutki. Skupaj se je 
nabralo več kot tristo pesmi. 
Leta 1995 je izdal zbirko 
kratkih zgodb Na stezi sledi. 
Sodeluje z Literarnim klu-

bom upokojencev Slovenije, 
pesmi je imel objavljene v 
drugih revijah in publikaci-
jah. 
Od kod in kdaj navdihi za 
vse to? »Pridejo trenutki, ko 
ustvarjam. Navadno je to tri-
krat na leto, navdihi pa po-
tem trajajo tam okoli štiri 
mesece. Veliko poslušam, 
spremljam, si zapomnim. 
To so tudi zgodbe iz gledali-
ške dejavnosti, kjer se vedno 
najde kaj zanimivega. Po-
tem pa seveda resno delo pri 
snovanju, tukaj ni besediče-
nja, štejejo le dejanja.«
Leta 2013 je prejel najvišjo 
nagrado, zlato Linhartovo 
plaketo na področju ljubi-
teljske gledališke igre. 
Njegov ustvarjalni žar pa še 
kar ne pojenja. Čeprav mu 
je pred časom ponagajalo 
zdravje, se Franci kot prava 
gorenjska grča ne da. Z nje-
mu lastno voljo in neverje-
tno vztrajnostjo še naprej 
ostaja trden člen vsega kul-
turnega dogajanja na Slo-
venskem Javorniku. Tudi 
pri razstavah je zraven, po-

maga pri organizaciji in 
skrbni za kulturne progra-
me. Ko je lani pripravljal re-
žijo otroške predstave Vese-
la igra o žalostni princesinji 
je že skoraj obupal, da mu 
ne bo uspelo dobiti igralcev. 
Pa se mu je ta njegova 
vztrajnost bogato obrestova-
la. »Če jih ni bilo doma, sem 
šel pa naokoli. Našel sem jih 
celo v Gorenji vasi pri Škofji 
Loki.« Sedaj je posebej za-
dovoljen in ponosen, da vse 
več iger, ki jih je napisal, 
igrajo na amaterskih odrih. 
»Vesel sem, da je kar naen-
krat takšno zanimanje. Le-
tos so mojo komedijo Mede-
ni teden v svoj program uvr-
stili člani dramske sekcije 
KUD Gaj z Zgornje Polska-
ve. Povabili so me na premi-
ero in res sem bil navdušen. 
Kako to znajo narediti Šta-
jerci. Sedaj jo igrajo naokoli 
in dvorane so polne. Prvega 
marca prihajajo v našo dvo-
rano na Slovenskem Javor-
niku in neizmerno si želim, 
da bi bila tudi tukaj dvorana 
polna. Eno od mojih iger bo 

sedaj režiral tudi Kondi Pi-
žorn. 
Franci pripravlja novo pre-
miero na domačem odru. 
Čeprav ve, da brez težav ne 
bo šlo, mu volje ne zmanj-
ka. »To bo nadaljevanje lan-
ske komedije Skok čez plot, 
tekst sem že napisal. Upam, 
da z igralci ne bo težav, če-
prav jih je res težko pridobi-
ti za nastopanje na odru.« 
Takšen je Franci, ki kar ne 
more brez kulturnega doma, 
ki je včasih skorajda več kot 
njegov domači dom. Vedno 
je tam, vedno pri roki, nihče 
ga ne sili, ne prosi, enostav-
no pride. Ob podelitvi zlate 
Linhartove plakete leta 2013 
je dejal, da je kar dovolj toč-
no izračunal, da se je teh 
ljubiteljskih ur nabralo že 
osemdeset tisoč. »Bo že dr-
žalo, če sem takrat to rekel, 
sedaj jih je pa že kar precej 
več,« odvrne. Kakšna poseb-
na želja v tem še vedno 
ustvarjalnem nemiru? 
»Naše društvo bo leta 2022 
praznovalo stoletnico. Sku-
šal bom zdržati do takrat.«

Franci Tušar
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SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo 
leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v 
naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Urša Peternel

Predtekmovanja mladih 
glasbenikov Republike Slo-
venije, ki je potekalo v začet-
ku februarja, se je udeležilo 
tudi šest učencev Glasbene 
šole Jesenice. Priznanja so 
osvojili: harmonikar Anže 
Noč (mentor Jan Ulčnik) v 
kategoriji 1. a, trobentač 
Luka Noč (mentor Gašper 
Breznik, korepetitor Leon 
Šmid) v kategoriji 1. c, hor-
nist Maks Kermc (mentor 

Gašper Breznik, korepetitor 
Leon Šmid) v kategoriji 1. c.
Na državno tekmovanje, ki 
bo potekalo marca, pa so se 
uvrstili: tolkalec Žiga Skrt 
Lovše (mentor Boštjan Gra-
dišek, korepetitorka Saša 
Golob) v kategoriji 1. a, hor-
nist Lovro Geržina (mentor 
Gašper Breznik, korepetitor 
Leon Šmid) v kategoriji 1. a 
in trobentač Nejc Vidmar 
(mentor Gašper Breznik, 
korepetitor Leon Šmid) v 
kategoriji 1. b.

Trije učenci na državno 
tekmovanje

Harmonikar Anže Noč je osvojil priznanje. / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Na državnem prvenstvu v 
skokih z male prožne ponja-
ve v Kopru je sodelovalo tudi 
33 deklic in dečkov društva 
Partizan Jesenice. Prvič so 
tekmovali tudi začetniki in v 
najmlajši skupini (vrtec) je 
zmagala jeseniška deklica 
Dalija Avdić, v drugi skupini 
(od 6 do 8 let) pa je bila tre-
tja Loti Lokovšek, 10. Hana 
Halimović, 11. Anamarie 
Radulović in 19. Tia Jug.
Med 59 mlajšimi dečki je bil 
Anže Noč 4. in blizu kolaj-
ne. Ekipa je zasedla 8. mes-
to. Mlajše deklice so bile 
med 13 ekipami pete in med 
79 posameznicami je bila 
Ema Omejc Kravanja 6., 
Ema Halimović 12., Vanessa 
Gia Mlakar G. 35., Iris Marki-
zeti 45., Anja Vasiljević 50. in 
Staša Hančič 65.

