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OBČINSKE NOVICE

Srečanje mladih 
kmetov
V Kolpernu na Jesenicah je 
potekalo srečanje mladih 
kmetov, ki ga je organizirala 
Zveza slovenske podeželske 
mladine.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Jesenice s kavarniško 
popravljalnico
Na Titovi cesti na Jesenicah 
bodo v nekaj tednih odprli 
Center ponovne uporabe Je-
senice, v sklopu katerega 
bodo odpadke spreminjali v 
nove atraktivne izdelke.
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KULTURA

Od šolskih tablic do 
pionirske knjižice
V Kosovi graščini na Jeseni-
cah je na ogled razstava 
Zgodovina šolstva na Jese-
nicah.
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ŠPORT

Sneženje je bilo samo 
grožnja
Pomladni tek, prvič v dežju, 
je dal nova absolutna zma-
govalca tako v moški kot 
ženski konkurenci. To sta 
postala Luka Ljubič in Kristi-
na Bele.

stran 7

Aleš Krivec je 
fotograf leta
Jeseniški fotograf je prejel 
naziv fotograf leta 2017, 
obenem pa postal slovenski 
zmagovalec največjega 
svetovnega tekmovanja Sony 
World Photography Awards.
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Dan retro 
smučanja
Na smučišču Španov vrh 
so pripravili prvi Dan 
retro smučanja, ki se ga 
je udeležilo deset 
smučarjev s starejšo 
opremo.
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Urša Peternel

Edini slovenski predstavnik 
na paraolimpijskih igrah v 
južnokorejskem Pjongčan-
gu, 17-letni Hrušičan Jernej 
Slivnik, se je na tem najve-
čjem tekmovanju izvrstno 
odrezal. V slalomu je zase-
del 12. mesto, kar je najbolj-
ša uvrstitev kateregakoli slo-
venskega športnika na zim-
skih paraolimpijskih igrah 
po letu 1992. V Jernejevi 
kategoriji (sedeči slalom) je 
sicer nastopilo 31 tekmoval-
cev, kar 17 jih ni zaključilo 
težke proge, zmagal pa je 
hrvaški paraolimpijec Dino 
Sokolović.
"V prvi vožnji sem naredil 
eno majhno napako, potem 
je lepo steklo. V drugi vož-
nji pa sem imel malo ročne 
zavore in sem čutil pomanj-
kanje moči po tem dolgem 
potovanju. Takšne uvrstitve 
nisem pričakoval, sem pa 
zelo vesel," je po tekmi de-
jal Slivnik in priznal, da je 
bil pred tekmo dokaj nervo-
zen. "To je rezultat, ki mi 
daje zagon za več trenin-
gov, za še bolj trdo delo in 
da bodo naslednje igre še 
uspešnejše!" je še povedal 

Jernej, sicer dijak jeseniške 
gimnazije, in dodal: "Hva-
ležen sem najboljši ekipi, ki 
me je spremljala in mi stala 
ob strani: Manca Vida, Ro-
man Podlipnik, Gal Jakič in 
Roman Jakič. Hvala tudi 
vsem vam, ki ste me podpi-
rali, spremljali in navijali 
zame doma."
V Pjongčangu je Jernej na-
stopil na dveh tekmah, v ve-
leslalomu je žal ostal brez 
uvrstitve. Zato je bil pritisk 
pred slalomskim nastopom 
še toliko večji. A se je mlade-
mu paraolimpijcu uspelo 
zbrati in tako je slalom za-
ključil na odličnem 12. me-
stu. Njegov trener Roman 
Podlipnik je ob tem pove-
dal: "Celoten nastop je zelo 
dober temelj za naprej. V 
prihodnje bi bilo smiselno 
v njegov program dodati še 
superveleslalom, saj ima 
zelo dobre občutke za smu-
čanje." 
Jernej se je z ekipo v Slove-
nijo vrnil v ponedeljek po-
zno zvečer, ko so mu na br-
niškem letališču pripravili 
tudi prisrčen sprejem. Hru-
šičani so prišli z gasilskim 
vozilom, za dobro voljo pa 
sta poskrbela harmonikarja.

Na paraolimpijskih 
igrah dvanajsti
Sedemnajstletni Hrušičan Jernej Slivnik se je 
odlično odrezal na paraolimpijskih igrah v Južni 
Koreji in v slalomu zasedel dvanajsto mesto.

Jernej Slivnik na paraolimpijskem slalomu 
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Urša Peternel

Dvajseti marec, ko občina Je-
senice praznuje občinski 
praznik, je obenem tudi prvi 
pomladni dan. A letos se 
zima ni dala in tako je bil 
tudi prvi dan pomladi – za-
snežen. Kar pa ni skalilo pra-
zničnega vzdušja na Jeseni-
cah, katerega vrhunec je bila 
občinska proslava v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja. 
Poleg letošnjih nagrajencev 

in občanov so se je udeležili 
tudi župani sosednjih občin, 
gorenjska poslanka Maruša 
Škopac ter gostje iz pobrate-
ne občine Trbovlje. 
Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je v slavnostnem nagovo-
ru orisal dosežke preteklega 
leta in predstavil načrte za 
leto 2018. Vsako leto ob pra-
zniku nagradijo tudi posa-
meznike in društva, ki so s 
svojimi dosežki pomembno 
sooblikovali razvoj občine in 

prispevali k njenemu ugle-
du. Plakete občine Jesenice 
so prejeli profesorica, men-
torica dijaške gledališke sku-
pine in predsednica Farnega 
kulturnega društva Koroška 
Bela Marija Palovšnik, v nje-
ni odsotnosti je priznanje 
prevzel njen sin Gregor 
Palov šnik, medtem ko je na-
grajenka zbrane pozdravila 
prek video posnetka. Plaketo 
občine Jesenice je prejela 
tudi pesnica, esejistka in pi-

sateljica Sonja Koranter. Tre-
tji letošnji prejemnik plakete 
občine Jesenice pa je mešani 
pevski zbor KD Vox Carnio-
la, iz rok župana sta prizna-
nje prevzela novi predsednik 
Gregor Urh in novi zboro-
vodja, Američan Steven Loy. 
Plakete župana občine Jese-
nice so prejeli zborovodkinja 
Eva Jelenc Drozg, gasilec Ro-
bert Kejžar in slovenski para-
olimpijec Jernej Slivnik.

Praznik letos v snegu
Čeprav občina Jesenice praznuje na prvi pomladni dan, pa je bil letošnji občinski praznik zasnežen.  
A sneg ni skalil prazničnega vzdušja, katerega vrhunec je bila osrednja občinska proslava s podelitvijo 
priznanj v dvorani jeseniškega gledališča.

Občinski nagrajenci z županom / Foto: Tina Dokl
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Urša Peternel

V slavnostnem nagovoru ob 
občinskem prazniku je 
župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger ori-
sal opravljeno delo v prete-
klem letu in spregovoril o 
najpomembnejših projektih 
v letu 2018. Kot je dejal, je 
bilo leto 2017 za Občino 
Jesenice izredno pestro tako 
s samimi dogodki kot izve-
denimi investicijami. 

"Na področju cestne in 
komunalne infrastrukture 
smo zgradili obvoznico Lip-
ce ter povezali mesto s pos-
lovno cono v Črni vasi. Zgra-
dili smo komunalno infras-
trukturo na Šmidovi ulici ter 
začeli gradnjo kanalizacij-
skega omrežja na Murovi in 
vodovoda v Planini pod Goli-
co. Po dolgih letih vztrajanja 
smo končno dosegli tudi 
začetek obnove magistralne 
ceste R2 skozi Jesenice, 
hkrati pa dosegli tudi izgrad-
njo krožišča na Hrušici. 
Izvedba tega državnega pro-
jekta je omogočila tudi izgra-
dnjo pločnika od Hrušice do 
Splošne bolnišnice Jesenice, 
ki bo pešcem omogočil var-
nejšo in lažjo pot. Izvedli 
smo tudi druge manjše, a 
vseeno pomembne investici-
je, ki bodo vplivale na še 
večjo kakovost življenja v 
občini Jesenice," je dejal. 
Sprejetih ali izdelanih je bilo 
tudi kar nekaj pomembnih 
dokumentov, med drugim 
spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega 
načrta Občine Jesenice, 
Celostnoprometno strategijo 
Občine Jesenice ... 
"Minulo leto tako lahko opi-
šemo kot zelo uspešno. 
Seveda pa se pri svojih načr-
tih ne bomo ustavili. Čaka 
nas namreč izzivov polno 
leto. Leto 2018 je volilno 
leto, saj bodo letos izvedene 
tako državnozborske kot 
tudi lokalne volitve. Vseeno 
pa bomo tudi v tem letu z 
enako zagnanostjo skušali 
izpolniti čim več svojih cil-
jev, predvsem pa pričako-
vanj občanov. V proračun 
Občine Jesenice za leto 
2018, natančneje v načrt raz-
vojnih programov, je letos 

vključenih kar 67 projek-
tov," je poudaril župan. Med 
njimi so izgradnja kanaliza-
cije na Murovi, izgradnja 1. 
faze vodovoda v Planini pod 
Golico, 2. faza izgradnje 
kanalizacije na območju 
Cesta v Rovte - Trebež in 2. 
faza izgradnje komunalne 
infrastrukture v Poslovni 
coni Jesenice. Sofinancirali 
bodo tudi izgradnjo komu-
nalne infrastrukture na 
odseku Zdravstveni dom 

Jesenice–Splošna bolnišnica 
Jesenice. Nadaljevali bodo z 
obnovo strehe in fasade na 
Osnovni šoli Toneta Čufarja 
in začeli obnovo Ruardove 
graščine. Načrtujejo postavi-
tev kolesarnic ob nekaterih 
javnih objektih ter obnovo in 
modernizacijo nekaterih 
avtobusnih postajališč. Na 
Pristavi načrtujejo ureditev 
kolesarskega poligona in 
obnovo Kurirskega doma. 
"Zasluga za vse, kar smo ali 
bomo v občini uspeli izvesti, 
pa gre v veliki meri tudi 
sodelovanju. Sodelovanju 
med lokalno skupnostjo in 
gospodarstvom, pri čemer 
želim še posebej omeniti 
dva največja jeseniška zapo-
slovalca – Acroni in Splošno 
bolnišnico Jesenice." Župan 
se je za sodelovanje zahvalil 
tudi jeseniškim društvom 
ter vsem, ki soustvarjajo raz-
voj občine. "Veseli me, da je 
to sodelovanje še naprej slo-
žno in da se vselej dogovori-
mo v dobro naše občine," je 
poudaril. 
Kot je dejal, se pri izbiranju 
občinskih nagrajencev vsa-
ko leto srečujejo s težko 
nalogo. "Veseli me, da se 
vsako leto izkaže, da je odlo-
čitev res prava. To potrjujejo 
tudi prejemniki letošnjih 
priznanj, ki so vsak na svo-
jem področju poskrbeli, da 
se dober glas občine Jeseni-
ce širi izven občinskih in 
celo državnih meja. Že dru-
go leto zapored nagrajuje-
mo tudi izjemne uspehe v 
času šolanja in veseli me, da 
tudi izobraževalni uspehi 
mlajših generacij kažejo na 
to, da se za prihodnost obči-
ne ni bati. Vsem letošnjim 
prejemnikom priznanj 
iskreno čestitam."

Iz županovega 
nagovora

Župan Tomaž Tom Mencinger je v slavnostnem nagovoru 
orisal dosežke v preteklem letu in predstavil 
najpomembnejše projekte v letu 2018. / Foto: Tina Dokl

Drugo leto zapored je 
župan ob občinskem praz-
niku podelil tudi priznanje 
župana za izjemne dosež-
ke v času šolanja, ki ga je 
letos prejela Jana Mlinarec, 
bivša odlična dijakinja in 
zlata maturantka Srednje 

šole za farmacijo, kozmeti-
ko in zdravstvo Ljubljana, 
zdaj študentka mikrobiolo-
gije na Biotehniški fakulte-
ti v Ljubljani.
Prireditev sta že tradicio-
nalno povezovala prekalje-
na Branka Smole in Bojan 
Pogačnik, v kulturnem pro-
gramu, ki vsako leto vsebu-

je kakšno presenečenje za 
prejemnike priznanj, pa so 
sodelovali jeseniški kantav-
tor Elvis Fajko v spremstvu 
Andraža Kalana in baletka 
Katarina Škrjanc, ki je 
zaplesala ob recitaciji pes-
mi Sonje Koranter Ko 
pohodiš svojo senco. Kot 
presenečenje za nagrajenca 

Roberta Kejžarja je nastopil 
"gasilski bend", prek video 
posnetka pa so nagrajencu 
Jerneju Slivniku čestitali 
Peter Poles in fantje iz sku-
pine Rok'n'Band. Nagra-
jenki Evi Jelenc Drozg pa je 
kar iz dvorane s pesmijo 
čestital njen nekdanji zbor 
Vox Carniola.

Praznik letos v snegu

Priznanje je v imenu Marije Palovšnik, ki je na potovanju, 
prevzel njen sin Gregor. / Foto: Tina Dokl

Prejemnica plakete občine je pesnica, pisateljica in 
esejistka Sonja Koranter.

Priznanje za zbor Vox Carniola sta prevzela predsednik 
Gregor Urh in novi zborovodja Steven Loy.

Eva Jelenc Drozg, nekdanja zborovodkinja zbora Vox 
Carniola, je prejela plaketo župana.

Paraolimpijec Jernej Slivnik in gasilec Robert Kejžar sta 
dobra prijatelja, oba tudi prejemnika plakete župana.

Prejemnica priznanja za uspehe v času šolanja je zlata 
maturantka, zdaj študentka mikrobiologije Jana Mlinarec.

"Gasilski bend" Člani zbora Vox Carniola so zapeli iz dvorane.
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 5/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 24, ki je iz šel 23. marca 2018.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

WWW.JE SE NI CE.SI

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Andraž Sodja

Ob občinskem prazniku se 
šolarji in dijaki jeseniških 
osnovnih in srednjih šol po-
merijo v znanju zgodovine 
mesta Jesenic na kvizu, ki 
ga organizirajo Občina Jese-
nice, Gornjesavski muzej 
Jesenice, Gledališče Toneta 
Čufarja Jesenice, Zavod za 
šport Jesenice – Mladinski 
center Jesenice. Tekmovalce 
je pozdravila podžupanja 
Vera Pintar, ki je pohvalila 
njihovo zanimanje za zgo-
dovino domačega kraja. Ta 
je, kot kažejo tematike iz 18 
let kviza o zgodovini Jese-
nic, zelo bogata. Letos je bila 
šolarjem tematika nekoliko 
bližja, saj se je dotikala rav-
no šolstva, spoznavali so na-
mreč bogato zgodovina šol-
stva na Jesenicah. Tekmo-
valci so se najprej pomerili 
na šolskih tekmovanjih, na 
katerih je tudi letos sodelo-
valo več kot dvesto učencev, 
po izvedenih tekmovanjih 

na OŠ Toneta Čufarja, OŠ 
Prežihovega Voranca, OŠ 
Koroška Bela, OŠ Poldeta 
Stražišarja, Gimnaziji Jese-
nice in Srednji šoli Jesenice 
pa so se ekipe pomerile še 

na zaključnem tekmovanju 
v dvorani Kina Železar, kjer 
so se tradicionalno pomerile 
mlajše in starejše ekipe 
osnovnošolcev ter po dve 
ekipi jeseniške gimnazije in 

srednje šole. Prva nagrada, 
ki jo poklanja Občina Jese-
nice, je panoramski polet z 
letalom nad Jesenicami. 
Druge nagrade so praktične. 
V kategoriji mlajši osnovno-
šolcev je prvo mesto zasedla 
ekipa Osnovne šole Koroška 
Bela, drugo Osnovna šola 
Toneta Čufarja in tretje 
Osnovna šola Poldeta Stra-
žišarja, pri starejših osnov-
nošolcih je prvo mesto zase-
dla Osnovna šola Toneta 
Čufarja, drugo mešana eki-
pa Mladinskega centra Jese-
nice, tretje pa Osnovna šola 
Prežihovega Voranca. Pri 
srednješolcih pa sta gimna-
zijski ekipi povsem nadvla-
dali ekipi Srednje šole Jese-
nice, ki pa sta si pridobili 
naklonjenost gledalcev v 
dvorani. Vseeno so mladi 
udeleženci pokazali precej-
šnjo mero znanja in iznaj-
dljivosti, zagotovo pa so s 
kviza odnesli tudi nekaj no-
vega znanja o zgodovini do-
mačega kraja.

