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Urša Peternel

Letošnja osrednja slove-
snost ob prazniku Občine 
Jesenice je bila posvečena 
devetdesetletnici mesta. 
Dvajsetega marca 1929 je 
namreč kralj Aleksander 
trg Jesenice povišal  v 
mesto. 

Župan Blaž Račič je ob tej 
priložnosti podelil letošnja 
priznanja občine Jesenice. 
Častni občan je postal inova-
tor, dolgoletni prostovoljec 
in humanitarec Peter Papić, 
prejemniki plaket Občine 
Jesenice pa so postali ravna-
teljica Glasbene šole Jeseni-
ce Martina Valant, predse-

dnik Pihalnega orkes tra Je-
senice - Kranjska Gora An-
ton Justin ter dolgoletni in 
vidni član jeseniške ljubitelj-
ske kulture Andrej Černe. 
Plakete župana so prejeli 
predsednik HDD SIJ Acroni 
Jesenice Anže Pogačar, pro-
stovoljci programa Starejši 
za višjo kakovost življenja 

doma Društva upokojencev 
Jesenice ter jeseniško podje-
tje KOV. Priznanje župana 
za posebne dosežke v času 
šolanja pa so prejeli odlični 
dijaki oziroma študenti Ana 
Smolej, Nina Hrovat, David 
Bertalanič, Žiga Dvoršak in 
Kaja Novosel.

Devetdesetletni jubilej 
in praznik Jesenic
Letošnji občinski praznik je bil še posebej slovesen, saj mineva devetdeset let, kar so Jesenice postale 
mesto. Na osrednji slovesnosti v dvorani jeseniškega gledališča je župan Blaž Račič podelil občinska 
priznanja; najvišje, naziv častni občan, je prejel Peter Papić.

Občinski nagrajenci z županom / Foto: Gorazd Kavčič
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Rdeči 
nageljni ob 
dnevu žensk
Na mednarodni dan 
žensk je na Jesenicah 
potekala posebna ulična 
akcija.
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Stopili 
skupaj za 
nova okna
Takšnega dogodka, kot 
je bil 12. marca v 
Kulturnem domu na 
Slovenskem Javorniku, 
že dolgo ni bilo ...
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Urša Peternel

Fužinarsko naselje Stara 
Sava na Jesenicah je postalo 
kulturni spomenik državne-
ga pomena. Sklep o tem je 
sprejela vlada na seji 7. mar-
ca. Novico o tem so z zado-
voljstvom sprejeli na Občini 
Jesenice, kjer so si več kot 15 
let prizadevali, da bi država 
prepoznala izjemen kultur-
ni in družbeni pomen tega 
območja. In to se je zdaj 
tudi zgodilo. »Območje nek-
danjega naselja Stara Sava iz 

16. stoletja, dopolnjeno s ka-
snejšimi objekti v 18. in 19. 
stoletju ter s prezentiranimi 
napravami nekdanjih fužin, 
ima izjemen urbanistični, 
tehnični, arhitekturni in 
zgodovinski pomen,« je vla-
da zapisala v obrazložitvi 
sklepa.
Občina Jesenice je sicer ob-
močje že leta 1985 razglasila 
za kulturni spomenik lokal-
nega pomena. Skozi vsa ta 
leta je postopoma obnavljala 

objekte na Stari Savi; nekda-
nje skladišče oglja Kolpern 
je postalo lep protokolarni 
objekt, v Kasarni je prostore 
dobila Glasbena šola Jeseni-
ce, v delu pa je urejena tudi 
etnološka zbirka Gornjesav-
skega muzeja Jesenice z de-
lavskim stanovanjem. Ob-
novili so tudi plavž s pudlov-
ko in trge na tem območju, 
ta čas pa poteka obsežna 
obnova Ruardove graščine. 
Na prenovo pa čaka še cer-
kev Marijinega vnebovzetja, 
ki je v lasti Občine Jesenice. 

Na Občini Jesenice po bese-
dah župana Blaža Račiča 
upajo, da bo država zdaj tudi 
finančno podprla obnovo 
Ruardove graščine, ki je 
osrednji objekt v tem kultur-
nem središču mesta. Breme 
celotne obnove je namreč 
prevzela občina, ob pomoči 
države pa bi ji ostalo več po-
tenciala za vlaganja v druge 
pomembne posodobitve, de-
nimo knjižnice, bazena, ob-
činskih cest ...

Stara Sava postala 
državni spomenik
Po več kot petnajstih letih prizadevanj je bilo 
območje Stara Sava vendarle razglašeno za 
kulturni spomenik državnega pomena.

Kot poudarjajo na Občini Jesenice, ima območje 
Stare Save za občino izjemen kulturni in 
družbeni pomen, saj gre za edino tako 
ohranjeno fužinsko naselje v Srednji Evropi. 

MLADI

Ne na računalnik,  
raje na oder!
Na odru Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice je potekal 
tretji Čufarjev maratonček, 
območno srečanje lutkov-
nih in otroških gledaliških 
skupin.
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RECEPT

Porabimo včerajšnji 
krompir
Če smo ga shranili v hladilni-
ku, ga koristno uporabimo 
danes. Popolnoma ohlajen 
krompir se lepše nareže na 
lističe, kocke ali palčke in pri 
rezanju ne razpade.
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OBČINSKE NOVICE

Dan odprtih vrat  
v največjem podjetju
V podjetju SIJ Acroni so 
tudi letos pripravili dan od-
prtih vrat, namenjen učen-
cem, otrokom zaposlenih, 
nekdanjim zaposlenim in 
sosedom.
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ŠPORT

Zmagala Klinarjeva in 
Zorman
Dvanajstega Pomladnega 
teka se je udeležilo 62 teka-
čev in 17 tekačic, zmagovalca 
sta postala Dejan Zorman in 
Tina Klinar.
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Slavnostni nagovor 
župana
Župan Blaž Račič je v slav-
nostnem nagovoru dejal, da 
je na Jesenicah po decembr-
skih lokalnih volitvah zavel 
nov veter. "Z novo energijo 
in s svežimi zamislimi, z 
znanjem in z ustvarjalnostjo 
smo smelo vstopili v novo 
leto in verjamem da – tudi v 
novo obdobje občine Jeseni-
ce," je dejal in dodal, da 
vstop v novo ero Jesenic so-
vpada s praznovanjem 90. 
obletnice pridobitve mestnih 
pravic in obenem tudi 150. 
obletnice ustanovitve Kranj-
ske industrijske družbe, ki je 
z železarstvom pomembno 
zaznamovala razvoj Jesenic. 
Posebno priznanje železar-
ski dediščini po županovih 
besedah pomeni nedavna 
razglasitev Stare Save za kul-
turni spomenik državnega 
pomena. "Razglasitev razu-
memo kot priznanje državi 
Jesenicam in železarski de-
diščini, ki predstavlja najpo-
membnejši del naše identi-
tete. Železarstvo je zazna-
movalo prav vse nas, vsako-
gar na svoj način, podobno 
nas je zaznamoval tudi ho-
kej. Bodimo ponosni na to," 
je dejal župan.
V nagovoru se je dotaknil 
tudi aktualnih vprašanj, med 
drugim deponije Mala Meža-
kla. Kot je poudaril, nov ve-
ter, ki ga je omenil, smradu 
še ni odpihnil in tako je bilo 
to vprašanje eno od osre-
dnjih vprašanj v prvih treh 
mesecih njegovega župano-
vanja. Žal hitrih rešitev ne 
ponuja niti država, na kar so 
računali. "Vse občanke in ob-
čane, posebej pa tiste, ki živi-
jo v neposredni bližini odla-
gališča in se dnevno srečuje-
jo z neprijetno nadlogo, pro-
sim za potrpežljivost in se 
hkrati zavezujem, da bomo 
napeli vse sile, da vprašanje 
čim prej pospravimo z dnev-
nega reda," je dejal.

Ozrl pa se je tudi v priho-
dnost; letošnji okrogli jubi-
lej ponuja priložnost, da 
spet razmislimo o temeljnih 
usmeritvah razvoja za priho-
dnje desetletno obdobje, do 
praznovanja stoletnice me-
sta, je dejal. Prebivalstvo Je-
senic se stara, mladi odhaja-
jo, za delom na Jesenice 
prihajajo tujci. "Ko odhajajo 
mladi, odhaja tudi naša pri-
hodnost, opozarjam že ne-
kaj časa in poudarjam, da 
moramo napeti vse sile, da 
mlade zadržimo na Jeseni-
cah. Novih stanovanj prak-
tično ni, najemnih stano-
vanj je zelo malo. Čeprav 
uradna statistika ugotavlja, 
da imamo v občini skoraj ti-
soč praznih stanovanj, tega 
na trgu nepremičnin ni za-
znati. Iz navedenega izhaja, 
da je treba poskrbeti za gra-
dnjo novih stanovanj, in 
tako to vprašanje uvrščam 
med prioritete," je poudaril.
Mladim je treba ponuditi 
tudi primerne zaposlitvene 
možnosti; po županovih be-
sedah je eden od načrtov, da 
bi z dejavnostmi novih pod-
jetij oživili opuščena žele-
zarska zemljišča vzhodno 
od občinske stavbe. "Za del 
tega območja imamo prido-
bljeno gradbeno dovoljenje 
za gradnjo infrastrukture, 

pripravljamo dokumentaci-
jo za izvedbo in upam, da 
bomo lahko kmalu pozdra-
vili prve investitorje."
Med ostalimi projekti je 
omenil še prepotrebno ob-
novo Srednje šole Jesenice, 
ureditev sodobnega mladin-
skega centra, razvoj sona-
ravnega turizma, posebej pa 
je poudaril vlogo društev, ki 
da so pomembni povezoval-
ni elementi skupnosti in or-
ganizacije, ki družbo držijo 
skupaj.
Ob koncu je čestital občan-
kam in občanom ob občin-
skem prazniku, še posebej 
pa letošnjim prejemnikom 
občinskih priznanj za njiho-
ve prispevke pri razvoju Je-
senic in utrjevanju ugleda 
občine, ki jim je v nadaljeva-
nju tudi podelil občinska 
priznanja.

Naziv častni občan  
Petru Papiću
Najvišje priznanje, naziv ča-
stni občan je prejel Peter Pa-
pić. Njegovo delovanje na 
Jesenicah lahko opredelimo 
na tri področja: področje 
večletnega prostovoljnega 
dela v Športnem društvu 
TVD Partizan Javornik - Ko-
roška Bela, področje inova-
cij, racionalizacij in tehnič-
nih predlogov v Železarni 

Jesenice ter področje huma-
nitarne dejavnosti. Kar 48 
let je bil prostovoljni član 
Upravnega odbora Športne-
ga društva TVD Partizan Ja-
vornik - Koroška Bela. Vse-
skozi je skrbel za vzdrževa-
nje doma, da je TVD Parti-
zan lahko nudil prostor za 
rekreacijo vseh generacij in 
vzgojo mladih kadrov na po-
sameznih področjih športa. 
V Železarni Jesenice je 
opravljal strojna dela, v krat-
kem času pa je razvil svoje 
sposobnosti na področju 
inovatorstva ter postal pre-
poznaven inovator v Žele-
zarni Jesenice. V svoji boga-
ti inovativni dejavnosti je 
prijavil in realiziral več kot 
trideset predlogov in tehnič-
nih izboljšav. 
Bil je tudi eden od ustanovi-
teljev Društva invalidov Jese-
nice in ustanovitelj aktiva za-
poslenih invalidov v Železar-
ni Jesenice. Aktivno je sode-
loval v sindikatu Železarne 
Jesenice, bil pa je tudi član 
LAS – Lokalne akcijske sku-
pine za preprečevanje zlorab 
drog v Občini Jesenice. 
Odlikuje ga čut za sočlove-
ka, kar dokazuje s svojim 
humanitarnim in prosto-
voljnim delom. Njegovo ži-
vljenjsko delo, ki mu je po-
svetil več kot polovico svoje-
ga življenja, je v dobrobit 
športni vzgoji mladine ter v 
blaginjo občank in občanov 
občine Jesenice. 
Ob tem velja omeniti, da je 
Peter Papić prvi častni ob-
čan iz vrst priseljencev, na 
Jesenicah pa živi že 66 let. 
Daljši pogovor z novim ča-
stnim občanom bomo obja-
vili v prihodnji številki.

Plakete občine za Martino 
Valant, Antona Justina in 
Andreja Černeta

Letošnji trije prejemniki 
plakete Občine Jesenice so 
vsi povezani z glasbo. 
Martina Valant je diplomira-
la in magistrirala na Akade-
miji za glasbo, svojo poklic-
no pot pa je začela na Glas-
beni šoli Jesenice. Tam je 
najprej poučevala kljunasto 
flavto, flavto in nauk o glas-
bi, od leta 2003 pa jo vodi 
kot ravnateljica. Aktivno so-
deluje v Zvezi slovenskih 

glasbenih šol, dva mandata 
je bila predsednica Komisije 
za podeljevanje nagrad in 
priznanj Frana Gerbiča, od 
leta 2009 pa je tudi članica 
Tekmovanja mladih sloven-
skih glasbenikov in baletnih 
plesalcev. V sklopu ministr-
stva za izobraževanje, zna-
nost in šport je bila dva 
mandata članica Program-
skega sveta za nadaljnje izo-
braževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju, od leta 
2013 pa je članica komisije 
za zasebno šolstvo. Uspešno 

Devetdesetletni jubilej 
in praznik Jesenic
1. stran

Častni občan Peter Papić

Martina Valant

Anton Justin

Andrej Černe

V kulturnem programu so navdušili združeni folkloristi narodov in narodnosti, ki živijo na 
Jesenicah, s polko na Golici.

Prav vsi zaposleni na Glasbeni šoli Jesenice (od čistilke do učiteljev) so se združili na odru 
s fantastičnim Bolerom.

Praznovanje 
občinskega praznika 
se bo zaključilo jutri, v 
soboto, s koncertom 
Anje Baš na Trgu 
Toneta Čufarja.
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
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, Ana Hering
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 5/let nik XIV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 23, ki je iz šel 22. marca 2019.
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na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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deluje tudi v Zvezi glasbe-
nih šol Slovenije, kot men-
torica in predavateljica pa 
aktivno sodeluje tudi na Šoli 
za ravnatelje. V zadnjih 15 
letih je Glasbena šola Jese-
nice pod njenim vodstvom 
postala prepoznavna usta-
nova, ki beleži mnoge uspe-
he tako na občinski kot tudi 
državni ravni in širše.
Anton Justin je že celo svoje 
življenje povezan z glasbo. S 
svojo trobento se je že leta 
1973 priključil jeseniškemu 
orkestru, ki mu je predan še 
danes, v vsem tem času pa je 

igral pod taktirko sedmih di-
rigentov in z več kot 150 god-
beniki. Že tretji mandat, od 
leta 2011, vodi Pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska Gora 
kot predsednik, v tem času 
pa je orkester nanizal števil-
ne vidne uspehe in prizna-
nja, ne nazadnje tudi zlato 
plaketo s posebno pohvalo, 
ki jo je pihalni orkester – po-
leg pohvale za organizacijo 
in izvedbo – prejel na lansko-
letnem tekmovanju sloven-
skih godb na Jesenicah. V 
njegovem orkestru jasno po-
vedo, da njihovega »Tončka« 

odlikujeta njegova neumor-
na zavzetost, odgovornost in 
razumevanje za vsakega god-
benika posebej, prav zaradi 
česar orkester tako usklajeno 
in dobro deluje kljub več raz-
ličnim generacijam članov, 
ki so vključeni v orkester. 
Andrej Černe je svojo že 39 
let trajajočo pevsko kariero 
začel v vrstah moškega pev-
skega zbora Vintgar, kasneje 
pa svojo pot nadaljeval pri 
mešanem pevskem zvoru 
Vox Carniolus. Je ne le gonil-
na sila in večletni predsednik 
dveh društev, to sta KD Vint-
gar in KD Vox Carniola, tem-
več skoraj štiri desetletja tudi 
aktiven partner pri soobliko-
vanju usmeritev in razvoja 

ljubiteljske kulture na obmo-
čju občine Jesenice. Poleg 
nenehnega lastnega pevske-
ga izpopolnjevanja je s svoji-
mi napori in vizijo prispeval 
tudi h kakovostni rasti in na-
predku zborovskega petja v 
občini Jesenice, kar kažejo 
tudi številni nanizani uspehi 
zborovskih sestavov, pri kate-
rih je sodeloval ali sodeluje 
Andrej Černe. Aktivno sode-
luje v Zvezi kulturnih dru-
štev Jesenice, vpet pa je tudi 
v delovanje Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti. 
Zaradi njegovega doprinosa 
k razvoju in dvigu kvalitete 
zborovskih sestavov, ki so s 
svojimi uspehi na pomemb-
nih tekmovanjih prispevali k 
dvigu ugleda občine Jeseni-
ce, in zaradi prispevka k ra-
zvoju jeseniške ljubiteljske 
kulture nasploh je prejel pla-
keto Občine Jesenice. 