Prijetno so presenetile sta-
rejše deklice. V tej kategoriji 
je po besedah trenerja Leo-
na Mesariča program bistve-
no zahtevnejši, za kolajne je 
treba že zvajati iztegnjene 
salte z obrati in dvojne salte. 
Med Jeseničankami to uspe-
va samo Neži Rižmarič Hla-
dnik. Zasedla je 2. mesto in 
osvojila srebrno kolajno 
med 62 posameznicami. Za 
ekipo so tekmovale: Zala 
Biček (15. mesto), Zala Sitar 
(25. mesto), Ana Glavač (32. 
mesto), Lara Adrović (39. 
mesto) in Tina Skumavec 
(57. mesto). Med devetimi 
ekipami je bila jeseniška na 
5. mestu. Med mladinkami 
je tekmovala samo Seldijana 
Bajrektarević. Zadnji skok 
iztegnjeni salto s celim 
obratom se ji ni posrečil in 
se je zato uvrstila med zad-
njo tretjino tekmovalk.

Akrobati na državnem 
prvenstvu

V skupini najmlajših je zmagala Jeseničanka Dalija Avdić (v 
sredini).

Maša Likosar

Podporna skupina STIK, ki 
jo izvaja Društvo informacij-
ski center Legebitra v sode-
lovanju z jeseniškim Mla-
dinskim centrom, je name-
njena stiku mladih oseb 
LGBT+, ki se identificirajo 
izven normativnih identifi-
kacij in oseb, ki jim lastna 
spolna usmerjenost in/ali 
spolna identiteta postavljata 
vprašanja. Pojasnilo: kratica 
LGBT pomeni lezbijke, geje, 
biseksulane in transpolne 
osebe, + pa pomeni neiz-
ključevanje vseh ostalih 
identitetnih pozicij, ki niso 
zajete v kratici.
STIK zajema dogodke za 
druženje, pogovore, izmen-
javo izkušenj in znanj, nje-
gov glavni cilj pa je odpreti 
in spodbujati varen prostor 
za osebe LGBT+. Na dogod-
ku vedno velja ničelna tole-
ranca do kakršnegakoli 
nasilja, diskriminacije, sov-
raštva in sovražnega govora. 
"V okviru podporne skupi-
ne osebam LGBT+ nudimo 
varen prostor, kjer lahko ob 
strokovni podpori spregovo-
rijo o stvareh, ki jih obreme-
njujejo, ali pa z nami delijo 
svoje uspehe, srečne trenut-
ke in pozitivne stvari v svo-
jih življenjih," je pojasnila 
psihologinja in programska 
sodelavka na področju sve-
tovanja in samopomoči na 
Legebitri Blažka Plahutnik 
Baloh, tudi vodja podporne 

skupine STIK, ki jo na Jese-
nicah izvajajo že tretje leto. 
STIK je edini del Legebitri-
nega programa svetovanja, 
kjer so vključeni tudi uspo-
sobljeni prostovoljci in pro-
stovoljke. 
"Ti so dovolj opolnomočeni, 
da s prisotnimi lahko govo-
rijo in delijo svoje lastne 
izkušnje," je povedala sogo-
vornica. Dogodek je običaj-

no obarvan s specifično 
tematiko, ki je prilagojena 
osebam LGBT+ določenega 
kraja. Pozornost so na pre-
teklih srečanjih namenili 
temam: družina, razkritje, 
odnos v različnih okoljih, 
skrb zase, samopodoba, 
samospoštovanje. Na febru-
arski podporni skupini so 
se pogovarjali o spolih in 
spolnem izrazu – kaj posa-

mezniku pomeni spolni 
izraz in kako na to proble-
matiko gleda družba.
"Na Jesenicah se pogosto 
družimo, igramo namizni 
tenis ali ročni nogomet. 
Opažamo, da se tu podpor-
ne skupine ne udeleži veli-
ko oseb, kar dokazuje, da 
lokalno okolje ni odprto do 
oseb LGBT+ in se te ne 
počutijo varno. Nedvomno 
pa je vredno prihajati, četu-
di samo zaradi ene osebe," 
je pojasnila Blažka Plahut-
nik Baloh in še dodala: "Še 
vedno je velika razlika spre-
jemanja oseb LGBT+ v in 
izven Ljubljane. Na papirju 
smo napredovali,  kar 
pomeni, da imamo zakone, 
na podlagi katerih ima naša 
skupnost zelo temeljne 
pravice. Še vseeno pa smo 
daleč od tega, da bi lahko 
dejansko govorili o družbe-
ni enakopravnosti in ena-
kosti. V zadnjih letih opa-
žamo porast neokonserva-
tivnih gibanj in hkrati 
negativnih dogodkov, kot 
so na primer napadi na klu-
be, posameznike in posa-
meznice, kar dokazuje, da 
kot družba ne napreduje-
mo, prej obratno. Družbe-
na klima je žal prežeta s 
predsodki in stereotipi, ki 
prehajajo iz generacije v 
generacijo. Glavni problem 
pa je, da družba nič ne sto-
ri, da bi negativni in sovra-
žni vpliv preprečila ali ga 
vsaj zmanjšala."

Nudijo varen prostor 
za osebe LGTB+ 
V Mladinskem centru Jesenice vsako drugo sredo v mesecu potekajo dogodki Čas za STIK Jesenice – 
podporna skupina za osebe LGBT+.

Blažka Plahutnik Baloh, vodja skupine STIK, ki na 
Jesenicah deluje že tretje leto. / Foto: Tina Dokl
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Urša Peternel

Lani ste izdali prvo avtorsko 
skladbo z naslovom Nana, 
na youtubu je na ogled tudi 
videospot. Zdi se, da je pe-
sem posvečena prav posebni 
osebi?
Res je, skladba je posvečena 
moji babici Fezi Sula, ki je 
umrla leta 2017. Bili sva si 
res blizu, živela sem z njo in 
lahko rečem, da sva bili naj-
boljši prijateljici. Zato mi je 
izid pesmi in videospota res 
veliko pomenil. Sama sem 

našla snemalca, igralce, pro-
ducenta, res odlično ekipo. 
Spot smo snemali v stanova-
nju na Koroški Beli, na po-
lju na Blejski Dobravi in v 
hostlu na Bledu. V vlogi ba-
bice je nastopila Albina Ser-
šen in ne bi mogla najti bolj-
še igralke ...

Zunaj pa je tudi že vaša dru-
ga avtorska skladba Runa-
way. 
Tako je, ta je v angleščini, 
nastala pa je s pomočjo Pri-
moža Mirtiča Dolenca, po-

sneli smo jo v njegovem stu-
diu v Mojstrani. Premierno 
smo jo predstavili na mojem 
prvem večjem samostojnem 
koncertu prejšnji petek v 
Tea-ter baru.

Za omenjeni koncert ste 
menda sestavili čisto pose-
ben band.
Predstavili smo se v bolj 
akustični verziji, ob meni so 
bili na odru Primož Mirtič 
Dolenec pri klavirju, Andraž 
Kalan s kitaro in Klemen 
Hiršenfelder s cajonom. S 
fanti se super ujamemo, 
imamo pravo energijo. Z 
Andražem sicer že dolgo de-
lava skupaj kot duet kitara 
in vokal.

