
je se ni ške no vi ce
Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 13. januarja 2017, šte vil ka 1

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

OBČINSKE NOVICE

Gradnja kanalizacije in 
obnova vodovoda
Dela pri izgradnji fekalne ka-
nalizacije in obnovi vodovo-
da na Ulici Janeza Šmida na 
Koroški Beli se zaključujejo.
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KULTURA

Ljudska (z)godba z 
vrhunsko izvedbo
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora je z dvema 
decembrskima koncertoma 
navdušil publiko v Kranjski 
Gori in na Jesenicah.
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ZANIMIVOSTI

Zanimive zgodbe o 
izobraževanju nekoč
Udeleženci študijskega 
krožka so se tokrat lotili 
teme, kako so se na Jeseni-
cah včasih izobraževali.
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MLADI

Božično-novoletni 
koncert gimnazijcev
Dijaki Gimnazije Jesenice so 
pred novoletnimi prazniki 
navdušili z Božično-novole-
tnim koncertom v dvorani 
jeseniškega gledališča.
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"Božički" tekli 
po mestu
Člani Tekaške skupine 
Jesenice so na božično jutro, 
preoblečeni v Božičke, tekli 
po mestu in obdarovali 
naključne sprehajalce.

stran 16

Uči kulture 
pitja čaja
Nizar Najjar Al Tinawi, pol 
Bosanec in Hercegovec in 
pol Sirijec, ki se je poročil z 
Jeseničanko Gordano in živi 
na Jesenicah, je svojo 
poslovno priložnost našel v 
čajih.
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Urša Peternel

Eden pomembnejših pro-
jektov v občini Jesenice v 
letu 2017 je dokončanje iz-
gradnje obvoznice mimo 
Lipc. Z obvozno cesto na 
Občini Jesenice želijo pro-
metno razbremeniti naselji 
Blejska Dobrava in Lipce ter 
hkrati pomagati pri nadalj-
njem razvoju podjetij v in-
dustrijsko-obrtni coni Črna 
vas. Za izvajalca del je bila 
izbrana Gorenjska gradbena 
družba in po prazničnem 
premoru so ta teden stroji 
ponovno zabrneli. Tako je v 
teh dneh že vidna trasa bo-

doče ceste, prav tako so po-
ložili plinovod, vodovod in 
kabelsko omrežje. Izvajalca 
čaka še ureditev križišča pri 
Juniku (bivšem Pančurju), 
kar bo kar zahteven izziv.
Investicija je vredna okrog 
pol milijona evrov, Občina 
Jesenice je iz proračuna za-
gotovila štiristo tisoč evrov, 
sto tisoč evrov pa je pridobila 
iz državnega proračuna. V 
sklopu del so morali prestavi-
ti tudi električne vode in 
skrajšati industrijske železni-
ške tire. Obvoznica naj bi bila 
po sedanjih načrtih dokonča-
na še pred poletjem, je pove-
dal podžupan Miha Rebolj.

Obvoznica mimo 
Lipc še pred poletjem

Trasa obvozne ceste mimo Lipc do Blejske 
Dobrave je že vidna, po obvoznici naj bi bilo 
mogoče peljati še pred poletjem.

Trasa obvozne ceste mimo Lipc pelje od križišča pri bivšem 
Pančurju proti poslovni coni Črna vas.

Marjana Ahačič

David Šolar je bil tako prvi 
letošnji novorojenček v jese-
niški porodnišnici, le nekaj 
ur za tem mu je ob 7. uri 
zjutraj sledil Ožbej iz Notra-
njih Goric, 25 minut čez 
polnoč, že drugega januarja, 
pa Izak iz Cerkelj. 
Mamica Nina Mezek je zad-
nje dni starega leta že preži-
vela v porodnišnici. „Ker 
sem imela rok že 22. decem-
bra, sem najprej mislila, da 
bo „Božiček“, potem pa je 
čakal vse do silvestrovega, 
ko so mi sprožili porod,“ je z 
nežnim nasmeškom na 
obrazu povedala Davidova 
mama Nina. “Ne, nikakor 
nisem mislila, da bo letnik 
2017!“ Ob enajstih zvečer, 
pravi, se je začelo, mali ko-
renjak je bil rojen 1. januarja 
osem minut čez tretjo zju-
traj. „Dolgo smo ga čakali, 
zdaj pa komaj čakava, da 
greva domov, kjer naju ne-

strpno čakajo očka Tadej in 
ostali sorodniki,“ je v torek 
dopoldne, dva dni po poro-
du, povedala Nina.
Sicer pa je bilo v porodnišni-
ci pestro vse praznične dni. 
Na silvestrovo sta kot zadnja 
v lanskem letu na svet prišla 
Marcel iz Lesc – ob 13.44 – 
ter Domen iz Podnarta ob 
16.23, 898. otrok, rojen na 
Jesenicah v letu 2016. Kot je 
povedala babica Erika, se šte-
vilo porodov v jeseniški po-
rodnišnici v zadnjih letih 

stalno povečuje. Tako so 
imeli lani 882 porodov, kar 
je 74 več kot leto poprej, od 
tega kar 16 parov dvojčkov. 
Na Jesenice prihajajo rodit 
mamice ne le z vsega Go-
renjskega, temveč iz vse Slo-
venije, saj gre za ugledno ter 
mamam in novorojenčkom 
prijazno porodnišnico, ki jo 
v zadnjih letih redno poso-
dabljajo. Tako so lansko je-
sen uredili poseben prostor 
za sobivanje, ki očetom in 
drugim družinskim članom 

omogoča, da ob rojstvu no-
vega družinskega člana s po-
rodnico tudi čez noč ostane-
jo v porodnišnici. S prenovo 
oddelka so uredili tudi pro-
stor za posebno nego novo-
rojenčkov in prostor za 
sprem ljanje plodovega srč-
nega utripa (CTG). Nova pa 
je tudi babiška ambulanta, 
kjer pri zdravih nosečnicah 
nekaj pregledov v času no-
sečnosti opravi babica, ki si 
za bodočo mamico lahko 
vzame več časa kot zdravnik. 

Prvi se je rodil David
Že navsezgodaj na novega leta dan, le nekaj minut čez tretjo zjutraj, se je v porodnišnici Splošne 
bolnišnice Jesenice mamici Nini Mezek in očku Tadeju Šolarju z Jesenic rodil mali David. Lani se je 
na Jesenicah rodilo 898 otrok.

David Šolar z Jesenic, prvi novorojenček v letu 2017 v jeseniški porodnišnici / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

V letu 2017 bo izšlo 19 šte-
vilk časopisa Jeseniške novi-
ce, ki ga v sodelovanju z Ob-
čino Jesenice pripravljamo v 
uredništvu Gorenjskega gla-
sa. Vsa gospodinjstva v obči-
ni časopis prejemajo brez-
plačno, prav tako prilogo 
prejmejo vsi naročniki Go-

renjskega glasa. Datumi izi-
dov so: 13. januar, 3. in 24. 
februar, 10. in 24. marec, 7. 
in 28. april, 19. maj, 9. in 30. 
junij, 28. julij, 25. avgust, 15. 
in 29. september, 13. okto-
ber, 3. in 24. november, 8. in 
22. december. Tudi v letu 
2017 bomo poskrbeli za veli-
ko zanimivega branja o do-
gajanju v jeseniški občini!

Jeseniške novice v letu 2017

Število porodov v 
jeseniški porodnišnici 
se v zadnjih letih 
stalno povečuje. Tako 
so imeli lani 882 
porodov, kar je 74 več 
kot leto poprej.
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Urša Peternel

Občina Jesenice bo začela 
obnavljati štiri otroška igriš-
ča v Krajevni skupnosti 
Plavž. Gre za največjo jese-
niško krajevno skupnost, ki 
ima tudi največjo gostoto 
prebivalcev, zato so na Obči-
ni Jesenice v sklopu progra-
ma urejanja otroških igrišč 
sklenili, da bodo prednostno 
obnovili prav otroška igrišča 
na Plavžu. Kot je povedal 
jeseniški podžupan Miha 
Rebolj, so idejno zasnovo 
obnove pred kratkim že 
predstavili prisotnim čla-
nom Krajevne skupnosti 

Plavž. Ti so predstavitev ter 
koncept prihodnje ureditve 
igrišč sprejeli izjemno pozi-
tivno, je povedal Rebolj, v 
krajevni skupnosti pa se 
bodo zdaj odločili, katero od 
štirih igrišč bodo začeli 
obnavljati še letos, katera pa 
v naslednjih treh letih. 
Kot izhaja iz idejnih zasnov, 
naj bi obnovljena igrišča 
posodobili z različnimi ino-
vativnimi igrali, na katerih 
bodo otroci lahko sami raz-
vijali nove možnosti upora-
be. Uredili naj bi tudi urba-
no opremo, tako da naj bi 
igrišča postala medgenera-
cijski prostori, kjer se bodo 

srečevale vse generacije. 
Vsako igrišče naj bi bilo dru-
gačno, povezoval pa naj bi 
jih enoten zunanji videz. Po 
enem od predlogov jih bo 
mogoče uporabljati celo 
pozimi, saj naj bi uredili 
razgiban teren z grbinami, 
hribčki ...
V občini Jesenice je sicer 
šestnajst otroških igrišč. 
Občina Jesenice že vrsto let 
za novogradnje in redno 
vzdrževanje igrišč namenja 
po 30 tisoč evrov letno, v 
zadnjih štirih letih pa so 
uspeli pridobiti tudi skoraj 
dvesto tisoč evrov denarja iz 
različnih evropskih projek-

tov. Evropskega denarja v ta 
namen zdaj ni več na voljo, 
je pa Občina Jesenice za leto 
2017 v proračunu že zagoto-
vila 40 tisoč evrov za obnovo 
prvega igrišča na Plavžu. 
Enak znesek naj bi za preo-
stale tri obnove namenili 
tudi v prihodnjih treh letih.
"Po obnovi bodo igrišča pos-
tala urbani predprostor 
sosesk oziroma središča za 
medgeneracijsko druženje. 
S sodelavci se zavedamo, 
kako pomemben je urejen 
in prijazen javni prostor, ki 
ga skupaj uporabljamo in 
kjer se družimo," je še dejal 
Miha Rebolj.

Prednost otroškim 
igriščem na Plavžu
Občina Jesenice bo še letos obnovila prvo od štirih otroških igrišč v Krajevni skupnosti Plavž,  
v naslednjih treh letih pa še preostala tri. 

... otroškega igrišča Tim ...

... otroškega igrišča Rožle ... ... in otroškega igrišča Pika.

Idejna zasnova ureditve otroškega igrišča Biba ... 
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Urša Peternel

V letu 2017 se bo 28 jeseni-
ških občinskih svetnikov in 
svetnic predvidoma sestalo 
na sedmih rednih sejah 
občinskega sveta. Te bodo 
potekale 26. januarja, 30. 
marca, 18. maja, 22. junija, 
21. septembra, 26. oktobra 
in 7. decembra. Predvidena 

je še ena izredna seja občin-
skega sveta, in sicer v začet-
ku oktobra, pripraviti pa jo 
morajo zaradi določitve kan-
didata za člana Državnega 
sveta Republike Slovenije. 
Točen datum seje bo dolo-
čen, ko bodo razpisane voli-
tve v državni svet. Po lani 
sprejetem novem poslovni-
ku o delu občinskega sveta 

se občinski svetniki sestaja-
jo praviloma zadnji četrtek v 
mesecu, v juliju in avgustu 
sej ni, letno pa morajo biti 
sklicane vsaj štiri seje.
Kot izhaja iz poročila župa-
na o realizaciji sklepov, 
sprejetih na sejah, so se 
občinski svetniki v tem 
mandatu (od oktobra 2014 
do novembra lani) sestali na 

šestnajstih rednih in treh 
dopisnih sejah, glasovali so 
o 415 predlogih sklepov, 
povprečno torej o 22 sklepih 
na vsaki seji. Občinski svet-
niki so v tem času postavili 
tudi 206 vprašanj in pobud, 
na večino je občinska upra-
va odgovorila pisno, ne 
nekatera pa tudi ustno na 
sami seji.