Plakete župana Anže 
Pogačar, prostovoljci DU 
Jesenice in podjetje KOV
Anže Pogačar je prejel pla-
keto župana za strokovno 
delovanje na področju jese-
niškega športa v vlogi pred-
sednika HDD SIJ Acroni 
Jesenice in za izjemne za-
sluge na področju ohranja-
nja in razvoja članskega ho-
keja na Jesenicah.
Mreža prostovoljcev, ki se je 
stkala pod okriljem Društva 
upokojencev Jesenice, v sklo-

pu projekta Starejši za višjo 
kakovost življenja doma, s 
svojo zavzetostjo in nesebič-
no pomočjo že od leta 2007 
skrbi, da lahko marsikateri 
starejši občan Jesenic svoje 
življenje kvalitetno čim dlje 
preživi doma. Ob naraščajo-
čem trendu staranja prebi-
valstva je ta pomoč izrednega 
pomena, hkrati pa krepi tudi 
kolektivno zavest lokalne 
skupnosti. Njihovo predano 
prostovoljno delo in velika 
dodana vrednost, ki jo ustvar-
jajo na področju dela s starej-
šimi občani Jesenic, uteme-
ljujeta podelitev plakete žu-
pana Občine Jesenice. Pri-
znanje je prevzela Ivanka 
Zupančič.

Odlično poslovanje jeseni-
škega podjetja KOV, d. o. o., 
ter dobro sodelovanje z lokal-
no skupnostjo sta velik zgled 
jeseniškemu gospodarstvu, 
obnova Aljaževega stolpa, ki 
jo je podjetje izvedlo v letu 
2018, pa je poskrbela ne le za 
odlično promocijo podjetja, 
temveč tudi Jesenic nasploh, 
so zapisali v utemeljitvi po-
delitve plakete župana Obči-
ne Jesenice. Priznanje je šlo 
v roke lastnika in direktorja 
Voja Jovičičića.

Priznanja za dosežke v 
času šolanja
Občina Jesenice vsako leto 
nagradi tudi odlične dijake 
in študente. Priznanje župa-
na za posebne dosežke v 
času šolanja so letos prejeli 
Ana Smolej, Nina Hrovat, 
David Bertalanič, Žiga Dvor-
šak in Kaja Novosel.

Kulturni program
Kulturni program, ki sta ga 
povezovala prekaljena Bran-
ka Smole in Bojan Pogač-
nik, so posvetili nagrajen-
cem. Tako so njim v čast 
nastopili Pihalni orkester 
Jesenice - Kranjska Gora, 
Vox Carniola, člani kvinteta 
Vintgar ter vsi zaposleni 
Glasbene šole Jesenice (od 
čistilke do učiteljev) z Bole-
rom. Novemu častnemu ob-
čanu v čast sta na odru za-
plesala Nino Batagelj in 
Sara Štirn iz plesnega kluba 
Zebra, kjer se ukvarjajo s 
plesom gibalno oviranih. 
Na slovesnosti so s polko Na 
Golici posebej navdušili 
združeni folkloristi iz kul-
turnih društev narodov in 
narodnosti, ki živijo na Jese-
nicah, z devetimi zastavami 
Jesenic ob devetdesetletnici 
pa so nastopile tudi učenke 
baletnega oddelka Glasbene 
šole Jesenice.
Pozdrave ob jubileju mesta 
in prazniku občine je prine-
sla številna delegacija iz 
Šentjakoba v Rožu z župa-
nom, podžupanoma, pevci, 
prek videoposnetka je Jese-
nicam čestital župan Nagol-
da, pismo s čestitko in željo 
po obuditvi sodelovanja pa 
je poslal tudi župan Valjeva.

Ivanka Zupančič iz DU Jesenice

Anže Pogačar

Direktor podjetja KOV Vojo Jovičić

Odlični dijaki oziroma študenti Ana Smolej, David Bertalanič in Kaja Novosel z županom 
(manjkata Nina Hrovat in Žiga Dvoršak).

Andraž Sodja

V pokritem prireditvenem 
prostoru na Stari Savi se je z 
zaključkom na god sv. Jože-
fa odvijal tradicionalni Jože-
fov sejem, ki se lahko pohva-
li z več kot stoletno tradicijo. 
Po besedah direktorja Zavo-
da za šport Jesenice Almina 
Gorinjca se ga je udeležilo 
deset razstavljavcev manj 
kot lani, a prisotni prodajal-
ci so bili z izkupičkom sej-
ma večinoma zadovoljni. Je 

pa mrzlo vreme v nedeljo in 
ponedeljek odgnalo nekaj 
obiskovalcev, tako da z obi-
skom niso najbolj zadovolj-
ni. Znova pa so se tako med 
razstavljavci kot obiskovalci 
pojavile pobude o selitvi sej-
ma na Čufarjev trg, saj so 
mnenja, da bi se sejem bolj 
razživel, s čimer se strinja 
tudi Gorinjac. Po njegovem 
je sejem treba vzdrževati že 
zaradi bogate tradicije, treba 
pa mu je dodati novo vsebi-
no in nov zagon.

Jožefovemu sejmu 
zagodlo vreme

Za zabavo na Jožefovem sejmu so poskrbeli ansambli 
Kdr Voč (na sliki), Gornjesavci in Jodl Ekspress.

"Ocenjujem, da mladi še vedno nimajo pravega 
mesta v mestu in v naši skupnosti. Naša naloga 
je, da damo priložnost mladim, naši 
prihodnosti. Jutri, se bojim, bodo ukrepi 
prepozni," je dejal župan.
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Mnenja

Jeseniške novice, petek, 22. marca 2019

V zadnji številki Jeseniških 
novic me je prijetno presenetilo 
mnenje občanke za boljše in 
kakovostnejše življenje občanov, 
ki živijo na Tomšičevi ulici. 
Njenemu mnenju se pridružu-
jem tudi sama. Čeprav trenut-
no ne živim na Tomšičevi ulici, 
živi tam moja ostarela mama, 
zato vem, kakšne so težave. V 
tem delu mesta živi veliko staro-
stnikov, ki so presegli osemdeset 
in devetdeset let starosti. Velika 
večina ljudi v tem obdobju nima 
več avtomobila ali pa ni več 
zmožna vožnje, zato so odvisni 
od pomoči svojcev ali otrok. 
Velikokrat so prepuščeni sami 
sebi, saj so mlajši odseljeni ali 
dolgo v službah. Trgovine že 
dolgo ni več na tej ulici, avtobu-
sni promet je redek ali ga sploh 
ni, taksi službe ni ... In sedaj se 
vprašajmo, kako se znajti v 
dani situaciji. Kako izboljšati 
kakovost življenja in bivanja?! 
Sama vidim eno od rešitev, ki jo 
imajo že v dvajsetih mestih po 
Sloveniji, in sicer projekt Prosto-
fer. Občina Jesenice bi lahko 
nabavila električni avtomobil, 
morda s pomočjo sponzorjev 
(Lions klub, Rotary, Acroni in 
uspešni poslovneži v občini?!), 
prostovoljci pa bi lahko z avto-
mobilom starejše, slabše mobil-
ne in ljudi v oddaljenih zaselkih 
vozili po opravkih v trgovino, 
urade, k zdravniku. Seveda bi 
bilo treba določiti tudi kriterije 
in postaviti dobro organizirano 
službo. Sem prepričana, da bi 
za malo denarja, ki bi ga upo-
rabniki prispevali kot pavšal, z 
veseljem uporabili storitev. 
Ljudi, ki živijo na periferiji obči-
ne, je sistem oropal trgovine z 
živili in poštnih storitev tako na 
Blejski Dobravi, Planini pod 
Golico kot Tomšičevi ulici in na 
Hrušici. 
V času socializma je sistem pri-
bližal trgovine ljudem, danes, v 
času globalizacije, pa sistem 
deluje le še za dobiček in pozabi 
na prebivalstvo, zato je treba 
nekaj spremeniti, če želimo 
izboljšati kakovost bivanja, pos-
ledično izboljšamo tudi zdravs-
tveno stanje v občini, večina 
starostnikov se težko odloči za 
domsko varstvo, tudi zaradi 
slabšega finančnega stanja. Pos-
ledično bodo ljudje bolj zadovo-
ljni s svojim življenjem in ne 
bodo ves čas v stresu, kdo jim bo 
pomagal, da bodo lahko skrbeli 
za svoje osnovne potrebe. Dolgo-
ročno bi bili statistični kazalni-
ki boljši v vseh pogledih.
Ker želimo v občini nekaj spre-
meniti in živeti v čistem mes-
tu, kar Jesenice vedno bolj 
postajajo – glede na prejšnje 
obdobje težke industrije, bi 
bilo treba po mojem mnenju 
tudi zmanjšati emisije plinov, 
ki jih proizvaja promet. Sema-
forizirana križišča že nekaj 
časa niso pravilno usklajena, 
saj se mora avto pred vsakim 
semaforjem od železniške pos-
taje do bolnišnice ustaviti, kar 
sploh ni ekološko, onesnažuje 
se zrak in poraba goriva je 
večja, kar tudi ni v sozvočju z 
naravo. Torej je nujno potreb-

Za boljše  
življenje starejših

na sinhronizacija zelenega 
vala skozi Jesenice. 
Moje tretje mnenje pa je vpra-
šanje. Zakaj še ni urejena ces-
ta od zdravstvenega doma do 
bolnišnice in zakaj na delu 
ceste od Čufarja do prehoda 
pri slaščičarni Metuljček ome-
jitev trideset kilometrov na 
uro, saj je cesta urejena? Če 
voziš po predpisih, se zgodi, 
da vozniki postanejo nervozni 
in delajo še več nevarnih 
napak in prehitevajo v križiš-
ču pri slaščičarni!
Jeseničane zanima tudi, zakaj 
ni možno več uporabljati par-
kirnega prostora pred bolniš-
nico ob Petrolovi črpalki?

Vasiljka Kokalj 

V četrti številki Novic Ana 
Hering v zanimivem članku 
opisuje svoje videnje reševanja 
problema smradu z jeseniške 
deponije s tremi možnostmi. 
Kot je predstavljeno napeti stra-
ni tega časopisa, postaja ta pro-
blem vodilni izziv občinskega 
vodstva, saj so prizadeti občani 
že začeli organizirane in odme-
vne javne proteste.
Jaz bi dodal še četrto, absolutno 
rešitev, ki je tako korenita in 
zahtevna, kot je selitev jeseniške 
bolnišnice. Predlagam namreč, 
da se ta deponija v sedanji obliki 
in obsegu ukine in preseli na 
primernejši kraj. Da je sedanja 
lokacija v nebesih jeseniškega 
kraja neprimerna, sem povedal 
že takrat, ko sem bil kot strokov-
njak za investicije v železarni 
imenovan v grupo za izgradnjo 
deponije. Sodelovanju sem se 
uprl, ker sem se kot eden prvih 
zavedal negativnega vpliva 
tedanje centralistične jugopoliti-
ke. Odvisno in kratkovidno 
lokalno vodstvo je pristalo na 
širjenje zmogljivosti proizvodnje 
grodlja na najbolj neprimernem 
kraju države. V ta namen je 
bilo za izgradnjo aglomeracije 
porušeno srce mesta – Hrenov-
ca s čudovitim parkom. Leta 
1966 sem pri tej gradnji z delom 
začel in sem jo ob zaključku 
predal v obratovanje. Ko sem v 
samem centru Jesenic, pred 
železniško postajo, videl strahot-
ne posledice črnega in rdečega 
prahu ob prekladanju koksa in 
brazilske rude, sem poskrbel, da 
načrtovana sušilnica bosanske 
rude, ki naj bi stala ob ovinku 
bohinjske proge, ni bila zgraje-
na. Desetmetrska rotacijska peč 
(brez ustreznega filtra), dobav-
ljena iz Poljske, je tako končala 
kot staro železo na skladišču na 
Dobravi. Pozneje sem preprečil 
tudi stresanje plavžnega prahu 
direktno v Savo in omejitev 
porabe azbestnega materiala v 
jeklarni – merjeno v tonah.
Okoljevarstvenega pouka takrat 
v šolah nismo bili deležni. Učile 
pa so nas izkušnje, ko smo iz 
Kurje vasi v kino in nazaj pri-
hajali z rdečo obleko od pražil-
ne peči in s črno od plavža, 
posebno ob dežju.
Hvala bogu je splošna okolje-
varstvena ozaveščenost na Jese-
nicah preusmerila umazano 

Nadaljevanka: 
Komu smrdi

železarstvo v bolj sprejemljivo (a 
še vedno okolju škodljivo) jeklar-
stvo na Beli. Pred tem zaveda-
njem pa je nastajal projekt 
Mala Mežakla, sprva za dru-
gačne, male, lokalne potrebe, ki 
pa se je zaradi pogoltnih občin-
skih finančnih apetitov in ob 
oportunizmu sosednjih občin 
razvil v neobvladljivo zver na 
neprimernem mestu. Vem, da 
je predlog šokanten, vendar je 
za težko bolezen potrebno moč-
no zdravilo. Najprej pa je treba 
omejiti deponijo na občinsko, ne 
pa na regijsko smetišče.
Transparent protestnikov »Jese-
nice, mesto smradu« pa naj bo 
spoštovani Ani Hering odgovor 
na vprašanje, zakaj se je večina 
prijateljev in znancev, s kateri-
mi se srečujem, odselila z rod-
nih Jesenic.

France Smolej

V prvi marčevski številki Jese-
niških novic je bilo objavljeno 
obširno poročilo z okrogle 
mize, na kateri je bila obrav-
navana pereča problematika 
zemeljskega plazu na Koroški 
Beli, izgradnje nove regijske 
bolnišnice z morebitno preseli-
tvijo sedanje Splošne bolnišnice 
Jesenice na drugo lokacijo in 
tudi problematika smradu, ki 
se širi z deponije Mala Meža-
kla. Iz naštetega je Levica po 
okrogli mizi sklicala delovni 
pogovor, na katerem je večina 
strank, zastopanih v občin-
skem svetu, sprejela pomembne 
zaključke in sklepe, povezane s 
problematiko. 
Glede deponije Mala Mežakla 
sta bila sprejeta dva sklepa. 
Organizatorji okrogle mize 
predlagamo županu in občin-
ski upravi, da v interesu zago-
tovitve normalnih bivalnih 
pogojev v občini (brez smradu 
in drugih ekoloških nevarnosti) 
najkasneje v mesecu marcu na 
sejo občinskega sveta uvrstita 
točko dnevnega reda z naslo-
vom: Informacija o stanju na 
deponiji Mala Mežakla in 
izvajanju koncesijske pogodbe 
z ukrepi. Ustanovi se strokov-
na komisija v sestavi predstav-
nikov občinskega sveta, podjet-

Zaključki in sklepi 
z okrogle mize

ja Ekogor, d. o. o., Jeko, d. o. o., 
in strokovne službe občinske 
uprave. Krajani Spodnjega 
Plavža so namreč ogorčeni nad 
odgovornimi, ki vse do danes 
niso poskrbeli, da bi smrad pre-
prečili, kar ne nazadnje tudi 
vpliva na zmanjšanje kakovos-
ti življenja okoliških prebival-
cev. Pričakovati je bilo, da bodo 
odgovorni udeleženci pripravili 
in predstavili rešitve, morebiti 
vsaj v rednem odstranjevanju 
odpadkov. Vloga strokovne 
skupine bi bila skrb nad izvaja-
njem koncesijske pogodbe, red-
ni nadzor nad izvedbo ukrepov 
na deponiji. Predlog za ustano-
vitev komisije je župan Blaž 
Račič na okrogli mizi zavrnil.
Glede ohranitve regijske bolni-
šnice na območju občine Jese-
nic v nobenem primeru ne 
soglašamo s predlogom, da bi 
se bolnišnična dejavnost iz 
območja občine Jesenice prese-
lila drugam in da bi v občini 
Jesenice na tej lokaciji ostal le 
negovalni oddelek. Županu in 
občinski upravi predlagamo, 
da najkasneje v drugem trime-
sečju letošnjega leta na dnevni 
red seje občinskega sveta uvrs-
tita Informacijo o možnostih 
umestitve regijske bolnišnice 
na območju občine Jesenice.
Glede plazu nad Koroško Belo 
pa menimo, da se problemati-
ka ustrezno rešuje. Predstav-
ljene izkušnje z rešitvijo plazu 
Čikla nas uče, da je zemljina 
nad Koroško Belo polna vod-
nih vključkov kot posledica 
plasti ilovice, ki preprečuje 
ustrezen odtok ob večjih pada-
vinah. To je bilo potrjeno že z 
izvedenim snemanjem z 
infrardečo kamero v letu 2000. 
Država mora poskrbeti za 
redno izvajanje monitoringa 
nevarnih mest in čimprejšnjo 
ureditev celotnega vodotoka. Z 
rednim nadzorovanjem in 
vlaganjem bi zmanjšali uči-
nek plazu, če do njega pride. 
Menimo, da je treba zato pre-
misliti o morebitni tehnični 
rešitvi povečanja odvodnjava-
nja in morebitnega povečanja 
blatnega toka, ki ravno tako 
lahko nosi velike posledice.