Kviz za mlade  
o zgodovini šolstva
Pred dvajsetim marcem, praznikom Občine Jesenice, v Mladinskem centru Jesenice in 
Gornjesavskem muzeju pripravijo tradicionalni zaključek šolskih kvizov o poznavanju zgodovine 
Jesenic. Letošnja tema je bila šolstvo in njegova bogata zgodovina na Jesenicah.

Mladi tekmovalci so letos morali odgovarjati na vprašanja 
o zgodovini šolstva na Jesenicah.

Andraž Sodja

Tradicionalni Jožefov sejem 
na Jesenicah kljub slabemu 
vremenu tudi letos ni razo-
čaral. Štiridnevnega sejma 
se je po informacijah Gabra 
Šorna iz Zavoda za šport Je-
senice, ki sejem organizira, 
udeležilo štirideset razsta-
vljavcev s pestro ponudbo, 
zanimiv pa je bil tudi spre-
mljevalni program. Tradici-
onalni jeseniški spomladan-
ski sejem, ki se lahko po-
hvali z več kot stoletno tra-
dicijo, vsako leto privabi 
številne ponudnike, ki jim 

je letos naklonjen tudi pra-
znični koledar, saj se že bli-
žajo velikonočni prazniki. 
Manj naklonjeno pa je bilo 
vreme drugim ponudni-
kom, predvsem vrtičkar-
skim, saj se je letos zima 
zavlekla krepko v marec, ko 
običajno ljudje že urejajo 
vrtove. V pogovoru s proda-
jalci na sejmu smo ugotovi-
li, da je večina z izkupičkom 
sejemskih dni kar zadovolj-
na – kljub ekstremnim vre-
menskim pogojem, ki so v 
ponedeljek s snegom in niz-
kimi temperaturami prav 
na praznik sv. Jožefa del 

stojničarjev pregnali. Okvir-
na ocena je, da je sejem obi-
skalo okoli pet tisoč obisko-
valcev, kar je manj kot obi-
čajno. Verjetno gre to pripi-
sati prav slabim vremen-
skim razmeram. 
V spremljevalnem progra-
mu ob odprtju sejma minu-
li petek so tradicionalno na-
stopili člani pihalnega orke-
stra Jesenice - Kranjska 
Gora, obiskovalce pa je na-
govoril tudi župan Tomaž 
Tom Mencinger, ki je pou-
daril pomen in bogato tradi-
cijo sejma, ki sega še v čase, 
preden so Jesenice 20. mar-

ca leta 1929 pridobile status 
mesta, zaradi česar 20. mar-
ca obeležujejo tudi občinski 
praznik. Obiskovalcem je 
zaželel, da bi se ob obisku 
sejma lepo imeli in bi med 
ponudbo našli kakšno ma-
lenkost zase ali svoje bli-
žnje, razstavljavcem pa, da 
bi bila tudi zanje udeležba 
na sejmu čim bolj pozitiv-
na. Po uradnem odprtju je 
za zabavo skrbel jeseniški 
kantavtor Elvis Fajko, v so-
boto ansambel Gorenjski 
kvintet, v nedeljo pa že tra-
dicionalno ansambel Zgor-
njesavci.

Jožefu jo je zagodlo vreme
Slabemu vremenu je na tradicionalnem Jožefovem sejmu na Jesenicah kljubovalo okoli štirideset 
razstavljavcev, ki so znova poskrbeli za pravo sejemsko vzdušje na Stari Savi.

Vremenu je kljubovalo okrog štirideset razstavljavcev, 
našteli pa so okrog pet tisoč obiskovalcev.

Na odprtju sejma so nastopili tudi člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora.

Janko Rabič

Ljudska univerza Jesenice v 
sodelovanju z Občinsko 
knjižnico Jesenice in Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice nadaljuje projekt razi-
skovanja kulturne dediščine 
v lokalni skupnosti. Lani so 
se v študijskem krožku lotili 
obravnave zanimive teme o 
priseljevanju številnih ljudi 
od drugod v mesto. Osem-
najst zgodb šestnajstih av-
torjev so izdali v knjižici 
Kako so se na Jesenice vča-
sih priseljevali? Avtorji so s 
tem dali poseben pečat de-
diščine preteklosti skozi pri-

čevanja razlogov za priseli-
tev, življenjskimi preizku-
šnjami in s ciljem dostoj-
nejšega življenja, osebnega 
in poklicnega razvoja in 
boljšega standarda. S pri-
spevki, ki so jih objavili v 
knjižici Kako so se na Jese-
nice včasih priseljevali? Naj-
prej so knjižico predstavili v 
Kolpernu na Stari Savi, v 
četrtek, 15. marca, pa so na 
to temo ob navzočnosti av-
torjev zgodb in drugih obi-
skovalcev odprli še razstavo, 
ki so jo v avli v okviru prire-
ditev ob občinskem prazni-
ku pripravili v Občinski 
knjižnici Jesenice. 

Razstava o priseljevanju

Ob knjižici Kako so se na Jesenice včasih 
priseljevali? so pripravili še razstavo.

Odprtje razstave v avli gledališča
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Urša Peternel

Člani Območnega združen-
ja veteranov vojne za Slove-
nijo Zgornja Gorenjska, ki 
deluje tudi v jeseniški obči-
ni, so na letnem zboru v 
Poljčah pregledali delo v 
letu 2017 in začrtali usmeri-
tve za delo v letošnjem letu. 
Podelili so tudi priznanja 
Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo. Bronaste plakete 
so prejeli Nikolaj Bernard iz 
Zabreznice, Blaž Cvetko iz 
Kamne Gorice, Edi Ferkolj iz 
Poljč, Nikolaj Legat iz Begunj 
in Marijan Razboršek iz Moj-
strane. Znak praporščaka so 
prejeli: Martin Cvetek iz Sre-
dnje vasi v Bohinju, Slobo-
dan Ilič z Blejske Dobrave in 
Janez Varl iz Most. Podpred-
sednik Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever in 
predsednik Policijskega vete-

ranskega društva Sever 
Gorenjska Jože Mencin pa je 
območnemu veteranskemu 
združenju Zgornja Gorenj-
ska podelil zlati znak združe-
nja Sever. Zbrane je nagovo-
ril predsednik Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo gene-
ralmajor Ladislav Lipič.
Območno združenje Zgor-
nja Gorenjska ima 1.269 
članov in je eno najštevilnej-
ših v državi. V letu 2017 je 
slovesno praznovalo dvajset-
letnico delovanja. Člani so 
se lani udeležili 44 spomin-
skih in drugih srečanj. Velik 
dosežek je bila priprava bro-
šure o dogodkih v letih 1990 
in 1991 na Zgornjem 
Gorenjskem v angleškem 
jeziku. 
V letošnjem letu poleg spo-
minskih srečanj načrtujejo 
udeležbo na tekmovanjih in 
pohodih. 

Veterani z novimi načrti

Urša Peternel

Čeprav Jesenice veljajo za 
pretežno industrijsko obči-
no, pa marsikoga preseneti 
podatek, da je v občini kar 
okrog sto kmetov. In ne 
samo to, med njimi je kar 
veliko mladih kmetov, ki 
skrbijo za ohranjanje kraji-
ne, za pridelavo hrane, za 
prihodnost kmetijstva. Da bi 
tako država kot lokalna sku-
pnost slišali njihov glas, je 
Zveza slovenske podeželske 
mladine v Kolpernu na Jese-
nicah organizirala srečanje 
mladih kmetov, na katerem 
so mladi kmeti dobili prilož-
nost, da povedo, s kakšnimi 
težavami se srečujejo in 
kakšno pomoč bi si želeli od 
države in občine. Udeležilo 
se ga je deset mladih kme-
tov, ki jih je najprej pozdra-
vil župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger. Kot 
je poudaril, ima kmetijstvo 
velik pomen pri oskrbi s 
hrano, mladi kmetje kot pri-
hodnost slovenskega kmetij-
stva pa pri tem igrajo pose-
bej pomembno vlogo. Veči-

na mladih kmetov hodi v 
službo, s kmetijstvom se 
ukvarjajo »za zraven«, regis-
trirano imajo dopolnilno 
dejavnost na kmetiji, ukvar-
jajo se s predelavo mleka, 
peko kruha, z gozdarstvom 
... 

Občinske spodbude 
kmetijstvu
Občina Jesenice vsako leto 
za različne ukrepe za razvoj 
kmetijstva in podeželja 
namenja med dvesto in tri-
sto tisoč evrov, kar je odsto-
tek do dva občinskega prora-
čuna. Gre za posredne in 
neposredne spodbude in 
sredstva evropskih razpisov. 
Da bi kmetom v občini olaj-
šali investicije v opremo, 
stroje, stavbe, vsako leto iz 
proračuna razdelijo tudi 
dvajset tisoč evrov nepovrat-
nih sredstev. "Vsako leto 
razdelimo vsa razpisana 
sredstva, kmetje vloge zelo 
dobro pripravijo in moram 
reči, da znajo dobro izkoris-
titi sredstva, ki so jim na 
voljo," je dejala Vera Djurić 
Drozdek, vodja Oddelka za 

gospodarstvo Občine Jeseni-
ce. Več projektov, namenje-
nih ohranjanju podeželja, 
imajo tudi na Razvojni 
agenciji Zgornje Gorenjske, 
predstavil jih je direktor Ste-
vo Ščavničar.

Težave mladih kmetov
In katere težave najbolj pes-
tijo mlade kmete Zgornje 
Gorenjske? Na srečanju so 
kot največjo težavo omenili 
preveliko birokracijo in 
omejujoče prostorske plane, 
ki zavirajo njihove želje po 
razvoju kmetij. Za vsako 
investicijo so potrebna šte-
vilna soglasja, pogoji so dos-
tikrat nemogoči, neživljenj-
ski. Tako so denimo omeni-
li, da je praktično nemogoče 

dobiti soglasje za postavitev 
male hidroelektrarne, s 
čimer bi kmetija postaja 
energetsko samooskrbna in 
trajnostno naravnana. Kot 
enega od problemov so 
omenili tudi pojav zveri, ne 
le volkov in medvedov, celo 
šakalov, ki uničujejo črede 
živine. Srnjad povzroča ško-
do na pridelku, po mnenju 
mladih kmetov pa so se zve-
ri in srnjad tako namnožili, 
da to že onemogoča normal-
no sobivanje v naravi. 
Z vsemi težavami, ki so jih 
na srečanju omenili mladi 
kmetje Zgornje Gorenjske, 
bo Zveza slovenske podežel-
ske mladine seznanila mini-
strstvo za kmetijstvo in osta-
le odgovorne.

Srečanje mladih kmetov
V Kolpernu na Jesenicah je potekalo srečanje mladih kmetov, ki ga je organizirala Zveza slovenske 
podeželske mladine v sodelovanju z Občino Jesenice.

Eden od udeležencev 
srečanja je bil tudi 
24-letni Cene Černe z 
Blejske Dobrave. 
Rojen je bil na kmetiji 
in z delom na kmetiji 
se tudi preživlja. 
"Živim na kmetiji, rad 
delam s stroji in 
živalmi in ni mi težko 
iti v hlev zjutraj in 
zvečer. Od letos sem 

na kmetiji tudi zaposlen, imam pa tudi 
dopolnilno dejavnost storitve s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo. Plača? Na kmetiji plače 
petnajstega v mesecu načeloma ni. Pišeš račune 
in čakaš na plačilo. Se pa moraš kar znajti, da 
prideš skozi mesec," pravi Cene, ki je tudi 
predsednik Društva podeželske mladine 
Zgornjesavske doline.

Mladi kmetje z območja Zgornje Gorenjske na srečanju v 
Kolpernu. Po definiciji so mladi kmetje stari med 18 in 40 
let, na Zgornjem Gorenjskem jih je okrog štirideset.

V jeseniški občini je okrog sto kmetov, kar 
predstavlja pol odstotka prebivalstva. Večina se s 
kmetijstvom ukvarja ob redni službi. Med 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji so zlasti 
predelava mleka, peka kruha in peciva, 
gozdarstvo, v občini pa je tudi ena izletniška 
kmetija. Zanimivo je, da je eden od dodatnih 
prihodkov nekaterih jeseniških kmetov tudi 
pluženje cest z mehanizacijo, ki jo imajo na 
kmetijah. Kmetje v jeseniški občini sicer gojijo 
večinoma govedo, ovce, koze, perutnino, manj 
pa prašiče. 

Urša Peternel

Alpetour, d. d., Kranj, ki 
dejavnost javnega mestnega 
prometa in šolskih prevozov 
na območju občine Jesenice 
opravlja od leta 1998, je feb-
ruarja z novim, okolju prija-
znejšim vozilom posodobil 
vozni park avtobusov, ki 
vozijo na območju občine 
Jesenice. V zadnjih petih 
letih je to četrti zamenjani 
avtobus: tri so zamenjali leta 
2015, maja pa bo sledila še 
ena menjava. V mestnem 
prometu na Jesenicah sicer 
vozi devet avtobusov, kate-
rih povprečna starost je 
januarja znašala 6,4 leta, po 
obeh letos predvidenih 
zamenjavah pa se bo pov-

prečna starost vozil znižala 
na 5,1 leta.
Vsa zamenjana vozila imajo 
najsodobnejše motorje euro 
6, ki so do okolja še prijaz-
nejši od predhodnikov. Emi-
sije, ki jih ti avtobusi spuš-
čajo v zrak, so bistveno nižje 
od starejših dizelskih avto-
busov. So tudi tišji in udob-
nejši za vožnjo. Omogočajo 
enostaven vstop in izstop 
vsem uporabnikom, tudi 
osebam na invalidskih vozi-
čkih in potnikom z otroški-
mi vozički.
Maja pa na Jesenice prihaja 
še nov mestni, nizkopodni 
avtobus s hibridnim pogon-
skim sistemom, ki bo še pri-
jaznejši do ozračja, predv-
sem pa do uporabnikov.

Sodobnejši mestni 
avtobusi
Prejšnji mesec je na Jesenicah začel voziti nov, 
okolju prijaznejši avtobus, ki je nadomestil enega 
od starejših in energijsko potratnejših. 

V Športni dvorani Podmežakla bo od srede, 4., do nedelje, 
8. aprila, potekalo mednarodno tekmovanje v umetnostnem 
drsanju Triglav Trophy in Narcisa Cup 2018. Organizator je 
Drsalni klub Jesenice.

Triglav Trophy in Narcisa Cup 2018

Urša Peternel

V SIJ Acroni, ki je največja 
družba Skupine SIJ, priprav-
ljajo dva dneva odprtih vrat, in 
sicer danes, v petek, in jutri, v 
soboto. Vodeni ogledi pod 
strokovnim vodstvom sodela-
vcev iz podjetja bodo potekali 
danes ob 10., 14. in 16. uri, 
jutri pa ob 10. in 12. uri. 
"Javnosti odpiramo svoja 
vrata, da pokažemo, kako 

jeklarstvo izgleda danes. 
Zahvaljujoč nenehnemu 
vlaganju v modernizacijo in 
inovacije je naša industrija 
danes povsem drugačna od 
industrije, kot smo jo poz-
nali v preteklosti," je pove-
dala Anja Potočnik iz Sku-
pine SIJ. 
Dan odprtih vrat je namen 
zlasti otrokom, med kate-
rimi želijo spodbuditi 
zanimanje za tehnične 

poklice. "Zavedamo se, da 
se otroci ne zanimajo toli-
ko za tehnične poklice. 
Tudi zato, da bi prihod-
njim generacijam približa-
li našo družbo in pokazali, 
kako zanimivi so tehniški 
poklici sedanjosti in priho-
dnosti, organiziramo dne-
ve odprtih vrat," je dodala 
Anja Potočnik. 
Obiskovalce bodo sprejeli v 
avli upravne stavbe SIJ 

Acroni, sledila bo kratka 
predstavitev v sejni sobi, 
zatem pa si bodo udeležen-
ci (opremljeni z zaščitno 
opremo) lahko ogledali 
obrata Vroča valjarna in 
Hladna valjarna, sledil bo 
obisk mehanskega labora-
torija, kjer bodo izvedli pos-
kus s tekočim dušikom, 
nato pa si bodo obiskovalci 
ogledali še obrata Skladišča 
in Odprema.