Občinski svet se bo letos sestal 
na sedmih rednih sejah

Urša Peternel

Za nami so novoletni praz-
niki in čas je za oceno pre-
dnovoletnega in silvestrske-
ga dogajanja na Jesenicah. 
"Društvo za razvoj turizma 
Jesenice se je potrudilo in 
pripravilo veliko dogodkov, 
ki so bili dobro obiskani, 
kljub nekaj težavam, s kate-
rimi so se soočili organiza-
torji. Posebej pa je treba 
poudariti popestritev raz-
svetljave, ki je dobila veliko 
pohval, še posebej pa Pihal-
ni orkester Jesenice - Kranj-
ska Gora, ki je na novolet-
nem koncertu pokazal vso 
svojo veličino. Povprečna 
starost šestdesetčlanskega 
pihalnega orkestra je samo 
23 let, z vključitvijo izvrst-
nih solistov in mladih skla-
dateljev pa so pripravili pra-
vo glasbeno poslastico," je 
povedal župan Jesenic 
Tomaž Tom Mencinger.
Se je pa tik pred novim 
letom na Jesenicah žal zgo-
dila tudi manj prijetna 
zadeva, in sicer požar, ki je 
29. decembra prizadel pod-
jetje ASP na Slovenskem 
Javorniku. "Tu moram naj-
prej pohvaliti vse gasilce, 
tako poklicne kot prostovo-
ljne, saj so s svojim delom 
preprečili najhujše. Šlo je 

za izjemno zahteven požar, 
s številnimi nevarnostmi, 
med drugim tudi nevarnos-
tjo rušitve objekta, saj je 
požar dosegal visoke tem-
perature. Sistem zaščite in 
reševanja ter civilne zaščite 
je odreagiral odlično, vpo-
klicane so bile enote vse od 
Rateč do Kranja, gasilcem 
in ostalim posredovalcem 
pa se ob tem še enkrat 
zahvaljujem in jim čestitam 
za opravljeno delo," je pove-
dal župan Mencinger.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger

6 90
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si

Z vami že 20 let
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

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

Je se ni ške no vi ce, št. 1/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 4, ki je iz šel 13. januarja 2017.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
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naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Organizator prednovoletne-
ga dogajanja in silvestrova-
nja v pokritem prireditve-
nem prostoru na Stari Savi 
na Jesenicah je bilo Društvo 
za razvoj turizma Jesenice. 
Nedavno ustanovljeno dru-
štvo, ki ga vodi Andraž Sod-
ja, si prizadeva za turistično 
oživitev Jesenic z okolico, v 
društvu pa sodeluje peščica 
zagnanih prostovoljcev. 
Prednovoletne prireditve in 
silvestrovanje so organizirali 
prvič samostojno, po bese-
dah Andraža Sodje pa so 
kljub nekaterim napakam z 
dogajanjem v celoti kar zado-
voljni. Tako so bile posebej 
dobro obiskane otroške pri-
reditve na Čufarjevem trgu, 
zelo uspešna je bila tudi pa-
rada društev oziroma pohod 
po mestu z baklami oziroma 
svetlobnimi palicami, ki se 
ga je udeležilo okrog šeststo 
športnikov, mladine, otrok 
in njihovih staršev. Tri dni je 
potekal božično-novoletni 
sejem na Čufarjevem trgu, 
ponudnikom so stojnice od-
dali v brezplačni najem, so-
delujoči pa so bili po Sodje-
vih besedah z obiskom zado-
voljni. Organizatorji so v 
sklopu zabavnega programa 
dali priložnost mladim, 
manj uveljavljenim glasbeni-
kom, pri čemer pa so bila 
mnenja obiskovalcev o tem, 
kako so bili zadovoljni z iz-
borom, različna. 

Silvestrovanje na Stari 
Savi
Silvestrovanje je potekalo v 
pokritem prireditvenem 
prostoru na Stari Savi, ki 
mu odlično kuliso daje veli-
kanska stenska poslikava, 
tako imenovani mural, or-
ganizatorji so poskrbeli tudi 
za grelce, ki so z odprtim 
ognjem pričarali prav po-
sebno vzdušje. Se je pa žal 

zapletlo z gostincem, ki bi 
moral poskrbeti za gostin-
sko ponudbo na silvestrova-
nju, ki je le nekaj dni pred 
dogodkom odpovedal sode-
lovanje. V društvu so tako 
skušali dobiti drugega go-
stinca, a kljub prizadeva-
njem pri tem niso bili uspe-
šni, četudi bi mu stojnico 
oddali v brezplačni najem. 
Tako so organizatorji pozva-
li obiskovalce, naj pijačo 
prinesejo s seboj, kar v tuji-
ni pravzaprav ni nič nenava-
dnega, zlasti v zadnjem ob-
dobju tudi z vidika varnosti, 
na Jesenicah pa je to vzbu-
dilo kar precej nezadovolj-
stva, zlasti prek družbenih 
omrežij. Kot je dejal Andraž 
Sodja, so obiskovalci pijačo 
lahko dobili tudi v bližnji 
kavarni na tržnici. Za zaba-
vo je igral Zahod Band, po 
Sodjevih besedah so priča-
rali odlično vzdušje in nav-
dušili vse, ki so se ustavili 
na Stari Savi. "Pred polno-
čjo je bilo ljudi največ, 
okrog dvesto, so se pa po-

tem hitro razkropili. Tisti, 
ki so vztrajali, pa so plesali, 
uživali, skratka, imeli so se 
lepo. Najbolj vztrajni so 
ostali do pol tretje ure zju-
traj," je povedal Sodja. 

Veliko truda z 
organizacijo 
"V organizacijo prireditev 
smo vložili veliko truda, pri 
čemer se je treba zavedati, 
da smo v društvu sami pro-
stovoljci. Ob tem pa so ome-
jena tudi sredstva, saj smo 
odvisni od občinskega pro-
računa, za organizacijo vse-
ga dogajanja pa smo imeli 
na voljo 12.500 evrov. Bili 
smo edini prijavljeni na raz-
pis Občine Jesenice za orga-
nizacijo novoletnih priredi-
tev," je povedal Sodja in do-
dal, da se Jesenice nikakor 
ne morejo primerjati s sose-
dnjimi, turistično razvitimi 
občinami, kot sta denimo 
Bled in Kranjska Gora, ki za 
novoletne prireditve name-
nijo nekajkrat več sredstev, 
tudi iz naslova turistične ta-

kse. Prav tako si s to vsoto 
denarja ne morejo privoščiti 
nastopa kakšne od najbolj 
znanih slovenskih glasbe-
nih skupin, saj so cene no-
voletnih nastopov bistveno 
višje kot sicer. 
"Dobronamerne kritike 
sprejemamo, smo mlado 
društvo, se šele učimo in de-
lamo tudi napake, kljub 
temu pa si želimo, da bi se 
nam vsi tisti, ki kritizirajo s 
kavča ali pljuvajo po sple-
tnih omrežjih, češ da se na 
Jesenicah nič ne dogaja, pri-
družili v društvu, kjer nam 
manjka pridnih rok, da sku-
paj nekaj naredimo za ra-
zvoj turizma na Jesenicah," 
je še dodal Sodja, ki se za 
vso pomoč in sodelovanje 
zahvaljuje Zavodu za šport 
Jesenice, Društvu prijateljev 
mladine Jesenice, PGD Je-
senice in Tea-ter baru ter 
Občini Jesenice za sofinan-
ciranje. Kot je še dodal Sod-
ja, si želijo, da bi prihodnje 
leto celotno dogajanje pote-
kalo na Čufarjevem trgu.

Skok v novo leto
V Društvu za razvoj turizma Jesenice so kljub nekaterim napakam zadovoljni z izvedbo 
prednovoletnih prireditev in silvestrovanja na Stari Savi na Jesenicah.

Silvestrovanje v pokritem prireditvenem prostoru na Stari Savi / Foto: Andraž Sodja

Alenka Brun

Dvorana jeseniškega gleda-
lišča je bila na silvestrski ve-
čer polna. Gledališče Toneta 
Čufarja na Jesenicah je na-
mreč letos namesto silvestr-
ske predstave gostilo kon-
cert pravzaprav domačinke, 
drugače pa znane slovenske 
pevske dive Helene Blagne. 
Zanimiva pa sta bila tudi 
glasbena gosta tokratnega 

koncerta: mlada in živahna 
člana dua WildArt, zmago-
valca zadnjega šova Sloveni-
ja ima talent. Helena je pu-
bliko s pesmijo popeljala v 
preteklost, vzbudila v njih 
nostalgijo, slišali so nekaj 
njenih največjih uspešnic. 
Po končanem koncertu na 
domačih Jesenicah je Hele-
no čakal še nastop v Maribo-
ru, kjer je dočakala tudi 
'vstop' v leto 2017.

Silvestrovo  
v Helenini družbi
Dvorana Gledališča Toneta Čufarja Jesenice je 
bila na silvestrski večer polna, Helena Blagne je 
navdušila s svojimi največjimi uspešnicami.
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Obvestilo
Občina Jesenice obvešča, da sta od ponedeljka, 16. januarja 
2017, dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, 
pod rubriko »Javna naročila in razpisi«, objavljena naslednja 
javna razpisa s področja družbenih dejavnosti za leto 2017:

1.   Javni razpis za dodelitev sredstev za programe  
s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2017

2.   Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov  
s področja socialnega varstva v občini Jesenice  
za leto 2017

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije 
je konec lanskega leta zaprl 
Območno izpostavo Kranj v 
Šenčurju. Za območje go-
renjskih občin je 9. januarja 
začel poslovati v prostorih ob-
čin Šenčur, Radovljica in Je-
senice. Stranke iz občin Jese-

nice, Kranjska Gora in Žirov-
nica tako lahko storitve opra-
vijo v prostorih Občine Jese-
nice, na naslovu Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice. Uradne 
ure za stranke so vsak pone-
deljek od 8. do 12. ure. Stran-
ke lahko dobijo informacije 
in se predhodno naročijo po 
telefonu števila 031 687 260, 
so sporočili iz sklada.

Sklad kmetijskih 
zemljišč na občini
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je začel 
poslovati v prostorih Občine Jesenice.

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

V sklopu priprave Celostne 
prometne strategije občine 
Jesenice so pripravili razsta-
vo o viziji prometne ureditve 
v občini Jesenice, ki je bila v 
decembru na ogled v avli 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice in v prostorih Turi-
stično informacijskega cen-
tra Jesenice. 
"Občina Jesenice želi s Celost-
no prometno strategijo v 
ospredje postaviti občane in 
njihove potrebe. Poudariti želi-
mo pomen navad trajnostne 
mobilnosti – pešačenja, kole-
sarjenja in uporabe javnega 
potniškega prometa ter posle-
dično izboljšati kakovost živ-
ljenja občanov," so povedali na 

Občini Jesenice. V sklopu pro-
jekta so organizirali že štiri 
javne razprave, izvedli javno-
mnenjske raziskave in obliko-
vali vizijo prometne ureditve v 
občini Jesenice. V skladu z 
vizijo naj bi Občina Jesenice 
postala sonaravna in ekonom-
sko uspešna občina, ki si bo 
prizadevala za zagotavljanje 
visoke kakovosti življenja in bo 
prijazna do ljudi. V občini naj 
bi bil vzpostavljen učinkovit 
javni mestni potniški in želez-
niški promet, dobre povezave 
z okoliškimi naselji, urejene 
naj bi bile varne povezovalne 
kolesarske in pešpoti. S spod-
bujanjem trajnostnih oblik 
mobilnosti naj bi skrbeli za 
ohranjanje narave in pospeše-
vanje razvoja mestnega centra. 

Vizija prometne 
ureditve
Na Jesenicah s Celostno prometno strategijo 
želijo spodbujati pešačenje, kolesarjenje in 
uporabo javnega potniškega prometa, skratka 
navade trajnostne mobilnosti. Urša Peternel

Gradnja fekalne kanaliza-
cije in obnova vodovoda na 
Ulici Janeza Šmida na 
Koroški Beli sta v zaključni 
fazi. Kot je povedal Andrej 
Babič z Občine Jesenice, so 
bila zemeljska dela zaklju-
čena že pred božičnimi 
prazniki, prav tako so že 
položili grobi asfalt na ces-
tišče. "Trenutno potekajo 
še dela na notranji opremi 
črpališča, dokončni vzpos-
tavitvi javne razsvetljave in 

urejanju okolice gradbišča. 
Takoj ko bodo temperature 
to omogočale, bo položena 
še fina asfaltna prevleka," 
je povedal Babič. Takoj 
zatem bo Občina Jesenice 
lahko vložila na Upravno 
enoto Jesenice vlogo za pri-
dobitev uporabnega dovol-
jenja. "Ko bo pridobljeno 
uporabno dovoljenje, se 
bodo morali na novo zgra-
jeno javno kanalizacijsko 
omrežje priključiti tudi 
objekti, za kar bodo imeli 
lastniki oziroma uporabni-

ki teh objektov čas šest 
mesecev od pridobitve 
uporabnega dovoljenja," je 
povedal Babič. Gre za obje-
kte od hišne številke 23 do 
29 na Ulici Janeza Šmida, 
ki še niso priključeni na 
javno kanalizacijsko omre-
žje (kanalizacija je bila v 
preteklosti že zgrajena na 
višje ležečem delu naselja 
do hišne številke 22).
Izvajalec del, podjetje INKA-
ING iz Ljubljane, je z deli 
začel novembra lani, zgradi-
li so nov fekalni kanal v dol-

žini 270 metrov, ker novoz-
grajena kanalizacija leži 
nižje od obstoječe, pa so 
morali zgraditi tudi črpališ-
če, od koder se bodo odpad-
ne vode preko tlačnega voda 
odvajale do višje ležečega 
priključka na obstoječe jav-
no kanalizacijsko omrežje 
in od tam v čistilno napravo. 
Obenem so na tem delu 
obnovili vodovod v dolžini 
220 metrov, uredili javno 
razsvetljavo in posodobili 
obstoječe omrežje teleko-
munikacijskih povezav.

Kanalizacija na Šmidovi
Dela pri izgradnji fekalne kanalizacije in obnovi vodovoda na Ulici Janeza Šmida na Koroški Beli se 
zaključujejo. Ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, se bodo uporabniki v šestih mesecih morali 
priključiti na kanalizacijsko omrežje.

Zemeljska dela so bila v večji meri zaključena že pred 
prazniki, prav tako je bil položen grobi asfalt. Takoj ko 
bodo temperature to omogočale, bo položena še fina 
asfaltna prevleka.

Dne 23. decembra lani je umrl dolgoletni župnik župnije 
Zasip, pod katero sodi tudi Blejska Dobrava, France Ora-
žem, ki je bil zaslužen za vrsto obnovitvenih del na cerkvah 
pod svojim okriljem, faro pa je po več kot 40 letih zapustil 
leta 2012. Pogreb je bil 26. decembra na pokopališču v Nev-
ljah pri Kamniku, kjer je nazadnje služboval.