Tudi sicer kar precej nastopa-
te, kje vas je mogoče slišati?
Veliko sem nastopala na Je-
senicah, v Doliku, Kolpernu, 
gledališču, na različnih do-
brodelnih prireditvah ... Ker 
študiram in med tednom 
živim v Ljubljani, nastopam 
tudi tam, skupaj s pianistko 
veliko igrava po hotelih, na 
zasebnih zabavah ...

V zadnjem času pa sodeluje-
te tudi z Denisom Porčičem 
- Chorchypom.
Z Denisom sva se spoznala 
na lanskem dobrodelnem 
koncertu za nova okna za 
Osnovno šolo Koroška Bela. 
Takoj sva se ujela, on je res 
pravo sonce, ki neskončno 
verjame vame in mi je res v 
veliko podporo. Doslej sva 
imela že nekaj skupnih kon-
certov, zvečine sva predsta-
vljala Denisove pesmi z mo-
jim vokalom v akustični ver-
ziji. Načrtujeva pa tudi izda-
jo skupne avtorske skladbe.

Kakšni so bili sicer vaši glas-
beni začetki?

Odkar se spomnim, sem 
pela v pevskih zborih, prvič 
pa sem samostojno nastopi-
la v prvem letniku jeseniške 
gimnazije. Takrat me je 
glasbo poučeval profesor 
Marko Završnik, ki me je 
malo 'porinil' naprej, in na-
stopala sem verjetno na či-
sto vsaki gimnazijski prire-
ditvi. Medtem sem obisko-
vala tudi solo petje v Glasbe-
ni šoli Jesenice, ki sem jo 
zaključila lani.

Kakšne vrste glasba vam je 
sicer najbolj pri srcu?
Kar mi je všeč, to poslušam. 
Malo mešano ... V mojem 
avtu najdeš vse živo, še ka-
kšno opero. Glede lege in 
barve glasu mi sicer najbolj 
ležijo balade, a želim uresni-
čiti otroško željo, da bi en-

krat nastopila na 'orto' roko-
vskem koncertu. Ljubezen 
do glasbe sem podedovala po 
očetu, že ko sem bila deklica, 
sva v domači dnevni sobi 

uprizarjala muzikale, igral 
mi je na klavir, igra tudi kita-
ro, bil je DJ. In zjutraj, ko pri 
nas vstanemo, iz zvočnikov 
najprej zadoni glasba ...

Prva skladba je posvečena babici
Alja Wolte Sula je 24-letna pevka s Koroške Bele, ki je prejšnji petek v Tea-ter baru na Jesenicah pripravila prvi večji samostojni koncert. Je uspešna 
študentka kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Dve leti je študirala kulturni menedžement v Celovcu. Njena glavna ljubezen je glasba. 

Alja pravi, da ji glede lege in barve glasu najbolj ležijo 
balade. / Foto: Primož Pičulin

Na koncertu v Tea-ter baru na Jesenicah so se ji pridružili Primož Mirtič Dolenec pri 
klavirju, Andraž Kalan s kitaro in Klemen Hiršenfelder s cajonom. Poleg pop-rokovskih 
priredb so predstavili tudi dve Aljini avtorski skladbi: pesem Nana, ki je izšla lani, zanjo pa 
so posneli tudi videospot, in najnovejšo Runaway.

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske tudi letos pripra-
vlja projekt Ustvarjalni 
podjetnik. K sodelovanju 
vabijo vse, ki radi ustvarja-
jo, z izdelovanjem nakita, 
slikanjem, šivanjem, plete-
njem, oblikovanjem z gli-
no, brušenjem stekla in 
drugimi ustvarjalnimi teh-
nikami pa bi želeli tudi kaj 
zaslužiti. 
"Osnovni namen projekta je 
pomagati ustvarjalcem na 
pot podjetništva in hobije 
spreminjati v poslovne pri-
ložnosti. Ustvarjalcem v 
sklopu projekta pomagamo 
pri ureditvi ustreznih statu-
sov za prodajo, zanje organi-
ziramo različne izobraževal-

ne delavnice, jim omogoča-
mo prodajo v okviru različ-
nih dogodkov, pripravimo 
promocijski katalog in vzpo-
stavljamo povezovanje z 
drugimi ustvarjalci ter s tem 
spodbujamo izmenjavo iz-
kušenj," je povedala Urška 
Luks z Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske.
Letos bodo v projekt povezo-
vali ustvarjalce iz Kranjske 
Gore, Gorij in Jesenic, to je 
iz občin, ki sofinancirajo 
projekt. Uvodni predstavitvi 
projekta bosta potekali v to-
rek, 10. marca, ob 17. uri na 
Razvojni agenciji Zgornje 
Gorenjske na Jesenicah, in v 
sredo, 11. marca, ob 17. uri v 
sejni sobi KS Dovje - Moj-
strana. Udeležba v projektu 
je brezplačna.

Hobi lahko postane 
poslovna priložnost

Družina Wolte - Sula: Samir, Inge, Alja in Val

S prijateljem Denisom Porčičem - Chorchypom, s katerim 
tudi skupaj nastopata

Občina Jesenice bo predvi-
doma od srede marca 2020 
preko projekta Prostofer sta-
rejšim občanom zagotavljala 
brezplačni prevoz po nujnih 
opravkih. Projekt Prostofer 
ali »prostovoljni šofer« je 
trajnostni vseslovenski pro-
stovoljni projekt za mobil-
nost starejših. Povezuje sta-
rejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne morejo upora-
bljati javnih in plačljivih pre-
vozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani 
radi priskočijo na pomoč. 

Občina Jesenice pripravlja 
vse potrebne aktivnosti, da 
projekt zaživi v drugi polovi-
ci meseca marca 2020. Za 
uspešen zagon in izpeljavo 
projekta pa so potrebni tudi 
prostovoljci z veljavnim voz-
niškim dovoljenjem, ki bi 
bili kot šoferji v svojem pro-
stem času pripravljeni po-
magati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. 
Kot poudarjajo na občini, pa 
so prostoferji v resnici veli-
ko več kot zgolj prostovoljni 
vozniki – svojim sopotni-

kom namreč nesebično po-
magajo tudi, ko izstopijo iz 
avta, k zdravniku jih pospre-
mijo do čakalnice, pomaga-
jo nesti vrečke iz trgovine in 
jim priskočijo na pomoč pri 
vzpenjanju po stopnicah …, 
skratka, ljudje z velikim sr-
cem, ki jemljejo svojo hu-
manost za samoumevno in 
častno dejanje. 