Vlado Mlinarec, 
koordinator 

organizacijskega odbora, 
LO Levica Jesenice – 

Jeseniška alternativa

Ana Hering

»Zdaj bo pa lepa nova dvora-
na,« sem navrgel delavcu, ki 
je kosil travo ob nogomet-
nem igrišču na obrobju Kur-
je vasi. »Je ne rabim!« je bil 
odrezav domačin. Če ne bi 
poznal značaja tamkajšnjih 
ljudi, bi še mislil, da ima kaj 
proti meni. (Esad Babačić: 
Banda, str. 13)
Z zgornjim citatom začen-
jam tokratno kolumno, ki 
datumsko sovpada z občin-
skim praznikom. Kaj nas, 
Jeseničane, najbolj zazna-
muje? Hokej? Železarna? 
Narcise? Zgodovinska Stara 
Sava? Gledališče? Nekatere 
vse od naštetega, nekatere 
nič. Dejstvo pa je, da smo 
Jeseničani večinoma potom-
ci delavcev in kmetov in 
temu primerna je naša 
komunikacija. Govorna in 
telesna. Znani smo po bru-
talni iskrenosti. Rek, ki je 
vstopil v slovensko sodobno 
folkloro: »Sam' še dons pa 
do smrti grem na šiht, pol 
sm pa fraj,« si je izmislil 
Jerč, v resnici pa Jeseničan. 
Ko se pogovarjam z znanci, 
imam občutek, da se bolje 
razumemo z »dolinci« na 
zahodu kot »deželani« na 
vzhodu. Trda narava, težje 
zime, ozka dolina, ki je 
»dolince« hote ali nehote 

bolj povezala z industrijski-
mi Jesenicami kot s tujino, 
saj gredo še bolj zahodno 
lahko zgolj v Italijo in Avs-
trijo, kjer pa smo večkrat 
ožigosani kot »Jugošvajne«. 
Kot je trda narava, je trdo 
tudi naše sporazumevanje 
drug z drugim. Ko na zemlji 
drevo odžene, ima nekaj 
možnosti, da bo zraslo in 
živelo dostojno življenje. Če 
mu to uspe in kljubuje nara-
vi, postane žilavo, prilagod-
ljivo, morda nekoliko skri-
venčeno, deformirano – a 
močno. Podobni tem dreve-
som smo tudi ljudje te doli-
ne. Tisti, ki s(m)o tu že vrsto 
rodov in tisti, ki s(m)o prišli 
v času industrijskega razcve-
ta nekdanje Železarne iz 
republik bivše Juge. Zad-
njim je težje: prišli so s tre-
buhom za kruhom, ostali tu, 
za staroselce »Busanci«, za 
svoje »tam dol« pa neredko 
»oni Janezi od gor«. Skupaj 
prilagajamo svoja življenja 
utesnjeni dolini, čeprav naj-
večje kose te odvzemajo 

železnica, industrija in ces-
ta. Tudi ekonomska slika, 
nam pravijo, ni najboljša. 
Veliko ljudi živi iz rok v 
usta, več kot v okoliških 
občinah. Med sabo si, ne 
glede na narodnost, verska 
prepričanja in ekonomski 
status, vseeno pomagamo, 
kot si le lahko – in to je vrli-
na, ki v sodobnem času izgi-
nja. Skrbimo za druge, skr-
bimo za društva, dvorane, 
šole, igrišča, za katere je 
vedno premalo sredstev, a 
živijo dalje in mi z njimi. 
Ker nekaj po šihtu pa res 
moramo početi. Ko se nave-
ličamo utesnjene doline, se 
povzpnemo na eno od vzpe-
tin na jugu ali severu mesta 
in občudujemo bele Julijce. 

Jeseničane imam rada. Čud-
no se sliši, ampak je res. Zelo 
malo je ritoliznikov, večina 
ljudi ti takoj – ali vsaj kmalu 
– v obraz pove, kar ti gre. 
Sploh če jim nisi všeč. Neka-
teri te ignorirajo, te pustijo 
na miru, in tudi to je v redu. 
Resda gredo pohvale težje z 
jezika, a ko jih dočakaš, so 
sladke kot kašarski med. Ko 
so debate resne, ko se išče 
rešitev za probleme, pa vsee-
no pogrešam tiste, katerih 
ton bi bil malo bolj premiš-
ljen, malo bolj zmožen več-
plastnega pogleda in bil malo 
manj »direkt na gobec«. 
Jesenice letos obeležujejo 
devetdeset let, odkar so mes-
to. Obenem se še vedno 
sprašujemo, kaj je naša 
identiteta. Drevesom, ki 
kljubujejo težkim in prepiš-
nim pogojem naše razpo-
tegnjene doline, smo podo-
bni: iz generacije v generaci-
jo bolj grčasti, bolj jekleni in 
bolj resnicoljubni. Kar sploh 
ni slabo. Resnica boli, a tudi 
osvobaja.

Jeseničani

Ana Hering

Jeseničane imam rada. Čudno se sliši, ampak je 
res. Zelo malo je ritoliznikov, večina ljudi ti 
takoj – ali vsaj kmalu – v obraz pove, kar ti gre. 
Sploh če jim nisi všeč.

Stanovalci Titove 63 so nas opozorili na odpadke, ki jih nekdo 
očitno meče z balkona bloka. Gre predvsem za ostanke 
hrane, kruha ... Videti je neurejeno, pa še nehigiensko je, 
opozarjajo stanovalci, ki jim ni vseeno za videz mesta.

Ocvirek

Vabimo bralke in bralce, da nam sporočijo svoje mnenje, 
kritiko ali pohvalo. Zapisi naj bodo dolgi največ 2500 znakov 
s presledki. Mnenja morajo biti podpisana s polnim ime-
nom in priimkom, anonimnih mnenj ne bomo objavljali. 
Prav tako ne bomo objavljali mnenj, ki bodo žaljiva in ne 
bodo spoštovala kulture dialoga. O objavi bo odločal ured-
niški odbor Jeseniških novic. Mnenja lahko pošiljate na 
e-naslov: novice.jesenice@jesenice.si. 

Mnenjska stran
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Za novega direktorja javnega zavoda GARS Jesenice je bil 
izbran Robert Kejžar, ki bo vodenje prevzel 1. aprila. Dose-
danji direktor Jože Klinar se bo konec marca upokojil. Kejžar 
je bil že doslej zaposlen na GARS Jesenice kot poveljnik ope-
rativne gasilske enote, odslej pa bosta funkciji direktorja in 
poveljnika združeni, kot direktor bo Kejžar opravljal tudi 
delo poveljnika. Kejžar je sicer dolgoletni poklicni gasilec, 
poveljnik Gasilskega poveljstva občine Jesenice, namestnik 
poveljnika Gasilske zveze Jesenice, podpredsednik PGD 
Hrušica, prejemnik letošnjega srebrnega znaka Civilne za-
ščite in plakete župana občine Jesenice za leto 2018.

Direktor GARS Jesenice bo Robert Kejžar

Danes, v petek, obeležujemo svetovni dan voda. Direkcija 
RS za vode pripravlja dan odprtih vrat na različnih lokacijah 
vodne infrastrukture po Sloveniji. Med 11. in 12. uro si bodo 
vsi, ki jih to zanima, lahko ogledali tudi dve zaplavni pregra-
di na vodotoku Bela v zaledju Koroške Bele. Kot je znano, so 
dve novi zaplavni pregradi zgradili v sklopu zagotavljanja 
zaščite proti plazu nad Koroško Belo. Projekt in namen za-
plavnih pregrad bodo predstavili sodelavci direkcije za vode.

Danes ogled zaplavnih pregrad nad Koroško Belo

Prihodnji četrtek, 28. marca, bo potekala tretja redna seja 
občinskega sveta Občine Jesenice v tem mandatu. Na 
dnevnem redu je enajst točk, med drugim bodo sprejema-
li zaključni račun za leto 2018, rebalans proračuna za leto 
2019, spremembe in dopolnitve odloka o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči "de minimis" za pospeševanje malega go-
spodarstva. Odločali bodo tudi o novi ceni in subvenciji 
storitve pomoč na domu.

Na seji tudi rebalans proračuna

Na seji sveta KS Plavž so sprejeli načrt dela in imenovali 
komisijo za ocvetličenje in komisijo za priznanja. Dogovori-
li so se tudi za ogled na terenu in pripravo načrta komunal-
nih del. Seznanili so se z aktivnostmi, ki potekajo v zvezi 
izgradnjo otroškega igrišča Biba. Na seji so opozorili tudi na 
problematiko mirujočega prometa, smetišča na Mali Meža-
kli in neurejenega območja nekdanje klavnice. 

Seja sveta KS Plavž

Urša Peternel

V največjem jeseniškem 
podjetju SIJ Acroni, ki zapo-
sluje okrog 1400 ljudi, so 
tudi letos odprli svoja vrata 
za obiskovalce. V dveh dneh 
so lahko vstopili v podjetje, si 
ogledali proizvodnjo in spo-
znali kolektiv. Našteli so več 
kot dvesto obiskovalcev, med 
njimi veliko učencev, otrok 
zaposlenih, upokojencev in 
sosedov s Slovenskega Javor-
nika in Koroške Bele. Naj-
mlajši obiskovalec je imel le 
tri leta, najstarejši 81.
"Z dnevi odprtih vrat, ki jih 
organiziramo že tradicional-
no, odpiramo vrata tako so-
krajanom kot tudi drugim 
obiskovalcem. Še posebej pa 
smo veseli obiska mladih, 
saj jim želimo pokazati, da 

je jeklarska industrija danes 
povsem drugačna, kot je bila 
nekoč – je namreč zelo mo-
dernizirana in kot taka mla-
dim ponuja odlične prilo-
žnosti za njihov karierni ra-
zvoj," je povedala Tanja Ču-
fer Avguštin, vodja kadro-
vske službe SIJ Acroni.
Uvodno predstavitev podje-

tja je pripravil Stanko Jakelj, 
razvojni inženir iz razvojne-
ga oddelka, ki je poudaril, da 
je SIJ Acroni eden največjih 
zaposlovalcev na Gorenj-
skem, da spada med najbolj 
inovativna slovenska podje-

tja, jeklo iz podjetja SIJ 
Acroni pa je v nekaterih naj-
kakovostnejših izdelkih na 
svetu. V zadnjih desetih le-
tih so v modernizacijo in po-
sodobitev investirali 325 mi-
lijonov evrov. Veliko pozor-
nost namenjajo zadovoljstvu 
zaposlenih, zdravju in var-
stvu pri delu, gradijo na pri-

padnosti podjetju. Vsako 
leto razpišejo veliko štipen-
dij za srednješolce in štu-
dente, za prihodnje šolsko 
leto so jih razpisali 25. "Pov-
prečna starost zaposlenih je 
nekaj več kot 42 let, kar nas 

uvršča med stara podjetja. V 
nekaj letih bomo potrebova-
li nov, mlad tehnični kader, 
ki ga primanjkuje," je dejal 
Jakelj. Razpisane so štipen-
dije za elektro, strojne in 
metalurške poklice, med 
najbolj iskanimi poklici pa 
so strojni tehniki, elektro-
tehniki, elektrikarji, inštala-
terji strojnih inštalacij in 
strojni ključavničarji. Dan 
odprtih vrat je eden od nači-
nov, da mladim približajo 
podjetje in možnosti, ki jim 
jih ponuja.
Obiskovalci so si po uvodni 
predstavitvi pod vodstvom 
varnostnih inženirjev in z 
vso potrebno zaščitno opre-
mo ogledali vročo valjarno, 
hladno predelavo in mehan-
ski laboratorij za raziskavo 
materialov.

Najmlajši obiskovalec 
imel le tri leta
V podjetju SIJ Acroni so tudi letos pripravili dan odprtih vrat, ki se ga je udeležilo več kot dvesto 
obiskovalcev, najmlajši je bil star le tri leta, najstarejši 81.

V dveh dneh si je podjetje SIJ Acroni ogledalo več kot dvesto ljudi. / Foto: Borut Žigon

Najmlajši obiskovalci so s seboj prinesli kar 
svoje kolesarske čelade, saj v podjetju varnostnih 
čelad za tako majhne otroške glavice nimajo ...

Urša Peternel

V avli Občinske knjižnice 
Jesenice je na predvečer ob-
činskega praznika potekala 
predstavitev knjižice in od-
prtje razstave z naslovom 
Kako so se na Jesenicah vča-
sih igrali. Knjigo in razstavo 
sta predstavili etnologinji 
Zdenka Torkar iz Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice in 
Nataša Kokošinek iz Občin-
ske knjižnice Jesenice, pri-
reditev pa je povezovala Po-
lona Knific iz Ljudske uni-
verze Jesenice.
K sodelovanju pri pripravi 
knjige so tudi tokrat povabili 

krajane, ki so pod okriljem 
študijskega krožka pripove-
dovali zgodbe o tem, kako so 
se po jeseniških ulicah in 
travnikih otroci nekoč igrali. 
Tako je nastala zbirka kratkih 
zgodb, ki so jih iz spomina 
izbrskali dedki in babice; s 
svojimi spomini jih je sodelo-
valo 24. Ristanc, zemljo krast, 
figure metat, slepe miši, tr-
den most – to je le nekaj sta-
rih iger, ki danes tonejo v po-
zabo, po besedah Polone Kni-
fic pa bo morda prav knjižica 
spodbudila kakšno mamico 
ali očeta, da bodo prosti čas z 
otroki preživeli drugače, na 
bolj "starinski način" ...

Ristanc, zemljo 
krast, slepe miši ...
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so 
pripravili tudi razstavo in predstavitev knjižice 
Kako so se na Jesenicah včasih igrali.

Na naslovnici je fotografija iz Vilmanovega fotoateljeja, ki 
je nastala okrog leta 1940.

Organizator :
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško bastijo, 
enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del mesta: 
novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. Bastija je 
ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Videli bomo 
veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi po 
papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob 
križu še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto 
muzejev in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)
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Janko Rabič

Člani Fotografskega društva 
Jesenice so v svoji Foto gale-
riji v avli Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice pripravili 
novo razstavo, tretjo letos. V 
goste so povabili fotografa 
Aleša Krivca z Jesenic, ki na 
prvi samostojni razstavi z 
naslovom Utrinki časa pred-
stavlja čudovite motive tež-
ko ponovljivih dogodkov v 
naravnem okolju v širši oko-
lici Jesenic. Kot je Aleš zapi-
sal ob popotnici k razstavi, 
fotografije prikazujejo lepo-
to narave v posebnih svetlo-
bnih igrah v različnih okoli-
ščinah (pekel v Prisojniko-
vem oknu, spokojnost račje 
družine na Blejskem jezeru, 

redek svetlobni pojav, t. i. 
halo, okoli drevesa), spogle-
dovanje z veličastnimi kopi-
tarji triglavskega pogorja 
kozorogi in gamsi in še več 
drugih motivov, ki jih je v 
objektiv ujel v gorski naravi. 
Avtor se s fotografijo ukvar-
ja pet let in lahko se pohvali 
z nekaj velikimi dosežki na 
domačih in mednarodnih 
razstavah ter natečajih. Med 
drugim je bil skupni zmago-
valec natečaja revije Digital-
na kamera in mednarodne-
ga natečaja Narava. 
Razstavo je odprl župan 
Jesenic Blaž Račič, za glas-
beni del je na odprtju poskr-
bela kitaristka Patricija 
Zupan iz Glasbene šole 
Jesenice.

Fotografski utrinki časa Aleša Krivca

Aleš Krivec se predstavlja na prvi samostojni razstavi.