Umrl dolgoletni župnik France Oražem

V sklopu del so zgradili nov fekalni kanal v dolžini 270 
metrov, novo črpališče, obenem pa obnovili vodovod, 
javno razsvetljavo in posodobili omrežje 
telekomunikacijskih povezav.

V Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi pojava gripe in pove-
čanega števila drugih virusnih obolenj na internem, kirur-
škem oddelku in oddelku za zdravstveno nego v celoti prepo-
vedali obiske. Na pediatričnem oddelku je dovoljena prisot-
nost enega zdravega starša ali skrbnika, na ginekološko-poro-
dniškem oddelku pa obisk zdravega partnerja. Prepoved in 
omejitev bosta veljali do preklica, so sporočili iz bolnišnice.

Prepoved in omejitev obiskov v bolnišnici

Urša Peternel

V sklopu akcijskega progra-
ma varstva okolja bodo na 
Občini Jesenice v letu 2017 
izvedli več aktivnosti. Kot 
izhaja iz poročila, bodo 
dopolnili kataster onesnaže-
vanja okolja z novimi podat-
ki o emisijah v okolje iz pod-
jetij, prav tako bodo opravili 
izračune obremenjevanja 
zraka in vode v letu 2016 in 
izdelali primerjave s prejš-

njimi leti. Izdelali bodo 
kazalnike okolja za javna 
podjetja. Načrtujejo tudi 
monitoring onesnaženosti 
površinskih vod in obreme-
nitve okolja z elektromagne-
tnim sevanjem. Sicer pa naj 
bi na naslednji seji občinske-
ga sveta občinske svetnike 
seznanili tudi z rezultati 
meritev težkih kovin v zele-
njavi (korenju in solati), 
vzorce so poslali na preiska-
vo v laboratorij v Kanado. 

Program varstva okolja 
za leto 2017

19 aktualno

mojadežela 1

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

T: 04 53 53 804 www.avtomony.si
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Andraž Sodja

Na Blejski Dobravi običajno 
26. decembra združujejo 
dva praznika, god svetega 
Štefana, zavetnika domače 
cerkve, in dan samostojnosti 
in enotnosti, tokrat pa so 
mu dodali še odprtje prve 
faze oživitve vaškega jedra, v 
sklopu katerega so lani ure-
dili vaško korito, komunal-
no opremili zemljišče in pri-
pravili vse potrebno za nada-
ljevanje investicij. 
Blagoslova konj, ki so ga na 
Blejski Dobravi uspešno oži-
vili pred več kot desetletjem, 
se je tokrat zaradi toplega 
vremena udeležilo 35 konje-
nikov in vpreg, ki jih je opa-
zovalo več kot 600 obisko-
valcev. Za blagoslov je po-
skrbel domači župnik z Za-
sipa, ki deluje tudi v fari 

Blejska Dobrava, Matija Se-
lan. Po blagoslovu konj pa je 
prišel tudi čas za blagoslov 
in odprtje nove pridobitve 
Blejske Dobrave, vaškega 
korita in preostale ureditve 
prve faze oživitve vaškega 
jedra, kjer sta trak slavno-
stno prerezala župan Tomaž 
Tom Mencinger in predse-
dnik sveta krajevne skupno-
sti Blejska Dobrava Anton 
Hribar. Oba sta poudarila 
pomen vaškega jedra kot 
mesta srečevanja in združe-
vanja krajanov ter poudarila 
pomembne pridobitve za 
Blejsko Dobravo, ki jih čaka-
jo v letu 2017, zlasti obvoz-
nico Črna vas in nadaljeva-
nje urejanja vaškega jedra.

Blagoslov konj in 
oživljeno vaško jedro
Kot je na Blejski Dobravi navada že več kot desetletje, so tudi tokrat na štefanovo 26. decembra 
pripravili tradicionalni blagoslov konj, ki pa so ga združili še s slavnostnim odprtjem prve faze 
prenove starega vaškega jedra.

Blagoslov konj je privabil rekordno število obiskovalcev.

Odprtje prve faze prenove vaškega jedra

Andraž Sodja

V decembru se je v krajevni 
skupnosti Planina pod Goli-
co zvrstilo več različnih de-
javnosti. Pripravili so pra-
znična srečanja za otroke in 
starejše. Na Kmečkem turiz-
mu pri Betelu je 30 udele-
ženk pod vodstvom Vere Gr-
gurič pridobilo znanje o iz-
delavi orehovih štrukljev. Na 
kmetiji Smolej so pod vod-
stvom Brigite Križman žen-
ske izdelovale adventne 
venčke, v prostorih krajevne 
skupnosti pa so skupaj z 
Marjeto Zupančič izvedele 
vse o peki piškotov. Na kme-
tiji Smolej so pripravili tudi 

igrico za otroke in obdaritev. 
Na srečanju za starejše v pro-
storih krajevne skupnosti sta 
zbrane pozdravili in jima za-
želeli vse dobro v letu 2017 
predsednica sveta krajevne 
skupnosti Nevenka Klinar in 
podžupanja občine Jesenice 
Vera Pintar. Za dobro razpo-
loženje so poskrbeli mladi 
domači glasbeniki, harmo-
nikarja Aleš Jakopič in Žiga 
Klinar ter violinistka Nuša 
Klinar. V programu se jim 
je s harmoniko pridružila 
Marijana Komel z Jesenic. 
Med udeleženci sta bila 
tudi najstarejša, 92-letna 
Angela Branc in 90-letni 
Franc Smolej.

Pestro decembrsko dogajanje
V Planini pod Golico tudi decembra niso počivali, tako se je tam zvrstila vrsta različnih dejavnosti, 
pripravili pa so tudi srečanje za starejše krajane.

Ob prebiranju članka z zgor-
njim naslovom v Jeseniških 
novicah, v katerem je priob-
čen sklep jeseniških občinskih 
svetnikov, da preneha obrato-
vati žičnica Španov vrh, sem 
z nostalgijo pomislil, da so s 
to odločitvijo svetniki pokopa-
li zibelko slovenskega smuča-
nja. Ko pa sem nekaj dni za 
tem prebral v časopisu vest, 
da bosta v Črmošnjicah na 
smučišču Gače začeli obrato-
vati dve vlečnici in sedežnica, 
in pred nekaj dnevi tudi odlo-
čitev, da bodo v Mariboru iz-
peljali Zlato lisico, sem pod-
vomil, da so se jeseniški sve-
tniki pravilno odločili. Za-
kaj? Če lahko obratujejo na-
prave v vinorodnih krajih, bi 
najbrž tudi na Črnem vrhu 
ne bil problem v času pomanj-
kanja snega napraviti ume-
tnega. Vrh smučišča v Črmo-
šnjicah ima nižjo nadmorsko 
višino kot Planina pod Goli-
co. Planina pod Golico je sko-
raj 200 m višje kot Kranjska 
Gora, ki redno gosti svetovni 
pokal. Planina pod Golico je 
na nadmorski višini vrha 
Mariborskega Pohorja. Cilj 
Zlate lisice je na nadmorski 
višini 300 m, v okolici pa ra-
ste vinska trta. Poleg tega so 
Karavanke znane po velikih 
količinah vode, ki jo je v bliži-

Sklep o 
prenehanju 
obratovanja 
smučišča

Prejeli smo
ni Suhe krajine pa tudi na 
Pohorju zagotovo manj.
Poleg tega je tukaj še tradici-
ja. V Planini pod Golico se je 
rodilo slovensko smučanje, tu 
so bili doma nekoč najboljši 
slovenski smučarji in zato 
težko razumem odločitev, da 
se smučišče enostavno zapre 
in s tem zatre še tisto malo 
turizma v tem kraju.
Planina pod Golico z baroč-
no cerkvijo sv. Križa in mo-
gočno Golico v ozadju je ena 
najatraktivnejših slovenskih 
gorskih vasi. Poleti ponuja 
številne pohodne poti pa tudi 
kolesarske – od Javorniškega 
Rovta do Hrušice. Spomladi 
narcisne poljane, pozimi pa 
smučanje, ne samo na Špa-
novem vrhu, ampak tudi tur-
no smučanje na Rožci in san-
kanje v Savskih jamah.
Težko verjamem, da občina 
ne bi zmogla sredstev, da bi 
za začetek preplastila cesto od 
Prihodov do vasi, obnovila se-
dežnico vsaj do Črnega vrha, 
postavila še kakšno vlečnico 
do Španovega vrha, uredila 
nekaj tekaških prog in zbiral-
nik vode za zasneževanje.
Ker ne živim v jeseniški obči-
ni, res ne poznam vseh argu-
mentov in ozadja, ki so vodili 
jeseniške občinske svetnike, da 
so zaprli to smučišče To pi-
smo sem napisal zaradi lepih 
spominov na ta košček moje 
domovine, na čudovite pogle-
de na Julijce in Karavanke, 
na narcisne poljane in na lepe 
dni, ki sem jih kot mladenič 
in kasneje z ženo preživel na 
tem smučišču.

Avgust Mencinger 
Radovljica

Na kmetiji Smolej so ženske izdelovale adventne venčke.

           + poštnina
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Janko Rabič

Pihalni orkester Jeseni-
ce-Kranjska Gora je v svoji 
več kot 140-letni zgodovini 
na pomembni poti kvalitet-
nega napredka v tej zvrsti 
glasbe. To je dokazal na dveh 
decembrskih koncertih v 
Kranjski Gori in na Jeseni-
cah. Člani so izvedli glasbeni 
projekt z naslovom Ljudska 
(z)godba, ki ga je zasnoval 
njihov umetniški vodja in 
dirigent Dejan Rihtarič. Na 
javnem razpisu je bil izbran 
med projekte, ki jih je v letu 
2016 sofinanciral Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti. 
Predstavili so sedem novih 

skladb na temo slovenskih 
ljudskih pesmi avtorjev 
Anžeta Rozmana na Alek-
sandra Čonča. Ob spremljavi 
orkestra so peli: mešani pev-
ski zbor Vox Carniola Jeseni-
ce, mezzosopranistka, solist-
ka dunajske državne opere 
Monika Bohinec, mladi slo-
venski tenorist Klemen Tor-
kar, v eni od skladb je nasto-
pil Jože Andrejaš z ustno 
harmoniko. Godbeniki so 
nastopili v novih oblačilih, 
rateški narodni noši. 
Dirigent Dejan Rihtarič ni 
skrival zadovoljstva nad 
odlično izvedbo nastopajo-
čih in odzivom publike. »To 
je res obsežen projekt,« je 

dejal po obeh koncertih. 
»Dve leti so potekale pripra-
ve, ideje za skladbe so se 
rojevale sproti. Takoj sem 
vedel, katera dva mlada slo-
venska skladatelja naj pova-
bim k sodelovanju. Sta res 
izjemna, uspešna in nadar-
jena. Želel sem to narediti, 
ker sem rasel ob tej sloven-
ski besedi in pesmi. To je 
sedaj res velik poklon naši 
bogati kulturni dediščini. 
Navdušen sem bil, kako so 
dve kulturni skupini na 
Jesenicah, orkester in zbor 
ter solista pristopili k izved-
bi koncerta. Pa hkrati poča-
ščen, da sem skupaj z njimi 
stal na odru.«

Jeseniška mezzosopranistka 
Monika Bohinec, ki uspeš-
no nadaljujejo kariero v 
dunajski državni operi, se 
ob številnih obveznostih 
vedno rada pridruži godbe-
nikom. »Jaz se počutim že 
kar stalna gostja, sem kar 
čustveno navezana,« je deja-
la. » Rada sodelujem z Deja-
nom in orkestrom, je zelo 
prijetno vzdušje. Na koncer-
tu smo izvajali čudovito 
glasbo, res sem uživala. Pre-
senečena sem bila, da ima-
mo tako mlade talentirane 
skladatelje, ki slovensko 
glasbo res približajo mla-
dim in starejšim. To je bil 
svetovni nivo.«  

Ljudska (z)godba  
z vrhunsko izvedbo
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je z dvema decembrskima koncertoma navdušil publiko v 
Kranjski Gori in na Jesenicah.

Ob spremljavi orkestra je pel mešani pevski zbor Vox Carniola Jesenice. / Foto: Foto Vidmar

Mezzosopranistka, solistka dunajske državne opere 
Monika Bohinec in mladi slovenski tenorist Klemen Torkar

Glasbeni projekt je zasnoval umetniški vodja in dirigent 
Dejan Rihtarič.

Godbeniki so nastopili v rateških narodnih nošah.
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v 
naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih 
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Se vidimo! Popust in darilo 

veljata le za fizi-
čne osebe.  

Daril ne  
pošiljamo po 

pošti. Količina 
daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g
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Matjaž Klemenc

Je bilo leto 2016, kar se tiče 
streljanja, zate uspešno?
"Sezona v celoti ni bila naj-
bolj uspešna. Zelo pa sem 
zadovoljen z zaključkom, 
saj mi je na državnem pr-
venstvu uspelo doseči tretje 
mesto. Na prvenstvo sem šel 
z željo, da naredim dober 
rezultat, in to mi je uspelo." 

Si od sezone pričakoval več?
"Veliko več sem pričakoval od 
državne lige. Uvrstil sem se 
nekje okrog desetega mesta, s 
čimer nisem zadovoljen." 

Kateri uspeh bi postavil na 
prvo mesto?
"Kar nekaj uspehov je bilo na 
državnih prvenstvih. Posa-
mezno sem bil dvakrat prvi, 
dvakrat drugi in enkrat tretji. 
Z ekipo sem bil enkrat prvi in 
enkrat tretji. Dvakrat sem bil 
prisoten, ko se je popravil dr-
žavni rekord, enkrat z ekipo 
in enkrat posamezno. Poseb-
no mi je v lepem spominu 
ostalo leto 2015, ko mi je 
uspelo osvojiti praktično vse."