Ker smo prepričani, da je na 
Jesenicah veliko takšnih lju-
di, ki se v tem prepoznajo in 
bi radi kot prostoferji poma-
gali starejšim soobčanom, jih 
vljudno vabimo, naj to sporo-
čijo na Občino Jesenice, in 
sicer Aleksandri Potočnik na 
telefon 04 5869 278 ali na 
elektronski naslov sandra. 
potocnik@jesenice.si.

Več kot le šofer – prostofer!

Za uspešen zagon in izpeljavo projekta so 
potrebni tudi prostovoljci z veljavnim vozniškim 
dovoljenjem, ki bi bili kot šoferji v svojem 
prostem času pripravljeni pomagati tistim, ki 
prevoze potrebujejo. 
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Urša Peternel

Po lanskem več kot uspeš-
nem dobrodelnem koncer-
tu, s katerim so zbirali denar 
za menjavo oken na šolski 
stavbi, so se na Osnovni šoli 
Koroška Bela odločili, da 
bodo koncert organizirali 
tudi letos. Potekal bo v četr-
tek, 12. marca, ob 18. uri v 
Kulturnem domu Julke in 
Albina Pibernika na Sloven-
skem Javorniku pod naslo-
vom Z roko v roki.
Kot je v imenu organizator-
jev povedal ravnatelj šole 
Rok Pekolj, jim je lani z 
zbranimi sredstvi uspelo 
zamenjati okna v desetih 
učilnicah in šestih kabine-
tih. To sta približno dve tre-
tjini vseh za menjavo pred-
videnih oken. Da bi projekt 
dokončali in zamenjali vsa 
dotrajana okna, potrebujejo 
še 10 tisoč evrov. 
"Zato smo se še letos – 
tokrat zadnjič – odločili, da 

nekaj sredstev skušamo 
zbrati tudi z donacijami. 
Zavedamo se, da je obnav-
ljanje stavb, ki so v javnem 
interesu, domena lokalne 
skupnosti, a bi prepotreb-
no menjavo preostanka 
nezamenjanih oken radi 
zaključili v letošnjem letu. 
Pogoji za delo so v prosto-
rih, kjer nam je okna uspe-

lo zamenjati, neprimerljivo 
boljši, prihranek pri ogre-
vanju pa precejšen. Ko pri-
merjamo letošnjo porabo 
za del šole, kjer je bila veči-
na oken zamenjanih, s 
porabo iz prejšnjih sezon, 
ocenjujemo, da privarčuje-
mo tretjino denarja, pred-
videnega za plačilo ogreva-
nja. Privarčevano bomo 

skupaj s sredstvi, ki jih 
bomo zbrali na dobrodel-
nem koncertu, namenili za 
menjavo oken," je povedal 
Pekolj. 
Kot je dodal, je poleg menja-
ve oken na šoli še nekaj nuj-
nih investicij, ki pa jih bo v 
letošnjem letu financirala 
Občina Jesenice kot ustano-
viteljica šole. 

Marca nov dobrodelni 
koncert za nova okna
Na Osnovni šoli Koroška Bela želijo zbrati še nekaj denarja za zamenjavo preostalih oken, zato tudi 
letos pripravljajo dobrodelni koncert.

Lanski dobrodelni koncert za nova okna je več kot uspel, letos ga bodo, kot pravijo, še 
zadnjič ponovili.

S prošnjo za donacijo 
so se že obrnili tudi na 
okoliška podjetja in 
druge donatorje.

Urša Peternel

Vsako zadnjo sredo v mese-
cu se ob 18. uri v Zdravstve-
nem domu Jesenice sreču-
jejo člani skupine za samo-
pomoč onkoloških bolni-
kov. Skupino kot prostovo-
ljka vodi magistrica zdravs-
tvene nege Ksenija Noč, 
sicer vodja Zdravstvenovz-
gojnega centra Jesenice. 
Kot je povedala, skupina 
deluje pod okriljem Druš-
tva onkoloških bolnikov 
Slovenije, podobne skupi-
ne pa delujejo po vsej Slo-
veniji. 
Na Jesenicah jo sestavlja 
deset (bivših) bolnikov, ki 
so preboleli različne vrste 
raka: dojk, pljuč, prostate, 
ščitnice, maligni melanom 
... Vsi prihajajo z Jesenic in 
okolice.
"V skupini izmenjujejo 
izkušnje, strahove, dvome, 
se podpirajo, delijo svoja 

občutja ..." je povedala Kse-
nija Noč, ki pogosto pripra-
vi tudi strokovne vsebine, 
denimo o prehrani in raku, 
premagovanju stresa, teh-
nikah sproščanja, uporabi 
medicinske konoplje ... 
Strokovna predavanja 
odprejo za širšo javnost, 
pogosto se jim pridružijo 
tudi svojci. 
Srečanja običajno trajajo 
dobro uro, vabijo tudi nove 
člane, ki se jim ni treba 
predhodno prijaviti. "Dob-
rodošli novi člani, enostav-

no naj pridejo zadnjo sredo 
v mesecu na srečanje," vabi 
Ksenija Noč in dodaja, da 
so vsi dogodki objavljeni 
tudi na Facebook strani 
Zdravstvenovzgojnega cen-
tra Jesenice.

Izmenjujejo izkušnje,  
delijo občutja, tudi strahove
Na Jesenicah deluje skupina za samopomoč onkoloških bolnikov.

Člani jeseniške skupine za samopomoč sodelujejo tudi na 
različnih preventivnih dogodkih. / Foto: arhiv ZVC Jesenice

V skupini za 
samopomoč si bolniki 
medsebojno pomagajo 
in z izmenjavo 
izkušenj premagujejo 
stiske, ki jih prinaša 
življenje z boleznijo. 

Kot poudarjajo v 
društvu, rak postaja 
vse bolj obvladljiva 
kronična bolezen.