Dneva odprtih vrat v SIJ Acroni
V največjem jeseniškem podjetju danes, v petek, in jutri, v soboto, pripravljajo dneva odprtih vrat. 
Potekali bodo vodeni ogledi podjetja.

Obvestilo
Občina Jesenice obvešča, da bo od petka, 23. marca 2018, na 
spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod rubriko 
Javna naročila in razpisi objavljen Javni razpis za dodelitev 
sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvo-
jitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in okro-
glih obletnic delovanja društev v občini Jesenice v letu 2018.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dodeli-
tev sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in način 
oddaje prijav so objavljeni na omenjeni spletni strani, razpi-
sno dokumentacijo pa lahko zainteresirani dobijo tudi v 
Kabinetu župana v času uradnih ur oziroma po elektronski 
pošti (alenka.justin@jesenice.si.). Rok za oddajo vlog je 20. 
april 2018.

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

V prostorih nekdanjega go-
stinskega lokala na Titovi 
cesti na Jesenicah bodo v 
prihodnjih tednih odprli 
Center ponovne uporabe Je-
senice. Gre za skupen pro-
jekt javnega komunalnega 
podjetja JEKO in socialnega 
podjetja Center ponovne 
uporabe (CPU) Ormož. 
Kot je povedal direktor JEKO 
Uroš Bučar, so prostore na 
Titovi 49 kupili lani (zgor-
nje nadstropje je bilo že prej 
v lasti podjetja JEKO), obse-
gajo pa okrog 150 kvadra-
tnih metrov. Potem ko so 
lani prekinili pogodbo o po-

novni uporabi odpadkov z 
Zavodom Carnus, ki ima na 
Jesenicah Kramarijo, so se 
odločili za povezavo s soci-
alnim podjetjem Center po-
novne uporabe iz Ormoža, 
ki jih je prepričal z izku-
šnjami, znanjem in organi-
ziranostjo. "V Sloveniji 
imajo že deset centrov po-
novne uporabe, njihov po-
slovni model pa vključuje 
oba naša zbirna centra, na 
Jesenicah in v Žirovnici, k 

projektu pa je pristopila 
tudi Komunala Kranjska 
Gora," je povedal Bučar. 
V sklopu Centra ponovne 
uporabe Jesenice bodo v lič-
no urejenih prostorih še 
uporabne predmete, ki bi 
sicer končali na smetišču, 
spreminjali v nove atraktiv-
ne izdelke. Uredili bodo 
tudi tako imenovan Repair 
Cafe oziroma kavarniško 
popravljalnico, kjer bodo 
potekale praktične učne de-

lavnice šivanja, obnove raz-
ličnih izdelkov, obiskovalci 
pa bodo imeli na voljo orod-
ja in materiale za manjša 
popravila. Želijo si, da bi 
center postal tudi prostor 
srečevanja in medgeneracij-
skega druženja.
Koncept opreme centra je 
zasnovala oblikovalka Bar-
bara Jančič. Pod njenim 
vodstvom iz odpadnega te-
kstila, lesa in drugih materi-
alov nastajajo lične unikatne 
torbice, blazine, darilca in 
drugi predmeti. Kot je deja-
la, bodo predmete, ki so do-
bro ohranjeni in še uporab-
ni, dobivali v zbirnih cen-
trih, občani pa jih bodo lah-
ko prinesli tudi v sam cen-
ter. Tam jih bodo očistili, 
obnovili in pripravili za vno-
vično uporabo in dali napro-
daj po simbolični ceni. "Po 
dosedanjih izkušnjah dru-
gih naših centrov občani 
prinašajo veliko različnih 
predmetov, si ogledajo trgo-
vinico in pogosto najdejo 
kak 'cukrček' zase. Imamo 
tudi stalne stranke, ki pride-
jo prav vsak dan pogledat, 
kaj imamo novega," je deja-
la Jančičeva.
Center bo odprt od torka do 
sobote, ta čas zaključujejo z 
opremljanjem, zaživel pa 
naj bi v začetku aprila.

Jesenice s kavarniško 
popravljalnico
Na Titovi cesti na Jesenicah bodo v nekaj tednih odprli Center ponovne uporabe Jesenice, v sklopu 
katerega bodo odpadke spreminjali v nove atraktivne izdelke, delovala pa bo tudi kavarniška 
popravljalnica. V projektu sodeluje tudi javno komunalno podjetje JEKO.

Oblikovalka Barbara Jančič v prostorih nastajajočega Centra ponovne uporabe Jesenice

Prostore Centra ponovne uporabe Jesenice še opremljajo, odprli pa ga bodo predvidoma v 
začetku aprila.

Urša Peternel

Pisali smo o zaprtju trgovi-
ne, bifeja in poštne posloval-
nice na Blejski Dobravi. Na 
nas se je obrnila Klavdija 
Šumrada iz Zaposlitvenega 
centra Kragulj, ki je napove-
dala, da v prostorih nekda-
nje trgovine, ki jih že imajo 
v najemu, v drugi polovici 
letošnjega leta nameravajo 
odpreti pekarno s trgovino. 
"Smo Zaposlitveni center 
Kragulj, zaposlujemo enajst 
ljudi, od tega je devet invali-
dnih oseb na zaščitenih de-
lovnih mestih, ena strokov-
na sodelavka in direktorica 
zaposlitvenega centra. Pre-
težno se ukvarjamo s sesta-
vo plastičnih polizdelkov in 

izdelkov, v drugi polovici 
leta 2018 pa odpiramo tudi 
pekarno s trgovino," je pove-
dala Klavdija Šumrada. Kot 
je dejala, so v odprtju pekar-
ne s trgovino prepoznali po-
slovno priložnost, saj ne-
nehno sledijo trendom in 
priložnostim na trgu. "Obe-
nem pa z odprtjem pekarne 
izkazujemo socialni vidik, 
saj bodo v njej možne nove 
zaposlitve," je dejala. 
Kot je dodala, si želijo, da bi 
se domačini z Blejske Do-
brave ustavili v njihovem 
zaposlitvenem centru v pro-
storih nekdanje trgovine na 
Blejski Dobravi 45a in izra-
zili svoje želje in potrebe 
glede prihodnje ponudbe 
pekarne s trgovino.

Obljubljajo 
pekarno s trgovino
V nekdanjih prostorih Mercatorja na Blejski 
Dobravi naj bi v drugi polovici leta zaživela 
pekarna s trgovino.

Kavarniška 
popravljalnica oziroma 
Repair Cafe bo tretja v 
Sloveniji, prvi dve sta 
v Ljubljani in Vojniku. 
Vključena bo tudi v 
svetovno mrežo 
kavarniških 
popravljalnic, ki jih je 
na svetu že 1505 in so 
menda pravi magnet 
tudi za turiste, ki so 
okoljsko ozaveščeni.

Janko Rabič

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Hrušica že vrsto 
let sodi med najbolj dejavna 
gasilska društva v občini Je-
senice. Člani poleg stalne 
pripravljenosti za posredo-
vanje ob požarih, poplavah 
in drugih izrednih dogod-
kih veliko pozornosti name-
njajo usposabljanju v različ-
nih gasilskih veščinah. Po-
sebno uspešni so pri delu z 
mladimi, kjer se rezultati 
izobraževanja kažejo pred-

vsem v uspešnih nastopih 
na tekmovanjih iz preverja-
nja znanja o gasilskih vešči-
nah. Že več let vzorno skrbi-
jo za svoj gasilski dom in 
opremo. Na letošnjem volil-
nem občnem zboru so za 
predsednika ponovno izvo-
lili Janeza Marinčiča in za 
poveljnika Jaka Štravsa. Po-
delili so več priznanj za dol-
goletno delo v društvu. Po-
sebni plaketi sta za šestde-
setletno članstvo in delo v 
društvu prejela Anton Bele 
in Alojz Mrvič.

Šestdeset let 
zvestobe gasilstvu

Posebni plaketi sta za 60-letno članstvo in delo v društvu 
prejela Anton Bele in Alojz Mrvič.

Urša Peternel

Na Plavžu so se zopet priče-
la dela na otroškem igrišču 
Pika, ki bo že kmalu zažive-
lo v povsem novi podobi. Iz-
vajalci so na območje igrišča 
že pripeljali dele novih igral 

in opreme ter začeli z mon-
tažo. Na Občini Jesenice 
prebivalce okoliških blokov 
in stolpnic prosijo za razu-
mevanje, ker bo na gradbi-
šču občasno lahko tudi hru-
pno. Uporabnike parkirišča 
med blokom Cesta Cirila 

Tavčarja 2 in 3 ter vrtcem pa 
prosijo, naj parkirnih mest, 
ki so ob zelenici, na kateri je 
igrišče, ne uporabljajo, ker 
bo izvajalec občasno dovažal 
igrala za igrišče in potrebuje 
prostor za dostavo. Zahva-
ljujejo se za razumevanje in 

upajo, da bodo dela na igri-
šču zaključena čim prej, 
tako da se bodo otroci lahko 
ob toplem vremenu že igrali 
na prenovljenem igrišču.
Za igriščem Pika bo na vrsto 
za obnovo prišlo igrišče 
Biba, prav tako na Plavžu.

Igrišče Pika bo kmalu odprto Združenje zgodovinskih mest Slovenije se je od 7. do 11. mar-
ca predstavljalo na turistični borzi ITB Berlin, enem največjih 
turističnih dogodkov v svetu. Na sejmu so se prvič predsta-
vljale tudi Jesenice, ki so se združenju pridružile konec leta 
2016. V letu 2018, ki ga je evropski parlament razglasil za 
evropsko leto kulturne dediščine, Slovenska turistična organi-
zacija pa za leto kulture, bodo zgodovinska mesta pripravila 
vrsto promocijskih aktivnosti, katerih namen je povečanje 
števila predvsem tujih kulturno orientiranih turistov ter njiho-
vih prenočitev in dvig kakovosti ponudbe kulturnega turizma.

Občina Jesenice na turistični borzi v Berlinu
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V devetindevetdesetem letu življenja se je 25. februarja v 
bližini Pariza od tega sveta poslovila velika umetnica, 
Gorenjka Marjanca Dakskofler Savinšek. Čeprav je veči-
no svojega življenja preživela v Franciji, je ostala zavedna 
Slovenka in s svojo umetnostjo častno predstavljala Slove-
nijo v svetu.
Marjanca (Marija Ana) Dakskofler se je rodila na Jeseni-
cah 19. novembra 1919 materi domačinki in očetu srbske-
mu oficirju. Osnovno šolo je dokončala na Jesenicah, šola-
nje nadaljevala v zavodu sester Notre Dame v Šmihelu 
pri Novem mestu in se na željo staršev vpisala na nemško 
trgovsko šolo, saj so njeno stremljenje po umetniškem delu 
skušali zatreti, češ da to ni primeren poklic za dostojno 
življenje. A njena otroška želja po slikanju se je nezadrž-
no oglašala z vedno večjo silovitostjo. Pravo prelomnico je 
doživela, ko je srečala svojega bodočega moža, zobnega 
zdravnika Slavka Savinška, strica kiparja Jakoba Savin-
ška; začel jo je spodbujati k uresničevanju skritih, nepote-
šenih želja. Po nekajletnem tajniškem delu na Jesenicah 
se je preselila v Tolmin, kjer se je v ateljeju slikarja Rudol-
fa Kogeja pripravljala za sprejemni izpit na Akademijo 
za likovno umetnost v Ljubljani. Tu je ob občasnih obis-
kih slikarja Frana Pavlovca uživala v utrjevanju slikar-
skih veščin in odkrivanju navdihujočih kotičkov tolminske 
krajine in lepot bistre Soče, a začela spoznavati tudi 
vzpone in padce umetnostnih stremljenj. Začetnemu 
razočaranju zaradi neuspešnega vpisa na ljubljansko 
akademijo – njen profil očitno ni ustrezal ideološkim zah-
tevam povojnega režima – se je odločila za študij v tujini, 
kar je bila sicer že dolgo njena skrita želja. Leta 1951 je 
odšla v Francijo, najprej v Nancy, nato v Pariz, kjer je 
dokončala študij na akademiji Grande Chaumière, nato 
še na akademiji Julian. Za njo je prišel v Pariz tudi njen 
soprog. Uredila sta si življenje v pariškem predmestju 
Vincennes, kjer je Savinškova prebivala in ustvarjala še 
nekaj let po moževi smrti. 
Pariz je Savinškovo prevzel zaradi izredno živahnega 
umetniškega vrenja, vsestranske kulturne ponudbe in sve-
tovljanske širine. Tu je spoznala tudi slikarja Vena Pilo-
na, ki je že več desetletij živel v Parizu. Slavna pariška 
šola, ki je združevala umetnike iz različnih koncev sveta 
in različnih slogovnih posebnosti, jo je navdihovala, a 
tudi postavljala pred stalno preverjanje lastnih zmožnosti 
in iskanje izvirnih slikarskih rešitev. Po dolgih letih študi-
ja in urjenja v različnih slikarskih tehnikah, od risbe s 
svinčnikom, ogljem in tušem do akvarela, tempere, gvaša 
in olja je leta 1961 dozorela tudi njena prva razstava v 
galeriji Tonalité v Parizu in doživela pomemben uspeh. 
Sicer pa je bila Savinškova zelo skromna in kritična do 
lastnega ustvarjanja. Vztrajno je ponavljala, da slika iz 
lastne potrebe in je razstave ne zanimajo. Za nekaj nad 
deset osebnih in nekoliko številnejših skupinskih razstav je 
zaslužen predvsem njen soprog, ki jo je spodbujal in pre-
vzemal vse organizacijske podrobnosti. Kljub majhnemu 
številu razstav so njena dela spoznali v ZDA, Kanadi, 
Argentini in evropskih državah, zamejski rojaki v Gorici 
(razstavo je pripravila Zveza slovenske katoliške prosvete 
v goriškem Deželnem avditoriju), le v Sloveniji še ni doži-
vela razstave. Njena dela je poznal samo ožji krog znan-
cev in prijateljev, ki jim jih je slikarka v svoji velikodušno-
sti največkrat kar podarila. 
V začetnih delih, nastalih še v domovini, prevladujejo kra-
jinski izrezi v realistično-impresionističnem duhu. Kasneje 
si po spoznavanju različnih slogov Savinškova izoblikuje 
lasten slog v dometu ekspresionizma v njegovih raznolikih 
obrazih, ki najbolje odseva slikarkino bogato notranje doži-
vljanje in razmišljanje. V središče zanimanj postavi člove-
ka v vseh njegovih razsežnostih. 
Marjanca Savinšek je vse življenje ostala zvesta svojemu 
narodu: s strahom in upanjem je sledila osamosvajanju 
Slovenije, nato pa kritično spremljala njeno težavno pot v 
demokratično družbo. V francoski prestolnici se je aktivno 
vključila v delo Društva Slovencev v Parizu, z izvirnimi 
risbami opremljala društveni list Korenine in pariški slo-
venski skupnosti podarila pomembna dela, ki se navezujejo 
na slovensko zgodovino. Zaradi živahnega značaja, izred-
ne kulturne širine, dobrote, smisla za pravičnost in resnico 
je bila Marjanca Savinšek povsod priljubljena. Svoj zadnji 
dom je dobila ob svojem možu v skupni grobnici pariških 
Slovencev v Châtillonu blizu Pariza. 