Kje misliš, da so še tvoje re-
zerve?
"Moral bi vložiti še malce 
več v trening, kot sem do se-
daj. Po navadi so uvrstitve 
dobre, a želim si še boljših 
rezultatov." 

Poleg streljanja treniraš še 
košarko. Kako uskladiš oba 
treninga in šolo? 
"Najprej grem na trening 
streljanja, do košarke nare-
dim stvari za šolo in to po-
novim po košarkarskem tre-
ningu." 

Če moraš zbirati med košar-
ko in streljanjem, kaj bi po-
stavil na prvo mesto?
"V ospredje postavljam stre-
ljanje, saj imam v tem športu 
več uspeha. Vseeno pa mi je 
tudi košarka zelo pri srcu."

Je kaj strahu na tekmova-
njih?
"Na treningu sem popolno-
ma sproščen. Na tekmi ni 
strahu, je pa prisotna maksi-
malna koncentracija. Na tre-
ningu se zgodi, da kakšen 
strel vzamem prelahko, kar 
moram tudi popraviti."

V finalu spremljaš tudi na-
sprotnike?

"Če se le da, sem osredoto-
čen samo na svoje strelja-
nje." 

Ti je katero strelišče še pose-
bej pri srcu?
"V ospredje bi postavil Ro-
glo in Kidričevo. Roglo zara-
di rekorda, v Kidričevem pa 
konstantno dosegam dobre 
rezultate."

Si že tekmoval izven Slove-
nije?
"Izven Slovenije še nisem 
tekmoval, a čim prej želim 
doživeti to izkušnjo."

Kako to, da si se sploh odlo-
čil za streljanje?

"V 2. razredu smo v šoli v 
naravi streljali z lokom in 
mi je uspelo podreti re-
kord. Naslednje leto je bilo 
objavljeno, da je šolski kro-
žek streljanja. Doma sem 
prosil za dovoljenje. Začet-
ki niso bili najboljši, a 
kljub vsemu sem vztrajal 
in ni mi žal." 

Tvoji trenerji na strelski 
poti?
"Začel sem pri Franciju Biz-
jaku. Sedaj delam z očetom 
in Anžetom Bernotom." 

Z leti se spreminja zračna 
puška. Te motijo te spre-
membe?
"Spremembe hitro usvojim, 
tako da ni nobenih težav."

Imaš na treningih dobro 
konkurenco?
"Na treningu imam dobro 
konkurenco, tako da sem 
»prisiljen« na dobro treni-
ranje." 

Ti več pomeni dober rezul-
tat ali dobra uvrstitev?
"V ospredje bi postavil dober 
rezultat. Tako vem, da sem 
dobro opravil s tekmo. Viso-
ka uvrstitev s slabim rezulta-
tom zna biti zavajajoča."

Katera strelska disciplina ti 
je najljubša? 
"Na prvem mestu je strelja-
nje z zračno puško. Z MK-pu-
ško streljamo prekratko ob-
dobje, pištola pa mi ne leži." 

V streljanju si še na začetni 
poti. Kaj si želiš doseči v na-
daljevanju?
"Glavni cilj je nastop na 
olimpijskih igrah."

Glavni cilj so 
olimpijske igre
V Strelskem društvu Triglav Javornik - Koroška Bela je veliko mladih strelcev. Med perspektivnejše 
zagotovo spada 14-letni Ernest Eman Babača s Slovenskega Javornika.

Ernest Eman Babača

Teniški naslov za Tino Cvetkovič

Jeseničanka Tina Cvetkovič, ki nastopa za Teniški klub Ra-
dovljica, je postala državna prvakinja v tenisu v kategoriji 
U-18. Na tekmovanju, ki je potekalo v Ljubljani, je Tina v 1. 
kolu gladko odpravila Metko Komac s 6:1 in 6:2. Še lažje 
delo je imela v 2. kolu, ko je s 6:1 in 6:0 premagala Mio 
Kukovič. Edini niz je oddala v četrtfinalu proti Anji Gal (6:3, 
1:6, 6:2). V polfinalu je bila boljša od Pie Lovrič (7:6, 6:4), v 
finalu pa od Aleje Bubek (7:5, 6:2).

Tretje kolo 1. A državne lige

V Ljubljani je potekalo 3. kolo 1. A državne lige za pionirje 
in mladince, s prisotnostjo strelcev Triglav Javornik - Koro-
ška Bela. V predtekmovanju je bil med mladinci Anže Pre-
sterl osmi, Matevž Pivk deseti in Gašper Bernot trideseti. 
Ekipno so bili četrti. Med pionirji se je med prvo deseterico 
uvrstil le Ernest Eman Babača. Bil je šesti. Ekipa v postavi 
Ernest Eman Babača, Anton Korbar, Martin Ravnik Papič je 
bila šesta.

Karateisti na božičnem turnirju

Karateisti so leto zaključili v Ljubljani, na božičnem turnirju 
Kimono 2016. Pobližje si poglejmo uvrstitve tekmovalcev 
Karate kluba MI-KI, ki so se uvrstili med prve tri: 1. mesto: 
Dejan Topič (J.I.K.), Ajda Oražem (Kata), Matic Panjtnar 
(J.I.K.), Denis Čatak (Kata, KoGo), Nina Rupnik (Kata, 
KoGo); 2. mesto: Danaja Podlipnik (J.I.K.); 3. mesto: Denis 
Topič (Kata, KoGo), Katja Blanc (Kata, K.I.K.).

Jeseničani ne popuščajo

Košarkarji Enosa Jesenice so obdržali formo izpred novega 
leta in v gosteh visoko, s 93:71, premagali Janče. Gostitelji 
so prevladovali v prvi četrtini, ki so jo dobili z 29:22, v nada-
ljevanju pa je bilo vse v znamenju Gorenjcev. V 3. ligi zahod 
še naprej vodijo Nazarje z 18 točkami. Jeseničani držijo dru-
go mesto z dvema točkama manj in s tekmo manj.

Šport na kratko

Urša Peternel

Šestega januarja so na Jeseni-
cah obeležili 69-letnico jese-
niškega hokeja. Na ta dan leta 
1948 je bila namreč ustano-
vljena hokejska drsalna sekci-
ja. Obletnice so se spomnili 
tudi v HDD Jesenice in na 
njihovi spletni strani je Drago 
Cvetanovič pripravil zapis o 
zgodovini hokeja. Obenem se 
je spomnil tudi ene največjih 
legend jeseniškega hokeja, 
funkcionarja, organizatorja, 
motivatorja in ob tem velike-
ga glasbenika ter šaljivca 
Franca Koširja, ki je bil eden 
najzvestejših podpornikov 
rdečih fantov. Bil je pošten, a 
tudi piker, svoja videnja pa je 
predstavljal v Bodičkih, ki jih 
je tudi redno objavljal. Nekaj 
je aktualnih še danes. 

"Škoda, da mednarodna 
zveza s sedežem v Švici ne 
ve za strokovnjake, ki zase-
dajo v enem od jeseniških 
bifejev, ker bi zanesljivo 
sedež IIHF preselili na Je-
senice!" 

"Da bi se rešili finančnih te-
žav, se bo HK Jesenice spe-
cializiral za prodajo drv, ker 
jim vseskozi mečejo polena 
pod noge." 

"Na ostro kritiko trenerja, da 
igralci premalo intenzivno 
trenirajo, so le-ti izjavili, da 
je bolje iti s treninga ozmer-
jan kakor utrujen." 

"Najprej smo na Jesenicah 
igrali jeseniški hokej, potem 
smo igrali češki hokej in 
osvajali državna prvenstva, 
nato smo za kratek čas igrali 
ruski hokej, in to dobro, lan-
sko leto pa smo igrali slab 
hokej." 

Bodički

Matjaž Klemenc

Konca starega leta in začet-
ka novega leta hokejisti Jese-
nic ne bodo obdržali v le-
pem spominu. Zadnjo sre-
do v 2016 so gostovali pri 
Fassi in visoko izgubili s 
7:2. Nič bolje se jim ni godi-
lo na prvi ponedeljek v tem 
letu, ko so pri tradicional-
nem neugodnem Lustenau 
'položili orožje' in na koncu 
izgubili s 3:0. Letos smo že 
vajeni toplo-hladnih pred-
stav izbrancev Nika Zupan-
čiča in na srečo je tudi tokrat 
po dežju posijalo sonce. Dva 
poraza so izničili z dvema 
zmagama. V Feldkirchnu je 
šlo na tesno, a minimalni 
zmagi 4:3 se ne gleda v zobe. 
Povsem drugačna slika je 

bila na prvi domači tekmi, 
ko so se »spravili« na Ster-
zing in ga brez težav odpra-
vili s 7:1. 
»Precej lažje je igrati zdaj kot 
v prejšnjih tednih, ker ima-
mo širšo izbiro igralcev. Ime-
li smo precej poškodovanih, 
zdaj so okrevali, tako da lah-
ko sestavimo štiri peterke in 
igramo v živahnem ritmu. 
Moštvo je začelo zelo zavze-
to, si priigralo lepo prednost 
po prvi tretjini s 4:0, v nada-
ljevanju resda tudi popušča-
lo, a te točke – kot tudi tiste z 
gostovanja v Feldkirchu tri 
dni prej – so zelo pomemb-
ne,« je bil po sobotni zmagi 
zadovoljen trener Nik Zu-
pančič. Dve zmagi sta bili 
lepa popotnica na zahtevno 
gostovanje k vodilni ekipi Rit-

tner. Domača tekma z Rit-
tnerjem ne gre in ne gre iz 
glave. Voditi 5:2 po dveh tre-
tjinah, imeti igro v svojih ro-
kah in potem izgubiti s 6:5 
gre v rang znanstvene fanta-
stike. V sredo je spet kazalo, 
da bodo točke le pobožna že-
lja, saj so gostitelji v 35. minu-
ti vodili že s 3:0. Nove tri toč-
ke so imeli praktično že v ro-
kah, a na srečo so imeli slo-
venski podprvaki drugačne 
načrte. Z dvema zadetkoma 
pred koncem tretjine so ujeli 
priključek, v zadnji tretjini pa 
še s tremi zadetki za končno 
zmago 5:3 Rittnerju vrnili 
milo za drago. O nepredvi-
dljivosti lige je svoje mnenje 
podal tudi Nik Zupančič, ob 
tem pa dodal, kaj bi si želel 
popraviti za končnico. »AHL 

je kar nepredvidljiva, za mla-
de igralce je koristna, ker do-
bijo veliko igralnega časa, 
naše moštvo pa ima še nekaj 
rezerv pred odločilnimi tek-
mami sezone. Radi bi izbolj-
šali učinkovitost v trenutkih 
številčne premoči, bili uspe-
šnejši pri bulijih in posame-
znih dvobojih. Predvsem pa 
moramo ohraniti zbranost in 
ambicioznost.«
Z zmago v Ritterju je konč-
nica praktično priigrana. Je-
seničane čakata še dve tek-
mi, 18. januarja jih v gosteh 
čaka Kitzbühel, 21. januarja 
pa doma Bregenzerwald. 
Prvo in drugo mesto je pre-
več oddaljeno. Trenutno so 
tretji in velika verjetnost je, 
da na tem mestu zaključijo 
redni del.

Hokejisti so blizu tretjemu mestu

s kuponom do 28. 2. 2017.
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Svet Vrtca Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 3a
Jesenice

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA (m/ž) – ponovni razpis

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpol-
njevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnem besedilu: ZOFVI)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni 
delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delov-
nem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkuš-
njah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti 
in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3a, 4270 Jese-
nice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življe-
njepis.

Kadidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.

Cesta Cirila Tavčarja 3a, 4270 Jesenice • vrtecjesenice.si • tel: 04 583 67 40

Janko Rabič

Pri KUD Triglav Slovenski 
Javornik - Jesenice so v lan-
skem decembru praznovali 
dve pomembni obletnici, 25 
let ustanovitve folklorne 
skupine in 20 let delovanja 
društva. V tem obdobju so z 
ohranjanjem bogate ljudske 
plesne tradicije, šeg in obi-

čajev dali pomemben pris-
pevek, ne le v domačem 
okolju, temveč tudi v širšem 
slovenskem prostoru. Na 
koncertu so plesalci odrasle 
folklorne skupine predstavi-
li splete belokranjskih, prek-
murskih, štajerskih in 
gorenjskih plesov. Svojo toč-
ko so prispevali člani otroš-
ke skupine Mali Triglav, 

koncert pa popestrili plesal-
ci skupine Moj klub z Bleda. 
Vodja območne izpostave 
javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti Petra Ravni-
har je folklorni skupini izro-
čila jubilejno priznanje za 
predano ustvarjanje na pod-
ročju folklorne dejavnosti, 
devet članov je prejelo 
Maroltove značke, zlate 

Franci Šolar, Jaka Srbčič in 
Marjan Mahnič, srebrni 
Katja Oštir in Tomaž Nemec 
ter bronaste Aljoša Lindič, 
Petra Vovk, Primož Košir in 
Saša Dolar. Pripravi so raz-
stavo o delovanju folklorne 
skupine, oblačilih in pred-
metih, ki jih uporabljajo pri 
odrskih postavitvah plesov 
in običajev.  

Ohranjajo ljudske plese
KUD Triglav Slovenski Javornik - Jesenice je obeležil četrt stoletja ustanovitve folklorne skupine in 
dvajsetletnico društva.

Na koncertu so plesalci odrasle folklorne skupine predstavili splete belokranjskih, prekmurskih, štajerskih in gorenjskih 
plesov. Svojo točko so prispevali člani otroške skupine Mali Triglav, koncert pa popestrili plesalci skupine Moj klub z Bleda.