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

19,99246 strani, trda vezava

EUR

Alenka Kodele je 
tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega peciva 
iz priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih knjig: 
Torte in tortice, 
Pite in zavitki, 
Čaša sladkega, 
Piškoti, Piškotki in 
drugačno pecivo, 
Najboljši piškoti.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

EUR
12,50

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR
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Urša Peternel

Ene najstarejših pustnih 
prireditev v Sloveniji, Smu-
ka za svinjsko glavo na smu-
čišču Španov vrh, ki je doži-
vela že 53 izvedb, letos prvič 
ni bilo. 
Kot je povedal Milan Klinar 
iz Športnega centra Španov 
vrh, so zadnji dve leti organi-
zirali prireditev prostovoljci 
pod okriljem Smučarskega 
centra Španov vrh, lani pa je 
pri organizaciji sodelovalo 
tudi Društvo za razvoj turiz-
ma Jesenice. A letos jim pri-
reditve, 54. po vrsti, ni uspe-
lo pripraviti. Po Klinarjevih 
besedah niso bili deležni 

podpore Turističnega dru-
štva Golica, prav tako se za 
sodelovanje niso dogovorili z 
Društvom za razvoj turizma 
Jesenice. Ker je Športni cen-
ter Španov vrh gospodarska 
družba, pa se sami ne more-
jo prijaviti na razpis za sofi-
nanciranje na Občini Jeseni-
ce, zato je prireditev odpadla, 
je pojasnil Klinar.
Andraž Sodja iz Društva za 
razvoj turizma Jesenice je 

povedal, da je na Jesenicah 
žal zelo težko dobiti prosto-
voljce, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati pri organizaciji 
turističnih prireditev. To je 
tudi eden od razlogov, da pri 
Smuku za svinjsko glavo le-
tos niso več mogli sodelova-
ti.
Podobno je dejal Miha 
Smolej, predsednik Turi-
stičnega društva Golica. 
"Delo društva temelji na 
petih ljudeh in enostavno 
ne zmoremo več," je dejal 
Smolej in zaradi pomanj-
kanja časa in obremenje-
nosti napovedal, da bo na 
marčevskem občnem zbo-
ru odstopil z mesta predse-
dnika društva. 

"Iščemo novega predsedni-
ka in zelo bom vesel, če se 
bo našel prostovoljec, ki bi 
bil pripravljen voditi dru-
štvo v prihodnje," je dejal 
Smolej, ki društvo vodi za-

dnji dve leti. Tako v zraku 
visi tudi organizacija še ene 
tradicionalne prireditve v 
Planini pod Golico, to je iz-
bora Miss narcis v mesecu 
maju.

Letos brez Smuka  
za svinjsko glavo
Prireditve Smuk za svinjsko glavo na Španovem vrhu letos ni bilo.

Leta 1981, ko je veljal sistem par-nepar, je bil dobitnik 
pečene svinjske glave Bine Kobentar z masko Par-nepar. 
Bo prireditev le še spomin?

Zaradi letošnje zelene zime smučišče Španov 
vrh ni obratovalo niti en dan. Po besedah 
direktorja Športnega centra Španov vrh Milana 
Klinarja je izpad prihodka znaten.

Prvi Smuk za svinjsko glavo je potekal  
29. januarja 1967, doslej se jih je zvrstilo  
53, prireditev pa v več kot pol stoletja ni nikoli 
odpadla. Do letos ...

Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora je pred do-
brim desetletjem navezal 
stike z Mestno godbo na 
hrvaškem otoku Pag. Pobu-
do za sodelovanje je takrat 
dal dolgoletni član orkestra 
Peter Muhar in začele so se 
letne izmenjave koncertov v 
obeh mestih, ob tem pa se 
ves čas z druženjem krepijo 
tudi prijateljske vezi. Jeseni-
ški godbeniki so z gostova-
njem na Pagu posebej nav-
dušili leta 2017, ko so do-
mačinom in turistom pred-
stavili skladbe uspešnega 
glasbenega projekta Ljud-
ska z'godba z gostoma, je-
seniško mezzosopranistko 
Moniko Bohinec, stalno čla-
nico dunajske državne ope-
re, in slovenskim tenori-
stom Klemenom Torkarjem. 
Letos so kot gostitelji spet 
na vrsti jeseniški godbeniki. 
Mestna godba Pag tako pri-
haja na Jesenice skupaj s 
Klapo Sol, ki je še posebej 
dobro poznana ljubiteljem 
dalmatinskega melosa. 
Koncert bo v petek, 13. mar-
ca, ob 19.30 v dvorani Kina 
Železar na Jesenicah. Gosti-
telji bodo pripravili tudi 
spremljajoči program z 
ogledom okoliških zanimi-
vosti za goste s Paga.

Godbeniki s Paga spet 
na Jesenicah

Janko Rabič

Območna izpostava JSKD Je-
senice je v soboto, 15. febru-
arja, v dvorani Kulturnega 
doma na Slovenskem Javor-
niku pripravila območno re-
vijo odraslih pevskih zborov 
in malih pevskih skupin z 
naslovom Eno pesem č'mo 
zapet. S tremi pesmimi – slo-
vensko ljudsko, umetno pe-
smijo slovenskega avtorja in 
tretjo po lastni izbiri – so se 
publiki predstavili: mešani 
pevski zbor iz Kranjske Gore, 
Triglavski zvonovi iz Mojstra-
ne, moški pevski zbor Dru-
štva upokojencev Jesenice, 
Ženski pevski zbor Večerna 
zarja Društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela, me-
šana pevska skupina in mo-
ška pevska skupina Kulturne-
ga društva dr. France Preše-

ren Žirovnica - Breznica in 
ženski pevski zbor Triglavske 
rožce iz Bohinja. Območna 
izpostava JSKD Jesenice je 
pevcem omogočila, da so lah-
ko po reviji dobili informacije 
o kakovosti njihovega dela in 
vsakoletnega kakovostnega 
napredka. Strokovni spre-
mljevalec Matej Penko je na-
stope ocenil: "Vsi zbori so se 
zgledno predstavili po svojih 
zmožnostih, ki so bile letom 
primerne, prav tako je bilo z 
izbranim repertoarjem. Sem 
pa pogrešal več mlajših pev-
cev, tukaj nastaja neka lu-
knja, ki jo bo treba prej ali 
slej zapolniti." 
Tokrat je bila opazna okrnje-
na udeležba odraslih pevskih 
zborov iz občine Jesenice. 
Kvintet Vintgar in Učiteljski 
pevski zbor Mavrica sta ime-
la težave z boleznimi in se 

bosta predstavila na eni od 
ostalih gorenjskih območnih 
revij. Manjkalo pa je nekaj 
drugih zborov, ki so v prete-
klih letih veliko prispevali v 
bogato zakladnico zborovske 
glasbe v občini Jesenice. Po-
javlja se negativni trend, v 
zborih se srečujejo s težko 
premostljivimi ovirami, saj 
se ne pomlajujejo. Decem-
bra smo lahko na straneh 
Jeseniških novic prebrali o 
velikih težavah pevskega 
zbora Vox Carniola, ki svoje 
uspešne zgodbe ne more več 
nadaljevati, saj jim manjka 
predvsem moških glasov. 
Verjetno je še marsikje tako. 
Vsi, ki želijo, da se zborovska 
glasba ohranja in krepi, ape-
lirajo na vse petja željne, da 
se jim pridružijo, saj bo le 
tako moč sedanji trend spet 
obrnil navzgor.