Verena Koršič 

IN MEMORIAM

Marjanca Dakskofler 
Savinšek (1919–2018)

Urša Peternel

Šolske tablice in tintnik iz 
časa Avstro-Ogrske, jeseniš-
ki šolski zvonec iz leta 1898, 
dnevnik učiteljice iz leta 
1931, žvečilni gumi Wri-
gley's iz leta 1947, slika Tita, 
Ciciban iz leta 1958 in pio-
nirska knjižica iz leta 1983 
– to so le nekateri zanimivi 
izvirni predmeti, ki so na 
ogled v Kosovi graščini na 
Jesenicah v sklopu muzej-
ske razstave Zgodovina šol-
stva na Jesenicah. Njen 
avtor dr. Marko Mugerli iz 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice je s predmeti, zapi-
si na plakatih in brošuro ori-
sal zgodovino jeseniškega 
šolstva vse od obdobja pred 
uvedbo splošne šolske obve-
znosti. V kratkem sprehodu 
po razstavi je nanizal števil-
ne zanimive utrinke o razvo-
ju predšolske vzgoje in šols-
tva na Jesenicah. 

Ljudska, nemška, 
narodna šola ...
Še pred uvedbo obveznega 
šolstva so se lahko šolali le 
tisti, ki so bili namenjeni za 
poklic duhovnika, in otroci 
fužinarjev, ki so jih poučeva-
li domači učitelji. Šele ko je 
Marija Terezija leta 1774 
uvedla splošno šolsko obve-
znost, so vsi otroci od šeste-
ga do dvanajstega leta mora-
li obvezno hoditi v šolo. Leta 
1869 so z zakonom šolanje 
podaljšali na osem let, star-
ši, ki so otroke pošiljali na 
delo namesto v šolo, pa so 

bili celo kaznovani. Konec 
19. stoletja je na Jesenicah 
delovala Ljudska šola v 
Kosovi graščini, to je bila šti-
rirazrednica s štirimi para-
lelkami. Ta je kmalu postala 
premajhna in pojavila se je 
potreba po novi šoli, ki so jo 
odprli leta 1915 (to je stavba 
današnje Gimnazije Jeseni-
ce). Otroci z Javornika in 
Koroške Bele so hodili v svo-
jo štirirazrednico na Koroški 
Beli. Obstajale so tudi pod-
ružnične šole na Blejski 
Dobravi, Javorniškem Rovtu 
in Planini pod Golico. Na 
začetku dvajsetega stoletja 

so nemško šolo organizirali 
tudi na Stari Savi. Vzdrževa-
la jo je tovarna, prostore je 
imela v Ruardovi graščini. 
Leta 1906 so odprli novo 
poslopje nemške šole, kas-
neje stavbe Kemične čistil-
nice. Po prvi svetovni vojni 
je v njej dobila prostore 
meščanska šola. Leta 1935 se 
je preimenovala v Državno 
meščansko šolo dr. Franceta 
Prešerna. 
Leta 1938 je Kranjska indus-
trijska družba ustanovila 
predhodnico kasnejšega 
Železarskega izobraževalne-
ga centra (ŽIC-a), sedanje 

Srednje šole Jesenice, Žele-
zarsko strokovno nadaljeval-
no šolo Kranjske industrij-
ske družbe s pravico javnos-
ti. Šola prav letos obeležuje 
osemdesetletnico obstoja.
V šolskem letu 1945/46 so 
ustanovili Gimnazijo Jeseni-
ce, ki je najprej delovala v 
prostorih kemične čistilni-
ce, leta 1949 pa se je preseli-
la v sedanjo stavbo. 

Vrtci imenovani po 
partizankah
Po drugi svetovni vojni se je 
začelo tudi obdobje novih 
gradenj, tudi na Jesenicah 
so zrasle nove osnovne šole, 
gradili so se prizidki, novi 
vrtci (zanimivo, jeseniški 
vrtci nosijo imena po pogu-
mnih partizankah). Leta 
1978 so s samoprispevkom 
odprli šolski center na Plav-
žu, današnjo Osnovno šolo 
Toneta Čufarja. 
Na razstavi je orisana tudi 
zgodovina srednje zdravs-
tvene šole na Jesenicah in 
Glasbene šole Jesenice, ki 
imata obe dolgo tradicijo. 
Razstava, ki jo je odprl 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, bo na ogled do 18. maja, 
v muzeju pripravljajo tudi 
vodene oglede, ki so zanimi-
vi zlasti za šole, o vsebini 
razstave pa je ob občinskem 
prazniku potekal tudi kviz 
za učence jeseniških osnov-
nih šol. Vodja projekta je 
direktorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič.

Od šolskih tablic do 
pionirske knjižice
V Kosovi graščini na Jesenicah je na ogled razstava Zgodovina šolstva na Jesenicah. 

Avtor razstave dr. Marko Mugerli z nekdanjo ravnateljico Osnovne šole Toneta Čufarja 
Ljudmilo Ilenič in nekdanjim učiteljem Slavkom Ileničem, ki sta si z zanimanjem ogledala 
razstavo v Kosovi graščini

Na ogled je tudi učilnica iz časa Avstro-Ogrske s knjigami, globusom, tintnikom, atlasom 
in učiteljem v originalni učiteljski obleki Josipa Korošca s konca 19. stoletja.

Najboljši učenci v Ljudski šoli so imeli same 
enice, po zaključenih šestih razredih pa so 
morali še dve leti hoditi v ponavljalni razred, da 
so izpolnili šolsko obveznost.

Leta 1905 so na Jesenicah odprli vrtec Družbe 
sv. Cirila in Metoda, vzgojiteljice so imenovali 
vrtnarice, morale pa so biti "moralno poštene in 
fizično vrle" ...
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Matjaž Klemenc

V tednu pred Jožefovim sej-
mom, ki ima na Jesenicah 
že dolgo tradicijo, meteoro-
logi ne organizatorjem ne 
tekačem niso dajali najbolj 
pozitivnih novic. Za soboto 
so obljubljali sneg do nižin. 
Na srečo je ostalo le pri na-
povedih in organizatorji so 
lahko brez težav spravili pod 
streho že 11. Pomladni tek.
Uvod v glavno prireditev sta 
bila tek za najmlajše ter 
Unesco tek trojk za najmlaj-
še, osnovnošolce in rekrea-
tivce. Najmlajši so se merili 
v različnih kategorijah in 

razdaljah, primernih za ka-
tegorijo. Mlajši so bili razde-
ljeni v kategorije do 7 let, od 
8 do 9 let (oboji so tekli na 
250 metrov), od 10 do 11 let, 
od 12 do 13 let (petsto me-
trov) in od 14 do 15 let, ki so 
tekli 750 metrov. Trojka na 

Unesco teku si je lahko iz-
brala krog, dva ali tri. Krog 
je bil dolg šeststo metrov. 
Pred glavno tekmo, 11. Po-
mladnim tekom s startom 
in ciljem na Stari Savi, je 11 
tekačic in 48 tekačev poz-
dravil župan Tomaž Tom 
Mencinger. Bil je tudi v vlo-
gi starterja in je odprl pot na 
desetkilometrsko razdaljo. 

Pri moških Luka Ljubič
Letos smo na vrhu dobili 
dve novi imeni. Zmagovalci 
po kategorijah: letnik 1989–
1998: Žan Žepič, letnik 
1979–1988: Luka Ljubič, le-
tnik 1969–1978: Andrej Mi-

kelj, letnik 1959–1968 Du-
šan Mrak, letnik 1949–1958: 
Tomaž Kalan. Absolutno je 
zmaga pripadla Luki Ljubi-
ču (33:25,70). Drugi je bil 
Jani Mulej (33:51,07), tretji 
pa Dejan Zorman (34:35,95). 
Zanimivo, vsi trije prihajajo 

iz kategorije letnik 1979 do 
1988. 
"Prvič mi je uspelo zmagati 
v absolutni konkurenci na 
Pomladnem teku. Drugič 
nastopam na Jesenicah. Pr-
vič sem bil tretji. Z Janijem 
sva tekla skupaj do osmega 
kilometra. V zaključku sem 
malo dodal, Jani pa mi ni 
mogel več slediti. Proga je 
zanimiva. Prvi del, ko se 
proga malce vzpenja, je tre-
ba odteči z rezervo, da se 
lahko v drugem delu malo 
pospeši. Vreme nam ni šlo 

na roko, a tekači smo takih 
razmer vajeni. V Sloveniji 
sem tekmoval na različnih 
tekaških prireditvah. Jeseni-
ški tek se po organizaciji 
lahko enakovredno primerja 
z drugimi teki," je povedal 
zmagovalec z Grosupljega 
Luka Ljubič.

Pri ženskah Kristina Bele
In kako je bilo pri ženskah? 
Poglejmo si zmagovalke po 
kategorijah. Letnik 1999 in 
mlajše: Katja Potočar, letnik 
1989–1998: Manca Mrak, 

letnik 1979–1988: Teja Mar-
kovič, letnik 1969–1978: 
Kristina Bele, letnik 1959–
1968: Bernarda Ivančič. Pri 
dekletih je progo najhitreje 
pretekla Kristina Bele 
(43:59,87). Druga je bila 
Manca Mrak (44:27,41), tre-
tja pa Bernarda Ivančič 
(47:44,92). 
"Na Pomladnem teku sem 
tretjič in to je zame prva 
zmaga. Razmere za tek niso 
bile najboljše. Poleg dežja je 
nazaj proti cilju še malce pi-
halo. Glede na vreme je bila 
udeležba kar dobra. Trasa mi 
je všeč, in če bo zdravje, se 
drugo leto spet vidimo," je 
povedala absolutna zmago-
valka v ženski kategoriji Kri-
stina Bele iz Pivke. 

Tek prvič v dežju
Pomladni tek je ob pomoči 
Občine Jesenice organiziral 
Zavod za šport Jesenice. 
"Smo uigrana ekipa in za 

nami je uspešno izpeljan 11. 
Pomladni tek. Letos se nam 
je prvič zgodilo, da je bil tek 
v deževnem vremenu. A 
tudi to je treba prestati. Zelo 
pozitivno sem presenečen 
nad udeležbo na teku za 
najmlajše in Unescovem 
teku trojk (174 tekačev, op. 
a.) kljub deževnemu vreme-
nu. Tukaj gredo čestitke 
staršem in vzgojiteljem. 
Odločitev, da vsi otroci prej-
mejo medalje, kremne rezi-
ne in čokoladice, je več kot 
na mestu. Pripravljeni smo 
bili na sneženje, a na srečo 
ga ni bilo. Poleg Občine Je-
senice ter sponzorjem in 
donatorjem se zahvaljujem 
Osnovni šoli Koroška Bela, 
ki je bila v veliko pomoč pri 
organizaciji Unescovega 
teka trojk," je bil po koncu 
prireditve kljub kislemu 
vremenu nasmejan pred-
stavnik Zavoda za šport Je-
senice Gaber Šorn. 

Sneženje je bilo samo grožnja
Enajsti Pomladni tek, prvič v dežju, je dal nova absolutna zmagovalca tako v moški kot ženski konkurenci. To sta postala Luka Ljubič in Kristina Bele.

Absolutni zmagovalec Luka Ljubič in drugouvrščeni v 
absolutni konkurenci Jani Mulej z Blejske Dobrave, že 
trikrat zmagovalec Pomladnega teka

Matjaž Klemenc

Pa se je le izšlo po željah 
HDD SIJ Acroni Jesenice. 
Železarji so v četrtfinalu 
imeli možnost izbiranja med 
Pustertalom in Olimpijo. Iz-
brali so si večne tekmece iz 
Ljubljane. Razlog, zakaj prav 
Olimpijo, je preprost. Ob še-
stih tekmah v AHL in uvo-
dni tekmi v pokalu so varo-
vanci trenerja Gabra Glaviča 
dobili šest tekem. Izgubili so 
le zadnjo tekmo v letu 2017, 
in sicer v Podmežakli. Ob 
tem, da so bili prepričljivejši 
od Olimpije, je prevladovala 
še kratka razdalja do sloven-
ske prestolnice in s tem so 
privarčevali veliko nepotreb-
nih ur vožnje. Jeseničani so 
se v polfinale prebili po naj-

krajši poti, v štirih tekmah. 
Na oko hitro, na igrišču ni 
bilo tako lahko. Aktualni dr-
žavni prvaki niso bili nič kaj 
prepričljivi na prvih dveh 
tekmah. Na prvi so že vodili 
s 4 : 1, a z napakami omogo-
čili, da se je Olimpija pribli-
žala le na gol zaostanka. V 
razburljivi končnici so le ob-
držali minimalno prednost. 
Še bolj razburljiva je bila 
druga tekma v Ljubljani, ki 
so jo po golu Alagiča dobili 
po podaljšku, v 76. minuti. 
Če na prvih dveh tekmah ni-
smo videli prepričljivih Jese-
nic iz rednega dela, so se 
prebudile na tretji tekmi, na 
kateri Olimpiji niso dali di-
hati. Končni rezultat je bil 5 : 
0. Četrto tekmo, še enkrat v 
Ljubljani, so dobili s 6 : 0, a 

še zdaleč ni bilo lahko. Olim-
pija je dolgo kazala zobe, a 
dobro organizirana jeseni-
ška obramba z zelo razpolo-
ženim vratarjem Clarkom 
Saundersem je odbila vse 
napade. Prav Saunders, 
okrepitev z veliko začetnico, 
je lahko velik plus v nadalje-
vanju AHL in v finalu držav-
nega prvenstva. "Olimpija 
nam je ležala v rednem delu, 
zato je bilo logično, da jih iz-
beremo za tekmece. Naš na-
padalni sistem Olimpiji ni-
kakor ne odgovarja. Pred če-
trto tekmo se nismo obre-
menjevali, kljub temu da je 
najtežje doseči odločilno 
zmago," je po zmagi v Lju-
bljani povedal branilec Miha 
Logar. Jeseničani so za tek-
meca v polfinalu dobili eki-

po Rittner, ki bi imela ob iz-
enačenju v zmagah 2 : 2 
odločilno tekmo na doma-
čem igrišču. Rittner je četrt-
finale s Salzburgom začel s 
porazom, potem pa nanizal 
štiri zmage. V rednem delu 
je bil Rittner obakrat boljši 
od Jesenic. Doma so zmaga-
li s 5 : 2, v Podmežakli pa s 3 
: 2 po podaljšku. Včeraj sta 
se tekmeca srečala prvič. Ju-
tri je obračun na Jesenicah z 
začetkom ob 18. uri; 26. 
marca Jeseničani gostujejo. 
Morebitni četrta in peta tek-
ma sta 28. in 31. marca. "Rit-
tner je dobra ekipa in čakajo 
nas težka srečanja. Dobro se 
zavedamo, da bo treba vsaj 
enkrat zmagati v gosteh," je 
pred polfinalom svojo oceno 
podal Logar.

Prek Olimpije v polfinale
Po izločitvi Olimpije so jeseniški hokejisti za nasprotnika dobili italijanski Rittner. Jutri je v 
Podmežakli druga tekma.

Namiznoteniške igralke Jesenic niso bile uspešne v zadnjih 
treh krogih. Vse tri tekme so izgubile in pri tem osvojile le 
en niz. V gosteh so izgubile s Kemo s 5 : 1 (zmaga Mojce 
Smolej) in z Vesno s 5 : 0. Doma jih je s 5 : 0 ugnala ekipa 
Arrigoni. Jeseničanke so še naprej na osmem do devetem 
mestu z ekipo Letrika. Obe ekipi sta zbrali po šest točk. 

Le en niz na treh tekmah

V 16. krogu so kegljači moštva SIJ Acroni izgubili s 5 : 3 na 
gostovanju pri Gorici. Poraz je bil hitro pozabljen, saj so v 
soboto na pomembni tekmi za obstanek doma s 6 : 2 pre-
magali ekipo Enemon. Zanimivo je v spodnjem delu tabele. 
Šeste Konjice imajo 15 točk, sedmi Enemon 13, osmi SIJ 
Acroni 12, deveta Litija deset in deseti Brest pet točk.

Pomembna zmaga proti Enemonu

Dvakrat pet nizov
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so v ligi za obstanek najprej 
izgubile z 2 : 3 (-13, -23, 17, 18, -12) proti ekipi Ankaran Hrvatini. 
Proti Ljubljani so zmagale s 3 : 2 (19, -26, -22, 10, 19). Na le-
stvici vodi Luka Koper (18), druga je Zgornja Gorenjska (16).