Urša Peternel

"Obiskovalce želim naučiti, 
da si vzamejo čas za čaj, čas 
za sprostitev in uživanje. Da 
za pol ure pozabijo na služ-
bo, na probleme, to je moj 
cilj,« pravi Nizar Najjar Al 
Tinawi, pol Bosanec in Her-
cegovec in pol Sirijec, ki z 
družino tretje leto živi na 
Jesenicah. Jeseničanka je 
njegova žena Gordana, spo-
znala sta se v Sarajevu, kjer 
je bila ona poslovno, zapos-
lena je namreč v novogoriš-
kem igralniškem podjetju, 
potem pa sta se odločila za 
selitev v Slovenijo, na Jese-
nice, kjer otroka, hčerka Iris 
in sin Zan Nizar, tudi obis-
kujeta vrtec. Nizar je v Slo-
veniji svojo poslovno prilož-
nost našel v prodaji čajev in 
lani je v starem mestnem 
jedru Radovljice odprl trgo-
vinico s čaji, imenovano Čaj-
na soba, različne vrste čajev 
iz njegove trgovine pa je 
mogoče piti tudi v nekaterih 
lokalih na Jesenicah.
Nizarjeva življenjska zgodba 
je zanimiva, saj je bil njegov 

žal že pokojni oče Sirijec, 
mama pa prihaja iz Bosne, 
kjer je bil Nizar tudi rojen. V 
času vojne v nekdanji Jugo-
slaviji se je del družine pre-
selil v Sirijo, v Damask, kjer 
je Nizar tudi obiskoval šolo. 
Na Damask ima prelepe 
spomine. »V Siriji sem se 
res imel lepo, živeli smo v 
Damasku, ki je eno najsta-
rejših in najlepših mest na 

svetu ...« Žal pa se je tudi v 
Siriji začela vojna, ki še ved-
no traja. V Damasku so osta-
li Nizarjevi sorodniki po 
očetovi strani. V Damasku 
sicer ni hudih bojev, ljudje 
hodijo v službe, se pa nene-
hno sliši streljanje in bom-
bardiranje, pravi Nizar. 
»Prek Facebooka imam stik 
z vsemi svojimi v Damasku, 

dva sorodnika pa sta tudi kot 
begunca, tako da sta plačala 
pet tisoč dolarjev, prek Libi-
je, Alžirije in Tunizije ter z 
ladjo do Sicilije prišla v 
Evropo in zdaj živita v Nem-
čiji.« V Damasku pa je poko-
pan tudi njegov oče. Kot pra-
vi Nizar, je oče vedno govo-
ril, da ko umre, želi biti 
pokopan v svoji deželi. To se 
mu je tudi uresničilo ... 

Nizar očeta pogreša, v glavi 
mu odzvanjajo številne nje-
gove modrosti. »Oče je ved-
no želel, da bi postal zdrav-
nik kot on. Študiral sem 
stomatologijo, oče me je 
spodbujal, po njegovi smrti 
pa študija žal nisem dokon-
čal. Te njegove želje nisem 
izpolnil, sicer pa sem prep-
ričan, da je oče, če me gleda, 

ponosen name, na to, da 
imam prelepo in dobro 
ženo, dva otroka, čajnico, 
predvsem pa, da sem notra-
nje zadovoljen.« 
Nizar se je lepo vključil v 
novo okolje, tudi tako, da na 
Jesenicah pomaga kot pros-
tovoljec Rdečega križa. V 
času begunske krize, ko so 
skozi Jesenice vozili vlaki, 
polni beguncev, se je ponu-
dil za pomoč pri prevajanju, 
saj tekoče govori arabsko. 
Obenem je redno hodil na 
železniško postajo, kjer so 
čakali vlaki z begunci, in jim 
prinašal vodo, čokolado ... 
»Živimo čisto nasproti žele-
zniške postaje in ko sem 
videl, da je pripeljal vlak, 
poln beguncev, sem šel v 
trgovino in nakupil nekaj 
malenkosti. Vode, čokolade 
za otroke ... In šel sem se 
pogovarjat z begunci. Ker 
sem na svoji koži čutil, kako 
je v vojni, kako je izgubiti 
brata, me to še toliko bolj 
boli,« je povedal Nizar, ki 
ima tudi sam boleče izkuš-
nje iz vojne. V bosanski voj-
ni je namreč izgubil polbra-

ta, drugi polbrat, ki je bil 
vojaški kirurg, pa se je zara-
di vseh strahot, ki jih je videl 
v vojni, odločil, da ne bo več 
delal kot zdravnik, temveč je 
v Sarajevu odprl čajnico. 
Nizar je predstavnicam Rde-
čega križa Jesenice pomagal 
tudi pri komunikaciji z 
begunko iz Somalije, ki so 
jo v popadkih našli pri meji 
v Ratečah, zatem pa je v 
jeseniški bolnišnici rodila 
deklico.
Nizar sicer že zelo dobro 
govori slovensko, a se z otro-

koma pogovarja v bosan-
skem jeziku, saj pravi, da 
njegovo znanje slovenščine 
še vedno ni perfektno in ne 
želi, da bi se otroka jezika 
naučila narobe. Žena se z 
otrokoma seveda pogovarja 
v slovenščini. Obiskujeta 
tudi vrtec na Jesenicah in 
ker imajo v vrtcu multikul-
turne vsebine, so Nizarja 
pred kratkim povabili na 
obisk, da je otrokom v arab-
ščini prebiral sirske pravlji-
ce in tudi tako širil multikul-
turnost na Jesenicah.

Uči kulture pitja čaja
Nizar Najjar Al Tinawi, pol Bosanec in Hercegovec in pol Sirijec, ki se je poročil z Jeseničanko 
Gordano in živi na Jesenicah, je svojo poslovno priložnost našel v čajih. 

Družina Al Tinawi: Gordana in Nizar s hčerko Iris in sinom 
Zanom Nizarjem

Nizar je musliman, žena Gordana je 
pravoslavne vere, svakinja je katoličanka. Tako 
vsaj večkrat lahko praznujemo, se smeji Nizar. 
Družijo se za katoliški božič, za pravoslavni 
božič ter za dva muslimanska bajrama.
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Podjetje Damatech d.o.o. iz Jesenic je hitro rastoče, dinamično podjetje 
usmerjeno na tuje trge. V podjetju vladajo družinske vrednote in korekten odnos
do sodelavcev.  Več o podjetju si lahko ogledate na www.damatech.com.

V letu 2017 razpisujemo delovno mesto 
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	Računovodstvo
•	 organiziranje in samostojno vodenje dela na področju računovodstva, 
•	 odgovornost za izvajanje dela v skladu z računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi,
•	 sestavljanje vseh računovodskih izkazov in poročil v skladu s računovodskimi standardi,
•	 priprava mesečnih, kvartalnih in letnih bilanc ter poročil,
•	 priprava letne davčne bilance, 
•	 obračunavanje plač, nadomestil in drugih izplačil,
•	 opravljanje drugih računovodskih in knjigovodskih opravil  

	Finance
•	 organiziranje in samostojno vodenje dela na področju financ,
•	 vodenje gotovinskih izplačil in denarnih transakcij (plačilni promet),
•	 skrb za izterjavo odprtih terjatev, kompenzacije, obračun obresti,
•	 planiranje in spremljanje finančnih tokov,
•	 dogovori z bankami skupaj z vodstvom podjetja,
•	 usklajevanje postavk s kupci in dobavitelji

	Kontroling poslovanja
• vpeljava in mesečno spremljanje kazalnikov poslovanja,
•	 spremljanje in načrtovanje denarnega toka,
•	 razvoj in nadzor sistema spremljanja stroškov po projektih,
•	 pokalkulacije izpeljanih projektov, 
•	 priprava poročil za vodstvo podjetja 

PRIČAKOVANJA

• strokovnost, komunikativnost, urejenost
• samoiniciativnost, kreativnost
• natančnost, zanesljivost in vestnost pri delu ter pripadnost družbi
• doseganje pričakovanih rezultatov dela

Ponujamo stimulativne pogoje dela, možnost napredovanja, 
vpetost v dnevne in strateške odločitve.  

Dodatne informacija in prijave pošljite na mateja.mikec@damatech.com.

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST

• najmanj VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri 
• 5 let na podobnih delovnih mestih     
• organizacijske in vodstvene sposobnosti, 
• znanje slovenskega, nemškega in/ali angleškega jezika, znanje 

dela na računalniku

Andraž Sodja

Na ledeni ploskvi dvorane 
Podmežakla je z drsalkami 
Drsalnega kluba Jesenice 
zaživelo pravo pravcato le-
deno kraljestvo, saj so izvr-
stno izpeljale istoimensko 
predstavo na ledu. Predsta-
va pa je bila samo del 2. 
prednovoletne revije Drsal-
nega kluba Jesenice, na ka-
teri so se predstavile vse ge-
neracije jeseniških umetno-
stnih drsalk, od najmlajših 
pa vse do mladink, ki uspe-
šno zastopajo barve jeseni-
škega kluba na največjih 
tekmovanjih. Vrhunec veče-

ra pa je bila zagotovo pred-
stava Ledeno kraljestvo, za 
katero so v klubu sami pri-
pravili vse od scene do ko-
stumov ter predstavo tudi 
izvrstno izpeljali. Namen 
revije je bil tudi dobrodelen, 
saj so člani kluba pripravili 
tudi srečelov, s katerim so 
zbrali nekaj nujno potreb-
nih sredstev za delovanje 
kluba, ki se spopada z veli-
kimi stroški za treninge. 
Člani kluba – starši drsalk 
– se zahvaljujejo sponzor-
jem, ki so jim pomagali pri 
pripravi srečelova, in vsem 
tistim, ki vseskozi podpirajo 
umetnostno drsanje na Je-

senicah. Po besedah predse-
dnika Drsalnega kluba Jese-
nice Vinka Otoviča je za 
njimi uspešno leto, saj se 
lahko pohvalijo z izvrstnimi 
rezultati tako na domačih 
tekmah kot tekmah evrop-
skega kriterija ter z obšir-
nim podmladkom, ki že 
kaže odlične rezultate. Zato 
si želijo tudi večje podpore 
javnosti in pa tudi podpore 
s tribun ob največjih drsal-
nih dogodkih na Jesenicah, 
kot je na primer tudi tradici-
onalni Triglav Trophy, ki 
sodi med največja drsalna 
tekmovanja, vendar tribune 
bolj ali manj samevajo.

Ledeno kraljestvo drsalk
Drsalni klub Jesenice je pred novim letom pripravil že drugo drsalno revijo 
na ledu dvorane Podmežakla, kjer so se predstavili številni talenti. Andraž Sodja

Planinska zveza Slovenije 
vsako leto podeli spominske 
plakete svojim najzaslužnej-
šim članom ob življenjskih 
jubilejih za njihovo dolgole-
tno zvesto in uspešno delo. 
Med dobitniki za leto 2016 
je tudi predsednik Planin-
skega društva (PD) Jesenice 
Vlado Hlede, ki je član pla-
ninske organizacije od leta 
1964. Je aktiven član alpini-
stičnega odseka in je bil dve 
leti tudi načelnik tega odse-
ka. V letih 1981 in 1982 je 
sodeloval v markacijskem 
odseku društva, kmalu pa je 
postal tudi član Postaje GRS 
Jesenice. Njegovo uspešno 
delo, prizadevnost in osebne 
vrline so pripomogle k 
temu, da je v letu 1986 pre-

vzel dolžnosti načelnika Po-
staje GRS Jesenice, kasneje 
Društva GRS Jesenice, in jih 
opravljal do leta 2014. V tem 
letu je bil izvoljen za predse-

dnika PD Jesenice in to 
funkcijo sedaj opravlja drugi 
mandat. Vlado je spomin-
sko plaketo v decembru pre-
jel ob 70-letnem jubileju.

Spominska plaketa za Vlada 
Hledeta

Vlado Hlede s priznanjem

Janko Rabič

Ljudska univerza Jesenice v 
sodelovanju z Občinsko 
knjižnico Jesenice, Gornje-
savskim muzejem Jesenice 
ter stalno finančno pomočjo 
Občine Jesenice uspešno 
nadaljuje z izvajanjem pro-
jekta Raziskovanje kulturne 
dediščine v lokalni skupno-
sti. Lani so se udeleženci 
študijskega krožka lotili 
teme, kako so se na Jeseni-
cah včasih izobraževali. 
Nekdanji učenci, učitelji in 
ravnatelji so predvsem skozi 
osebne zgodbe zbrali bogato 
gradivo o tem, kakšen je bil 
razvoj šolstva in kako se je 
spreminjal. V zgodbah so 
zajeli vzgojne in učne meto-
de, prijetne in manj prijetne 
šolske dogodivščine, ki so 

spremljale njihovo odrašča-
nje. Tudi druga svetovna 
vojna je zaznamovala gene-
racijo otrok, ki so takrat mo-
rali slovenski jezik zamenja-
ti za nemškega. 
Knjižico z zgodbami so ob 
navzočnosti avtorjev in dru-
gih udeležencev v decembru 
predstavili v dvorani Kol-
pern na Stari Savi na Jeseni-
cah. O delu študijskega 
krožka in pripravi gradiva je 
zbranim spregovorila koor-
dinatorka Lea Zlodej z Ljud-
ske univerze Jesenice. Za-
vzetost vseh, ki so sodelova-
li, je pohvalila dr. Nevenka 
Bogataj z Andragoškega 
centra Slovenije. Predstavi-
tev knjižice so s programom 
na temo pouk skozi čas po-
pestrili člani dramskega 
krožka Osnovne šole Koro-

ška Bela pod vodstvom Moj-
ce Kavčič, zaigral je trio Ko-
prive. 
Avtorji prispevkov v knjižici 
so: Nataša Kokošinek, Fran-
ci Richter, Adela Burnik, 
Florijan Višnar, Ivanka Kna-
felj Štrukelj (zapis je pripra-
vil Stane Arh), Pavla Ber-
nard, Mili Ilenič, Albina 
Seršen, Marija Žvan, Štefa-
nija Muhar, Nastja Katarina 
Prešeren, Majda Malenšek, 
Marija Skumavc, Inge Odar, 
Ivan Borštnik, Severin Gol-
majer, Franci Arh, Mihael 
Cenc, Breda Jezeršek, Hele-
na Škrjanc in Ema Trojar. 
Gradivo sta zbrali in uredili 
etnologinji Zdenka Torkar 
Tahir in Nataša Kokošinek. 
Knjižica je brezplačno na 
voljo občankam in obča-
nom. 