Zborovsko petje 
potrebuje pomladitve

Ženski pevski zbor DU Javornik - Koroška Bela
VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Športni direktor HDD Jesenice 
Marcel Rodman je pred zaključ
kom razigravanja odgovoril na 
nekaj vprašanj v povezavi s po
škodbo vratarja Bonvalota in pri
hajajočim derbijem.

Smo v zaključku drugega dela 
tekmovanja, ko se ekipe borijo 
za čim boljšo pozicijo pred za
četkom končnice. Po tisti zmagi 
v Tivoliju je prišlo do manjšega 
padca. Ste tudi vi te tekme 
doživ ljali na tak način?
Ja, seveda. Mogoče niti nisem pra
vi naslov za odgovor na to vpraša
nje, ker sem videl zadnji dve tekmi 
v boju za ta top 6. Večinoma sem 
spremljal samo rezultate. Takrat so 
bili fantje v naletu, čutila se je po
sebna energija, igrali so zelo sa
mozavestno. Po reprezentanč
nem odmoru pa so dobili tudi 
tekmo v Tivoliju. Sledila je domača 
tekma proti Pustertalu, ki smo jo 
morda izgubili zaradi nervoze, 
tudi tekmo proti Asiagu so fantje z 
izjemo zadnjih minut odigrali zelo 
dobro, nato pa je sledil padec. Mi
slim, da zaradi več razlogov. Eden 
izmed teh je zagotovo tudi dej
stvo, da so fantje na zadnjih dese
tih, enajstih tekmah res garali, 
vsaka tekma je bila praktično 
"playoff" tekma.

Na tekmi v Asiagu pa je potem 
prišlo še do poškodbe prvega 
vratarja Bonvalota.
Ja, to je trenutno definitivno 
tema številka ena na Jesenicah. 
Tekme sicer spremljam v živo, 
vendar iz nekoliko višje pozicije 

MARCEL RODMAN: "V TE FANTE  
MORAMO VERJETI!"

in imam dober pogled na ekipo 
in odzive navijačev. Prevladalo je 
prepričanje, da je Bonvalot v eki
po vnesel veliko mero samoza
vesti, predvsem v obrambni fazi. 
In jo tudi zagotovo je in je velik 
del tega uspeha ekipe. Sedaj, ko 
se je poškodoval, je marsikdo šel 
v tiste prve mesece in marsikdo 
je mnenja, da vratarji, ki jih ima
mo na voljo, niso dovolj dobri. In 
ta energija se hitro začuti v ekipi 
in na tribunah. Zdi se mi, da je 
celotno jeseniško hokejsko oko
lje v nekakšnem krču, predvsem 
zaradi tega, ker se ne ve, kaj bo 
in kaj ne bo. Jaz vedno pravim, 
da je hokejska ekipa živa stvar. 
So vzponi in so padci. Lahko re
čemo, da je nekdo v ekipi res 
zaslužen za uspehe, težko pa re
čemo, da je edini, ki je zaslužen 
za uspehe. In tem fantom mora
mo zaupati, zato da bodo sami 
lahko zaupali vase. Vedno obsta
jata dve plati medalje in tudi to
krat je tako. Na teh zadnjih tek
mah smo imeli tako dobre tre
nutke kot tudi slabe. Na koncu 
smo tekmo izgubili in najlažje je 
samo pogledati rezultat in reči, 
da smo tekmo izgubili. Vendar 
jaz na to ne gledam tako črno
belo. Fantje se učijo, so mladi in 
ja, se strinjam, da bodo vratarji 
morali pokazati nekoliko več. 
Vendar ekipa je takšna, kakršna 
je, drug v drugega morajo zau
pati, navijači in vodstvo pa jih 
moramo pri vsem tem podpreti.

Od vseh tekem, ki so še pred 
nami, je ena, ki še posebej izsto

pa. To je seveda derbi, ki bo na 
sporedu 2. marca ob 20. uri. Zad
nja zmaga sredi Tivolija je lepa 
popotnica. Kako v Podmežaklo 
privabiti čim več navijačev? 
Pri nas je tako, da ima derbi še 
vedno največjo težo. Ne glede 
na formo, s katero katerakoli eki
pa pride na tekmo, so derbiji ve
dno zgodba zase. Če se vrnemo 
nekoliko nazaj v bližnjo zgodovi
no, ugotovimo, da je bila zadnja 
tekma na Jesenicah izredno sla
ba in je bila morda potrebna, da 
je naša ekipa našla pot do zmag. 
Na zadnjem derbiju smo zmaga
li in tudi ta prihajajoči derbi je 
zelo pomemben. Rad bi, da po
novno najdemo svojo samoza
vest in se prenehamo obreme
njevati s tem, kdo je poškodo
van. Verjamem, da določeno 
kvaliteto, ki nam bo pomagala 
to tekmo dobiti, imamo. Lažje pa 
nam bo, če bomo imeli pomoč 
navijačev. Želel bi si, da bi navija
či znali na to ekipo pogledati 
bolj kot na živo stvar, ki na dolo
čene situacije reagira pozitivno 
in negativno. Vsi, ki tukaj dela
mo, imamo radi jeseniški hokej, 
ne glede na to, kaj se je zgodilo 
dva dni, dva tedna ali pa dve leti 
nazaj. Vsi radi vidimo, ko prema
gamo Olimpijo, in več ko bo na
vijačev na tekmi, večje možnosti 
bomo imeli. Morda pa bo to spet 
nek zasuk navzgor in bomo ne
kaj dni kasneje tekme v končnici 
začeli s pozitivno noto. 

Celoten intervju si lahko preberete 
na spletni strani www.hddjesenice.si.



14

Zanimivosti

Jeseniške novice, petek, 28. februarja 2020

Jelka Koselj

Sedaj, ko je čas za nabavo 
semen, naj spomnim, da 
doma posadimo dolgi por, 
ki je zelo prijetnega okusa, 
dokaj prezimen in bolj 
odporen proti boleznim 
(porovi muhi) kot druge sor-
te. Svežega večkrat nareže-
mo v solate in dodamo na 
vrh juh in enolončnic. 