Košarkarice polovično
Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice so na gostovanju 
z Ledito izgubile s 73 : 44, Radost pa so premagale z 68 : 63. 
Vodi Krka, ekipa Kranjska Gora - Jesenice je četrta.

Z zmago Kolpa Črnomelj na vrhu
Košarkarji Enosa Jesenice so doma premagali Litijo z 72 : 58, 
v gosteh pa izgubili s Kolpo Črnomelj s 74 : 69. V ligi za 
razvrstitev v skupini center vodi Kolpa Črnomelj s 16 točka-
mi. Jesenice jih imajo 15.

Zmagovalci na dosedanjih Pomladnih tekih so 
bili: 2008 in 2009 Boštjan Hrovat in Bernarda 
Ivančič, 2010: Tomaž Legat, Erika Melihen: 
2011: Gašper Bregar, Lidija Pajk, 2012: Jani 
Mulej, Neja Kršinar, 2013: Domen Hafner, 
Anamarija Krušič, 2014: Gregor Kustec, Petra 
Draksler, 2015: Jani Mulej, Maja Peperko, 2016: 
Jani Mulej, Petra Pogačar, 2017: Gašper Bregar, 
Tina Klinar. 

Posebej velja omeniti Bogomirja Dolenca iz 
Velenja. V svoji skupini se je uvrstil na peto 
mesto, a to ni glavni podatek. Dolenc bo od 25. 
avgusta do 5. oktobra v 42 dneh pretekel 42 
maratonov. Rezultat ne bo pomemben, namen 
je humanitaren, in sicer pomoč otrokom, ki se 
borijo z rakom. Enega od maratonov bo Dolenc 
odtekel tudi na Jesenicah, ko bo v Športnem 
parku Podmežakla Medobčinski kros. 

Šport na kratko
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Jeseniški fotograf Aleš Kri-
vec, ki ustvarja pod okriljem 
znamke Dreamy Pixel, je 
postal fotograf leta 2017. 
Natečaj je razpisala revija 
Digitalna kamera, tematika 
pa je bila Štirje letni časi. 
Sodelovalo je 118 fotografov, 
skupaj so poslali 767 foto-
grafij, strokovna žirija pa je 
za vsak letni čas določila 
vmesnega zmagovalca. In 

kar trikrat: za zimo, poletje 
in jesen je zmagovalec pos-
tal  Aleš Krivec,  ki je postal 
tudi končni zmagovalec 
natečaja. Za letni čas poletje 
je žirijo prepričal s fotografi-
jo Skrito jezerce, za letni čas 
jesen s fotografijo Proti 
vrhu, za zimo pa s fotografi-
jo Planina Javornik z Rim-
sko cesto. 
To pa ni edini uspeh jeseni-
škega fotografa. Nedavno je 
namreč s krajinskim portre-

tom Bleda postal nacionalni 
zmagovalec natečaja Sony 
World Photography Awards, 
največjega tovrstnega tek-
movanja na svetu. V foto-
grafski objektiv je ujel Blej-
sko jezero, ovito v gosto 
meglo. Njegova nagrajena 
fotografija bo na ogled na 
razstavi Sony World Photo-
graphy Awards 2018 v Lon-
donu. Na natečaj so fotogra-
fi iz več kot dvesto držav 
poslali 320 tisoč prispevkov.

Aleš Krivec je fotograf leta
Jeseniški fotograf je prejel naziv fotograf leta 2017, obenem pa postal slovenski zmagovalec 
največjega svetovnega tekmovanja Sony World Photography Awards.

Planina Javornik z Rimsko cesto

Skrito jezerce

Proti vrhu

Aleš Krivec

V Kopru je bilo državno prvenstvo v judu za kategorijo U21. 
Skupno je nastopilo 107 judoistov iz 22 slovenskih klubov. 
Uspešno so nastopili trije predstavniki Judo sekcije Partizan 
Jesenice. Tim Pahor je v kategoriji do šestdeset kilogramov 
postal državni prvak – že četrtič zapored. V isti kategoriji je bil 
Luka Ambrožič tretji. Pri dekletih je bila Kati Ambrožič v kate-
goriji do 57 kilogramov prav tako tretja. Jeseniški judoisti so 
se še udeležili mednarodnega turnirja v Žireh, na katerem je 
nastopilo več kot tristo judoistov iz Slovenije in Italije. Uvrsti-
tve Jeseničanov: U14: deveti Luka Jeretič, do 38 kg; U12: deveti 
Nejc Jelovčan, nad 55 kg; U10: peti Žiga Robič, do 30 kg. U8: 
drugi Lan Klukovič, nad 28 kg, tretji Uroš Vukelič, nad 22 kg.

Tim Pahor državni prvak v judu

Člani Športno plezalnega odseka Jesenice so se udeležili 
tekme Zahodne lige na balvanih. Ostali so brez stopničk, a 
s kar nekaj uvrstitvami v prvo deseterico. Poglejmo, komu 
se je uspelo uvrstiti med deset v različnih kategorijah. Mlaj-
še cicibanke: 6. Liza Babič, 10. Špela Fliser; starejše ciciban-
ke: 8. Sara Božič, 10. Tinka Rakar; mlajše deklice: 4. Rosa 
Rekar; starejše deklice: 9. Mija Šimnic; starejši dečki: 10. 
Miha Torkar; kadetinje: Jana Ravnik, 6.–7. Laura Radman.

Dve uvrstitvi tik pod stopničkami

Na ledni ploskvi na Jesenicah je potekal prvi turnir v curlin-
gu za najmlajše. Pomerile so se tri ekipe najmlajših jeseni-
ških igralcev curlinga, to je fantov in deklet, starih med 
osem in trinajst let. Tekmovale so tri ekipe: ekipa rdečih, ki 
so jo sestavljali Maks Omerzel, Stela Gregori in Jure Zalo-
kar, ekipa rumenih v sestavi Ema in Ajda Donoša, Zoja Zalo-
kar in Emma Hatić, ter Ekipa modrih, v kateri so bile Ajda in 
Lana Zaveljcina in Maja Kučina. Zmagala je ekipa rumenih, 
drugo mesto je zasedla ekipa rdečih, tretje pa ekipa modrih. 
Najmlajši se bodo v tej sezoni udeležili še državnega mla-
dinskega prvenstva.

Prvi turnir v curlingu za najmlajše

Organizator :

Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

1. dan: Na naši poti si bomo ogledali slikoviti Telč, nato se bomo ustavili 
ob pravljičnem gradu Červena Lhota, ki se nahaja na otočku sredi jezera, 
dan pa bomo končali z ogledom mesta Česke Budejovice.  2. dan: Po 
zajtrku bomo spoznavali srednjeveško življenje v dvorcih Kratochvile in 
Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki je najlepša češka va-
sica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z ogledom pivovarne 
Budweiser, pokušino piva in večerjo v pivnici.  3. dan: Po zajtrku vožnja v Češky 
Krumlov, ki mu poseben čar dajejo reka Vltava, mestni grad, drugi največji na 
Češkem, in staro mestno jedro, ki je uvrščeno na seznam Unesco. Naš zadnji 
postanek bomo naredili pri jezeru Lipno. Sprehodili se bomo na lesen razgledni 
stolp in od tu nadaljevali vožnjo proti domu. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, vstopnino v gradove Červena Lhota, Hlobuka ter Kra-
tochvile, vstopnini v pivovarno Budweiser Budvar in na razgledni stolp Lipno, eno prenočitev z zajtrkom in 
en polpenzion v hotelu s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, južnočeški večer v pivnici (razširjen meni pri 
večerji), glasba do dve uri, dve pijači, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve  
turistične poslovalnice:   
Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 305, 
Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755, 
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280  ali pišite na turizem@alpetour.si.   
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Andraž Sodja

Športna zveza Jesenice že 
več kot desetletje v začetku 
marca podeljuje priznanja 
jeseniškim športnicam, 
športnikom in ekipam za mi-
nulo leto. Tudi letos so pre-
dloge društev za podelitev 
priznanj počastili 7. marca 
ter podelili kar 91 različnih 
priznanj. 
Malo plaketo so prejeli Patri-
cija King, Nik Jerkovič in ko-
šarkarska ekipa Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja Jesenice, 
dijakinje Gimnazije Jesenice, 
Anja Mandeljc, Nejc Jan, Eva 
Kanalec, Sara Mohorič, Lara 
Krnc in Vita Lukan. 
Srebrna mala priznanja so 
prejeli drsalke Pia Šmid, 
Manca Krmelj in Daša Smo-
lej, ekipa mlajših dečkov 
strelskega društva Triglav Ja-
vornik - Koroška Bela, karate-
isti Alan Lemeš, Aleks Kuja-
čić, Lana Jovanov, Amina 
Čakarević, Ajla Hafizović, 
Ana Pejić, Ervin Osmanče-
vić, Melisa Balić, Zara Hema 

Mitrović, Tarik Kolaković, Ta-
rik Mahmutović, Matevž Zor-
man, Matic Panjtar, Ajda 
Oražem, Mitja Dobavišek, 
Nives Čatak, Adin Ibrahimo-

vić, Timotej Mlakar, Danaja 
Podlipnik, Dejan Topić, Tian 
Hrkić, Enej Otovič in Almin 
Kapić, judoistka Maja Erjavec 
in judoist Denis Mušić ter 

ekipa deklic TVD Partizan na 
mali prožni ponjavi. 
Velika priznanja so prejeli ju-
doisti Luka Ambrožič, Kati 
Ambrožič, Nuša Ambrožič, 

Mark Klinar in Jernej Razin-
gar, karateisti Lana Grbič, Tia 
Grbič, Iris Hatič, Denis Ča-
tak, Aleksander Jovanovič, 
Karin Pazlar, Matija Legat, 
Sara Ravnik, Manca urh, 
Nina Rupnik, strelec Matevž 
Pivk, drsalki Kaja Gril in Nea 
Smolej, drsalni klub Jeseni-
ce, Hokejsko društvo Hidria 
Jesenice – ekipa U16 in atlet 
Rok Makuc.
Bronasto plaketo so prejeli 
namiznoteniška igralka Nuša 
Bolte, drsalka Lara Hrovat, 
kegljačica Maja Vengar, judo-
ist Tim Pahor, taekwondoist 
Luka Panić, ekipi HDD Hi-
dria Jesenice U18 in U20, 
Prstomet klub Jesenice, Poldi 
Bizalj za dolgoletno uspešno 
delo v jeseniškem hokeju, 
Vladimir Brun za dolgoletno 
delo v jeseniškem hokeju, 
hokejista Anže Terlikar in 
Marjan Manfreda ob koncu 
hokejske kariere in Mirhet 
Redžić za prispevek k jeseni-
škemu nogometu. 
Srebrno plaketo sta prejeli 
ekipi Polar bears in Mamuti 

Curling kluba Jesenice, ta-
ekwondoistka Nika Plečnik, 
Bojan Brun za dolgoletno 
delo v jeseniškem hokeju in 
Miha Jelovčan za dolgoletno 
delo v jeseniški košarki. 
Zlato plaketo so prejeli 
HDD Acroni Jesenice za 
osvojen naslov državnega 
prvaka v sezoni 2016/17, 
Stanka Bizjak za dolgoletno 
delo v strelskem društvu 
Triglav Javornik - Koroška 
Bela in Anton Stražišar za 
dolgoletno delo v društvu 
TVD Partizan. Veliko zlato 
plaketo pa Namiznoteniški 
klub Jesenice za osemdeset 
let uspešnega delovanja.
Posebni priznanji za špor-
tne dosežke v letu 2017 pa 
so podelili še plavalki Anji 
Klinar in Žigi Samarju, ki 
bleščečo košarkarsko pot na-
daljuje v mladinski in drugi 
članski ekipi Reala Madrid. 
Športnikom je čestital tudi 
župan Tomaž Tom Menci-
ger in jim je zaželel veliko 
športnih uspehov tudi v pri-
hodnje.

Priznanja športnikom Jesenic
V dvorani Kina Železar so podelili priznanja Športne zveze Jesenice zaslužnim jeseniškim športnikom in športnicam, ki so v preteklem letu zabeležili 
najboljše dosežke. Kako uspešni so bili, kaže število podeljenih priznanj, saj so jih športnikom in športnim kolektivom podelili kar enaindevetdeset.

Prejemniki zlatih plaket in posebnih priznanj z županom

KIA. NAJBOLJŠA IZBIRA.
PONUDBA VELJA SAMO DO ODPRODAJE ZALOG!

www.kia.si

 94 EUR/
MESECŽE OD ŽE OD 126 EUR/

MESEC

KIA - Največ avta za vaš denar

Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
Randelj, 01 893 11 36 / Koper: MTP, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / 
Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / 
Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška c. 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 4,2 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 109 – 197 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOX: 0,011 - 0,257 g/km. Ponudba zajema obdobje financiranja do 72 mesecev, 35 % polog in plačilo 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za KIA Sportage 1.6 GDI 
LX Active ECO iz akcijske ponudbe: vrsta financiranja: finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja: 20.190 EUR; lastna udeležba (polog): 35%, 7.066 EUR; znesek financiranja: 13.123 EUR; število obrokov: 72; mesečno plačevanje: 126,19 EUR ter zadnji (72-i) obrok: 4.038 EUR (20%); stroški odobritve: 0 EUR; 
skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 16.152 EUR; letna obrestna mera: 0%, ki je spremenljiva in vezana na 12-mesečni Euribor, efektivna obrestna mera: 0% na dan 10.3.2018. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene in pogoji veljajo ob nakupu vozil: Sportage 1,6 GDI Lx Active ECO in Stonic 
1,2 GAS Lx Active ECO. Ceni veljata ob nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus financiranja lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele 
barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije so na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana
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zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije so na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana
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Urša Peternel

Štirinajstega marca obele-
žujemo svetovni dan števi-
la pi. Gre za neskončno 
število, ki ga imenujemo 
tudi Arhimedova konstan-
ta, Ludolfovo število ali 
krožna konstanta, in je 
enako razmerju med obse-
gom kroga in njegovim 
premerom. Pi lahko dolo-
čimo tudi kot ploščino kro-
ga s polmerom ena, znaša 
pa 3,14159265359 ... 

Ker ameriški zapis datuma 
3/14 ponazarja začetek števi-
la pi, so ta dan proglasili za 
njegov svetovni dan. Po sve-
tu se vrstijo tekmovanja v 
recitiranju kar največjega 
števila decimalk v zapisu 
števila. Pri nas se takšno tek-
movanje odvija na Fakulteti 
za matematiko in fiziko v 
Ljubljani, absolutni sloven-
ski rekorder pa je Nik Škr-
lec, ki mu je pred leti uspelo 
brez napake povedati never-
jetnih 3141 decimalk. 

Obeležitvi svetovnega dneva 
števila pi pa so se letos prvič 
pridružili na Gimnaziji Jese-
nice. A dijaki niso recitirali 
decimalk, temveč so pisali 
pesmi, ki jo imenujejo pi-ezi-
ja. Pobudo za to je v imenu 
aktiva matematikov dala pro-
fesorica matematike Ana 
Miler. In kakšna sploh je 
pi-ezija? Število črk v vsaki 
besedi mora slediti števki v 
zapisu števila pi. Ker je pi 
3,14159265359 …, ima prva 
beseda tri črke, druga eno 

črko, tretja štiri črke, četrta 
eno črko, peta pet črk, šesta 
devet črk in tako naprej, je 
bistvo tekmovanja razložila 
Milerjeva. 
Prva dijakinja, ki se je odzvala, 
je bila Rebeka Hudovernik iz 
3. c razreda gimnazije. Njena 
pesem je dolga 44 besed. "Lep 
dosežek pa tudi sporočilo pes-
mi je globoko," je zadovoljna 
Ana Miler, ki je napovedala: 
"Ko se bo, čez čas, nabralo več 
prispevkov, bomo morda 
izdali knjižico pi-ezije ..." 