Zanimive zgodbe  
o izobraževanju nekoč
Udeleženci študijskega krožka so se tokrat lotili teme, kako so se na 
Jesenicah včasih izobraževali. Nekdanji učenci, učitelji in ravnatelji so 
predvsem skozi osebne zgodbe zbrali bogato gradivo o tem, kakšen je bil 
razvoj šolstva in kako se je spreminjal. 
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 
90/14, 14/15 in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter Načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jese-
nice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji 
Občinskega sveta Občine Jesenice dne 19. 11. 2015, objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 

II. PREDMET PRODAJE: 
Predmet prodaje je posamezni del št. 10, v stavbi št. 1481 k.o. 
2171 Dovje, ki stoji na zemljišču s parc. št. 490/138 k.o. 2171 
Dovje in v naravi predstavlja stanovanje z ID-znakom 2171-
1481-10 v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 123, Hruši-
ca. Po stanju Informacijskega sistema e-ZK Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije je stanovanje v solastnini Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice, katere idealni delež je 11096/17443, 
ter Majde Polončič, Prušnikova ulica 023, 1210 Ljubljana-Šen-
tvid, katere idealni delež je 6347/17443.
Nepremičnina se prodaja kot celota. 
Nepremičnina je obremenjena s hipoteko. Hipotekarni upnik 
bo podal predlog za izbris hipoteke najkasneje v osmih dneh 
od prejema dela kupnine v višini zavarovane terjatve.

III. OPIS PREDMETA PRODAJE
Nepremičnina – stanovanje z ID-znakom 2171-1481-10 – se 
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 123, Hruši-

ca, ki leži v jugozahodnem delu naselja Hrušica z lokalnim ime-
nom Belo polje. Objekt je bil zgrajen leta 1983 in je solidno 
vzdrževan. Strešna kritina je bila zamenjana leta 2014.
Stanovanje v izmeri 46,63 m2 zajema: hodnik, spalnico, kuhinjo 
in kopalnico z WC-jem. Stanovanju pripadata tudi kletni prostor 
in balkon. Stanovanje se ni obnavljalo, celotna oprema in stav-
bno pohištvo je še prvotno. Stanovanje je bilo vzdrževano v 
najnujnejšem obsegu. Okna in balkonska vrata so potrebna 
zamenjave.

IV. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna 
pogodba v pisni obliki. 

V. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnino znaša 40.000,00 EUR. Dražitelji 
lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. Izklicna cena 
nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 2-odstotnega 
davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

VI. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati, v skladu s solastniškimi 
deleži, ustrezni del kupnine prodajalki Občini Jesenice v 30 
dneh od izstavitve računa, ki ga bo Občina Jesenice izstavila na 
podlagi sklenjene prodajne pogodbe, del kupnine prodajalki 
Majdi Polončič v 8 dneh od podpisa pogodbe, del kupnine, v 
višini terjatve, zavarovane s hipoteko, pa hipotekarnemu upni-
ku, prav tako v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne 
pogodbe. Položena varščina se bo vštela v del kupnine proda-
jalke Občine Jesenice. Po plačilu celotne kupnine bo Občina 
Jesenice kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina 
plačana, ko v celoti prispe na račun obeh prodajalk in hipote-
karnega upnika.

VII. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 1. 2. 2017 ob 15. uri v mali sejni 
sobi v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VIII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno 30. 1. 2017 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino – 
stanovanje z ID-znakom 2171-1481-10 v večstanovanjski stavbi 
na naslovu Hrušica 123, Hrušica, v višini 4.000,00 EUR (štiri tisoč 
EUR 00/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na podračun EZR 
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-
0100007593, sklic 18 75400-7221002-47884016 s pripisom »var-
ščina za javno dražbo – nepremičnina – stanovanje z ID-znakom 
2171-1481-10 v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 123, 
Hrušica«. Plačana varščina bo izbranemu dražitelju vračunana v 
kupnino prodajalke Občine Jesenice, dražiteljem, ki na javni dra-
žbi ne bodo uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni 
od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 

IX. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
Pogoji in pravila javne dražbe (plačilo stroškov sklenitve pravnega 
posla, rok sklenitve pogodbe, udeležba na javni dražbi in njeni 
pogoji idr.) so objavljeni na spletni strani Občine Jesenice. (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepre-
mičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 302, in sicer v času 
uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 31. 1. 2017. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz IX. točke tega razpisa so 
dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

            Tomaž Tom Mencinger
Številka: 478-84/2016       ŽUPAN

Urša Peternel

Gimnazija Jesenice je v dvo-
rani Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice tudi letos tik 
pred prazniki pripravila 
Božično-novoletni koncert. 
Dijaki so ob pomoči mento-

ric poskrbeli za pester izbor 
glasbenih točk: nastopil je 
Pevski zbor prof. Janka Pri-
bošiča Gimnazije Jesenice, 
ki ga vodi zborovodkinja 
Mateja Praprotnik, ki se je 
predstavil tako s klasičnimi 
kot pop skladbami, od Pesmi 

angelov do Bele snežinke in 
Zapadel je prvi sneg. Dijaka 
Jaka Dolžan Lukežič in Jože 
Petek sta na klavir zaigrala 
skladbi Pirati s Karibov in 
Let it go, Ema Prusnik Lotrič 
in Jože Petek sta ob klavirski 
spremljavi Jake Dolžana 

Lukežiča zapela slovensko 
ljudsko Dekle je po vodo šla, 
kvartet Ema Prusnik Lotrič, 
Ema Serianz, Val Mihelčič in 
Jože Petek pa Cohenovo Hal-
lelujah. Zatem so se dijaki 
predstavili še z dramatizacijo 
odlomka iz pridige Janeza 

Svetokriškega Na noviga lej-
ta dan. Mentorica glasbenih 
točk je bila Katja Pavlič Josi-
fov, dramske priredbe pa 
Nada Legat. Prireditev je 
povezovala Tamara Cvijić.
"Koncert je čudovit dogo-
dek, na katerem spoznamo, 

kakšni umetniki so naši 
dijaki. Ponovno sem lahko 
ponosna na dijake in zapo-
slene, ki pri pripravi dogod-
ka sodelujejo," je po kon-
certu dejala ravnateljica 
Gimnazije Jesenice Lidija 
Dornig. 

Božično-novoletni 
koncert gimnazijcev
Dijaki Gimnazije Jesenice so pred novoletnimi prazniki navdušili z Božično-novoletnim koncertom v 
dvorani jeseniškega gledališča.

Pevski zbor prof. Janka Pribošiča pod vodstvom Mateje Praprotnik je navdušil s pestrim izborom skladb,  
od Pesmi angelov do pop božičnih klasik, kot so Bela snežinka in Zapadel je prvi sneg. / Foto: Andrej Mežik

Dijaki so pripravili več glasbenih točk, med drugim sta Jože 
Petek in Ema Prusnik Lotrič ob klavirski spremljavi Jake 
Dolžana Lukežiča zapela slovensko ljudsko Dekle je po 
vodo šla.

Gimnazijci so se predstavili tudi z dramatizacijo odlomka 
iz pridige Janeza Svetokriškega Na noviga lejta dan.

Na spletni strani Gimnazije Jesenice je na ogled 
tudi skrajšani posnetek koncerta.

w
w
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BMW Avto Aktiv

bmw-avto-aktiv.si Užitek v vožnji

BMW SERIJE 1 Z BOGATO OPREMO 
ŽE OD 20.900 EUR ALI 279 EUR NA MESEC.*

ČAS JE 
ZA UŽITEK.

*Primer izračuna za BMW Active Tourer 216i: • fi nančni leasing • predračunska vrednost vozila: 22.900 EUR • polog: 5.881,64 EUR • znesek fi nanciranja: 
17.018,36 EUR • število obrokov: 60-mesečno plačevanje: 289 EUR ter zadnji (61.) obrok: 3.435 EUR • stroški odobritve: 229 EUR • skupni znesek za plačilo 
brez pologa: 21.004 EUR • letna obrestna mera: 7,00%, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 7,75% na dan 8. 4. 2016 • Ponudba velja za 
vozila, za katera bo kupoprodajna pogodba sklenjena do 31. 3. 2017. Redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe, je 28.250 EUR, po veljavnem 
ceniku na dan 1. 11. 2016, ki se lahko spremeni z izdajo novega cenika. Na vozila iz ponudbe se lahko poljubno dodaja dodatna oprema. Pri izbiri druge motorne 
različice ali modela (BMW serije 2 Gran Tourer), se glede posebne ponudbe posvetujte s pooblaščenim trgovcem z vozili BMW.

Kombinirana poraba goriva za modele BMW serije 1 s 3 vrati: od 3,4 do 8 l/100 km. Emisije CO2: od 89 do 188 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0371 g/km. 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.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.

Nesreča pri delu
Med delom je umrl 59-letni državljan Srbije, ki je v jeseniškem 
podjetju na višini izvajal investicijska dela. V delu, ki ga je iz-
vajalo štajersko podjetje, je šlo za menjavo materialov na 
montažni konstrukciji, na kateri moški ne bi smel stati in je z 
nje padel na betonska tla. Zaradi hudih poškodb je umrl na 
kraju dogodka. O nesreči so kriminalisti obveščali pristojne 
inšpekcije, z zbiranjem obvestil pa še nadaljujejo.

Alkohol v prometu
Jeseniški policisti so pred novim letom iz prometa izločili 
močno pijanega voznika, ki se je na Jesenice po gorenjski 
avtocesti pripeljal s skoraj 2,5 promila alkohola (1,15 mg/l). 
"Ravnanje voznika ni skrb vzbujajoče samo zaradi zelo visoke 
stopnje alkohola, ampak tudi zaradi dejstva, da je tako pijan 
vozil v času, ko so ceste prometno zelo obremenjene z vsemi 
kategorijami udeležencev. Voznik je z vožnjo tvegal veliko, 
nezanesljiva vožnja pa bi se že ob najmanjši napaki in nepo-
zornosti ostalih udeležencev lahko končala tragično," je opo-
zoril Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. Enako velja tudi za 
voznika avtomobila, ki so ga zvečer na Slovenskem Javorniku 
z več kot 1,5 promila alkohola (0,77 mg/l) iz prometa izločili 
gorenjski prometni policisti. "Zato pozivamo k udeležbi v 
prometu z ničelno stopnjo alkohola, saj ta dejavnik že pri 
nizkih koncentracijah vpliva na voznika, reakcije in nezaneslji-
va ravnanja v prometu. Vse to so tudi veliki dejavniki tveganja 
in sprožilci najhujših nesreč," je povedal Bojan Kos.

Otroci s petardami
Pred prazniki so jeseniški policisti zasegli nedovoljeno piro-
tehniko, in sicer več kot sto kosov petard "pirat" otroku, ki 
je bil v skupini mlajših oseb, ki je uporabljala petarde in s 
tem motila javni red. V postopku so policisti govorili tudi s 
starši, ki pri preprečevanju nedovoljene in nevarne rabe pi-
rotehnike svojih otrok lahko storijo največ. Policisti so 
obravnavali tudi objestno rabo pirotehnike, ko je bilo na Je-
senicah pirotehnično sredstvo vrženo v smetnjak, kar je 
povzročilo manjše razdejanje. V še enem primeru na Jeseni-
cah so policisti zasegli okoli 500 kosov nedovoljene piroteh-
nike. Na Slovenskem Javorniku pa je zagorelo v zapušče-
nem objektu. Požar je povzročila uporaba pirotehnike, za 
dejanje pa jeseniški policisti obravnavajo tri otroke. "Vse to 
kaže na objestno rabo pirotehnike in povzročanje nevarnih 
situacij, ki imajo lahko in so že imele resne posledice. Zato 
je tako početje prepovedano in nevarno, zabava nekoga pa 
se lahko in se tudi za marsikoga že je končala z zelo slabo 
in grozljivo življenjsko izkušnjo," opozarja Bojan Kos s PU 
Kranj.

Pijan moški razgrajal
Na Jesenicah je moški pijan razgrajal in razbijal po zavrnitvi 
vstopa v gostinski lokal. Ker v intervenciji ni upošteval uka-
zov policistov in s kršitvami nadaljeval, je bil pridržan, poli-
cisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Uporabljal ponarejeno parkirno karto za invalide 
Jeseniški policisti so obravnavali domačina, ki je utemeljeno 
osumljen, da je v najmanj enem primeru uporabil ponareje-
no parkirno karto za invalida in si z dejanjem na Jesenicah 
omogočil parkiranje na prostoru za invalide. Parkirna karta 
je bila nameščena v osebnem avtomobilu, bila je ponareje-
na in izdelana na ime drugega, že pokojnega upravičenega 
uporabnika. Sum uporabe je policistom naznanilo jeseniško 
mestno redarstvo. 