Urša Peternel

Aljaž Pogačnik in dr. Marko 
Mugerli, kustosa Gornjesav-
skega muzeja Jesenice, sta 
avtorja gradiva in vprašanj o 
devetdesetletnici mesta Jese-
nice, na katera so morali 
odgovoriti učenci jeseniških 
osnovnih in srednjih šol na 
letošnjem kvizu ob občin-
skem prazniku. Kot sta pove-
dala avtorja, je devetdesetlet-
na zgodovina mesta Jesenice 
dokaj dobro raziskana in pri 
pripravi gradiva na kakšna 
večja presenečenja o mestu 
nista naletela. Kljub temu pa 
je bila predstavitev gradiva, ki 
sta ga pred samim kvizom 
pripravila v Kosovi graščini na 
Jesenicah, odlično obiskana. 
Poleg učencev, ki so se pripra-
vljali na kviz, ji je z zaniman-
jem prisluhnil tudi marsika-
teri Jeseničan; mnogi že 
desetletja spremljajo in tudi 
soustvarjajo razvoj mesta. 

Pogačnik in Mugerli sta zgo-
dovino Jesenic predstavila po 
posameznih področjih, od 
urbanizma, zgodovine in 
gospodarstva do športa, kul-
ture ... Prvi urbanistični 
načrti segajo v leto 1931, ko 
so si arhitekti zamislili Jese-
nice kot moderno mesto, 
skozi katero teče glavna pro-
metna žila, nanjo pa se nave-
zujejo stranske ceste. V času 
druge svetovne vojne je bilo 
mesto bombardirano in po 
vojni je na območju od seda-
njega sodišča do Kosove gra-
ščine zazevala prava luknja. 
Tako so po vojni nastale raz-
lične vizije povojnega mesta, 
nekatere zamisli za nove 
Jesenice so bile prav futuris-
tične. Razvoj Jesenic je moč-
no zaznamovala železarna, 
ki je v devetdesetih letih 
doživela zaton, v zadnjem 
obdobju pa spet pridobiva 

pomen. Jesenice so tudi 
mesto z bogato zgodovino 
šolstva, danes so tudi fakul-
tetno mesto. Vselej so bile 
tudi mesto kulture, bogata je 
bila godbena dejavnost, delo-
vale so številne dramske sek-
cije, kulturna društva, več 
orkestrov, pevskih zborov ... 
Jesenice pa so tudi mesto 
športa, na prvem mestu je 
seveda hokej, a v preteklosti 

je celo potekala dirka okoli 
Jesenic, imeli so smučarske 
skakalnice, državno prvakin-
jo v umetnostnem drsanju 
Silvo Palme, odlične košar-
karje, odbojkarje, judoiste, 
šahiste, namiznoteniške 
igralce ... Skratka, v devetih 
desetletjih se je zgodilo mar-
sikaj, sta dejala avtorja in 
spomnila, da tudi do stolet-
nice ni več daleč ...

Jeseničani, poznate 
svoje mesto?
Predstavitvi devetdesetletne zgodovine mesta so z zanimanjem prisluhnili tako učenci kot Jeseničani, 
ki spremljajo razvoj Jesenic.

Aljaž Pogačnik in dr. Marko Mugerli, kustosa Gornjesavskega muzeja Jesenice, sta avtorja 
gradiva in kviza o devetdesetletnici mesta Jesenice.

Ena od zanimivosti je, da Titova cesta velja za 
največkrat preimenovano ulico na Jesenicah; 
pred vojno je bila Gosposvetska, med vojno 
Adolfhitlerstrasse, po vojni pa se je 
preimenovala v Cesto maršala Tita. Številne 
jeseniške ulice so poimenovali po znanih 
Slovencih, denimo Francetu Prešernu, Jakobu 
Aljažu, mnoge po ledinskih imenih, denimo Na 
Pejcah ... 

Jesenice so bile iz trga 
v mesto povišane z 
odlokom kralja 
Aleksandra 
Karađorđevića 20. 
marca 1929. Kraju sta 
bili takrat pridruženi 
naselji Sava in Plavž. 
Novopečeni meščani 
so bili zelo ponosni, 
da so Jesenice postale 
mesto, je dejal 
Mugerli, kralju pa so 
se poklonili tako, da so 
leta 1936 pred 
Narodno šolo odkrili 
njegov doprsni kip.

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

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

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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www.narava.si

ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €

9 789617 031232

vzporedno 
žilnat

dolgopecljat

globoko 
izrobljen

Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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14 90
EUR

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

PRODAJA VSTOPNIC

www.eventim.si in prodajna mesta Eventim Si IN od pon. do pet. od 8. do 13. ure
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MAREC 2019 .23 OB19.30
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Matjaž Klemenc

Prvi pogoj za uspešno špor-
tno prireditev, ki se odvija na 
prostem, so ugodni vremen-
ski pogoji – in to je bilo z le-
pim vremenom na tekaški 
tekmi na Jesenicah izpolnje-
no. Tradicionalno vzporedno 
z Jožefovim sejmom je bil na 
Jesenicah na Stari Savi že 12. 
Pomladni tek v organizaciji 
Zavoda za šport Jesenice. Če 
rečemo, da je bila na začetku 
tekma slabo obiskana, se je z 
leti število tekačev samo po-
večevalo. Najvišje število je 
bilo zagotovo takrat, ko je tek 
štel za Gorenjski pokal. Tra-
dicionalno tek odprejo naj-
mlajši iz jeseniških osnovnih 
šol. Ti so razdeljeni v različ-
ne starostne kategorije in 
tekmujejo na različnih raz-
daljah. Odločitev organiza-
torja, da ne razglasijo posa-
meznih zmagovalcev, je več 
kot smiselna. Vsi, ki priteče-
jo v cilj, dobijo medaljo, kre-
mno rezino, čokolado, obe-
sek in kemični svinčnik, ob 
tem pa ne plačajo startnine. 
Tako ni razočaranih in verja-
memo, da se bo zaradi preje-
te medalje kakšen mlad te-
kač drugo leto spet prijavil za 
tekmovanje, zraven pa pripe-
ljal še koga novega. Množič-
nost in vsesplošno zadovolj-
stvo sta glavni namen otro-
škega teka. 
Med tekom otrok in Pomla-
dnim tekom je bil organizi-

ran Unescov tek trojk. Tek je 
odprl ravnatelj Osnovne šole 
Koroška Bela Rok Pekolj. 
Šola s Koroške Bele je prav 
tako sodelovala pri organiza-
ciji prireditve. Lep je bil po-
gled na startni prostor, kjer 
so se gnetle trojke. Te so od-
visno od pripravljenosti pre-
tekle krog, dva ali tri. En krog 
je meril petsto metrov. Sku-
pno je bilo na teku mladih in 
Unescovem teku zavidljivih 
278 tekačev in tekačic. 
Točno ob 11. uri se je na 12. 
Pomladni tek pognalo 62 te-

kačev in 17 tekačic. Na startu 
smo opazili lanskoletna ab-
solutna zmagovalca Kristino 
Bele in Luko Ljubiča, trikra-
tnega zmagovalca Janija Mu-
leja in z dvema zmagama 
najuspešnejšo tekačico Ber-
nardo Ivančič. V moški kon-
kurenci smo dobili novega 
zmagovalca. To je postal De-
jan Zorman z Belce. Po 
zmagi je povedal: »Na po-
mladnem teku nisem prvič, 
sem pa prvič zmagal. S te-
kom sem zadovoljen, le pri 
vračanju nas je malo oviral 

veter. Jani Mulej je držal 
zelo dober tempo. Nekje na 
osmem kilometru sem po-
spešil, kar je bilo odločilno. 
Tekma mi je všeč, da se 
malo preveri, kako je pripra-
vljena konkurenca.« Moški 
absolutno: 1. Dejan Zorman 
(33:09,50), 2. Janez Mulej 
(33:30,64), 3. Gregor Kuster 
(34:16,34). Moški zmagoval-
ci po posameznih kategori-
jah: letnik 2000 in mlajši: 
Timon Railič; letnik 1990–
1999: Žan Žepič; letnik 
1980–1989: Dejan Zorman; 

letnik 1970–1979: Gregor 
Kuster; letnik 1960–1969 
Matjaž Vrhunc; letnik 1950–
1959: Tone Košnjek; letnik 
1949 in starejši: Alojz Kovič. 
V ženski konkurenci se je 
Tina Klinar veselila druge 
absolutne zmage. »Za tek-
mo se nisem posebej pripra-

vljala. Trenutno sem več na 
kolesu in po hribih, tako da 
sem z rezultatom zadovolj-
na. Vesela sem, da sem po-
novila zmago izpred dveh 
let. Lani mi je bolezen pre-
prečila tekmovanje. Povra-
tna informacija po teku je 
ta, da sem preko zime dobro 
delala. Na vrnitvi proti cilju 
sem se sama borila z ve-
trom,« je po zmagi povedala 
Tina Klinar iz Podhoma. 
Ženske absolutno: 1. Tina 
Klinar (40:32,48), 2. Maruša 
Turk (42:56,37), 3. Kristina 
Bele (43:41,83). Zmagovalke 
po kategorijah: letnik 1990–

1999: 1. Tina Klinar; letnik 
1980–1989: Anja Zima; le-
tnik 1970–1979: Kristina 
Bele; letnik 1960–1969: Ivi-
ca Žlogar; letnik 1959 in sta-
rejše: Slavka Petraš. 
»Veseli me, da se je priredi-
tev tako lepo prijela. Veseli 
me udeležba na teku naj-

mlajših in na Unescovem 
teku. Otroci imajo radi to 
prireditev. Spomnim se lan-
skega teka, ki je potekal v 
dežju, a je bila udeležba 
otrok dobra. Tudi glede ude-
ležbe na glavni prireditvi se 
ne smemo pritoževati. Ima-
mo še nekaj dodatnih dejav-
nosti. Tu so nam priskočili 
na pomoč Športno plezalni 
odsek, Zdravstveni dom Je-
senice, Mladinski center Je-
senice in Gorenjski muzeji 
Jesenice,« je bil po tekmi 
zadovoljen eden od organi-
zatorjev Zavoda za šport Je-
senice Gaber Šorn. 

Zmagala Klinarjeva in Zorman
Dvanajstega Pomladnega teka se je udeležilo 62 tekačev in 17 tekačic, zmagovalca sta postala Dejan Zorman in Tina Klinar.

Zmagovalca Tina Klinar in Dejan Zorman

Dosedanji zmagovalci na Pomladnem teku: 
2008: Bernarda Ivančič, Boštjan Hrovat; 2009: 
Bernarda Ivančič, Boštjan Hrovat; 2010: Erika 
Melihen, Tomaž Legat; 2011: Lidija Pajk, Gašper 
Bregar; 2012: Neja Kršinar, Janez Mulej; 2013: 
Anamarija Krušič, Domen Hafner; 2014: Petra 
Draksler, Gregor Kustec; 2015: Maja Peperko, 
Janez Mulej; 2016: Petra Pogačar, Janez Mulej; 
2017: Tina Klinar, Gašper Bregar; 2018: Kristina 
Bele, Luka Ljubič

Matjaž Klemenc

Jeseniški hokejisti so z go-
stovanjem v Cortini zaklju-
čili redni del Alpske lige. 
Sezona je bila polna vzpo-
nov in padcev. V prvem delu 
je bilo veliko težav s poškod-
bami. Po porazu v Ljubljani 
je prišlo tudi do spremembe 
na trenerskem mestu, Ga-
bra Glaviča je zamenjal 
Marcel Rodman. 
Na štiridesetih tekmah so 
Jeseničani dosegli 21 zmag 
in 15 porazov. Končna razli-
ka v golih je bila 173 : 115, 

osvojili so osmo mesto med 
17 ekipami. Po porazu v 36. 
kolu doma z Lustenauom (1 
: 3), kjer so zgrešili mogoče 
in nemogoče, se jim je v za-
ključku lige odprlo. Doma 
so premagali Milano, v go-
steh pa Fasso, Bregenzer-
wald in Cortino. Impresivna 
je bila razlika v golih v teh 
štirih tekmah. Jeseničani so 
dosegli kar trideset zadet-
kov, prejeli pa le dva. 
Kot osmouvrščeni so za na-
sprotnika dobili devetouvr-
ščeni Vipiteno, klub, ki ga 
vodi slovenski selektor Ivo 

Jan. Jeseničani so nadaljeva-
li zmagovalni niz. Tako 
doma kot v gosteh so zma-
gali s 3 : 0 in se zasluženo 
uvrstili v četrtfinale. Tu so 
prve štiri ekipe po prvem 
delu izbirale nasprotnika. 
Jeseničani so se pričakovano 
pomerili s četrto ekipo po 
prvem delu Asiagom in uvo-
dno tekmo odigrali odlično. 
Na izenačeni tekmi (streli 
na gol 35 : 35), so na koncu 
zmagali z 2 : 1. 
Ko boste brali te vrstice, bo-
ste vedeli za rezultat sredine 
tekme. Danes Jeseničani go-

stujejo v Asiagu, v nedeljo 
igrajo doma v Podmežakli. 
Morebitne preostale tekme: 
26. marca v gosteh, 28. mar-
ca doma, 30. marca v gosteh 
(igra se na štiri zmage).
Po pričakovanju so se v dr-
žavnem prvenstvu uvrstili v 
finale, kjer jim bo nasproti 
stal tradicionalni rival: lju-
bljanska Olimpija. V četrtfi-
nalu so premagali Maribor 
doma s 13 : 0 in v gosteh z 2 
: 0. V polfinalu so imeli za 
nasprotnika Triglav. Doma 
so zmagali s 16 : 1, v Kranju 
pa s 5 : 4.

Z Asiagom za polfinale KOŠARKA
Plus doma, minus v gosteh
Zadnji dve tekmi so košarkarji ekipe Enos Jesenice odigrali 
s polovičnim uspehom. Doma so premagali Janče Ljubljana 
s 87 : 82. Odločilno prednost so si nabrali v prvih dvajsetih 
minutah (52 : 37). Gostovanje pri Kolpi Črnomelj ni bilo tako 
uspešno. V igri so bili še po treh četrtinah, ko so zaostajali 
le za štiri točke (61 : 57). Na koncu so izgubili z 80 : 71. Po 
devetih odigranih tekmah je v drugi ligi za razvrstitev – cen-
ter na vrhu Kolpa Črnomelj s 17 točkami. Jeseničani so drugi 
s 14 točkami.

KEGLJANJE
Jeseniški kegljači ligo nižje

Tekma s Hrastnikom v gosteh je bila odločilna za kegljače 
ekipe SIJ Acroni. Izgubili so s 6 : 2 in možnosti za obstanek 
so bile minimalne. Sledila sta še dva poraza, doma s 7 : 1 
proti Konjicam in v gosteh s 6 : 2 proti Ljubelju. Jutri igrajo še 
zadnjo tekmo doma proti Triglavu. Za Jeseničane tekma ne 
odloča o ničemer, saj je že odločeno, da se selijo ligo nižje.

KOŠARKA
Trije porazi košarkaric
V zadnjem obdobju so košarkarice ekipe Kranjska Gora - Je-
senice v Extra ligi odigrale tri tekme in vse tri izgubile. Doma 
so bile poražene proti Felixu (86 : 46) in Jelši (60 : 47). V 
nedeljo so izgubile pri ekipi Pomurja z 80 : 40.

JUDO
Dve medalji v Žireh
V Žireh je potekal turnir v judu za kategorije U14, U12, U10 
in U8. Nastopilo je 288 judoistov iz 24 slovenskih klubov. 
Partizan Jesenice je imel dva predstavnika, oba sta se pov-
zpela na zmagovalni oder. V kategoriji U12 je Žiga Razingar 
v kategoriji do 35 kilogramov osvojil drugo mesto, v katego-
riji U8 pa je bil Uroš Vukelič v svoji skupini tretji.

Matjaž Klemenc

Tekmovalci Športno plezal-
nega odseka Jesenice so se v 
Radovljici merili v zahodni 
ligi na balvanih, v Trbižu pa 
na tekmi iRCC v težavnosti. 
V Radovljici so dosegli kar 
nekaj uvrstitev med prvo de-
seterico. Pri mlajših cici-
bankah je bila Liza Babič 
druga, Špela Fliser četrta in 
Tinka Sedžek deveta. Pri 

mlajših cicibanih je Rene 
Kokalj delil četrto do peto 
mesto. Pri starejših ciciban-
kah je bila Sara Božič šesta. 
Šesta je bila tudi Tinka Ra-
kar pri mlajših deklicah, pri 
mlajših dečkih pa Maj Sa-
vorgnani peti. Pri starejših 
deklicah so si Neža Babič, 
Mija Šimnic in Rosa Rekar 
delile četrto do osmo mesto. 
Pri starejših dečkih se je 
Emil Dautovič uvrstil na de-

seto mesto. V kategoriji ka-
detov sta bila Liza Babič in 
Miha Torkar druga. V Trbi-
žu pa so bile uvrstitve nasle-
dnje: pri deklicah U10 četr-
to mesto za Lizo Babič, 
osmo mesto za Špelo Fliser 
in deveto za Tinkaro Se-
džek. Pri dečkih U10 je bil 
Rene Kokalj sedmi, pri de-
klicah U12 šesta Sara Božič 
in deveta Maša Ahec. Pri 
deklicah in dečkih U14 sta 

Tinka Rakar in Maj Savor-
gnani zasedla šesto mesto. 
Pri deklicah U16 je bila 
Rosa Rekar prva, Mija Ši-
mnic tretja, Neža Babič sed-
ma, Amadeja Verdnik Lavti-
žar deveta, Maša Božič pa 
deseta. Pri fantih je v kate-
goriji U16 Emil Dautovič 
delil peto do šesto mesto. 
Ajdin Dautovič je bil sedmi. 
Pri fantih, starejših od 16 
let, je bil Miha Torkar četrti.