Pi-ezija ob dnevu števila pi
Ob svetovnem dnevu števila pi, ki ga obeležujemo 14. marca, so gimnazijci pisali pi-ezijo.

Dan števila pi obeležujemo 14. marca, ker je ameriški zapis 
datuma 3/14.

gor, v nebo, 
k soncu bleščečemu 
do strehe sveta 
kot ptica –  
kraljica neomejene  
svobode harmonije 
pot na vrh, 
prekrita očem sivine in bremen, 
nosi, kar tli zakopano ter je zakrito 
nesrečnim dušam – 
le nekateri spustijo 
duha v globočino obstoja 
v kateri harmonija spi 
 
Rebeka Hudovernik

                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

12  50

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

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

www.gorenjskiglas.si
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD
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www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

100 hitrih in preprostih receptov,  
s katerimi boste navdušili svoje goste.
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Cena knjiga je

21,90
 + poštnina

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

Urša Peternel

Na dan žena je v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice potekala revija pev-
skih zborov gorenjskih gim-
nazij in srednjih šol. Gosti-
teljica srečanja, tretjega po 
vrsti, je bila Gimnazija Jese-
nice. Prepevali so mešani 

mladinski zbor Gimnazije 
Jesenice pod vodstvom Met-
ke Magdič, dekliški pevski 
zbor Gimnazije Kranj pod 
vodstvom Mete Šolar, pev-
ski zbor Letim Srednje šole 
Jesenice pod vodstvom 
Nataše Vester Trseglav, 
mladinski pevski zbor Bio-
tehniškega centra Naklo 

pod vodstvom Mateje Prap-
rotnik, mešani pevski zbor 
Gimnazije Škofja Loka pod 
vodstvom Žige Kerta in 
mešani mladinski pevski 
zbor Gimnazije Kranj pod 
vodstvom Erika Šmida. V 
poldrugi uri so dijakinje in 
dijaki – na odru jih je bilo 
skupaj več kot dvesto – nav-

dušili občinstvo s pestrim 
programom skladb, med 
drugim so zapeli tudi znane 
Življenje je lepo, Mlade oči, 
Ne bodi tak kot drugi, Zem-
lja pleše ...
Srečanje pevskih zborov 
gorenjskih srednjih šol in 
gimnazij vsako leto gosti 
druga šola.

Revija pevskih zborov
V dvorani jeseniškega gledališča je potekala revija pevskih zborov gorenjskih gimnazij in srednjih šol. 
Nastopilo je šest zborov s skupaj več kot dvesto mladimi pevci.

V pevskem zboru Srednje šole Jesenice Letim poje 67 dijakinj, vodi jih Nataša Vester Trseglav, zapele pa so tri pesmi,  
ki so jih podkrepile še s koreografijo. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice
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Urša Peternel

Na Koroški Beli deluje Far-
no kulturno društvo Koro-
ška Bela, katerega ustanovni 
in aktivni član je bil vse do 
svoje smrti tudi slikar Bran-
ko Čušin (1935–2009). Ena 
od slikarskih tehnik, ki jih je 
uporabljal, je bilo tudi slika-
nje s propolisom. Ker bo le-
tos 20. maja na Breznici 
potekala prva obeležitev sve-
tovnega dneva čebel, se 
bodo dogodkom pridružili 
tudi v Farnem kulturnem 
društvu in v maju pripravili 
razstavo Art propolis, na ka-
teri bodo na ogled slike, ki 
jih je Branko Čušin naslikal 
s propolisom. 

Art propolis – delo s 
propolisom
Kot je povedal Andrej Palo-
všnik iz Farnega kulturnega 
društva Koroška Bela, je 
Branko Čušin za svojo teh-
niko slikanja s propolisom 
na Apimondiji 2003 v Lju-
bljani prejel bronasto meda-
ljo. Čušin je o svoji povsem 
novi slikarski tehniki takrat 
zapisal: "Ideja, kako bi se 
dalo z naravnim barvilom s 
palete čebeljih produktov 
slikati, me je navdajala dalj 
časa. In po mnogih posku-
sih s propolisom sem uspel 
dobiti njegovo ustrezno raz-
topino in ozadje za nanaša-
nje te smolne snovi na pod-

lago. Najboljša in najpri-
mernejša podlaga je vseka-
kor les, ki je tudi prisoten v 
čebeljih bivališčih – panjih, 
čebelnjakih in je najbolj 
skladen z barvo propolisa (ta 
je od svetlorjave do temnor-
jave, odvisno od posame-
znega propolisa). Les mora 
biti dobro zglajen, da omo-
goča čim boljši nanos pro-
polisa in minimalne poteze 
z njim, ker je v osnovi to 
točkovno nanašanje z zelo 
tankim čopičem in s pomo-
čjo lesenih paličic. Propolis 
je smola in lastnost smole 
je, da nima razteznosti, ki se 
z višjo temperaturo še po-
slabša (lepljivost). Ta posto-
pek zahteva zelo natančno 
nanašanje, posebno pri zah-
tevnih motivih – portretih. 
Obstojnost teh slikanj je do-
bra. Postopek sem poime-
noval art propolis – delo s 
propolisom. Kot mi je zna-
no, je to prvi poskus slikanja 
s propolisom in se lahko ra-
zume kot tehnološka inova-
cija." S propolisom je upo-
dobil različne motive, od 
portretov znanih čebelarjev 
do tistih, ki so v pesmih, po-
vestih omenjali čebele. 

Od akvarela do vinorela
Čušinu je bil, tako Palo-
všnik, sicer najbolj pri srcu 
akvarel, je pa pri svojem 
delu uporabljal najrazličnej-
še tehnike in materiale, od 

risbe, akrila, pastela in olja 
do še nikoli uporabljenih 
načinov slikanja. Na festiva-
lu slovenskih vin je tako de-
nimo razstavil ciklus slik, 
narejenih s teranom, ki jih 
je imenoval vinoreli. 
Po podatkih Andreja Palo-
všnika je Branko Čušin v 
svojem ateljeju na rojstni 
Koroški Beli ustvarjal več 
kot štirideset let. Udeležil 
se je raznih slikarskih kolo-
nij. Samostojno se je pred-
stavil s tematskimi razsta-
vami: rože, konji, ograje, 
pogledi na Triglav, kozolci, 
čebelnjaki, Marija Poma-
gaj, krajinski motivi ... So-
deloval je tudi na več kot sto 

petdesetih razstavah v Av-
striji s tamkajšnjo pokrajin-
sko motiviko. V letih 2005 
in 2006 je poustvaril ume-
tnine svetovno znanih sli-
karjev: Leonarda da Vincija, 
Vincenta van Gogha, Rem-
brandta ... Leta 2009 je na 
razstavi Sončna pesem sv. 
Frančiška Asiškega v fran-
čiškanskem samostanu sv. 
Ane v Kopru predstavil 
novo tehniko, ki jo je sam 
poimenoval slikanje z na-
ravno oljčno barvo. Barvo je 
pridobil iz oljčnih listov s 
prekuhavanjem in filtraci-
jo. Je dobitnik Čufarjeve 
plakete in plakete Občine 
Jesenice za kulturo. 

Slike s propolisom
Prireditvam ob obeležitvi svetovnega dneva čebel letos 20. maja se bodo pridružili tudi v Farnem 
kulturnem društvu Koroška Bela z razstavo slik Branka Čušina, ki jih je ustvaril s propolisom.

"Sam menim, da slikanje s propolisom omogoča 
svojstven umetniški izraz, ki upošteva 'božansko 
darilo' čebel in njihovo vsebinsko in tudi 
duhovno sporočilo človeku (stvarstvu),"  
je zapisal Branko Čušin.

Branko Čušin ob eni od svojih slik, naslikanih s 
propolisom, na kateri je upodobil utemeljitelja modernega 
čebelarstva Antona Janšo z Breznice, katerega rojstni dan 
20. maj je bil proglašen za svetovni dan čebel.
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Požar na vozilu
Jeseniški policisti so prejeli prijavo o požaru na starejšem 
nevoznem vozilu in razširitvi ognja na nadstrešek, pod kate-
rim je bilo parkirano to vozilo. Na obeh stvareh je nastala 
materialna škoda, poškodovan ni bil nihče. Vzrok za požar 
policisti še ugotavljajo.

Trčil v zapornico
Na Jesenicah je voznik z osebnim avtomobilom trčil v zapor-
nico na prehodu ceste čez železniško progo. V nesreči je 
poškodoval zapornico, policisti pa ga obravnavajo zaradi kr-
šitve nepravilne vožnje z vozilom na prehodu ceste čez žele-
zniško progo. "Opozarjamo, da ima na prehodu ceste čez 
železniško progo vlak prednost pred vsemi udeleženci ce-
stnega prometa. Zato se morajo udeleženci pred prehodom 
ustaviti," je opozoril Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Vlom
Na Cesti železarjev na Jesenicah je neznani storilec iz objek-
ta v obnavljanju odtujil orodje.

Zaseg droge v prometu 
Prometni policisti so na Jesenicah obravnavali voznika, ki je 
bil pozitiven na hitri test za prepovedane droge, v postopku 
pa so mu zasegli tudi manjšo količino konoplje. Zoper voz-
nika je bil odrejen še strokovni pregled, iz prometa pa je bil 
zaradi vpliva mamil izločen. "Voznik ne sme voziti vozila v 
cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoak-
tivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za vožnjo. Za prekršek se voznik kaznuje z glo-
bo najmanj 1.200 evrov in sankcijo 18 kazenskih točk, ki 
pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
Sankcija je enaka, kot če bi voznik vozil z več kot 0,52 mg/l 
alkohola, učinek na voznika pa je velik in vpliva na zbranost, 
vidno polje, zmožnost presoje, reakcijski čas, povečuje pri-
pravljenosti za tveganje," je povedal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj.

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

V tednu med 5. in 9. mar-
cem so v Zdravstvenem 
domu Jesenice v sodelova-
nju z Gorenjskim društvom 
za boj proti raku obeležili 
slovenski Teden boja proti 
raku, ki je letos potekal pod 
geslom Priporočila proti 
raku naj ne obvisijo v zraku. 
Na stojnicah so ponujali pre-
ventivne zloženke, ozaveščali 
o nacionalnih programih, 
svetovali in učili samopregle-
dovanja dojk in mod. "Imeli 
pa smo tudi gradiva Društva 
onkoloških bolnikov Sloveni-
je, ki so priročno in skrbno 
napisana. Vsa gradiva so na 
voljo v Zdravstvenem domu 
Jesenice, v Zdravstveno 

vzgojnem centru, kjer se vsa-
ko zadnjo sredo ob 18. uri 
dobiva tudi skupina za samo-
pomoč bolnikov z rakom z 
imenom Pot k okrevanju. V 
skupino lahko pride vsak, ki 
je na poti okrevanja in reha-
bilitacije, saj bolniki in bolni-
ce z medsebojno pomočjo in 
izmenjavo izkušenj ob stro-
kovnem vodenju laže prema-
gujejo stiske, ki jih prinaša 
življenje z boleznijo," je deja-
la vodja Zdravstveno-vzgoj-
nega centra Jesenice Ksenija 
Noč.
"Če bi upoštevali priporočila 
in živeli zdrav življenjski slog, 
bi se delež raka v Evropi 
zmanjšal za trideset do petde-
set odstotkov, zato je preven-
tiva ključna!" je opozorila.

Priporočila proti raku ...
... naj ne obvisijo v zraku – to je geslo letošnjega Tedna boja proti raku, ki so ga obeležili tudi  
v Zdravstvenem domu Jesenice.

Živa Varl in Ksenija Noč iz Zdravstveno vzgojnega centra 
Jesenice

Bližajo se velikonočni prazniki in tudi letos bo na velikonoč-
no soboto, letos je to 31. marca, na trgu na Stari Savi potekal 
blagoslov jedi. Začel se bo ob 10. uri. Organizatorja sta Gor-
njesavski muzej Jesenice in Župnija Jesenice.

Velikonočni blagoslov jedi na Stari Savi

Urša Peternel

V dvorani Lorenz Glasbene 
šole Jesenice je potekal že tra-
dicionalni koncert dijakov in 
študentov, ki so pred leti z 
glasbenim izobraževanjem 
začeli na šoli, zdaj pa glasbe-
no pot uspešno nadaljujejo 
na glasbenih konservatorijih 
in akademijah v Sloveniji in 
tujini. Nastopilo jih je šest, in 
sicer Vita Mesec pri klavirju, 
Florjan Kozmus s harmoni-
ko, Timotej Willewaldt z vio-
lino, Romana Šimbera z vio-
lončelom, Leto Križanič Žorž 
pri harfi in Sajdin Horozovič 
s harmoniko. Trije med nji-
mi so tudi nagrajenci nedav-
nega 47. Tekmovanja mla-
dih slovenskih glasbenikov: 
Timotej Willewaldt je prejel 

zlato plaketo in 2. nagrado; 
Romana Šimbera srebrno 
plaketo in 2. nagrado ter po-
sebno nagrado za najboljšo 
izvedbo Haydnovega kon-
certa; Leto Križanič Žorž pa 
zlato plaketo in 1. nagrado 
ter posebno nagrado za do-
seženih sto točk in posebno 
nagrado za najboljšo izved-
bo obvezne skladbe. "Nasto-
pajoči so nam pričarali bo-
gat glasbeni večer, v kate-
rem smo zares uživali. Ve-
seli smo, da se vsako leto 
odzovejo našemu povabilu, 
saj s ponosom sledimo nji-
hovemu glasbenemu na-
predku in zorenju," je po 
koncertu povedala pomočni-
ca ravnateljice Glasbene 
šole Jesenice Klavdija Jarc 
Bezlaj.

Na domačem odru

Dijaki in študenti glasbe na koncertu na Jesenicah
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Janko Rabič

Slovensko društvo hospic – 
območni odbor za Gorenj-
sko je v sodelovanju z Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice v Kosovi graščini prip-
ravil pogovorni večer z nas-
lovom Življenje in mineva-
nje. Gre za družaben dogo-
dek Hospickafe z izmenjavo 
mnenj o minljivosti, vred-

notah življenja, rojstvu, 
smrti, radostih, žalosti in 
premagovanju najtežjih pre-
izkušenj. Gostje pogovora 
so bili Štefka Ferbežar z 
Jesenic, ustanoviteljica in 
prva predsednica Slovenske-
ga društva hospic za Gorenj-
sko, nekdanja ministrica za 
delo in direktorica Radia 
Triglav Rina Klinar in nek-
danji župan Jesenic Boris 

Bregant. Štefka Ferbežar je 
opisala takrat pionirsko 
delo, ki ga je začela opravlja-
ti na tem občutljivem podro-
čju, organizirala je šole za 
prostovoljce. Prav tako sta o 
izkušnjah in pogledu na 
minljivost življenja ter soo-
čanje s smrtjo v pogovoru z 
voditeljico Vesno Podlogar, 
prostovoljko hospica, govo-
rila Klinarjeva in Bregant.

Pogovor o življenju  
in minevanju 

Hospickafe v Kosovi graščini

Janko Rabič

Na Območni izpostavi Jav-
nega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Jesenice nadalju-
jejo z letošnjo izvedbo pro-
grama predstavljanja dejav-
nosti različnih ljubiteljskih 
skupin. Na območnem pre-
glednem srečanju folklor-
nih skupin v kulturnem 
domu na Slovenskem Javor-
niku je nastopilo šest sku-
pin iz občin Kranjska Gora, 

Jesenice in Žirovnica: otroš-
ka predšolska in otroška fol-
klorna skupina Breznica, 
folklorna skupina Mali Tri-
glav Slovenski Javornik - 
Jesenice, Mladinska folklor-
na skupina Biser Jesenice, 
Folklorna skupina KUD 
Jaka Rabič Dovje - Mojstra-
na in Folklorna skupina 
Juliana KŠD Hrušica. Z odr-
skimi postavitvami so ple-
salci predstavili del folklor-
ne tradicije z različnih 

območij. Poleg plesov so v 
program uvrstili nekdanje 
običaje, otroško igro in dru-
ge prizore iz vaškega življe-
nja. Strokovna spremljeval-
ca Adrijana Gaberščik za 
otroške in Anže Kerč za 
odrasle skupine sta si ogle-
dala nastope in v pogovorih 
z vodji skupin ocenila izved-
bo. To bo pripomoglo k še 
kvalitetnejšemu delu skupin 
pri ohranjanju bogate fol-
klorne dediščine. 