Požar v poslovnem objektu
Na Slovenskem Javorniku je zagorelo v poslovnem objektu. 
Zagorelo je v kleti objekta, kjer je prišlo do vžiga večjega 
števila pnevmatik, ogenj pa se je v požaru razširil še na dru-
ge stvari v objektu. Kot je povedal Bojan Kos s PU Kranj, 
trenutne okoliščine ne kažejo, da je bil požar posledica ka-
znivega dejanja, nastala pa je velika materialna škoda na 
objektu in stvareh. Škoda na sosednjih objektih k sreči ni 
nastala. Zaradi požara je bila dalj časa zaprta tudi cesta Ce-
sta, policisti in interventne službe so stavbo izpraznili, iz 
previdnosti pa so evakuirali tudi ljudi iz sosednjih objektov 
in stanovanjskih hiš. 

Vlomi v vozila
Na Jesenicah je storilec razbil steklo na prtljažnih vratih av-
tomobila in odtujil štiri aluminijasta platišča s pnevmatika-
mi, prav tako na Jesenicah in na Slovenskem Javorniku pa je 
nekdo po vlomu v tri vozila z razbitjem stekla odtujil elek-
trično orodje. "V izogib večji škodi lastnikom svetujemo, naj 
denarja in drugih vrednih predmetov ne puščajo v vozilih," 
svetuje Bojan Kos s PU Kranj.

Iz policijskih beležk

Urša Peternel

Gornjesavski muzej Jesenice 
ob razstavi Jesenice – mesto 
železarjev, ki je na ogled v že-
lezarskem muzeju na Stari 

Savi, pripravlja tudi program 
za otroke z naslovom Igraj-
mo se stare igre! Dogodek bo 
potekal prihodnji teden v to-
rek, 17. januarja, ob 9.30 v 
železarskem muzeju. 

V muzeju se bodo 
igrali stare igre
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OKNO V SVET

Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v 
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zuna-
njih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov, 
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejem-
nik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizij-
skih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora 
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.si

TELESAT, d.o.o., JESENICE,  
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice, 
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po  
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

TELESAT JESENICE –  
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
  106 programov v začetnem paketu 
  126 programov v osnovnem paketu
  157 programov v razširjenem paketu
  HBO paket – filmi
  PINK paket
  Balkan+ paket – brezplačen 
  internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
  trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
  IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

          

Andraž Sodja

Kulturno športnemu druš-
tvu Hrušica je konec lanske-
ga leta uspelo uresničiti dol-
goletne velike želje in priza-
devanja z ureditvijo novega 
večnamenskega igrišča, ki 
bo v zimskem času služilo 
kot drsališče, v poletnem pa 
kot večnamensko igrišče za 
rokomet, košarko, inline 
hokej in številne druge špor-
te. Kot je povedal predsed-
nik društva Matej Kejžar, so 
v ozadju več kot triletna pri-
zadevanja z razpisi fundaci-
je za šport, kjer so s projek-
tom dosegli odlično število 
točk in tako za izvedbo pro-
jekta na razpisu dobili okoli 
25 tisoč evrov. Velik del 
sredstev, skupno okoli 20 
tisoč, so dobili z donacijami 
Anžeta Kopitarja in ustano-
ve rdeča žoga, nekaj so pris-
pevali tudi posamezniki v 
občini, projekt pa je z odku-
pom zemljišč podprla tudi 
občina. Športno kulturno 
društvo Hrušica je s tem 
pokazalo, da je ob pravilnem 
pristopu in podpori mogoče 
izpeljati tudi tako zahtevne 
projekte, kot je večnamen-
sko igrišče, kjer je Kejžar 

pohvalil tudi jeseniška pod-
jetja Puc, Z&O in KOV, ki 
so izdelali podlago igrišča, 
betonsko ploščo in ogrado, 
ter tudi pri tem prispevali 
nemalo sredstev.
»Naše društvo ima povpreč-
no okoli 100 članov, pod 
našim okriljem pa delujejo 
tako Folklorna skupina Juli-
jana kot balinarska sekcija, 
nogometna sekcija, ročna 
dela,« še pove Matej Kejžar, 
ki se zahvaljuje vsem članom 
za opravljeno delo in pomoč 
ter vsem sponzorjem in 
donatorjem, ki jih vseskozi 
podpirajo. Člani opravijo 
ogromno dela, kar kaže tudi 
zgledno urejena trava na 
nogometnem igrišču in oko-
lica športnega parka »na pla-
cu« na Hrušici, kar s seboj 
prinese precej stroškov, ki jih 
pokriva društvo samo. 
Novo drsališče na Hrušici je 
odprto vsak dan do 19. ure, v 
tem času obratuje tudi bru-
narica društva, kjer se obis-
kovalci lahko okrepčajo, po 
tem pa je do 21. ure mogoče 
drsališče tudi najeti za zak-
ljučene družbe, ki se na izvr-
stno urejeni ledeni podlagi 
lahko pomerijo v vseh 
mogočih športih na ledu.

Novo večnamensko 
igrišče na Hrušici
Kulturno športnemu društvu Hrušica je v 
decembru uspelo uresničiti dolgoletne želje in 
prizadevanja, tako so namenu predali novo 
večnamensko igrišče, ki kot drsališče že privablja 
številne obiskovalce.

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so druženja med učen-
ci in starši postala že tradici-
ja. Tokrat so se po dveh letih 
premora na prijateljski tek-

mi med seboj pomerili v flo-
orballu. "Končni rezultat je 
bila ena dobra volja proti nič 
poškodbam ter prijetno dru-
ženje po zaključku tekmova-
nja,« je povedal učitelj špor-
ta na šoli Rok Pekolj.

Ena dobra volja proti 
nič poškodbam

Osnovno šolo Koroška Bela so tik pred novoletnimi prazniki 
obiskali hokejisti HDD Jesenice, ki so se odzvali povabilu 
šole in so z učenci odigrali prijateljsko nogometno tekmo. 
"Ker je bila tekma res prijateljskega značaja, sta se ekipi na 
koncu razšli z neodločenim izidom. Po tekmi so se igralci v 
prijetnem vzdušju zadržali še na klepetu z navijači ter pode-
lili nekaj nagrad in avtogramov," so povedali na šoli. Učenci 
so obljubili, da bodo hokejiste podprli na tekmah, hokejisti 
pa, da se bodo na takšna vabila z veseljem odzvali tudi v 
prihodnje, če bodo le imeli čas, saj tudi na ta način želijo 
okrepiti pripadnost jeseniškemu hokeju, zlasti med mladimi 
navijači.

Hokejisti igrali nogomet z učenci
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Urgentni center dela s polno paro
Decembra, ob prvi obletnici delovanja, so v Splošni bolnišnici Jesenice pripravili dan odprtih vrat urgentnega centra. Ta je prve paciente sprejel decembra 
2015, v letu dni pa so v njem zdravniško pomoč nudili skoraj 35 tisoč pacientom, največ jih je prišlo zaradi poškodb in različnih simptomov bolezni. 

Zdravnik Robert Carotta, vodja urgentne dejavnosti v bolnišnici, je povedal, da je delo v 
urgentnem centru dobro steklo, sodelovanje z ekipami nujne medicinske pomoči iz 
jeseniškega zdravstvenega doma pa je odlično. Glavni problem ostaja kadrovska 
podhranjenost ali – kot je dejal Carotta – imajo "preveč pacientov in premalo zaposlenih". 
Po standardih bi namreč v centru morali imeti 111 zaposlenih, imajo pa jih 48. 

Največ pritožb pacientov se nanaša na dolgo čakanje. To sicer ne traja pet, šest ur kot na 
drugih urgencah, kakšne tri ure pa se zna zgoditi, je dejal Carotta. 

Diplomirana medicinska sestra Janja Kovačič je na dnevu odprtih vrat predstavljala razne 
kostne instrumente, skalpele, dleta, škarje, vijake in ploščice, ki jih kirurgi nameščajo v 
kosti, umetne kolke ...

Mavčarja Admir Krupić in Edin Djulkić sta obiskovalcem predstavljala različne vrste 
imobilizacij, od opornic, mavcev do plastičnih mavcev. Kot sta povedala, imajo danes 
sodobni plastični mavci vodoodporno podlago, tako da gre pacient z njim lahko celo na 
morje, v vodo. In če so včasih mavčarji lahko pacientom namestili samo klasičen mavec, 
danes čedalje pogosteje nameščajo opornice.

Zlasti bi potrebovali več diplomiranih medicinskih sester, ki bi delale na triaži, to je na 
razvrščanju bolnikov v skupine glede na vrsto in resnost njihovih poškodb. 

V letu 2017 si v Urgentnem centru Jesenice želijo pridobiti aparaturo CT, dopolniti kader, 
združitev z ekipami iz zdravstvenega doma in ureditev dodatnih prostorov za sestanke, 
garderobe ... Zaživel naj bi tudi urgentni operacijski blok. / Besedilo in fotografije Urša Peternel
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 23. janu-
arja 2017, na Go renj ski glas, Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj,  
p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN
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8
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PP. 124, 4001  KRANJ

VINSKA
TRTA

(ZASTARELO)

5 STANJE PO SMRTI
CERKVENEGA PREDSTOJ-
NIKA IN PRED NASTOPOM 

NOVEGA

11 VZDEVEK ZA
NEMŠKEGA

VOJAKA
(SLABŠ.)

SLOVARČEK: CAINE: angleški igralec (Michael),     DIRK: ime igralca Bogarta,     ATRAPA: reklamni posnetek,     KUME: najstarejša grška naselja v Italiji,
HIALIN: beljakovinasta snov podobna hitinu,     NOEMA: bistvo dojetja predmeta,     SCAT: džezovska pevska tehnika,     ANIS: žganje z janežem

Jelka Koselj

Doma nikoli nismo vrgli 
kruha stran. Od malega so 
nas učili: »Če pade kruhek ti 
na tla, takoj poberi in polju-
bi ga!« Mame so star kruh 
posušile in na mesoreznici 
zmlele v drobtine ali porabi-
le za živali. Pripravile so tudi 
kocke (povaljane v jajcu in 
ocvrte na maslu) za v fižolo-
vo juho, slastne ocvrte kru-
hove rezine pa kruhove 
cmoke, štruklje in mlince. 
»Mlinci«« pri nas so star 
narezan kruh, poparjen s 
kropom, odcejen in polit z 
ocvirki. To smo jedli za zaj-
trk poleg žitne kave. Očetje 
so to jed poznali kot »popa-
ro«, ki so jo jedli pri vojakih, 
a brez ocvirkov. 

Kruhova ali hitra juha
Potrebujemo: 1 čebulo, 2 stro-
ka česna, 25 dag starega kru-
ha, 4 žlice masla, 1,5 litra 
jušne osnove (zelenjavne ali 

mesne), sol, poper in drob-
njak. 
Priprava: Čebulo in česen 
olupimo in fino sesekljamo, 
drobnjak narežemo v rolice, 
kruh narežemo na 1 cm veli-
ke kocke. Na žlici masla pos-
teklenimo čebulo in česen, v 
drugi ponvi pa na treh žlicah 
masla zlatorjavo popečemo 
kruhove kocke in jih nato 
shranimo v topli posodi. 
Pogrejemo juho. Polovico 
kock vmešamo med čebulo 
in česen in čez vse previdno 
polijemo vrelo juho, jo poso-
limo in popopramo. Vročo 
juho damo takoj na krožni-
ke. Posujemo drobnjak, s 
preostalimi kockami juho 
garniramo ali pa kocke prilo-
žimo na toplem krožniku, da 
si z njimi vsak sam postreže.
 

Ocvrte kruhove rezine 
(»pohane šnite«) z belim 
vinom
Ta prastara jed menda izvira 
že iz rimskih časov. To je hit-

ro pripravljeno kosilo iz stare-
ga kruha ali pa posladek na 
koncu kakšne enolončnice. 
Mame in babice so z rezina-
mi in vinom 'pocrkljale' poro-
dnice, da so prej okrevale.

Potrebujemo za 2 osebi:  
4 centimeter debele rezine 
belega kruha, te pa prerezane 
še na pol ali 8 rezin, 3–4 jajca, 
malo belega vina, sladkor v 
prahu z malo vanilje za posip 
in maščobo za cvrenje (najbo-
ljše je prečiščeno maslo).

Priprava: Rezine kruha na 
hitro povlečemo skozi vino 
na krožniku, trdo skorjo pa 
malo namočimo. Jajca raz-
žvrkljamo in v njem dobro 
namočimo rezine. Maščobo 
segrejemo, da zacvrči, in v 
njej hitro opečemo rezine 
na obeh straneh zlato rume-
no. Takoj jih postrežemo in 
posujemo še s sladkorjem in 
malo polijemo z vinom. Za 
otroke vino opustimo – rezi-
ne namočimo v jajcu in mle-
ku.

Porabimo star kruh
Po statistiki smo lani v Sloveniji skoraj tretjino hrane ali 73 kg na prebivalca vrgli stran. Tudi veliko 
kruha. A ta podatek je za Gorenjsko zagotovo nižji. Dr. Anton Trstenjak je Gorenjcem pripisal med 14 
lastnostmi tudi varčnost. 

Sponzor križanke je BOUTIQUE SECRET, trgovina z modnim in elegantnim spodnjim perilom na Titovi 29 (nekdanji Hotel 
Korotan) na Jesenicah. Za reševalce so pripravili pet nagrad za nakup v trgovini v višini 10 evrov. Vabljeni v trgovino, tudi 
če ne boste izžrebani.  