Športni plezalci na dveh tekmah
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so v letošnjem šolskem 
letu v okviru rednih dejav-
nosti za otroke začeli z novo 
dejavnostjo Berem z nasme-
hom. Kot je povedala vodja 
oddelka za otroke Cirila 
Leban, otroke vsak zadnji 
petek v mesecu ob 17. uri v 
pravljični sobi čaka prijazen 
kuža, ki zelo rad posluša 
zgodbe, ki mu jih berejo 
otroci. Če je posebej dobre 
volje, da tudi tačko in poka-
že vse, kar zna. Dejavnost 
izvajajo v sodelovanju z 
Ambasadorji nasmeha; gre 

za slovensko društvo za tera-
pijo s pomočjo živali, katere-
ga članica je tudi Zala Špegu 
s svojima kužkoma Ito in 
Knutom. "Obišče nas enkrat 
z enim, drugič z drugim 
kužkom," je povedala Cirila 
Leban. 
In zakaj branje s kužki? "Pri 
branju je žival nezahteven 
poslušalec, ne popravlja in 
ne ustavlja branja, le mirno 
leži in posluša. Dotikanje 
živali med branjem sprošča 
napetost bralca, ki še ni vešč 
branja. Cilj naše aktivnosti 
je izboljšanje bralnih spret-
nosti," pojasnjujejo v druš-
tvu Ambasadorji nasmeha.

Berejo s kužkoma

Zala Špegu s kužkoma Ito in Knutom
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Andraž Sodja

V dvorani kina Železar na 
Jesenicah je potekal zaključ-
ni kviz že 19. tekmovanja v 
poznavanju zgodovine mes-
ta Jesenice. Kviz sta vodila 
Branka Smole in Klemen 
Klemenc, v spremljevalnem 
programu pa so sodelovali 
pevski zbor Letim in igral-
ska skupina OŠ Poldeta 
Stražišarja. Tudi letos se je 
kviz najprej odvijal na šolski 
ravni, v njem pa je skupno 
sodelovalo skupno 115 tek-
movalcev, največ, kar petde-
set, z Osnovne šole Prežiho-
vega Voranca, dvajset z OŠ 
Toneta Čufarja, 15 z OŠ 
Koroška Bela, 19 z Gimnazi-
je Jesenice in 11 s Srednje 
šole Jesenice. 
Na zaključnem kvizu so se 
ekipe osnovnih šol pomerile 
v dveh starostnih kategori-
jah. V kategoriji osnovnih 
šol so v mlajši kategoriji 
odločno zmagali predstavni-
ki OŠ Koroška Bela Ana 
Račič, Jana Čušin in Hana 

Nušinović pred drugouvrš-
čeno ekipo OŠ Prežihovega 
Voranca in tretjeuvrščeno 
ekipo Mladinskega centra 
Jesenice. 
V starejši kategoriji osnov-
nošolcev je slavila ekipa 
OŠ Toneta Čufarja v sesta-
vi Kaja Kalan, Zoja Kalan 
in Naja Garibović pred 
drugouvrščenima ekipama 
OŠ Prežihovega Voranca 
in Mladinskega centra 
Jesenice. 

V kategoriji srednjih šol pa 
je slavila prva ekipa gimna-
zije Jesenice v sestavi Lucija 
Mežek, Domen Mirtič Dole-
nec in Matej Zupančič pred 
drugouvrščeno prvo ekipo 
Srednje šole Jesenice in tre-
tjeuvrščeno drugo ekipo 
Gimnazije Jesenice, 
Ob zaključku kviza je direk-
torica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič dejala: "Kviz se je 
prijel, postal tradicionalen. 

Ko s kolegi vsako leto prip-
ravljamo šolska vprašanja, 
gradivo in izdajamo knjiži-
ce, ki ostajajo občanom, je 
to večkrat zahtevna naloga. 
Sproti se odločamo za vedno 
nove teme, vedno nove izzi-
ve in s tem tudi mi vedno 
znova spoznavamo svoje 
mesto. Prepričana sem, da 
bomo to počeli tudi v priho-
dnje in bomo tudi za dvaj-
seti kviz prihodnje leto pri-
pravili kaj zanimivega."

Mladi na kvizu
Tudi letos so Mladinski center Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja 
pripravili tradicionalni zaključek šolskih kvizov v poznavanju zgodovine mesta Jesenice, letos na temo 
devetdesetletnice mesta.

Tekmovalci z županom

www.petrol.si/tipstop www.vianor.si
*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih 
servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem 
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. 
Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€
kupon za premontažo*

Obiščite nas!
Vianor Tipstop
TROHA
JESENICE
Spodnji Plavž 24 g 
4270 Jesenice
031/641 897

Vianor_tipstop_Troha_259_191.indd   1 26.2.2019   14:54:57
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Urša Peternel

"Prva številka Jeseniškega 
zbornika je pod imenom Je-
klo in ljudje izšla leta 1964. 
Zbornik izhaja na štiri leta, 
včasih pa izid prilagodimo 
pomembnim obletnicam. 
Zadnja številka je tako izšla 
leta 2013, tokrat pa smo se 
dogovorili, da bo naslednja 
izšla letos, ob devetdesetle-
tnici mesta Jesenice," je po-
vedala Irena Lačen Benedi-
čič, urednica 12. številke Je-
seniškega zbornika, ki je 
izšel ob občinskem prazni-
ku. 
Na kar 472 straneh (zbornik 
je še obsežnejši kot prejšnja 
leta) 31 avtorjev piše o Jese-
nicah, raziskavah v Bucelle-
ni-Ruardovi graščini, Stari 

Savi, projektih, stavbah, uli-
cah, društvih, dejavnosti, 
kulturi, hrani, ljudeh, spo-
minih, planincih ... Kot je 
poudarila Lačen Benediči-
čeva, so vsi prispevki novi 
in prinašajo nova spozna-
nja, povezana z Jesenicami. 
Pri tem se niso držali stro-
gih občinskih mej, temveč 
so vključili tudi nekatere 

prispevke, ki se geografsko 
nanašajo na območje nek-
danje skupne občine. 
Po besedah glavne urednice 
je zbornik začel nastajati že 
lani spomladi, ko so objavili 
poziv avtorjem in javnosti, 
pri pripravi pa je sodeloval 
devetčlanski uredniški od-
bor. V njem so bili predstav-
niki Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, Občine Jesenice, 
Muzejskega društva Jeseni-
ce, Občinske knjižnice Jese-
nice, sodeloval je tudi upo-
kojeni sodelavec muzeja in 
dolgoletni urednik zbornika 
Tone Konobelj. 

Avtorji prispevkov
Avtorji prispevkov so Maja 
Avguštin, Boris Bregant, 
Alenka Burnik, Petra 
Dečman, Lidija Dornig, 
Ines Dvoršak, Iva Gasar, Ja-
nez Gregori, Nina Hribar, 

Pavel Jamnik, Rina Klinar, 
Tomaž Klinar, Nataša Koko-
šinek, Tone Konobelj, dr. 
Franc Križnar, Irena Lačen 
Benedičič, Majda Malenšek, 
Mojca Mežek, Jože Mihelič, 
dr. Janez Mlinar, dr. Marko 
Mugerli, Anton Noč, Luka 
Novak, Aljaž Pogačnik, Vito-

mir Pretnar, Janko Rabič, 
Blaž Račič (ki je avtor uvo-
dne besede), Špela Smolej 
Milat, Boštjan Soklič, Natali-
ja Štular in Zdenka Torkar 
Tahir. 
Ob tem Irena lačen Bendičič 
posebej omenja tudi avtorje 
fotografij, ki so, tako kot 

tudi avtorji prispevkov, so-
delovali brezplačno in od-
stopili fotografije za objavo. 
Poleg fotografij so ob vseh 
prispevkih objavljeni tudi 
kratki povzetki v angleškem 
jeziku.
Projekt je financirala Obči-
na Jesenice.

Izšel dvanajsti Jeseniški zbornik
Ob devetdesetletnici mesta Jesenice je izšla dvanajsta številka Jeseniškega zbornika, v katerem enaintrideset avtorjev piše o Jesenicah, raziskavah v 
Bucelleni-Ruardovi graščini, Stari Savi, projektih, stavbah, ulicah, društvih, dejavnosti, kulturi, hrani, ljudeh, spominih, planincih ...

Glavna urednica Jeseniškega zbornika 2019 Irena Lačen Benedičič

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 7 .  d e l )

Janko Rabič

Predsednica Društva Žarek  
Ivanka Berčan

Priznam, da sem se pri to-
kratnem zapisu najprej zna-
šel v zadregi, kako na kratko 
zapisati nekaj besed o osebi, 
ki je name naredila izjemen 
vtis že ob prvih srečanjih 
pred leti pri pripravi oddaj 
na Radiu Triglav. Ivanka 
Berčan se je ob prihodu na 
Jesenice pogumno lotila po-
dročja, kjer si družba še ve-
dno raje večkrat zatisne oči 
ali obrne stran. Gre za raz-
lične droge, alkohol in dru-
ge odvisnosti, ki vodijo v 
brezna omam, stisk in dru-
gih problemov. Predvsem je 
najtežje, ko gre za mlade. 
Zares poklon in spoštovanje 
do dela, ki ga opravlja. 
Po rodu iz vasi Gozd - Reka 
v občini Šmartno pri Litiji je 
po prvih osnovnih izobraže-
vanjih vstopila v redovno 
skupnost Marije pomočni-
ce, kjer se je na podlagi pr-
vih izkušenj začela oblikova-
ti njena skrb za pomoč na 
izredno občutljivem podro-
čju, preventivna pomoč 
predvsem otrokom in mla-
dostnikom kot tistim, ki se 
iz težkih situacij zasvojeno-
sti želijo vrniti nazaj v nor-
malno življenje. "Odločitev 

za to je kot neka skrivnost, 
ki je še sama ne znam razvo-
zlati," pravi Ivanka. "Mi-
slim, da je bilo to že v druži-
ni na kmetiji, kjer smo bili 
štirje otroci, in se je nadalje-
valo v redovni skupnosti. Ko 
me je za pomoč zaprosil od-
visnik, sem začutila, da je to 
tisto, kar želim res delati."
Pred 15 leti je na Jesenicah 
ustanovila Društvo za delo z 
mladimi v stiski Žarek, dve 
leti kasneje še komuno Sku-
pnost Žarek v Bitnjah. V 
društvu je z veliko poguma 
in volje začela uvajati različ-
ne programe, strokovno in 
finančno podprte od držav-
nih institucij in občin. Vese-
la je bila pomoči in naklo-
njenosti takratnega župana 
Borisa Breganta. Delo je raz-
širila na vse občine Zgornje 
Gorenjske, kjer izvajajo raz-
lične programe.
To je dnevni center Naj mla-
dih ne vzgaja ulica z več 
enotami. Programi obsegajo 
različne oblike pomoči in 
pogovore z otroki, starši in 
odvisniki.
Ivanka je bila najprej diplo-
mirana teologinja, kasneje 
je uspešno opravila še magi-

strski študij na Fakulteti za 
socialno delo v Ljubljani 
In kje smo danes na tem ob-
čutljivem področju na Jese-
nicah, kako obvladujemo 
probleme, smo presegli ta-
buje o tem, ki so bili včasih 
še kako izraziti?
"Glede drog in zasvojenosti 
je zadeva nasploh resna pov-
sod. Danes nam tehnika 
omogoča zelo hiter dostop 
do vsega, že otroci in mlado-
stniki se začnejo s tem 
ukvarjati. Kot družba smo 
do vsega zelo tolerantni, do 
različnih drog, na voljo je 
kup kemičnih substanc in 
še marsikaj. Tabuje že podi-
ramo, ob tem pa se sprašu-
jem, kakšno družbo želimo, 
ali pokončnih mladih ljudi, 
ki bodo uspeli uresničevati 
svoje življenjske cilje, ali že-
limo ustvariti narod bebčk-
ov, ki bodo hodili v nekem 
drugem svetu in ne bodo v 
stiku z realnostjo."
Na vprašanje, ali se zaveda, 
koliko ljudi je s svojim de-
lom potegnila iz najbolj glo-
bokega brezna zablod, od-
govarja: "Nikoli ne razmi-
šljam na ta način. Strašno 
sem vesela za vsakega, ki se 

pobere. Zelo se izogibam 
besedi pomagam. Mi z de-
lom samo ustvarimo neke 
okoliščine, spodbujamo in 
motiviramo, smo zagovor-
niki, svetovalci. Bistvena pa 
je odločitev človeka, mi ga 
potem pospremimo na tej 
poti."
Ivanka vsako priložnost iz-
koristi za širjenje svojega 
plemenitega poslanstva. 
"Oglasite se, če je problem v 
družini, ne ozirajte se na to, 
kaj bodo rekli drugi. Kot 

družba moramo stopiti sku-
paj in si pomagati, proble-
me je treba rešiti."
Zavzeto delo Ivanke Berčan 
in njeno veliko razdajanje za 
pomoč ljudem so opazili 
tudi v širši družbi. Leta 2005 
ji je ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve na-
menilo nagrado za izstopa-
joče kakovostno in strokov-
no delo na področju social-
nega varstva, leta 2005 pa je 
bila med nominirankami za 
Slovenko leta revije Jana. 

Ivanka Berčan 

Zbornik je izšel v nakladi sedemsto izvodov, v 
marcu ga je mogoče kupiti po promocijski ceni 
deset evrov, kasneje bo stal petnajst evrov. 
Dobiti ga je mogoče v Kosovi graščini, na Stari 
Savi, v Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani ... V prihodnje načrtujejo še izid v 
elektronski obliki.

V zborniku je vrsta zanimivih prispevkov, 
denimo o prvih prebivalcih graščine na Stari 
Savi Buccellenijih, o novih rezultatih raziskav v 
Buccelleni-Ruardovi graščini, o Fužinski cesti – 
ulici, ki je ni več, o skrivnostni fasadni sliki na 
Plavžu, o neuresničenem projektu kopališkega 
kompleksa Kranjske industrijske družbe, o Mici 
in Strojevem Mihu, Jaki Čopu, Josipu Lavtižarju, 
življenjski poti jeseniškega izseljenca Valentina 
Lapajneta ... 
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Urša Peternel

Kar enajst otroških gledališ-
kih in lutkovnih predstav je v 
treh dneh nastopilo na Čufar-
jevem odru v sklopu letošnje-
ga Čufarjevega maratončka, 
na katerem se vsako leto sre-
čajo gledališke in lutkovne 
otroške skupine. Po besedah 
Petre Ravnihar iz območne 
izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti so zelo 
veseli vsakoletnega odziva 
gledaliških in lutkovnih sku-
pin, letos sta se srečanja ude-
ležili dve novi osnovnošolski 
gledališki skupini, ena pred-
stava pa je bila odigrana v 
angleščini. "Gledališče na 
našem območju je močno, 
veseli smo tudi, da je viden 
kakovostni napredek, skupi-
ne napredujejo iz leta v leto," 
je dejala Ravniharjeva. Sreča-
nje spremljajo regijski stro-
kovni spremljevalci, ki prek 
razgovorov mentorjem omo-
gočijo tudi izobraževanje.  
Je pa Ravniharjeva tudi letos 
opozorila na slabši odziv 

osnovnošolske publike, saj 
okoliške šole iz različnih raz-
logov možnosti, da bi si ogle-
dale srečanje, še premalo 
izkoristijo. Zato so letos sre-
čanje raztegnili čez konec 
tedna, da so privabili tudi 
starše in sorodnike nastopa-
jočih, dve predstavi pa so 
vključili tudi v otroško mati-
nejo.
In kdo vse je sodeloval na sre-
čanju? Gledališče posebnega 
programa OŠ Poldeta Straži-
šarja Jesenice s predstavo 
Skodelica kave, Gledališka 
šola pri GTČ Jesenice s pred-
stavo Zadeva kozel, Gledališ-

ka skupina Kašarji OŠ Žirov-
nica s predstavo Sneguljčica, 
Veselo gledališče OŠ Koroška 
Bela s predstavo Za dežjem 
posije sonce, Gledališka sku-
pina Najstniki so tarče! z OŠ 
Žirovnica s predstavo Tarče! 
in Gledališka skupina Za 
enkratno uporabo OŠ Žirov-
nica s predstavo Za dežjem. 
Drugi dan srečanja so na 
oder stopili Otroška gledališ-
ka skupina Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice s Čarlijem 
in tovarno čokolade, Otroška 
gledališka skupina Farnega 
kulturnega društva Koroška 
Bela z Mojco Pokrajculjo in 

Gledališka šola Kulturno-pro-
svetnega društva Josip Lavti-
žar Kranjska Gora z Rolino 
006. Tretji dan pa so si obis-
kovalci lahko ogledali lutkov-
no predstavo Gluhi kralj v 
izvedbi Lutkovne skupine 
Ringo raja in predstavo Čaro-
bnost Blejskega jezera Otroš-
ke dramske skupine Vandot-
ki Kranjska Gora.
Najboljše gledališke skupi-
ne po izboru regijskega 
spremljevalca se bodo ude-
ležile Kekčevega srečanja, ki 
bo v začetku aprila v Kamni-
ku, lutkovne pa srečanja v 
Kranju.