Porova kremna juha  
s krompirjem in ribo
Za 4 osebe potrebujemo: 1 
čebulo, 2 stroka česna, 25 dag 
krompirja, 1 žlico oljčnega olja, 
1 žlico masla, 8 dl jušne zelen-
javne osnove, 40 dag pora, sol, 
poper, 2 žlici kisa, žličko mlete-
ga kopra, 1 dl smetane za 
kuhanje in 10 dag dimljene 
ribe – filetov postrvi ali lososa.
Priprava: Čebulo in česen 
olupimo in sesekljamo. 
Krompir olupimo in nariba-
mo kot repo. Por očistimo in 
zrežemo na kolobarčke. Rib-
je filete narežemo na tanke 

rezance. Na olju in maslu 
posteklenimo čebulo in 
česen. Dodamo krompir in 
ga malo podušimo. Dolije-
mo juho in, ko zavre, zma-
njšamo ogenj in pokrito 
kuhljamo 10 minut. Vmes 
kdaj premešamo. Juhi doda-
mo še por in začimbe. Spet 
kuhljamo 5 minut in nato 
vse pretlačimo. Na koncu 
dodamo v jed še smetano in 
na hitro prevremo. Ko jed 
serviramo, posujemo po 

vrhu narezano ribo. Ponudi-
mo s kruhom.

Porova kremna juha  
s krompirjem 
Potrebujemo: 30 dag pora, 4 
krompirje, 1 dl kisle smetane, 
sol, bel poper, pol žličke mlete 
kumine, jušno zelenjavno 
osnovo (1,5 l) in 1,5 dl kisle 
smetane.
Priprava: Narezan por in 
krompir skuhamo v jušni 

zelenjavni osnovi. Ko se 
zmehčata, dosolimo, popra-
mo in začinimo s kumino. 
Vse zmešamo v mešalniku. 
Malo še prevremo in na 
koncu dodamo kislo smeta-
no. Na vrh juhe damo sveže 
kolobarčke pora.

Por v solati
Potrebujemo: 1 velik por, slan 
krop, olje, kis, 2 stroka česna, 
poper in sesekljan peteršilj.
Priprava: Por očistimo in 
narežemo na 5 cm dolge 
koščke. Skuhamo jih v sla-
nem kropu tako, da vrejo 5 
minut. Por odcedimo in 
začinimo s solatnim preli-
vom in potresemo še s pet-
eršiljem. Ponudimo ohlaje-
no solato s kruhom, lahko 
kruhom s semeni in malo 
popečenem na obeh straneh 
na maslu. Okrasimo s kuha-
nimi jajci in sirom. 
Dobra solata je tudi iz sve-
žih kolobarčkov pora s kuha-
nimi stročnicami in ribo iz 
konzerve.

Porovi juhi in solata
Por ni samo začimbna zelenjava, ampak zaradi mnogih lastnosti tudi polnovredna zelenjava in je 
primerna za osrednje jedi. 

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

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je E SPECIALISTI ZA VAŠ TISKALNIK. Sponzor je 
E-SPECIALISTI, Cesta maršala Tita 17 (bivša pošta), Jesenice. 
Kartuše in tonerji za vse vrste tiskalnikov, WWW.E-KARTUSE.
SI, tel.: 031 364 184, info@e-kartuse.si. Podarjajo pet nagrad 
po 10 evrov za nakup kartuš ali tonerjev. Nagrajenci so: Mar-
ko Konc, Poljšica; Boža Torkar, Bohinjska Bela; Marija Ber-
gant, Jesenice; Simona Jenko, Mavčiče; Marija Kavčič, Zg. 
Besnica. Za nagrade se oglasite v trgovini E-SPECIALISTI.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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SLOVARČEK: MERANO: zimsko središče v Italiji,  NERON: rimski cesar,  ACID: kislina, ADEPT: kdor se uvaja v kako vedo, KROL: nizozemski nogometaš (Ruud),
ANTRAKS: vranični prisad,  ORAKS: pritok Kaspijskega morja,     ARZ: reka v Bretaniji,     LAZAROV: bolgarski nogometaš (Mihail)

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

Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, ki je v goste povabil prijatelje glasbenike iz otoka Paga. Vsto-
pnice po 10 evrov so v prodaji v ponedeljkih in petkih od 17. do 19. ure v prostorih godbe Jesenice in uro pred koncertom 
na blagajni Kina Železar. Za naše zveste reševalce so pripravili trikrat po dve vstopnici, ki jih bodo izžrebani reševalci pre-
jeli po pošti. 

 
             SUDOKU jn 4 
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Petek, 28. februar
Srečanje turističnih ponudnikov

Predstavitev naravne in kulturne dediščine Jesenic, predavanje ob 
svetovnem dnevu turističnih vodnikov: »Poklic turističnega vodnika v 
teoriji in praksi«

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 11. uri

Sobota, 29. februar
Premiera BAL LANDER IN NJEGOVI RAZBOJNIKI, 
predstava za otroke

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Nedelja, 1. marec  
Vaša – naša matineja: BAL LANDER IN NJEGOVI 
RAZBOJNIKI, predstava za otroke

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

Medeni teden – komedija, Franci Tušar
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU (TURIST), ob 18. uri

Ponedeljek, 2. marec 
Kreativna delavnica – reciklaža iz starega v novo (več tehnik)

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Torek, 3. marec  
Meritve krvnega sladkorja, tlaka, holesterola

DOM DU JESENICE, ob 16.30

Dvodnevno usposabljanje: Davčne spremembe v letu 2020 
oz. obveznosti podjetnika mikro družbe in pavšalista pri 
poslovanju ter opozorila za davčni obračun za leto 2019

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, od 9. do 13. ure (obvezne prijave)

Avtoportret Marjance Dakskofler Savinšek: ogledalo duše 
umetnice, galerija od blizu

Muzej Kosova graščina, ob 16. uri

Finale rekreacijske lige v odbojki
Gimnazija Jesenice, ob 18.00 tekma za 3. mesto, ob 19.00 tekma za 1. 
mesto

AMATERJI, črna komedija v izvedbi MG Ptuj
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

Sreda, 4. marec  
Dvodnevno usposabljanje: Davčne spremembe v letu 2020 
oz. obveznosti podjetnika mikro družbe in pavšalista pri 
poslovanju ter opozorila za davčni obračun za leto 2019

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

Zvočna kopel s Tanjo Ravnikar
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri

Petek, 6. marec 
8. marec Mednarodni dan žensk: MLADINSKI CENTER 
JESENICE; obdaritev Jeseničank z majhno pozornostjo

ULICE MESTA JESENIC

ČUFARJEV MARATONČEK – srečanje lutkovnih in otroških 
gledaliških skupin, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
JESENICE:

8.20 – Trije prašički (Gledališče Toneta Čufarja)
9.30 – Mačke s posluhom (OŠ Žirovnica)
10.15 – Boš lešnik? (KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora)
11.00 – Vse, razen hotela (OŠ Žirovnica)
11.50 – Skrivnost koče pod Mrzlim zidom (KPD Josip Lavtižar Kranj-
ska Gora)
12.30 – Vesela igra o žalostni princezinji (DPD Svoboda France Men-
cinger Javornik – Koroška Bela)

Zbor članov Društva upokojencev
DOM DU JESENICE, ob 17. uri

Sobota, 7. marec
ČUFARJEV MARATONČEK – srečanje lutkovnih in otroških 
gledaliških skupin, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
JESENICE:

9.00 – Bal Lander in njegovi razbojniki (Gledališče Toneta Čufarja)
10.00 – Tri botre lisičice (Farno kulturno društvo Koroška Bela)

Proslava ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 16. uri

Od 28. februarja do 13. marca

Od petka, 6., do nedelje, 8. marca, bo v Gledališču Toneta Čufarja potekal Čufarjev maratonček.