Geslo je VARNI PRED ŽENO IN ŠEFOM TUDI V 2017. Spon-
zor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta 
Toneta Tomšiča 98, Slovenski Javornik. Za reševalce so 
namenili pet nagrad: zapitek v višini 10 evrov, postrežen v 
lokalu. Nagrajenci so: Katarina Sukič, Jesenice; Poldka Šmid, 
Jesenice; Polonca Jan, Jesenice; Jože Ažman, Kranj in Zdrav-
ko Odar, Jesenice. Za nagrade se oglasite v Baru Zvonček!

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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=N, 2=C, 3=J, 4=P, 5=I, 6=S, 7=E, 8=D, 9=O), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej-
šnje številke je PREDALNIK.

             SUDOKU 2017_01 

    3      5 
  2    7 1  6   
1   4  3   9   
5     6  9  1   
             
2       5 6  9 
       8    7   
  1      2    
3 7   4 9 6     



Prireditve

15Jeseniške novice, petek, 13. januarja 2017

Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 13. januarja 
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,  
od 10. do 12. ure

Brezplačna izobraževalna delavnica: Kako registrirati s. p. – nasveti za 
podjetnike začetnike

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri
Srečanje bralnega kluba. Pogovarjali se bomo o knjigah Miha Mazzinija.

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 18. uri
Dobrodelni koncert Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela  
(Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, FS Triglav, ŽPZ Javornik 
Koroška Bled, plesna skupina Teksas Star)

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri
Predavanje o delu v tujini – študentska potovalna agencija STA

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Cikel ruskega filma: Večerja je na mizi (praznična komedija). Vstop je 
prost. 

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od. 20. ure dalje
Proslava KPŠHD Vuk Karadžić v počastitev praznika srbsko novo leto

Sobota, 14. januarja  
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni 
tenis, ob 17. uri

Liga 1. SNTL v namiznem tenisu ženske NTK Jesenice : NTK Muta

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : HK Olimpija  
Ljubljana

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob 19. uri
Tekma SKL lige v košarki: Enos Jesenice : Gorenja vas

Nedelja, 15. januarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30

EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : UPC Vienna Capitals

Ponedeljek, 16. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje punčk iz blaga

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Utrinki iz Rusije, potopisno predavanje Elene Vasilkove

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj na temo: Zakaj moj otrok kriči,  
razmetava igrače?

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Ponedeljkove delavnice Akrojoga jam

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 19. uri
Nastop brenkalcev

Torek, 17. januarja
ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 9.30

Igrajmo se: stare igre, program za otroke

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri
Skupina za samopomoč: 5 jezikov ljubezni

ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 16.30

Jesenice – mesto železarjev: arhitektura in kultura, javno vodstvo po 
razstavi

Sreda, 18. januarja  
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Predavanje; Vse o fibromialgiji

FOTO GALERIJA V AVLI GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA, 
ob 19. uri

Odprtje razstave avtorja Milana Malovrha, člana Foto kluba Tržič 

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predstavitev knjige Prevarana Slovenija. Z avtorjem Matejem Šurcem 
se bo pogovarjala Draga Potočnjak.

Četrtek, 19. januarja 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri

Rodoslovje – družinsko drevo

Januarske in februarske prireditve
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30

EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : LLZ Stmk. Gra-
z99ers

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Dobrodelni koncert Gimnazije Jesenice "Sprostite dobroto v sebi"

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop tekmovalcev

Petek, 20. januarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Koncert Igramo na glas – vokalni bend Kreativo

Sobota, 21. januarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 7. uri

Moštveno tekmovanje v kegljanju na ledu

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : EHC Bregenzerwald

Nedelja, 22. januarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

LILI IN PTICE PRAVICE, predstava za otroke 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : KHL Medveščak 
Zagreb

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
MAME, komedija, SiTiteater za izven

Ponedeljek, 23. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16. uri

Skupina za samopomoč: 5 jezikov ljubezni

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica: Kvačkanje narcis

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Ponedeljkove delavnice Akrojoga jam

Sreda, 25. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Sredino predavanje: S čim vsak dan zastrupljamo svoje telo

Četrtek, 26. januarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Odprtje fotografske razstave nagrajenih fotografij fotografskega krož-
ka OŠ Koroška Bela na 10. tradicionalni vseslovenski osnovnošolski 
razstavi »Bistvo očem skrito, srcu odkrito« 2016 

RAGOR – PLAŽ COWORKING, ob 17. uri
Predavanje Mine Lavtižar – blagovna znamka Peter Prevc

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : HK Triglav Kranj

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert Simone Klemen

Sobota, 28. januarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30

Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : WSV Sterzing Eisspor

Ponedeljek, 30. januarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica: Kvačkanje narcis

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Ponedeljkove delavnice Akrojoga jam

Četrtek, 2. februarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Koncert harmonikarke Neže Torkar

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA, ob 19. uri
Blagoslov sveč na Stari Savi

Prireditve za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE 
Od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ – na-
mizne športne in družabne igre, različne aktivnosti za dijake za opra-
vljanje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), informiranje mladih o prilo-
žnostih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ-podpori njihovim idejam 
(za slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

DRUŠTVO ŽAREK 
Od ponedeljka do petka, od 18. do 20. ure – različne vodene dejavno-
sti in aktivnosti za mlade od 15. leta starosti

 

Prireditve za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE 
Vsak torek ob 16. uri: CIRKUŠKA ŠOLA JAKA SRPČIČA ZA OTROKE

MLADINSKA TOČKA CENTER II 
Vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vodene dejavnosti 
za osnovnošolce

DRUŠTVO ŽAREK 
Od ponedeljka do petka, od 16. do 18. ure – različne vodene dejavno-
sti in aktivnosti za mlade do 15. leta starosti

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV
Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, ob 18. uri, Poučevanje Biblije (Ja-
nezov evangelij)

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vsak ponedeljek v telovadnici športne dvorane Podmežakla, 10.30 do 
11.30  – Jutranja vadba za starejše

Rekreacijsko drsanje: vsako soboto in nedeljo v športni dvorani Pod-
mežakla, popoldan. Ura je objavljena na spletni strani Zavoda za 
šport Jesenice.

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Vsak torek in sredo ob 14. uri – Pripravimo se na nov šolski dan

PROJEKT NATURA, Aljoša Žnidar
23.–27. 1. 2017, ob 12. uri, Smučišče Mojstrana – Tečaj smučanja za 
otroke

Razstave

Do 13. 1. 2017, Kosova graščina, od torka do petka, od 10. do 12. ure 
in od 16. do 18. ure, Attisani Francesco (Italija) in Edeltraud Fuerer 
(Avstrija), likovna razstava 

Do 18. 01. 2017, Fotogalerija v avli Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, 
razstava fotografij S poti po Centralni Aziji avtorja Roka Godca

Do 28. 2. 2017, Kosova graščina, od torka do petka, od 10. do 12. ure 
in od 16. do 18. ure, Franc Vozelj, likovna razstava

Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi, 
Mesto železarjev, muzejska razstava 

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si 
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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NISSAN QASHQAI POPUST DO 2.800 €

5 LET
JAMSTVA*

5 LET
VZDRŽEVANJA**

BREZPLAČEN PAKET DODATNE
OPREME CROSSOVER***

ASP d.o.o., Lesce, Tel.: 04 53 53 450
ASP d.o.o., Jesenice, Tel.: 04 58 33 330

3 leta
vzdrževanja**

5 let
jamstva*

NISSAN 

MICRA 8.900 €

+ Kovinska barva
+ Klimatska naprava
+ Radio s CD predvajalnikom
+ Bluetooth® povezljivost

NISSAN 

NOTE 10.650 €

+ Klimatska naprava
+ Radio s CD predvajalnikom
+ Bluetooth® povezljivost
+ Tempomat

Cena velja za Micro 1,2 Visia in Note 1,2 Visia. Kombinirana poraba goriva 5,4-3,6l/100 km. Emisije CO2 125-93g/km. 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. 

*Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano 
jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **3 leta vzdrževanja ali do 60.000 km (Micra 1,2 in Note 1,2) ali do 90.000 km (Note 1,5 dCi), karkoli 
se zgodi prej.  Ponudba se nanaša na vozila iz zaloge in traja do razprodaje zalog. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o. Dunajska 22, 1001 
Ljubljana. Slika je simbolna.

Urša Peternel

"Biološko, organsko, pov-
sem sveže, naravnost z 
domačega vrta, z ljubeznijo 
stkano v okusna in bogata 
sozvočja ..." Tako se pred-
stavljajo člani vokalnega 
banda Kreativo, ki združuje 
šest vokalnih zanesenjakov. 
Njihova strast je izvajanje 

džeza, popa, kantriglasbe in 
drugih žanrov, v programu 
imajo uspešnice slovenskih 
in tujih avtorjev, ki jim dajo 
atraktivno in igrivo vokalno 
preobleko. Leta 2015 so 
izdali prvi album s priredba-
mi znanih slovenskih pes-
mi, se predstavili na več 
samostojnih koncertih, dos-
lej pa prejeli tudi že več priz-

nanj na različnih festivalih. 
V bandu ustvarjajo: Katja 
Kovačič, Valentina Černe, 
Jana Gamser, Aleš Majerič, 
Samo Vovk, Dominik Štru-
celj in Luka Černe. Tokrat se 
bodo predstavili na Jeseni-
cah, na odru Gledališča 
Toneta Čufarja, in sicer v 
petek, 20. januarja, ob 
19.30.

Vokalni kreativci

Urša Peternel

Članice in člani Tekaške 
skupine Jesenice so na boži-
čno jutro že četrtič zapored 
pretekli Jesenice. Kot je 
povedal Uroš Lakić, so ena 
redkih, če ne celo edina teka-
ška skupina v Sloveniji, ki 
božični tek izvede prav na 
božič, saj ostali te vse bolj 
popularne teke po navadi 
izvedejo dan kasneje. "Odkar 
je tekaška skupina na novo 
zaživela, smo postavili pravi-
lo, da je 'vstopnica' na tek 
božična kapica in sladkarije, 
ki jih delimo naključnim 
sprehajalcem. Ker pa so 
božične obleke relativno 
poceni, se nas nekaj na tek 
odpravi kar kompletno uni-

formiranih. Tokrat je bil 
odziv res pozitiven, ljudje 
mahajo, trobijo, ni lepšega 
občutka, ko se te otroci naj-
prej malo ustrašijo, ko pa 
potegneš iz torbe kakšen 
bombonček, pa se jim usta 
razlezejo v širok nasmeh," je 
povedal Uroš Lakić iz tekaš-
ke skupine. In kako dolga je 
trasa božičnega teka? "Nabe-
re se skoraj petnajst kilome-
trov. Zberemo se pred dvora-
no Podmežakla, se preko 
Stare Save odpravimo do 
Slovenskega Javornika, 
nadaljujemo čez Koroško 
Belo, Trebež in se čez Tom-
šičevo vrnemo nazaj na Jese-
nice. Predlani smo nenapo-
vedano obiskali pediatrični 
oddelek v bolnišnici, tokrat 

pa smo se oglasili v Domu 
dr. Franceta Bergelja. S Plav-
ža se potem vrnemo zopet 
do dvorane," je povedal 
Lakić. Letos je teklo deset 
tekačic in tekačev, v tekaški 
skupini pa jih sicer redno 
trenira okrog dvajset. Sreču-
jejo se na, kot ji rečejo, "sre-
dini rundi": v hokejski dvo-
rani imajo vsako sredo ob 
18. uri na voljo uporabo gar-
derobe in telovadnico, če je 
prosta, vendar pa po navadi 
tisto uro raje porabijo za tek, 
je povedal Uroš Lakić, ki 
vabi vse, ki bi se jim želeli 
pridružiti, da ob sredah pri-
dejo do športne dvorane. 
Tako si tudi želijo, da bi pri-
hodnje leto na božič po mes-
tu teklo še več Božičkov.

"Božički" tekli po mestu
Člani Tekaške skupine Jesenice so na božično jutro, preoblečeni v Božičke, 
tekli po mestu in obdarovali naključne sprehajalce in del stanovalcev doma 
starostnikov.

"Vstopnica" za božični tek je Božičkova kapa, nekaj tekačic in tekačev pa je nosilo tudi 
Božičkova oblačila. 

Janko Rabič

Športniki v občini Jesenice 
so vse bolj znani po uspeš-
nih dobrodelnih akcijah. 
Člani obeh hokejskih druš-
tev (HD Jesenice in HDD 
Jesenice), curling kluba, 
drsalnega kluba in nogome-
tnega kluba so na pobudo 
znanega organizatorja dob-
rodelnih akcij Fikreta Avdi-
ća lani jeseni dva meseca 
namesto običajnih igrač 
zbirali otroške knjige, 
miselne igre, kocke, barvi-
ce, papir za barvanje in 
podobno za pediatrični 
oddelek Splošne bolnišnice 
Jesenice. S tem dobrim 
dejanjem so predvsem žele-
li pomagati oddelku, ki vsa-
kodnevno prijazno in stro-
kovno skrbi za zdravje naj-
mlajših. V predprazničnih 
dneh so z zbranim poskrbe-

li za lepo darilo in ga preda-
li otrokom, ki so na zdrav-
ljenju na pediatričnem 

oddelku. V imenu vseh se je 
zahvalil predstojnik oddelka 
Peter Najdenov. 

Darilo športnikov za otroke 
Člani več jeseniških društev so na pobudo organizatorja akcije Fikreta 
Avdića obdarili otroke, ki so bili konec decembra na zdravljenju v jeseniški 
bolnišnici. 
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