Ne na računalnik,  
raje na oder!
Na odru Gledališča Toneta Čufarja Jesenice je potekal tretji Čufarjev maratonček, območno srečanje 
lutkovnih in otroških gledaliških skupin.

Na Maratončku se je predstavila tudi gledališka šola Gledališča Toneta Čufarja pod 
mentorstvom Nike Brgant s produkcijo Zadeva kozel, ki so jo dan prej uprizorili 
premierno. Pod mentorstvom Nike Brgant in Gašperja Stojca so mladi igralci pripravili 
predstavo po predlogi Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori. Zgodbo so na zanimiv 
način priredili čisto po svoje ... 

Po besedah Petre 
Ravnihar je največja 
dodana vrednost 
srečanja ta, da otroci 
igrajo otrokom. 
Vrstniki tako vidijo, da 
se prosti čas da 
preživljati tudi 
drugače, ne le ob 
telefonu, računalniku 
in tablici. In da ni 
treba biti 
profesionalni igralec, 
da lahko pogumno 
stopiš na oder.

Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice letos 
kot edina gimnazija na 
Gorenjskem prvič izvajajo 
izbirne predmete po novem 
modelu, v obliki različnih 
interdisciplinarnih tematskih 
sklopov (ITS). Dijaki drugih 
letnikov so tako za izbirni pre-
dmet lahko izbrali povezavo 
treh predmetov; ITS z naslo-
vom Poišči svoj navdih je 
združil likovno umetnost, slo-
venščino in angleščino. Vsebi-
no so posvetili stoti obletnici 
smrti Ivana Cankarja in 
ustvarjali z jezikovnimi in 
umetniškimi sredstvi. Kar je 
nastalo, so predstavili na raz-
stavi, ki so jo v prostorih gim-
nazije odprli prejšnji teden. 
Na ogled so likovna dela, zapi-
si v slovenskem in angleškem 
jeziku ter drugi izdelki, pove-
zani z Ivanom Cankarjem. 

Razstavo so naslovili Skode-
lica Cankarja, odprtje pa so 
popestrili še s kvizom na 
temo življenja Ivana Cankar-
ja. Vprašanja je pripravil 
dijak Matej Zupančič, v kvi-
zu so se pomerili dijaki četr-
tih letnikov, eno ekipo pa sta 
sestavljali profesorici Ana 
Miler in Darja Svetina. Med 
drugim smo denimo izvede-
li, da je Cankar imel nenava-
dno sposobnost, da je migal 
z uhlji, da je bolehal za epi-
lepsijo, da obstaja zgolj ena 
fotografija Cankarja brez 
brkov, da je maturo opravil 
šele v drugo in da je imel 
nezakonsko hčerko, a mu je 
to uspelo prikriti. In ne, zma-
govalki kviza nista bili profe-
sorici, temveč dijaki 4. Š.
Razstava bo do maja na 
ogled v šolskih prostorih, 
zatem pa se seli v razstavni 
salon Dolik.

Skodelica Cankarja
Dijaki Gimnazije Jesenice so ob stoti obletnici 
smrti Ivana Cankarja pripravili posebno razstavo.

Dijaki so ustvarjali na temo Ivana Cankarja.

Glavo vstavi in Cankar postani ...
Urša Peternel

Na mednarodni dan žensk 
je na Jesenicah potekala 
posebna ulična akcija. V 
njej so dijakinje in dijaki 
Srednje šole Jesenice po 
ulicah mesta ženskam delili 

rdeče nageljne, ki so simbol 
tega praznika. Akcijo je 
organiziral Mladinski cen-
ter Jesenice, in kot je dejala 
vodja Ana Miklavžič, na ta 
način že nekaj let želijo spo-
dbuditi ženske vseh starosti 
k praznovanju mednarod-

nega dneva boja za žensko 
enakopravnost. "Zadovolj-
stvo, ki ga na obraz nariše 
naša skromna gesta, je tis-
to, zaradi česar bomo z 
veseljem nadaljevali to tra-
dicijo tudi v prihodnje," je 
dodala.

Rdeči nageljni ob dnevu žensk

Dijakinje in dijaki so se na jeseniške ulice podali z rdečimi nageljni in z njimi obdarovali 
mimoidoče ženske. / Foto: Benjamin Rot

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
             

POTRDILA O ZNANJU NEMŠČINE OZ. ANGLEŠČINE 

V okviru projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih bomo 
preverjali in vrednotili kompetenco sporazumevanja v nemškem oz. 
angleškem jeziku: 

 NEMŠČINA - torek, 2. april 2019 ob 16:30 
 ANGLEŠČINA - torek, 9. april 2019 ob 16:30 

Profesorici tujih jezikov bosta ugotavljali vašo kompetentnost izražanja v 
tujem jeziku; ob koncu boste prejeli potrdilo z opisom jezikovnega znanja,  
na katerem boste umeščeni na evropsko jezikovno lestvico (A1 - C2).   
Podali vam bomo tudi priporočila za nadgradnjo vašega jezikovnega znanja. 

 
Prijave so potrebne do 28. 3. 2019 oz. do zasedbe prostih mest. 
04/58 33 805; polona.knific@lu-jesenice.net 

 
Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih 

 
 

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EU iz Evropskega socialnega  sklada.  
Projekt se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske  politike v obdobju 2014-2022. 
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V jeseniški občini številni 
mali podjetniki pišejo uspe
šne poslovne zgodbe; eden 
takšnih je Nijaz Čamdžić, las
tnik podjetja Senčila Nino. 
Letos obeležuje 25letnico 
samostojne poslovne poti, 
na katero se je pogumno 
podal leta 1994. Kot meta
lurški delavec je najprej de
lal v takratni Železarni Jese
nice, zatem pa ob delu do
končal ekonomskokomer
cialno šolo. To je bilo obdob
je, ko so bili pri nas le redki 
proizvajalci senčil, in po 
spletu okoliščin, potem ko je 
tašči montiral prve žaluzije, 
se je lotil posla. Začel je kot 
najemnik v majhni delavnici 
na Stari Savi, kjer je Železar
na imela gradbene delavni
ce. Posel je stekel, tako da je 
sčasoma odkupil celotno 
delavnico, v podjetju pa so 
zdaj trije zaposleni. Dela 
imajo, kot pripoveduje, ves 
čas veliko, in to tako v Slove
niji kot v sosednji Avstriji. Po 
njegovih besedah je njihova 
prednost predvsem v tem, 
da imajo lastno proizvodnjo, 
so zelo odzivni, za montažo 
poskrbijo v najkrajšem mo
žnem času, držijo se rokov. 
"Pri poslovanju sem dosle
den, reševanje reklamacij je, 
če je tuja napaka, vedno 
brezpogojno," poudarja so
govornik.
Pri poslovanju v sosednji Av
striji mu pomaga znanje 
nemškega jezika, kot pravi, 
pa Koroški Slovenci cenijo 
mojstre iz Slovenije. Poslova
nje podjetja je tako vsa leta 
stabilno, gospodarske krize 

pa niso občutili, pravi Čamd
žić. Največ dela imajo običaj
no spomladi, ko se začnejo 
obnovitvena dela, trend pri 

senčilih pa so plise zavese, ki 
so tako senčilo kot dekoraci
ja prostora. Sicer pa v podje
tju izdelujejo vse vrste senčil, 

notranje in zunanje žaluzije, 
rolete, lamelne zavese ...
Podjetje posluje tako uspe
šno, da jim zmanjkuje pro
stora v delavnici, zato imajo 
že pripravljene načrte širitve. 
Ko se ob 25letnici samostoj
ne poslovne poti Nijaz Čam
džić ozira na prehojeno pot, 
pravi, da je bila odločitev, da 
je šel na svoje, pravilna. "Skozi 
obrtništvo se učiš, uporabljaš 
lastno glavo, svoje znanje, 
gradiš si samozavest. In če
prav delovnik ni nikoli krajši 
od desetih ur, je to prava pot," 
še dodaja Čamdžić, ki mu na 
poslovni poti sledi tudi sin Er
vin, ki je prav tako zaposlen v 
podjetju, z znanjem računal
ništva pa je v poslovanje že 
vpeljal tudi nekatere novosti. 

Samostojni podjetnik že četrt stoletja
Podjetje Senčila Nino z Jesenic praznuje petindvajsetletnico delovanja.

Ekipa podjetja Senčila Nino: Ervin Čamdžić, Juš Hlede 
in Nijaz Čamdžić

Andraž Sodja

Tudi na Hrušici so pripravili 
tradicionalno pustno povor-
ko na pustni torek, v sredo pa 
še pokop pusta na pepelnič-
no sredo. Tudi letos so se 
Hrušičani pošteno potrudili 
in pripravili zabavne maske, 

med katerimi so izstopale ti-
ste najbolj družbeno kritične, 
s prodajalno kebaba malo 
drugače in drugimi. S tem na 
Hrušici vzdržujejo spomin 
na nekdaj veliko pustno para-
do, ki se je začela na Hrušici 
ter se skozi Jesenice pripelja-
la do Čufarjevega trga.

Pustna povorka  
na Hrušici

Prodajalna kebaba malo drugače ...

Vrtec Jesenice je 5. marca, na pustni torek, pripravil pravo 
pustno povorko. Otroci, starši ter vzgojiteljice in vzgojitelji v 
raznolikih pustnih kostumih so se zbrali na Trgu Toneta Ču-
farja, od koder so se sprehodili prek mostov prečne povezave 
do Kolperna na Stari Savi, kjer so najmlajšim pripravili tudi 
zabavni program. Odziv otrok in staršev na prvo otroško pu-
stno povorko je bil nad pričakovanji, saj se je zbralo kar lepo 
število zabave in pustnega rajanja željnih otrok.

Pustni sprevod Vrtca Jesenice

Male maškare so se zbrane na Trgu Toneta Čufarja.

Na poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade v Abu Da-
biju je Nik Jerkovič s Slovenskega Javornika osvojil dve sre-
brni medalji v namiznem tenisu, in sicer med posamezniki 
in v dvojicah skupaj s soigralcem Rokom Maiem Voduškom. 
Nik tekmuje pod okriljem Osnovne šole Poldeta Stražišarja 
Jesenice, ki jo je obiskoval do lani, na svetovnih igrah v glav-
nem mestu Združenih arabskih emiratov pa ga spodbujata 
tudi starša.

Dve srebrni medalji Nika Jerkoviča

Nik Jerkovič z glavnim trenerjem Specialne olimpiade 
Slovenije za namizni tenis Hasanom Sinanovićem
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Z vami že 25 let

Urša Peternel

Občino Jesenice so obiskali 
učenci 4. a razreda Osnovne 
šole Prežihovega Voranca z 
razredničarko Ano Sampa. 
Županu Blažu Račiču so pri-
nesli pismo, v katerem so ga 
opozorili na problem sema-
forja pri Gimnaziji Jesenice, 
natančneje prekratek inter-
val zelene luči, in župana 
prosili, naj skuša z ureditvi-
jo pešcem prijaznejšega de-
lovanja semaforja zagotoviti 
varnejšo pot v šolo osnovno-
šolcem in gimnazijcem. Žu-
pan je njihovo pobudo spre-
jel in jim obljubil, da bodo 
strokovne službe predlog 
obravnavale, je po obisku 
zagotovila Ines Dvoršak iz 
kabineta župana in dodala, 
da se je Občina Jesenice že 
obrnila na pristojne službe, 
ki so pojasnile, da je do 
spremembe v delovanju se-

maforjev prišlo zaradi pre-
vezave semaforskih naprav 
na Center za upravljanje in 
vodenje prometa. Doslej je 
bil za delovanje in upravlja-
nje semaforskih naprav od-

govoren pogodbeni vzdrže-
valec, po novem pa se opra-
vlja daljinsko iz omenjenega 
centra. Pri prevezavi je pri-
šlo tudi do omenjenih spre-
memb delovanja, za katere 

pa so že zagotovili, da bodo, 
ko končajo prevezavo vseh 
semaforskih glav odpravlje-
ne in bo ponovno vzposta-
vljen tako imenovani zeleni 
val.

Četrtošolci na obisku pri županu 
Prinesli so mu pismo, v katerem so ga opozorili na problem semaforja pri šoli.

Četrtošolci pri županu
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Prodaja posode
Jeseniški policisti so obravnavali državljana Romunije, ki je 
krajanu prodajal posodo. Z dogodkom so policisti seznanili 
pristojno službo finančne uprave, ki je prevzela postopek. 
"Odsvetujemo kupovanje stvari od nepreverjenih in naključ-
nih prodajalcev, ker gre lahko za stvari, ki niso pričakovane 
kvalitete, v ozadju pa so lahko tudi morebitne priprave na 
kazniva dejanja kot so npr. drzne tatvine," so zapisali 
gorenjski policisti.

Pijan vozil otroka
Jeseniški policisti so pozno zvečer obravnavali voznika, ki je 
z osebnim avtomobilom pijan vozil mlajšega otroka, preiz-
kus alkoholiziranosti pa mu je pokazal rezultat 0,65 miligra-
ma alkohola na liter izdihanega zraka. Voznika so policisti 
izločili iz prometa, o dejanju pa so obvestili še drugega star-
ša, ki je otroka prevzel. "Takih dogodkov v zreli družbi ne bi 
smelo biti, vendar realnost žal kaže drugačno sliko in tudi 
take nerazumljive primere. Vozniki, ne vozite, če ste pili 
alkohol, ker vedno in ne glede na zaužito količino vpliva na 
vašo sposobnost za vožnjo in samodojemanje. Mislite ozi-
roma celo prepričani ste, da takrat vozite bolje kot dejansko, 
temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne 
ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, 
zožen zorni kot in drugi simptomi, ki v prometu konkretno 
pomenijo izzivanje nevarnosti. Pa ne gre samo za izzivanje, 
nastajajo tudi konkretne in v določenih primerih nepoprav-
ljive posledice," je povedal Bojan Kos s Policijske uprave 
Kranj.

Brez vozniškega dovoljenja in alkoholiziran
Na območju Jesenic so policisti na podlagi prijave obravna-
vali voznika, ki je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in 
pod vplivom alkohola (0,67 mg/l) vozil nevarno. Ena vozni-
ca je zaradi preprečitve trčenja morala celo zapeljati z vozi-
šča. V dejanju voznika so podani elementi kaznivega deja-
nja zoper varnost javnega prometa. Zato prometni policisti 
proti njemu vodijo predkazenski postopek. Avtomobil so 
mu zasegli. "Alkohol in droge s svojim vplivom na voznika 
povzročajo nezanesljiva in nevarna dejanja. Vpliv se kaže 
kot odpoved motorike, vida, reakcij in samodojemanja. Pos-
ledica so hude nesreče in ogrožanje nedolžnih udeležen-
cev," opozarjajo policisti.