Ohranjajo bogato 
folklorno izročilo

Folklorna skupina Mali Triglav / Foto: Grega Vidmar

Ali ste danes kaj naredili 
za svoje zdravje?

Meritve krvnega 
sladkorja in 

krvnega pritiska

Cepljenje

Zobna 
preventiva

Ali sem 
fit?

Nosečnost

Nasveti iz 
lekarne

SVIT- model 
črevesa

Preventiva 
raka

Zdrava 
prehrana

Kontracepcija

Kdaj na 
urgenco?

Patronažna 
zdravstvena 

nega

Oživljanje 
in AED

DAN ZDRAVJA 2018

Vabljeni v dvorano Kolpern na Jesenicah
v petek, 6. 4. 2018, med 9. in 17. uro.
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Janko Rabič

Albina Seršen je na 93. dru-
žabnem srečanju z znanimi 
ljudmi na Društvu upoko-
jencev Jesenice gostila župa-
na Občine Jesenice Tomaža 
Toma Mencingerja s sopro-
go Nevenko. Tokrat nista 
bila v ospredju njegovo delo 
v vlogi aktualnega župana in 
občinska politika, v prije-
tnem klepetu sta nanizala 
kar nekaj zanimivih utrin-
kov iz družinskega življenja 
ter o svojih prejšnjih poklic-
nih poteh. Klepetali so o 
sinu Gregorju in dveh vnu-
kih, Andražu in Matevžu, ki 
jima zagotovo polepšata 
vsakdan. Andraž je prvošol-
ček in Tomaž ga pospremi 
do bližnje Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca, ki jo je 
tudi sam obiskoval, Albina 
Seršen pa je bila takrat rav-

nateljica te šole. Tomaž je 
rad obiskoval kopališče Uko-
va, tudi skakal je s stolpa. Z 
najvišjega mesta ni upal, 
zato je izbral enega nižje. 
Od nekdaj je bil po naravi 
delaven, zavzeto in resno se 
je loteval delovnih obvezno-
sti – s ciljem, da ideje, želje 
po boljšem uresniči v pra-
ksi. Najprej kot energetik v 
takratni Železarni, potem pa 
sta z Nevenko veliko dela in 
naporov vlagala v trgovski 
lokal na železniški postaji 
Tom, ki je bil znan števil-
nim Jeseničanom. Opisal je 
pot ob sprejemanju prvih 
funkcij in obveznosti, med 
drugim kot predsednik KS 
Sava, pa potem vse bolj od-
govorne naloge do poslanca 
v državnem zboru in sedaj v 
drugem županskem manda-
tu. Soproga Nevenka mu je 
ves čas v oporo, uspeva jima 

usklajevati poklicne in dru-
žinske obveznosti. Povedala 
je zanimivost, da se je ob 
preselitvi k Tomažu na dom 
na Ukovi nekaj časa bala po-
toka, ki je lahko tudi hudo-
urniški. Kot županova so-
proga se počuti dobro, rada 
se tudi udeleži dogodkov, ki 
jih zahteva protokol – pa 
tudi sicer.
Srečanje je bilo združeno s 
praznovanjem mednaro-
dnega dneva žensk. Vodite-
ljica Albina Seršen je pouda-
rila vlogo žensk v družbe-
nem življenju. Še vedno so 
prevečkrat zapostavljene, 
med drugim pri nagrajeva-
nju dela. V kulturnem pro-
gramu so nastopile pevke 
ženskega pevskega zbora 
Večerna zarja Društva upo-
kojencev Javornik - Koroška 
Bela pod vodstvom Francija 
Richtarja. 

Klepet z županom  
v družinskem tonu
Gost družabnega srečanja na Društvu upokojencev Jesenice je bil tokrat 
župan Tomaž Tom Mencinger s soprogo Nevenko.

Gosta Albine Seršen sta bila tokrat Nevenka in Tomaž Tom Mencinger.

Urša Peternel

Akrobati društva Partizan 
Jesenice so tekmovali v sko-
kih z male prožne ponjave 
na 23. Odprtem prvenstvu 
Renč. Tekmovanje je bilo 
hkrati prva kvalifikacijska 
tekma za Pokal Slovenije. 
Jeseniški akrobati so na tek-
mi zares blesteli in osvojili 
kolajne vseh treh barv. 

Na tekmi najnižje kategorije 
začetniki je med 37 deklica-
mi zmagala jeseničanka 
Ema Halimović in kot leto-
šnja začetnica osvojila svojo 
prvo zlato kolajno. V katego-
riji cicibanov je ekipa osvojila 
2. mesto, posamezno je bil 
najboljši Andrej Kenda na 6. 
mestu, 7. in 8. mesto sta 
osvojila David Benjamin 
Vavtar in Nik Veskovič, Uroš 

Vukeljič je bil 24. Še uspe-
šnejše so bile cicibanke. Eki-
pa je osvojila pokal za 2. me-
sto, Žana Žagar pa bronasto 
kolajno za 3. mesto, v ekipi 
pa so bile še: 9. Nana Gmaj-
nar, 11. Staša Hančič, 17. Tin-
kara Eniko, 20. Neža Klobu-
čar in 25. Vanesa Gia Mla-
kar. V kategoriji mlajših de-
klic je ekipa osvojila 2. me-
sto. Izkazale so se tudi posa-
mezno: 2. mesto je osvojila 
letošnja državna prvakinja 
Danaja Osmančević, 4. je 
bila Neža Rižmarič Hladnik, 
15. Zala Biček, v ekipi so bile 
tudi Zala Sitar, Ela Lokovšek 
in Ema Omejc Kravanja. 
Mlajši deček Jakob Košir je 
bil odličen osmi. V kategoriji 
starejših deklic je bila Katja 
Stojanovič 15. Pri mladinkah 
se je Sara Žvan uvrstila na 
solidno 10. mesto. 
V finale Pokala Slovenije na 
1. kvalifikaciji sta se uvrstili 
Danaja Osmančević in Neža 
Rižmarič Hladnik. Danaja 
je kljub nezgodi osvojila 2., 
Neža pa 3. mesto.

Kolajne vseh treh barv

acroni
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Smo v polfinalu!

Železarji so imeli pred četrto tekmo lepo 
prednost in priložnost, da si z zmago kot 
prvi zagotovijo polfinale v Alpski hokejski 
ligi. Trener Gaber Glavič glede na prejšnjo 
tekmo sprememb ni uvajal, zaupal je že pre-
verjeni taktiki in igralcem. Srečanje so bolje 
začeli domači hokejisti, si ustvarili kar nekaj 
lepih priložnosti, vendar je bil vratar Saun-
ders vsakič na mestu. Za mnoge ključen tre-
nutek tekme je prišel že v 5. minuti prve 
tretjine, ko je na klopi za kaznovane zaradi 
prekrška sedel Čimžar. Branilci Olimpije so v 
obrambni tretjini Jesenic naredili napako, 
do ploščka je prišel Alagič in sam zadrsal 
pred vrata Tilna Spreitzerja, podal do Logar-
ja, ta pa je neubranljivo zadel. S tem zadet-
kom so se Železarji otresli pritiska Olimpije 
in v nadaljevanju zaigrali veliko bolje.
Nekaj sto jeseniških navijačev je v nadalje-
vanju gledalo večinoma enosmeren promet 
v obrambni tretjini domačih hokejistov. V 
33. minuti so Železarji lepo izkoristili menja-
vo, takoj, ko je prišel s klopi na led, je do 
ploščka prišel Kalan, ušel obrambi in še po-

večal vodstvo jeseniških hokejistov. Le ne-
kaj minut kasneje je z modre črte ustrelil 
Planko, njegov strel pa je končal za hrbtom 
mladega vratarja Spreitzerja. Po visokem 
vodstvu železarjev igralci Olimpije nikakor 
niso našli pravega recepta, da bi premagali 
še enkrat odličnega vratarja Saundersa. V 
zadnji tretjini so gostje samo še potrdili svo-
jo premoč v letošnji sezoni. S hitrim drsa-
njem, natančnimi podajami in lepimi akcija-
mi so prišli še do treh zadetkov. Najprej je 
obrambi Olimpije ušel Piispanen in natanč-
no meril ter zadel za 0:4. Vodstvo s petimi 
zadetki je svoji ekipi prinesel Magovac, viso-
ko zmago pa je 8 minut pred koncem z 
igralcem več potrdil še mladi branilec Nejc 
Stojan. 
Hokejisti Jesenic so uvrstitev v polfinale 
proslavili s svojimi najbolj zvestimi navijači, 
ki tudi tokrat niso razočarali in so Tivoli 
obarvali rdeče. Uvrstitev v polfinale je zago-
tovo velik uspeh, za marsikoga, ki je tekme 
železarjev spremljal že med sezono, pa niti 
ne tako veliko presenečenje.

ČETRTFINALE, HALA TIVOLI
HK SŽ OLIMPIJA – HDD SIJ ACRONI JESENICE 0 : 6

VABLJENI NA POLFINALE ALPSKE HOKEJSKE LIGE! 

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se bodo v polfinalni seriji Alpske hokejske lige 
pomerili z aktualnimi prvaki, hokejisti ekipe Rittner Buam. Italijane bo v dvorani 
Podmežakla pričakalo vroče vzdušje in nekaj tisoč navijačev hokejistov v rdečem. 
Pridi in bodi naš šesti igralec!
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Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 30. marca 
2018, na Go renj ski glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, 
ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Pravilno geslo je PONOVNO PRI NAS DAME IZBIRAJO. 
Sponzor križanke je bil Altteater Sarajevo, ki je 17. marca v 
Gledališču Toneta Čufarja Jesenice uprizoril uspešnico 
Dame izbirajo. Podarili so tri vstopnice, ki so jih izžrebani 
nagrajenci prejeli po pošti. Nagrajenci so: Srečko Rudolf, 
Jesenice; Iva Obleščak, Kranj; Jasna Mravlje, Jesenice.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Medeni zajčki  
z ingverjem
(približno 50 zajčkov, izreza-
nih z modelčki za piškote)
Potrebujemo: 20 dag medu, 
15 dag rjavega trsnega sladkor-
ja, 5 dag masla, ščepec soli, 30 
dag bele moke, 20 dag pirine 
gladke moke, začimbe: 2 žlici 
mletega ingverja, 1 žličko mle-
tega cimeta, 1 žličko mletega 
kardamoma, 1 jajce, 1 rumen-
jak, eno in pol žličke sode 
bikarbone. 
Drugo: jajce za premaz, 
posušene brusnice za oči in 
belo glazuro za repke iz 15 dag 
sladkorja v prahu, 5 dag oluš-
čenih sezamovih semen in 
malo limoninega soka. 

Priprava: Med, sladkor, 
maslo in sol segrejemo v 
večji ponvi največ do 40 sto-
pinj. Zmes ohladimo in 
vmešamo jajci, dodamo še 
dišave, moko in sodo bikar-
bono. Testo dobro zmešamo 

in oblikujemo v kepo. Testo 
naj pokrito počiva nekaj ur 
ali čez noč. Nato testo razva-
ljamo pol prsta debelo. Za 
valjanje uporabljamo ostro 
moko. Z modelčkom izreže-
mo piškote – zajčke ali dru-
ge figure. Položimo jih na 
pekač, pokrit s papirjem za 
peko. Po vrhu jih dvakrat 
namažemo z razžvrkljanim 
jajcem. Za oči jim dodamo 
brusnice. Pečemo jih 10–15 
minut pri 175 stopinjah Cel-
zija. Ohlajene okrasimo z 
glazuro za repke. Zmešamo 
sladkor v prahu, oluščena 
sezamova semena, ki jih dve 

sekundi meljemo v mlinčku 
za kavo, in toliko limonine-
ga soka, da je zmes gosta in 
ne teče. Z dvema žličkama 
polagamo kupčke na repke 
že ohlajenih piškotov. Suši-
mo jih nekaj ur na zraku. 
Piškote nato hranimo v 
zaprti posodi ločeno od osta-
lih peciv. Prava aroma se 
razvije šele čez nekaj dni.

Slovenski pirhi
Če se malo potrudimo, lah-
ko sami narišemo slovenske 
pirhe, ki so kar male umet-
nine. 

Potrebujemo: podstavek za 
risanje, da se nam pirh ne pre-
mika. Jaz imam kar škatlico 
za zdravila, v katero izrežem 
elipsasto luknjo, v katero polo-
žim jajce. Najlepše se riše na 
bela spihana jajca. Potrebuje-
mo še: vodoodporne flomastre, 
akrilne barve, tanke čopiče št. 
0 ali 1, lak za akrile in svilen 
trak širine 3 milimetre za obe-
šalo. Najprej prilepimo trak 
okrog pirha in na vrhu nare-
dimo zanko za obešanje. 
Motiv narišemo najprej s 
svinčnikom, nato ga dva do 
trikrat pobarvamo. Vsakič 
barvo nanesemo na posuše-
ne barve na pirhu. Čez dan 
ali dva pirhe polakiramo. 
Na sliki so pirhi s sloven-
skim narodnim ornamen-
tom. Lepo je, da narišemo 
tudi simbole, kot npr. jagnje 
z banderom na rdečem pir-
hu, ki je najmogočnejši sim-
bol velike noči. Jagnje z ban-
derom pomeni vstalega Kri-
stusa, rdeč pirh pa kaplje 
Kristusove krvi. Pa vesele veli-
konočne praznike vsem želim!

Pred veliko nočjo
Tradicionalni velikonočni peki, to je potici in belemu kruhu, bomo dodali še piškote, da bo malo 
spremembe. Spremembe pa razveseljujejo, pravi latinski pregovor. 