Nedelja, 8. marec 
ČUFARJEV MARATONČEK – srečanje lutkovnih in otroških 
gledaliških skupin, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
JESENICE:

10.00 – Darila za mlečne zobke (Ringo raja)

Koncert MEDITERANSKIH PESMI Tanja Zajc Zupan in 
Klapa Histri

KINODVORANA ŽELEZAR, ob 18. uri

Ponedeljek, 9. marec 
Ustvarjalna delavnica z Mojco Rozman – Akvarel Pomlad

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Četrtek, 12. marec  
Brezplačno dvodnevno usposabljanje za ponudnike 
namestitev: »AIRBNB, BOOKING.COM, EXPEDIA 
HOMEAWAY IN TRIPADVISOR POSLOVANJE«

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, od 9. do 13. ure (obvezne prijave)

Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic, odprtje razstave in 
predstavitev za Kviz iz zgodovine mesta Jesenice

Muzej Kosova graščina, ob 17. uri

Letni občni zbor Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 
16. uri

ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, brezplačno predavanje KAKO 
POSPRAVITI ENKRAT ZA VSELEJ – predstavitev metode 
Marie Kondo; predava Tina Markun, 

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri

Dobrodelni koncert Osnovne šole Koroška Bela »Z roko v roki«
KULTURNI DOM JULKE IN ALBINA PIBERNIKA NA SLOVENSKEM 
JAVORNIKU, ob 18. uri

O VOLKU, KI JE ISKAL PRAVLJICO, lutkovna predstava za 
otroke

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Predstavitev knjige Jasne Tuta: Vse barve Polinezije
KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 19. uri

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

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

Občni zbor Planinskega društva Jesenice
KOLPERN, ob 18. uri

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

Koncert gradske glazbe Pag in klape SOL
DVORANA KINA ŽELEZAR, ob 19.30

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice

Torki ob 10. uri Črkovna igra Križemkražem  

Srede ob 15. uri Kvačkanje z Marjo 

Petki ob 10. uri Pogovorne urice z Leo

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

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

Vsak torek v mesecu ob 17.00 Nemške igralne urice

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30 Ustvarjalne delavnice

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

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

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45 Brihtina pravljična dežela 

Zadnji petek v mesecu ob 17.00 Berem s kužkom

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

Zadnji torek v mesecu od 15.00 do 16.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji torek v mesecu ob 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

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

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

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA 

Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih ob 16. uri

Ustvarjalni četrtki ob 16. uri

Pogovorne urice ob sredah ob 17. uri

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE

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

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

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ

Razstave
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

Do 3. 3. 2020, od torka do petka, med 10. do 12. ter 16. in 18. uro: 
Slikarka Marjanca Dakskofler Savinšek: Jeseničanka v Parizu, muzej-
sko-likovna razstava
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Janko Rabič

Dva meseca so Hrušičani 
trdo delali, snovali ideje, 
pripravljali maske, gradili, 
barvali, krasili vozove. V 

povorki je sodelovalo pet-
najst traktorjev in drugih 
vozil. V ospredju je bil pro-
padli letalski prevoznik 
Adria. Eno od prizemljenih 
letal so peljali na velikem 

tovornjaku, užaloščene brh-
ke stevardese so morale naj-
ti novega delodajalca. Opo-
zarjali so na polžje priprave 
začetka gradnje druge pre-
dorske cestne poti skozi 

Karavanke. Na posebnem 
vozu so peljali pusta, ki so 
ga potem na pepelnično sre-
do z vsemi častmi pokopali 
na Hrušici. Poleg velike 
povorke so poskrbeli še za 

zabavni program na Čufar-
jevem trgu in kasneje v 
šotoru na Hrušici, tako za 
odrasle kot za otroke. Sku-
paj je pri pripravah in potem 
v maskah na povorki sode-

lovalo več kot dvesto doma-
činov s Hrušice, celotni kraj 
je neverjetno strnil vrste in 
dokazal, kaj se da narediti 
na povsem prostovoljni lju-
biteljski bazi.  

Oživili jeseniški pustni karneval
Očitno bo mesto Jesenice odslej spet širše prepoznavno tudi po pustnem karnevalu. Navdušenci nad pustnimi norčijami pri Kulturnem športnem društvu 
Hrušica (glavni pobudnik je bil Robert Črtalič) so po tridesetletnem premoru spet poskrbeli za veliko povorko, po kateri so bili včasih že znani daleč 
naokoli. Na pustno soboto so jo ob navdušenju in številnih pohvalah izpeljali od Hrušice do Jesenic, po mestnih ulicah do Čufarjevega trga in nazaj. 

V ospredju je bil propadli letalski prevoznik Adria Airways. / Foto: Tina Dokl

Brhke stevardese propadle Adrie Airways so si našle novega delodajalca Air Serbia. Niso le 
delile lepih nasmeškov, tudi prepevale so, saj so na rovaš propadlega letalskega 
prevoznika pripravile temu primerno pesem. / Foto: Tina Dokl

Pustni navdušenci s Hrušice so na Čufarjevem trgu poskrbeli za zabavni program, 
obiskovalcem so povedali več o tem, kaj povorka predstavlja. Del pustnega veselja je bil 
tudi lajnar, ki je na trgu zabaval zbrano množico. / Foto: Janko Rabič

Pustno povorko si je ogledal tudi župan Blaž Račič, ki je moral skozi rentgenski pregled.  

Take množice, kot je bila na pustno soboto na Čufarjevem trgu, tam že dolgo ne pomnijo. 
Veselilo se je staro in mlado. / Foto: Janko Rabič

Poleg povorke so poskrbeli še za zabavni program v šotoru na Hrušici. Predvsem so se ga 
razveselili otroci, zanje so pripravili tudi nagrade. / Foto: Janko Rabič
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