Akcija Varnostni pas
Na območju Jesenic so policisti poostreno preverjali pripe-
tost udeležencev z varnostnimi pasovi. Ugotovili so, da 25 
voznikov ni uporabljajo varnostnega pasu, sedem otrok ni 
uporabljalo zadrževalnega sistema – kontrole so bile izvede-
ne pred šolami, devet voznikov je telefoniralo med vožnjo, 
imeli so en primer mopedista in potnika, ki nista uporablja-
la čelade, en voznik je bil pod vplivom alkohola – vrednost 
0,50 mg/l. "V vseh teh primerih gre za dejanja, ki so povsem 
odvisna od udeležencev in se od njih pričakuje, da bodo 
med vožnjo pripeti, da v rokah ne bo telefonov, ko vozijo, da 
so na mopedih in motorjih s čeladami in da vozijo trezni. Ko 
vozite otroke, ste zanje odgovorni vozniki. Brezbrižnost ima 
v prometu lahko hude posledice. Ne pustite, da nastanejo," 
opozarja Bojan Kos s PU Kranj.

Umrl voznik tovornega vozila
Na gorenjski avtocesti pred bencinskim servisom na Hruši-
ci se je zgodila huda prometa nesreča, v kateri sta bili ude-
leženi dve tovorni vozili. Prvi udeleženec je kot zadnji stal v 
koloni tovornih vozil na voznem pasu, povzročitelj pa je od 
zadaj silovito trčil vanj. Oba udeleženca sta bila slovenska 
prevoznika. Povzročitelj nesreče je umrl na kraju. Na kolono 
so bili vozniki opozorjeni s prometno signalizacijo DARS-a. 
"Vozniki, ki so zaradi nesreče ostali v koloni, so dobro 
ustvarili reševalni pas in tako omogočili neoviran prehod 
reševalnih ekip do kraja dogodka. Kritika pa gre glede na 
zbrana obvestila posameznikom, ki so v stoječi koloni 
samoiniciativno začeli obračati svoja vozila in se po vožnji v 
napačno smer izključevati z avtoceste. V primeru daljše 
zapore avtoceste policisti vedno poleg nujnih nalog na kraju 
dogodkov takoj začnejo tudi z ustvarjanjem pogojev in akti-
vnostmi za varno izpraznitev avtoceste preko najbližjega 
priključka. Zato voznike pozivamo, naj vedno počakajo in 
naj samoiniciativno ne obračajo in vozijo v napačno smer," 
opozarja Bojan Kos s PU Kranj. 

Zimska oprema ni več obvezna
Od 15. marca ni več obvezna zimska oprema. Voznikom 
policisti vseeno svetujejo, naj zaradi nizkih nočnih tempera-
tur in morebitnih ohladitev z menjavo pnevmatik še nekoli-
ko počakajo. Je pa zimska oprema ne glede na datum obve-
zna v primeru zimskih razmer na cesti.

Iz policijskih zapisnikov

Andraž Sodja

Farno kulturno društvo 
Koroška Bela in Fantovski 
klub Koroška Bela sta na 
pustni torek na Koroški Beli 
obudila star pustni običaj 
vlečenja ploha. Običaj, ki 
najverjetneje sega še v pred-
krščanske običaje preganja-
nja zime in spodbujanja 
spomladanske plodnosti, so 
kasneje skozi stoletja upora-
bili za zadnje veseljačenje 
pred štiridesetdnevnim pos-
tom.
Na Koroški Beli je bil ta obi-
čaj zelo živ, kar kažejo dobro 
dokumentirani plohi iz dvaj-
setega stoletja. Običaj je 
govoril, da če se v predpust-
nem času ni poročilo nobe-
no dekle na vasi, so fantje s 
tem pridobili pravico, da v 

srenjskem gozdu posekajo 
najlepšo smreko, jo očedijo, 
okrasijo in pripravijo za vle-
ko skozi vasi. Tako je bilo 
tudi letos, z vleko ploha so 
začeli pri Zavelcinu, ga vle-
kli skozi vas do Frtinovega 
korita, kjer so jim dekleta 
pripravila pravo šrango z 
nekaj zahtevnimi nalogami. 
Najzahtevnejša med naloga-
mi je zagotovo tista, da 
morajo fantje dekleta prep-
ričati, da so zreli za ženitev. 
Vleka ploha se je zaključila 
sredi starega dela Koroške 
Bele, kjer sta potekala tudi 
licitacija in žaganje ploha, 
ni pa manjkala niti tradicio-

nalna fantovska pesem in 
pozdrav župana Blaža Rači-
ča, ki ga zelo veseli, da se 
krajani tako trudijo ohranja-
ti izročilo. Fante so obiskali 
tudi po plohu pobrateni 
vaščani iz Begunj na 
Gorenjskem, s katerimi so 
si izmenjali panklne – cule 
prijateljstva. 
Kot je ob tem povedal Anže 
Vilman, je zgodovina vleke 
ploha zelo bogata. Zadnji 
ploh se je vlekel leta 2009, 
pred tem pa približno na 
vsakih deset let, ob obletni-
cah. Letos pa se zares od 
božiča do pusta nobeno 
dekle ni omožilo. 

Spet so vlekli ploh
Na Koroški Beli so obudili staro tradicijo, da fantje v letu, ko se pred pustom ne poroči nobeno dekle, 
vlečejo ploh – simboličnega ženina v posmeh za poroko zrelim dekletom in fantom.

Nekoč je moral najstarejši neporočen fant prevzeti vlogo 
vola, ki je vlekel ploh, pri tem pa so mu seveda pomagali 
preostali fantje.

Letošnji organizatorji in udeleženci vlečenja ploha na Koroški Beli na plohu, ki so ga 
posekali na roke z žago amerikanko
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Janko Rabič

Športna zveza Jesenice 
(ŠZJ) že 14 let podeljuje pri-
znanja športnikom za najve-
čje tekmovalne dosežke v 
preteklem letu ter za dolgo-
letno udejstvovanje v špor-
tu. Glede na uspešne tekmo-
valce in tekmovalke v števil-
nih športih je dan podelitve 
vedno velik športni praznik 
za celotno občino Jesenice. 
Tako je bilo tudi na letošnji 
slavnostni akademiji, 11. 
marca, v dvorani Gledališča 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. Po uvodnem nagovoru 
sekretarja ŠZJ Braneta Jerši-
na in pozdravnih besedah 

ter čestitkah jeseniškega žu-
pana Blaža Račiča športni-
kom za dosežke so podelili 
92 različnih plaket in pri-
znanj.
Najvišje priznanje ŠZJ je 
med posamezniki prejel Jer-
nej Slivnik s Hrušice, dijak 
Gimnazije Jesenice, za prvi 
uspešni in pogumni nastop 
na lanskih paraolimpijskih 
igrah v Južni Koreji ter TVD 
Partizan Jesenice, ki letos 
praznuje 115-letnico delova-
nja. Zlate znake ŠZJ so pre-
jeli: Curling klub Jesenice 
(članice), HDD SIJ Acroni 
Jesenice, Nina Rupnik, Luka 
Panić, Nika Plečnik, Miloš 
Nikolič in Renato Vezzosi. 

Prvič so podelili posebni pri-
znanji regijske pisarne 
OKS-ZŠZ Jesenice. Prejeli 
sta jih Petra Bašek in Ale-
ksandra Vovk.
Podelitev priznanj so pope-
strili zmagovalka televizij-
ske oddaje Slovenija ima ta-
lent Tjaša Dobravec z atrak-
tivnim telovadnim nasto-
pom, plesalke OŠ Koroška 
Bela in ansambel Zgornje-
savci. 
Gost je bil Bogomil Dolenc, 
tekač, ki je lani v okviru do-
brodelnega projekta Mali vi-
tezi – pomoč otrokom, obo-
lelim za rakom, v 42 dneh 
pretekel 42 maratonov v dol-
žini 1764 kilometrov.

Spet izjemna bera 
dosežkov športnikov
Najvišje priznanje Športne zveze Jesenice je med posamezniki prejel Jernej 
Slivnik s Hrušice za prvi uspešni in pogumni nastop na lanskih 
paraolimpijskih igrah v Južni Koreji ter TVD Partizan Jesenice, ki letos 
praznuje 115-letnico delovanja.

Podelili so kar dvaindevetdeset različnih plaket in priznanj.

Janko Rabič

Judo klub Jesenice že več let 
skrbi za treninge in nastope 
oseb s posebnimi potreba-
mi. Člani trenirajo pod vod-
stvom Jaka Kolbla in so izre-
dno uspešni. Kolajne osvaja-
jo na igrah specialne olimpi-
jade, domačih in mednaro-

dnih tekmovanjih ter turnir-
jih. Sedaj se odpravljajo na 
mednarodni turnir na Nizo-
zemsko. Ker so stroški veliki 
in jim sami niso kos, so čla-
ni kluba 24. februarja orga-
nizirali dobrodelno priredi-
tev v dvorani Kolpern na 
Stari Savi. Poleg judoistov 
so v programu nastopili 

učenci OŠ Poldeta Stražišar-
ja Jesenice, družinski trio 
Šimbera in country plesalci 
Teksas star. Vsi, ki se dobro-
delne prireditve, niso mogli 
udeležiti, sredstva lahko še 
do 12. aprila donirajo na ra-
čun številka: 0313 9100 
0019 689 – donacija Am-
sterdam.

Judoisti zbirajo sredstva  
za turnir na Nizozemskem

Na dobrodelni prireditvi so predstavili svoje delo.
VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI
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ČETRTFINALE ALPSKE 
HOKEJSKE LIGE!
Nedelja, 24. 3. 2019, ob 18. uri v dvorani Podmežakla! 
HDD Sij Acroni Jesenice – Asiago Hockey

Jeseniškim hokejistom se je pred nekaj dne-
vi vendarle uspelo uvrstiti v končnico Alp-
ske hokejske lige. V četrtfinalu se bodo po-
merili z aktualnimi prvaki lige, italijansko 
ekipo Asiago Hockey. Eden izmed najboljših 
posameznikov v jeseniški ekipi, napadalec 
Eric Pance, nam je predstavil svoje videnje 
obeh tekem v boju za končnico in pa na na-
daljevanje sezone.
 
Pred nekaj dnevi ste se z zmago proti Vi-
pitenu uvrstili v četrtfinale. Pot do tja pa 
ni bila lahka, Vipiteno se je izkazal kot 
zelo težak nasprotnik. Kako ste vi videli ti 
dve tekmi?
"Vedeli smo, da je Vipiteno kakovostna eki-
pa in da lahkih tekem ne bo. Obe tekmi sta 
bili izenačeni, odločale so malenkosti. Zave-
dali smo se, da moramo biti potrpežljivi in 
zbrani od prve do zadnje sekunde. Na kon-
cu je to zadostovalo za dve zmagi in uvrsti-
tev v četrtfinale." 
Marsikdo je pričakoval, da bomo v četrt-
finalu zopet gledali derbije med Jeseni-
cami in Olimpijo. Mogoče veste, kako eki-
pa gleda na ta izbor?

"Ker letos nismo bili v poziciji, da bi lahko 
izbirali nasprotnika, smo lahko samo čakali 
na razplet žreba. Kljub temu da je veliko lju-
di potiho pričakovalo, da bo Olimpija izbrala 
nas, pa smo na koncu dobili Asiago. Igralci 
se z žrebom nismo pretirano obremenjevali, 
saj se zavedamo, da v tej fazi tekmovanja 
slabih ekip ni." 
V četrtfinalu vas čakajo težke tekme pro-
ti ekipi, ki brani naslov prvaka, Asiagu. 
Kje vidite prednosti vaše ekipe in kje sla-
bosti ekipe Asiaga? 
"Asiago je izjemna ekipa, kar je dokazala 
tako prvo kot drugo sezono lige AHL. Imajo 
veliko kakovostnih posameznikov, na katere 
bo treba še posebej paziti. Igrajo zelo agre-

sivno in so zelo dobri v protinapadih. Našo 
prednost vidim predvsem v tem, da igramo 
disciplinirano in potrpežljivo. V zadnjem ob-
dobju smo tudi strelsko učinkoviti, kar bo še 
kako pomembno." 
V letošnji sezoni ste z ekipo Asiaga odi-
grali dve tekmi. Prva je pripadla vam, 
druga pa njim. Nobena izmed tekem pa 
se ni končala po rednem delu, kar kaže 
na to, da sta obe ekipi dokaj enakovre-
dni. Tekme v končnici pa so verjetno čisto 
nekaj drugega kot v rednem delu?
"Na dosedanjih tekmah so vselej odločale 
malenkosti. Končnica pa je vedno zgodba 
zase, saj je vložek v vsako tekmo še večji kot 
v rednem delu sezone. Zato pričakujemo, 
da bojo tekme še bolj izenačene."
Za vami je dokaj dolg niz zmag. Zadnji po-
raz ste doživeli pred enim mesecem. Ver-
jetno je zelo pomembno, da ekipa končni-
co začne s serijo zmag in samozavestjo?
"Zelo je pomembno, da v končnico vstopiš z 
dobrimi občutki in samozavestjo. Tega nam 
v zadnjem času ni manjkalo, saj smo si prii-
grali kar nekaj zmag. Kot pa sem že prej 
omenil, je končnica zgodba zase. Treba je 

nekako pustiti za sabo vse, kar se je zgodilo 
pred tem, in začeti znova."
Kakšne so vaše napovedi četrtfinalne se-
rije?
"Zelo težko bi napovedal četrtfinalno serijo, 
saj so vse ekipe zelo izenačene. Mislim pa, 
da nihče ne bo imel lahkega dela." 
Na tribunah Podmežakle boste na doma-
čih tekmah imeli tudi podporo domačih 
navijačev. Kako pomembna je ta podpo-
ra na takšnih odločilnih tekmah?
"Vedno je lepo igrati pred domačimi navija-
či, v končnici pa te polne tribune še doda-
tno motivirajo. Upam, da nam bodo navijači 
tudi na naslednji domači tekmi pripravili 
super vzdušje."
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 1. apri-
la 2019, 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

Jelka Koselj

Pečen krompir z 
začimbami
Osnovni recept je ta, da 
kuhan in olupljen krompir 
narežemo, damo v namaš-
čeno posodo z maslom, 
oljem ali mastjo, solimo, 
popramo in odišavimo ter 
posodo pokrijemo. Pečemo 
pri 200 stopinjah Celzija od 
60 do 80 minut. Najprimer-
nejše dišavnice in začimbe 
so: timijan, rožmarin, origa-
no, bazilika, drobnjak, pet-
eršilj, mleta rdeča paprika, 
mleta kumina, narezana 
čebula, šalotka, sol in poper. 
Doma tudi več ne cvremo 
krompirčka, ampak ga rajši 
pečemo pri 230 stopinjah v 
pečici. 

Gratiniran ali francoski 
krompir po domače
Gratinirati krompir pome-
ni zapeči narezan krompir 

tako, da se na njem naredi 
lepa rumena skorjica. To 
naredimo s prelivom iz 
naslednjih sestavin: kisla 
smetana in mleko (ali 
juha), razžvrkljana jajca, 
sol, poper, muškatni oreš-
ček, sesekljan česen (po 
želji) in nariban sira (npr. 
tak za pico). Med krompir 
lahko vmešamo različne 
nadeve iz mletega mesa, 
gob ali bučk. Pečen krom-
pir je lepo videti, če ga 
pečemo v posebni nepre-
gorni posodi iz stekla ali 
keramični posodi za naras-
tke. 
Za 4 osebe potrebujemo 
večji pekač in na njem: 1 kg 
krompirja (lahko včerajšnje-
ga), 5–6 žlic naribanega sira, 
1–2 jajci, 3 dl kisle smetane 
in malo mleka ali juhe, koš-
čke masla za med krompir, 
maslo za pekač in začimbe. 
Na pomaščen pekač damo 
najprej narezan krompir, 
nato malo preliva in malo 
sira, spet krompir in po 

njem sir in preostali preliv. 
Površino po vrhu zgladimo 
in postavimo v pečico. Peče-
mo pri 180 stopinjah Celzija 
dobrih 40 minut oziroma 
toliko časa, da se po vrhu 
zlato zapeče. Do serviranja 
jed pokrijemo z aluminijas-

to folijo in pustimo v pečici. 
Postrežemo toplo jed in obi-
čajno priložimo še mesno 
jed in solato. 
Pripis: Francoskega krom-
pirja se doma otroci bolj raz-
veselijo kot pečenke ali sla-
dice.

Porabimo krompir
Če smo ga shranili v hladilniku, ga koristno uporabimo danes. Popolnoma ohlajen krompir se lepše 
nareže na lističe, kocke ali palčke in pri rezanju ne razpade. Krompir je eno od osnovnih živil, vsebuje 
veliko hranilnih snovi in škroba, a malo kalorij. 