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

AVTOR:
CVETO
ERMAN

OPUŠČAJ,
GRAFIČNO 
ZNAMENJE

NA IZPUŠČE-
NI VOKAL

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

POSAMEZEN
TISKAN
IZVOD

ROBERT
ALTMAN

SVOJE-
GLAVOST

RESTAVRA-
CIJA KAZINA 
META JANC 

S.P.JESENICE
040 312 281

PREKINITEV
PRI KARTAN-

JU ZARADI 
KRŠENJA

PRAVIL

OSEBNI 
ZAIMEK

NERAZ-
SEKAN

KOS DEBLA

MLADINSKA 
PISATELJICA
(1905 - 1994,

MILČEK 
TIČEK)

TELESNO
RAZVIT
ČLOVEK

1 7

PRINOS
IMETJA

V ZAKON

1 ROČICA

MAJHNA
ŠPORTNA
JADRNICA

5 2 11

PODARITEV

3 7

KONICA

PRIPOMOČEK 
ZA VID

KATARINA
(LJUBKO)

6 4 3

ELEKTRIČNO
PREKINJALO

JELEN V 
PREDNJI 

INDIJI IN NA
ŠRI LANKI

NIKALNICA

ZMAGA PRI
ŠAHU

5 4

IGLASTO
DREVO

PREB. 
POKRAJINE
V VIETNAMU

MLADA
KRAVICA

11 6 12

RAJKO
LOTRIČ

3 KAZALNI
ZAIMEK

MORALNOST

UMETNO
USNJE

ANTON 
NANUT

SLABI, 
NEKVALI-

TETNI
IZDELKI

7 4

DEL KMEČ-
KEGA VOZA

OGNJENIK NA
SICILIJI

12 OBLIKA
IMENA

STANISLAV
SPLETENI

LASJE

8 6

KAZINA
JESENICE-

POLETI TUDI
V SENCI POD

KOSTANJI 

GOROVJE V
KAMNIŠKIH
ALPAH, NAD
ROBANOVEM

KOTOM 

STROKOVN-
JAK ZA VINA

IME NEK-
DANJE

PRAVNICE
CERAR

UROŠ
ROJKO

NOETOV
SIN

ODLIČNA
PLOŠČA ZA 

RAZVAJANJE
KRALJEV

GL. MESTO
INDIJSKE 
DRŽAVE
MADHJA
PRADEŠ

RAZLIČNA
VOKALA

NADZORNIK 
V ŠPARTI

PONOVITEV
VERZOV,
PRIPEV

NEKDANJI 
INDIJANCI V

PERUJU
POSODA
ZA URIN

PETER
KLEPEC

HIP,
TRENUTEK

1 13

VRSTA
 SREDNJE
INDIJSKE 

OPICE

9 IME IGRALCA
SOTLARJA

OBLIKA IME- 
NA KLARA

10 NASVET,
PODUK

GRDOBA

POLOTOK V 
JADRANU

BELG. POLIT.
(HENRY)

6 1

IME IN 
PRIIMEK 

DRAMATIKA 
IN REŽISERJA

(1925-2000)

VRAŠČENJE

KEMIJSKI
ZNAK ZA 
ARGON

DRAMA
KARLA
ČAPKA

IME TV NAPO.
SENICA

9 14

LIBERIJSKI
POLITIK,

PREDSEDNIK
(SAMUEL)

VODJA KITAJ.
REVOLUCIJE

ZEDONG
ALBERT

EINSTEIN

PRIPADNIKI
ŽUPNIJE

OLIVER
(LJUBKO)

4 LISTINA ZA
VARSTVO

IZUMA
SPODNJI DEL

PROSTORA

7 2 4

KOST
PODLAHT-

NCA

NESOGLASJE

JANKO
KERSNIK

8 PTICA
DONTARICA

DRAGO
IBLER

ENICA

MERI
AVSENAK

10 3

MOŠTVENA
IGRA NA

LEDU

13 2
VALJASTI

MESNI 
IZDELEK

14

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  5 / 2017 

PP. 124, 4001  KRANJ

TURŠKI 
VELIKAŠ

STARO IME 
MESTA TVER 

V RUSIJI
DELO

TLAČANOV

VLJUDNO
VABLJENI
V RESTA-
VRACIJO 
KAZINA

SLOVARČEK: DOE: liberijski politiki (Samuel),     REZUS: vrsta indijske opice,     KSENIJA PRUNK: naša mladinska pisateljica,     APORT: prinos imetja v zakon,
KALININ: staro ime mesta Tver v Rusiji,    EFOR: nadzornik v Španiji,     DRONTA: vrsta ptice,     AKSIS: jelen v Šri Lanki

Sponzor današnje križanke je Restavracija Kazina Meta Janc, s. p., Cesta železarjev 9, Jesenice, tel. 04 583 76 30. Nudijo boga-
to izbiro domače hrane, kosila, osvežilne solate, jedi po naročilu, slavnostne menije za organizirana praznovanja in zabave, 
dostavo hrane v službo ali na dom. Za naše reševalce so pripravili štiri nagrade: 1. nagrada: kosilo za dve osebi, 2. nagrada: 
kosilo za dve osebi, 3. nagrada: pica, 4. nagrada: pica. Nagrade bodo nagrajencem postregli v Restavraciji Kazina na Jesenicah.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Danes, v petek, ob 18. uri bo v konferenčni dvorani Kolperna 
potekal prvi polfinale Pesniškega turnirja. Gre za prireditev, 
na kateri izbirajo najboljšo neobjavljeno slovensko pesem in 
podeljujejo naziv vitez/vitezinja poezije. Pesniki lahko na 
natečaju sodelujejo z eno samo pesmijo, ki ne sme biti dalj
ša od šestdeset verzov. Strokovna komisija nato izbere 24 
polfinalistov, ki se pomerijo na dveh polfinalnih nastopih za 
dvanajst mest v finalu. Na Jesenicah se bo dvanajst pesnic 
in pesnikov pomerilo za šest mest v finalu. Prireditev bosta 
povezovala Zora A. Jurič, pobudnica turnirja, in Nino Flisar, 
urednik pri Založbi Pivec. Strokovna žirija bo razglasila štiri 
finaliste, dva pa bo z glasovanjem izbralo občinstvo. Gost 
polfinalnega turnirja bo kantavtor Tadej Vesenjak. 

Polfinale pesniškega turnirja

Petek, 23. marec
KOSOVA GRAŠČINA, ob 17. uri

Redni letni občni zbor Muzejskega društva Jesenice

PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA POD 
GOLICO, ob 17. uri

Velikonočna ustvarjalna delavnica za otroke

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri
Prvi polfinale: Pesniški turnir in izbor viteza poezije 2018

RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE, ob 18. uri
Odprtje likovne razstave Likovnega društva LIPA Domžale

Sobota, 24. marec
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 14.30

Blagoslov butaric

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 15. uri
Izdelovanje cvetnonedeljskih began'c

Ponedeljek, 26. marec
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 15.30

Zdrav življenjski slog – delavnica; osnove fitnesa

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA 
BELA, ob 19. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Vietnam in 
Kambodža

Torek, 27. marec
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop kitaristov

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, PESIMIST: vedno negativen in črno
gled; predava Zmago Godina

Sreda, 28. marec
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 9. uri

Brezplačna praktična delavnica: Govorica telesa v poslovnem svetu

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Nefiks Jezikovni klub za mlade na Jesenicah – ANGLEŠČINA.

Angleška konverzacija na zabaven način

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Mladinska skupina VI2; avtorska predstava ZOC

Četrtek, 29. marec
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 16. uri

Nastop Predšolske glasbene vzgoje in Glasbene pripravnice s pred
stavitvijo instrumentov

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Mladinska skupina VI2; avtorska predstava ZOC

TEA-TER BAR, ob 20. uri
Glasbeni koncert MCJ: Glasbena mineštra

Petek, 30. april
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 15.30

Zdrav življenjski slog – delavnica; osnove fitnesa

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI ŽAREK, od 16. do 19. ure
Velikonočna ustvarjalna delavnica

Sobota, 31. marec
TRG NA STARI SAVI, ob 10. uri

Velikonočni žegen jedi na Stari Savi

STAVBA A, PRITLIČJE, AVLA DOMA DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 11.30

Blagoslov velikonočnih jedi

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje ŠRI LANKA

Nedelja, 1. april
DVORANA V DOMU DR. FRANCETA BERGELJA, ob 15. uri

Velikonočna maša

Dogodki od 23. marca do 5. aprila
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Monthy Python; KRALJ ARTUR IN SVETI GRAL

Ponedeljek, 2. april
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 15.30

Zdrav življenjski slog – delavnica; osnove fitnesa

Torek, 3. april
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, OB 18. URI

SpoMLADI ustvarjamo – dobrodelni koncert dijakov Gimnazije Jese
nice

Sreda, 4. april
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, dopoldan

24. Kekčevo srečanje – regijsko srečanje otroških gledaliških skupin

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ves dan
Triglav Trophy in Narcisa Cup: Mednarodno tekmovanje v umetno
stnem drsanju 

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Nefiks Jezikovni klub za mlade na Jesenicah – ANGLEŠČINA.

Angleška konverzacija na zabaven način

Četrtek, 5. april
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, dopoldan

24. Kekčevo srečanje – regijsko srečanje otroških gledaliških skupin

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, cel dan
Triglav Trophy in Narcisa Cup: Mednarodno tekmovanje v umetnos
tnem drsanju 

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop godalcev

Športni dogodki in prireditve
Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v športni dvorani Pod
mežakla, Jutranja vadba za starejše

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

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

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

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

Vsak petek, ob 10.30, vodena vadba s kineziologom

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

Aktivnosti za mlade 

SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice: 
  ponedeljek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00–21.00 KICKFIT (Kbv Sa
murai)

 torek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YUKI) 

 sreda: 19.00–20.00 KICKFIT (Kbv Samurai)

 četrtek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YUKI) 

 petek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00–21.00 KICKFIT (Kbv Samurai)

 sobota: 19.00–20.30 karate (Fight club)

 nedelja: 19.00–20.30 karate (Fight club)

Aktivnosti za osnovnošolce 

SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice: 
ponedeljek: 17.30–18.30 KICKBOX

torek: 17.00–19.00 Hiphop/brakdance (Motoric Movement),  
            18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YUKI)

sreda: 17.00–19.00 hip hop (MIKI PŠ plesna šola)

četrtek: 18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YUKI) 

petek: 17.30–18.30 KICKBOX

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22 Jesenice
Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure, DNEVNI KLUB MCJ – na
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam 

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

Ob nedeljah, od 19. ure dalje: NEDELJSKI KALEJDOSKOP (pobuda 
mladih)

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

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

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, vsak torek ob 16. uri

Cirkuška šola klovna Jaka – več informacij na e mail jaka.srpcic@
gmail.com ali 040 635 549

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, vsak torek in sredo od 
14.30 do 16. ure

Pripravimo se na nov šolski dan

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK, od 16. 
do 18. ure

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

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

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

vsak torek v mesecu, od 17. ure do 18.35 Nemške urice

vsaka sreda v mesecu, od 17. ure do 18.30 Ustvarjalne delavnice

vsak četrtek v mesecu, od 17. ure do 17.45 Ure pravljic

vsak petek v mesecu, od 10. ure do 10.45 Brihtina pravljična dežela

prvi četrtek v mesecu, ob 13.30 Modri kviz

zadnji četrtek v mesecu, od 18. ure do 18.45 Lepo je biti bralec 

 

Aktivnosti za vrtce
WALDORFSKI VRTEC SONČNICA NA JESENICAH

Vsako sredo od 16.30 do 18. ure – igralne urice za otroke od 1. do 6. 
leta

 

Razstave
Do 18. maja 2018, Kosova graščina, Muzejska razstava: Zgodovina 
šolstva na Jesenicah

Do nadaljnjega, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

Do nadaljnjega, od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice, razstava 
Poslikano telo fotografa Nika Bertonclja (F3 FZS)
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Andraž Sodja

Na oživljenem smučišču 
Španov vrh so minulo sobo-
to pripravili prvi Dan retro 
smučanja, na katerega so 
povabili smučarje z več kot 
trideset let starimi kosi 
opreme. Odziv je presenetil 
tudi organizatorje, saj se je 

odzvalo deset smučarjev z 
bolj in manj starimi kosi 
smučarske opreme, od 
legendarnih Elanovih smuči 
RC do še starejših Elanovih 
smuči znamke Attache iz 
začetka šestdesetih let do 
skoraj stoletja starih lesenih 
smučarskih palic. Smučarji 
na stari opremi so lahko 

smučali trideset odstotkov 
ceneje, čakala pa jih je tudi 
veleslalomska preizkušnja, 
po kateri so ugotovili, da je 
smučanje na starih smučeh 
precej težje kot na novih, a 
so se vseeno nepozabno 
zabavali. Eden od tekmoval-
cev je na tekmo prišel celo iz 
Ljubljane. Kot se za smučar-

sko srečanje spodobi, so 
izbrali tudi najboljše tekmo-
valce, med katere so podelili 
retro kolajne in simbolični 
šampanjec, ki ga je odnesel 
najbolj starinsko opremljeni 
smučar Alojz Noč iz Javor-
niškega Rovta, drugo mesto 
je zasedel Janez Tarman, 
tretje pa Mihael Thaler.

Dan retro smučanja
Na smučišču Španov vrh v Planini pod Golico so pripravili prvi Dan retro smučanja, ki se ga je 
udeležilo deset smučarjev s starejšo opremo.

Zmagovalec Alojz Noč

Tekmovalci v stari smučarski opremi

Urša Peternel

Sedmega aprila bo Čufarjev 
trg na Jesenicah znova zaži-
vel v znamenju znanosti in 
fantastike na letošnjem že 
tretjem festivalu znanosti in 
fantastike Meteorita, ki ga 
ekipa Društva za razvoj turi-
zma Jesenice pripravlja v 
počastitev enkratnega astro-
nomskega dogodka, padca 
meteorita na Planski vrh na 
Mežakli 9. aprila 2009. 
"Letošnja rdeča nit festivala 
bodo slovenski domišljijski 
junaki z nadnaravnimi moč-
mi. Ob zabavnih vsebinah, 
ki bodo povezane z osrednjo 
tematiko festivala, pa pripra-

vljamo tudi vrsto znanstve-
nih vsebin, tako bodo naj-
mlajši lahko spoznavali 
vesolje v planetariju, zabav-
no kemijo z Mladim znans-
tvenikom, se preizkusili v 
izdelavi papirnatih letal s 
člani Društva upokojencev 
Jesenice, si ogledali nastop 
viteške skupine Gašperja 
Lambergarja," je povedal 
Andraž Sodja iz Društva za 
razvoj turizma Jesenice. 
Organizatorji so letos prip-
ravili tudi vrsto novosti, med 
drugim tekmovanje v suva-

nju simuliranega meteorita 
za pokal Meteorite, obisko-
valci bodo lahko poskusili 
premagati gorenjskega 
samuraja Chorchypa, za 
zabavo pa bosta poskrbela 
Tilen Artač in Aleksander 
Pozvek. 
V sodelovanju z revijo 
Supernova in KUD Police 
Dubova bodo trije slovenski 
avtorji fantastičnih del 
nagrajeni za najboljša dela, 
pestra pa bo tudi ponudba 
na stojnicah, kjer bo mogo-
če najti vse od festivalskih 
magnetkov, različnih zbira-
teljskih rekvizitov, stripov 
manga in japonskih sladka-
rij do knjižne ponudbe 

založb in bukvarn ter števil-
ne druge vsebine. 
Potekala pa bo tudi vrsta 
bolj strokovnih pogovorov 
na temo fantastike in znan-
stvene fantastike z gosti 
Igorjem Harbom, Aljošo 
Harlamovim in Mitom 
Gegičem. Obiskovalci bodo 
lahko spoznali avtorje slo-
venskega risanega filma 
Martin Krpan in si ogledali 
projekciji filma, potekal bo 
pogovor o japonskih risan-
kah ... Prireditev sofinancira 
Občina Jesenice.

Tretji festival 
Meteorita 2018
Društvo za razvoj turizma Jesenice tudi letos  
v začetku aprila pripravlja festival znanosti in 
fantastike Meteorita, s katerim obeležujejo 
obletnico padca meteorita na Planski vrh na 
Mežakli 9. aprila 2009.

V nedeljo, 8. aprila, v sklopu festivala Meteorita 
2018 v sodelovanju z markacisti Planinskega 
društva Jesenice pripravljajo tudi pohod s Kočne 
do mesta padca meteorita na Planskem vrhu na 
Mežakli. 

Mladinska gledališka skupi-
na VI2, ki deluje pod okril-
jem Gledališča Toneta 
Čufarja, pripravlja premiero 
predstave ZOC v režiji Vida 
Klemenca. Nastala je po 
motivih črtic Ivana Cankar-
ja, od tod tudi naslov ZOC 
- Zelo originalni Cankar. Kot 
pravijo, so črtice zoca sku-
šali malce osladkati s 
humorjem, razgibanostjo in 
s trikrat prevreto ustvarjal-
nostjo. Nastopajo Gašper 
Stojc, Manca Bertoncelj, 
Manca Ropret, Tomaž Pirc, 
Armin Čulić, Sara Ravnik, 
Aljaž Pohar, Anja Dolar in 
Ana Čop. Premiera bo v sre-
do, 28. marca, ob 19. uri na 
odru jeseniškega gledališča, 
ponovitev dan kasneje, v 
četrtek, 29. marca.

ZOC – Zelo originalni 
Cankar

V nedeljo, 1. aprila, na odru 
jeseniškega gledališča prip-
ravljajo že 51. ponovitev 
komedije Kralj Arthur in sve-
ti gral Montyja Pythona. 
Predstava je zadnja leta tra-
dicionalno dobrodelna (izku-
piček namenijo za letovanje 
otrok) in na sporedu 1. apri-
la, po petdeseti ponovitvi so 
jo nameravali "ugasniti", a 
so gledalci lani podpisovali 
peticijo, da se to ne zgodi ... 
Prvič so jo uprizorili že leta 
2006. Režiser uspešnice je 
Gregor Čušin. Kot so nam 
zaupali v gledališču, pa je 
Čušin tudi avtor teksta novo 
nastajajočega muzikala ZA 
Zmerej, katerega premiera 
bo še letos.

Prvega aprila spet Kralj 
Arthur in sveti gral
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