Pravilno geslo je BOGATA IZBIRA MEHIŠKE HRANE. Spon-
zor križanke je GOSTILNICA IN PIZZERIJA CHILLI JESENI-
CE, Trg Toneta Čufarja 3, 4270 Jesenice, tel. 59 156 313. Za 
reševalce križanke so pripravili tri enakovredne nagrade, in 
sicer zapitek v vrednosti 20 evrov, za postreženo v lokalu. 
Nagrajenci so: Ljuba Valjavec, Lipce; Tjaša Šterk, Jesenice in 
Katja Lomovšek, Mengeš. Čestitamo! Za nagrade se oglasite 
v Gostilnici in pizzeriji Chilli Jesenice.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je Občina Jesenice – pisarna TIC Jesenice, Cesta maršala Tita 18, tel. 04 586 31 78. Posredujejo informacije o 
mestu in regiji: zgodovina, zgodbe, naravne in kulturne znamenitosti, pohodne poti, delovni časi, ceniki, prevozi, nastanitve, 
dogodki, gostinski ponudniki ... Pri njih lahko kupite zemljevide, turistične spominke, plačate uporabnino za jeseNICE bikes, 
prevzamete promocijski material Jesenic in okolice. Podarjajo tri letne uporabnine za kolesarski sistem jeseNICE bikes.
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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=L, 3=A, 4=T, 5=S, 6=G, 7=N, 8=O, 9=I, od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v 
križanki. Rešitev prejšnjega sudokuja je POSTREŽBA.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

GUMIJASTA
 CEV NAPOL-

NJENA Z 
ZRAKOM ZA

KOLESA 

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA
KOSILO

JUNAK 
DIVJEGA 
ZAHODA

HOLLYDAY

TRGOVSKI
ZASTOPNIK,
POSREDNIK

VSE O UPO-
RABI KOLES

V PISARNI TIC
JESENICE

SODOBNI
FRANCOSKI

PISATELJ
(EMILE)

PAUL
NEWMAN

GLOBOKO
ORANJE ALI
PREKOPA-
VANJE V

VINOGRADU

EKVADORSKI
PISATELJ IN
DRAMATIK

(JORGE)

NAŠ BALETNI
PLESALEC
(MOJMIR) GESLO

DOGODIV-
ŠČINA,

ZGODBA

11 ČETRTI
MESEC

POSLOPJE ZA
KONCERTE

1 13

OBRAT ZA
GOJENJE

RIB

16 2 5

ZAPOREDJE
ČRK

IZRAZ ZA
PLIN (POG.)
PREHODNI

PROSTOR V
STANOVANJE

3 4

PROSOJNA
RAHLA

MEGLICA

ŽIVČNOST

PREDEL NA
POHORJU

ZNAN IZ NOB

4 14

NATAŠA
LAČEN

IME PEVCA
PESTNERJA

NAŠ IGRALEC
(PRIMOŽ)

2 POLET, 
ZANOS

LUNINO
ŠTEVILO

13 5 9

ŠPANSKO
ŽENSKO IME

IME PESNICE
MAURER

SREDINA
BENDŽA

14
KRAJ PRI

LJUBLJANI

STARO 
MESTO V 
EGIPTU Z

RAZVALINAMI
TEMPLJEV

6 15

NAŠA KNJIŽ-
NA PREVAJA.

(VALERIJA)

LEPOTA

15 BAMBUSNI
MEDVED

MONAŠKA
VLADARSKA.

DRUŽINA

7 13

VEČ INFOR-
MACIJ 

DOBITE NA 
TIC JESENICE
04 586 31 78

IME 
JADRALNEGA 

PADALCA
KRALJA

ANGORSKA
VOLNA

KAREL
ŽIŽEK

PONOVITEV
BOLEZNI

SLOVENSKI
GLASBENI
UREDNIK

(ALEK-
SANDER)

TULEC,
ETUI

REGISTRACI-
JO ZA UPO-

RABO KOLES 
UREDITE
NA TIC-u

LUDOLFOVO
ŠTEVILO

STAROGRŠKA
PREROKO

VALKA
VNETJE
UŠESA

ZAPOSLITEV,
DELO

ALARMNA
ZVOČNA

NAPRAVA

9 16

NAŠ 
GLEDALIŠKI

IGRALEC
(RADO)

7 ZEL ZA JUHE

GRŠKI OTOK
V EGEJSKEM

MORJU

KARAMBOL

POMNILNIK
V RAČUNAL-

NIKU

FINSKO
MOŠKO IME

PRISTANIŠČE
NA VZHODU

ANGLIJE

3 10 9

NAŠ HOKE-
JIST DOMA 
IZ HRUŠICE 

IGRA V 
AMERIKI

6 NAJVEČJI
OTOK V

POLINEZIJI
GLOBOKA
NEZAVEST

9 STANE
DOLANC

SILVO
TERŠEK

2 1

SREDINA
ALGE

RIBIŠKA
VRVICA

HOKEJSKA
PLOŠČICA

5 IME BOSAN.
PISCA SA-

MOKOVLIJA
NAŠ PISEC 
(STANKO)

NASELJE
NA BLOŠKI
PLANOTI

NAŠA PEVKA
(ANJA)

11 4

DRAG KAMEN PRELIVAJOČIH
SE BARV IN STEKLENEGA

SIJAJA
SOSEDNJI ČRKI V ABECEDI

GLASBENA
SKUPINA IZ
N. GORICE

FRAN
TRATNIK

10 ZNAČAJ, 
NAVADA

ALOIS
JIRASEK

12 5

KRIŽANEC 
LIMONE IN 

POMARANČE

4 ANGLEŠKI
PISEC

(ALISTAR,
NAVARONSKA

TOPOVA) GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  5 / 2018

PP. 124, 4001  KRANJ
FAKULTETA

(ŽARG.)

1
PRISTOJ-

BINA,
KOLKOVINA

MESTO V 
EVROPSKEM
DELU RUSIJA

BLIZU UFE

ŽELEZOV 
OKSID

12

SLOVARČEK: RUNARSKO: naseljena na bloški planoti,     PSARA: grški otok v egejskem morju,     KASANDRA: starogrška prerokovalka,     JOB: zaposlitev, delo,
MACLEAN: angleški pisec (Alistar),     ABIDOS: staro mesto v Egiptu,     AKSELI: finsko moško ime,     RAINIER: monaška vladarska družina

2019
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Petek, 22. marca
Večerja za dva ali Skok čez plot, premiera Gledališča AKSA

KULTURNI DOMA NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19. uri

Od petka, 22. marca, do torka, 2. aprila
Likovni tečaj z Lučko Šparovec v aprilu in maju

Konferenčna dvorana Kolpern na Stari Savi; zbiranje prijav na nina.
hribar@gmj.si

Občni zbor Planinskega društva Javornik Koroška Bela
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK – KOROŠKA BELA, ob 
18. uri

Sobota, 23. marca
ZA ZMERAJ! Romantična komedija s songi in bendom v 
živo

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Glasbeni koncert Anje Baš s skupino
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri

Ponedeljek, 25. marca
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja, 
naslov predavanja POHODNE POTI 5

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

Pevski program ob materinskem dnevu – otroci posvečajo 
materam

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. LENARTA JESENICE, ob 18.30

Nastop kitaristov
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Torek, 26. marca
Klubsko prvenstvo v pikadu

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 9. 
uri

Nastop prvošolcev, posvečen materinskemu dnevu
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 17.30 in 18.30

Sreda, 27. marca
Zbor članov društva – Medobčinsko društvo invalidov 
Jesenice

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 9. uri

Proslava ob 50-letnici delovanja društva – Medobčinsko 
društvo invalidov Jesenice

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 11. uri

Brezplačna delavnica Digitalni marketing
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 13. ure

Četrtek, 28. marca
Prireditev Praznik pomladi za vse, ki vas imamo radi! Z 
nastopom domskega pevskega zbora Večerni zvon in gostjo 
Eldo Viler.

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 16. 
uri

Javni nastop učencev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, brezplačno predavanje z 
naslovom NENASILNO PRIZADEVANJE ZA PRAVICO; 
predava mag. Zmago Godina

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri

Petek, 29. marca
Spominska razstava slikarja Janeza Amrožiča, člana 
likovnega kluba DOLIK

DPD SVOBODA FRANCE MENCINGER JAVORNIK - KOROŠKA 
BELA, razstavni salon Viktorja Gregorača, ob 18. uri

Sobota, 30. marca
Klubsko tekmovanje v prstometu

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 9. 
uri

Festival glasbenih družin
BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 9.30 do 12.30

Dogodki od 22. marca do 5. aprila

Ponedeljek, 1. april
Kralj Artur in sveti gral – dobrodelna predstava

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Torek, 2. aprila
Nastop godalnega oddelka

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Predstavitev knjige: Belo se pere na devetdeset
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 4. aprila
ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, brezplačno predavanje z 
naslovom DOBROTA NI SIROTA; predava mag. Zmago 
Godina

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri

Mednarodni literarni večer PEN
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice

Vsak torek ob 10. uri – Črkovna igra Križemkražem

27. marca ob 9. uri – Ljubiteljsko petje

27. marca ob 16.30 – Gozdna terapija – sprehod v gozdu (obvezne 
prijave)

4. aprila ob 17. uri – Delavnica Faster EFT (obvezne prijave)

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

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

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

Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska liga 
v odbojki

Vsak četrtek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska 
liga v košarki

Vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje 
– urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani www.
zsport-jesenice.si

Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana 
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti 
objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek in sredo, ob 16. uri: Nemške igralne urice

Vsak torek, ob 16.30: Angleške igralne urice

Vsaka sreda, od 17. ure do 18.30: Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek, od 17. ure do 17.45: Ure pravljic 

Zadnji četrtek, od 18. ure do 18.45: Lepo je biti bralec

Vsak petek, od 10. ure do 10.45: Brihtina pravljična dežela

Zadnji petek v mesecu, ob 17. uri: Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu, od 15. do 16. ure: Družabne igre

Zadnji torek v mesecu, od 15. do 16. ure: Ustvarjalne delavnice

Zadnji torek v mesecu, ob 16. uri: Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure: Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45: Ura pravljic z grofico

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45: Žrebanje nagrajencev knjižne ugan-
ke 

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

Vsak torek ob 16. uri: Ustvarjalne delavnice (izdelovanje pomladanske 
dekoracije in motivov)

Vsak petek ob 16. uri: Kuharske delavnice (pecivo, lazanja, palačinke)

Vsako sredo ob 16. uri: Filmsko popoldne

29. marca ob 16. uri: Kuharska delavnica: peka torte

25. marca ob 16. uri: Ustvarjalna delavnica: darilce za mamico

29. marca ob 16. uri: Kuharska delavnica: španska tortilja

2. aprila ob 16. uri: Ustvarjalna delavnica z Almiro

Aktivnosti za mlade od 15. do 30. leta

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informacije o priložnostih, ki jih mla-
dim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

22. marca, 29. marca in 5. aprila ob 18. uri: v prostorih MCJ

Pomladni MCJ Joga flow; vodena vadba z Ano Pirih. Obvezne prijave 
na 031 416 180

30. marca ob 19. uri, lokacija: Tamar

Pohod z baklami – Klub jeseniških študentov

29. marca ob 19. uri, lokacija: Indoorpaintball Ljubljana

Indoorpaintball - Klub jeseniških študentov

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: Ogled razstave GRAN CA-
NARIA fotografa Matjaža Vidmarja, ki je v objektiv ujel najlepše narav-
ne trenutke na enem izmed Kanarskih otokov. 

Vodja galerije Nik Bertoncelj.

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure: ogled fotografske 
razstave Franca Črva ob 90-letnici: ŠPORT SKOZI ČAS 

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Ob predhodni najavi in ob javnih prireditvah: ARHITEKTURA: 7. ob-
močna gostujoča fotografska razstava OI JSKD Jesenice in Foto kluba 
Jesenice

Dobrodelne aktivnosti

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
V petek in soboto od 17. do 19. ure: zbiranje starih oblačil na naših 
uradnih urah: 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Jutri, v soboto, ob 20. uri bo na Trgu Toneta Čufarja 
glasbeni koncert Anje Baš s skupino / Foto: anjabas.si
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Urša Peternel

Dobrodelni koncert Namesto 
Windowsov – nova okna, ki 
je na gregorjevo do zadnjega 
kotička napolnil dvorano Kul-
turnega doma na Sloven-
skem Javorniku, je več kot 
uspel. V treh urah se je na 
odru zvrstilo okrog sto petde-
set glasbenikov, od vseh treh 
šolskih pevskih zborov, 
Pihalnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora, Mešanega 
pevskega zbora Vox Carniola 
do Adija  Smolarja , 
Rok'n'Banda, Elvisa Fajka, 
dua Acoustic Rainbow, Deni-
sa Porčiča - Chorchypa in 
drugih. Večina nastopajočih 
je na tak ali drugačen način 
povezana s šolo: tako so nas-
topili nekateri sedanji in nek-
danji učenci, ki so danes 
uspešni glasbeniki, zaposleni 
na šoli, starši učencev ... 
Skratka, bil je večer, kakršne-

ga že dolgo ni bilo in ki je 
pokazal, da se krajani še ved-
no znajo povezati in stopiti 
skupaj, ko je to potrebno.
Kot je po koncertu dejal rav-
natelj in idejni vodja projek-
ta Rok Pekolj, je koncert več 

kot uspel, večmesečni trud 
zaposlenih na šoli in dveh 
nepogrešljivih zunanjih 
sodelavcev, Roberta Sušanja 
in Tomaža Repinca, pa je bil 
več kot poplačan. Z donacija-
mi, nakupom vstopnic in 

prostovoljnimi prispevki so 
zbrali kar okrog dvajset tisoč 
evrov, ki jih bodo namenili 
za zamenjavo najbolj dotra-
janih oken v učilnicah. Okna 
ne tesnijo, ponekod so za 
prst debele špranje, pri 

nekaterih je obstajala celo 
nevarnost, da bi padla, zato 
so jih morali enostavno zabi-
ti, je dejal Pekolj. V sodelova-
nju s civilno iniciativo so se 
zato pred meseci odločili, da 
bodo z zbiranjem denarja za 

nova okna stopili naproti 
Občini Jesenice, ki je v obno-
vo šole v zadnjih letih sicer 
vložila že ogromno denarja, 
za vse potrebe pa ga je seve-
da vselej premalo. Po pred-
računu bo sicer zamenjava 
vseh oken na najnovejši od 
treh šolskih stavb stala kar 
sto tisoč evrov, a vsaj del 
oken bodo zdaj vendarle lah-
ko zamenjali, po ravnatelje-
vih pričakovanjih med polet-
nimi počitnicami.
Ob tem je jeseniški župan 
Blaž Račič povedal, da bo s 
skorajšnjim rebalansom pro-
računa nekaj dodatnih sred-
stev za nova okna skušala 
zagotoviti tudi občina. Občina 
Jesenice je v zadnjih letih v 
obnovo šole na Koroški Beli 
vložila že 1,3 milijona evrov, 
po načrtih naj bi prihodnje 
leto zagotovili še tristo tisoča-
kov za energetsko sanacijo po 
starosti srednjega dela šole. 

Stopili skupaj za nova okna
Takšnega dogodka, kot je bil 12. marca v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku, že dolgo ni bilo. Štiristo navdušenih obiskovalcev v nabito polni dvorani, 
na odru sto petdeset nastopajočih, vsi pa združeni za en cilj: zbrati čim več denarja za zamenjavo dotrajanih oken na stavbi Osnovne šole Koroška Bela. 

Adi Smolar je skupaj z mladimi pevci šolskih zborov zapel nekaj najbolj znanih pesmi, tudi 
Jaz ne grem v šolo, Je treba delat ...

Rok'n'Band je s svojimi uspešnicami razgrel obiskovalce v dvorani, kot bobnar pa je 
navdušil učenec OŠ Koroška Bela Mark Rozman.

Posebna poslastica je bil skupen nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in šolskega pevskega zbora.
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. 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

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

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

Urša Peternel

Nocoj, v petek, ob 19. uri bo 
v Kulturnem domu na Slo-
venskem Javorniku premie-
ra komedije Večerja za dva 
ali Skok čez plot v izvedbi 
Gledališča AKSA. Avtor in 
režiser je Franci Tušar, igra-
jo pa Primož Košir, Ševala 
Kovač, Klemen Klemenc, 

Gaja Lasnik, Ajla Kovać in 
Jan Čelesnik. Franci Tušar 
je avtorski tekst napisal lani 
in je vključen tudi v njegovo 
knjigo Komedije: novih pet 
za nori svet. Kot je povedal, 
je to edina komedija iz knji-
ge, ki doslej še ni bila upri-
zorjena, z njo pa bodo sode-
lovali tudi na aprilskem 
Čufarjevem maratonu.

Večerja za dva

Šesterica igralcev v komediji Večerja za dva ali Skok čez plot


