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Županova priznanja za 
odličen uspeh
Objavljeno je javno povabilo 
odličnim jeseniškim dijakom 
in študentom, ki jim bo žu-
pan ob občinskem prazniku 
prvič podelil priznanja in na-
grade.
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Dvajset uspešnih let 
gradbenega podjetja
Podjetje Kovinar Gradnje ST 
z Jesenic je s slovesnostjo v 
Kolpernu obeležilo dvajsetle-
tnico poslovanja.
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KULTURA

Resničnostni šov 
družine Holzer
Režiser Vid Klemenc je to-
krat ustvaril predstavo Peep 
show, ki je pravzaprav re-
sničnostni šov, ki se dogaja 
na gorski kmetiji.
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ZANIMIVOSTI

Hobi kot poslovna 
priložnost
Pod okriljem Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske (RA-
GOR) je potekal projekt 
Ustvarjalni podjetnik, v sklo-
pu katerega so podjetniška 
znanja nabirali ustvarjalci 
unikatnih izdelkov.
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Urša Peternel

Predstava Ti nori tenorji 
Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana je zmagovalka le
tošnjih 29. Čufarjevih dni, 
festivala ljubiteljskih gleda
lišč, ki v novembru tradicio
nalno napolni dvorano jese
niškega gledališča. Komedi
ja v režiji Gojmirja Lešnjaka 
Gojca je prejela Čufarjevo 
plaketo za najboljšo predsta
vo v celoti po izboru strokov
ne žirije, prav tako jo je za 
najboljšo izbralo občinstvo, 
ki ji je podelilo oceno 4,75. 
Poleg tega je Damijan Perne 
za vlogo svetovne operne 
zvezde Tita Merellija v ome
njeni predstavi prejel Čufar
jevo plaketo za najboljšo 
moško vlogo. Delček svoje
ga opernega znanja je prika
zal tudi na slovesni podelitvi 
in še enkrat znova navdušil 
publiko, ob tem pa dejal, da 
člani Šentjakobskega gleda
lišča vselej radi pridejo na 
Jesenice, na Čufarjevem 
odru se počutijo zelo doma
če, nagrade pa jim veliko po
menijo. Čufarjevo plaketo 
za najboljšo žensko vlogo je 
strokovna žirija podelila 
Maši Kavčič za vlogo Anne
tte v predstavi Bog masakra 
v izvedbi KUD Fofite Med
vode, posebno nagrado za 
idejno zasnovo in uprizori
tveni koncept pa je prejela 
predstava Macbeth v režiji 

Tomaža Kranjca in izvedbi 
KUD Zarja Trnovlje iz Ce
lja. 
Člani Gledališča Toneta Ču
farja Jesenice so letos nasto
pili s predstavo Samotni za
hod, ki se je po izboru ob
činstva z oceno 4,31 uvrstila 
na drugo mesto, domači 
igralec Boštjan Smukavec 
pa je bil za vlogo očeta Wel
sha med nominiranci za 
najboljšo moško vlogo.
Na zaključni slovesnosti so 
se posebej poklonili dvema 
igralcema jeseniškega gle

dališča – Tatjani Košir in 
Ivanu Berlotu  Taubiju: Ko
širjeva letos obeležuje šest 
desetletij udejstvovanja v 
gledališču, Berlot pa petde
set let. 
V tednu dni se je na Čufarje
vem odru zvrstilo šest tek
movalnih predstav, po bese
dah predsednika organiza
cijskega odbora Borisa Bre
ganta so bile vse zelo kako
vostne in tudi dobro obiska
ne, pri nekaterih je celo 
zmanjkalo sedežev v dvora
ni. Bregant se je zahvalil 

vsem, ki so skrbeli za izved
bo festivala, tako domačemu 
gledališču kot tudi jeseni
škim podjetjem, ki so fi
nančno podprla festival, Ob
čini Jesenice in Javnemu 
skladu RS za kulturne dejav
nosti, predvsem pa publiki, 
ki vsako leto napolni dvora
no jeseniškega gledališča. 
Bregant je tako vse obisko
valce že povabil na jubilejne, 
30. Čufarjeve dneve prihod
nje leto.

Zmagali nori tenorji
Zmagovalka letošnjih Čufarjevih dni je predstava Ti nori tenorji v režiji Gojmirja Lešnjaka Gojca in 
izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Za najboljšo so jo izbrali tako žirija kot občinstvo.

Zmagovalci letošnjih Čufarjevih dni, člani Šentjakobskega gledališča Ljubljana 

6. stran

Podjetje KOV kupilo 
nekdanjo lužilnico
Vrsto let propadajoč objekt nekdanje lužilnice 
kislin na območju nekdanjega Fiproma na 
Jesenicah je kupilo podjetje KOV. 4. stran

Pr' Hostar 
polni 
kinodvorane
Satirična komedija Pr' 
Hostar, ki so jo ustvarili 
fantje z Jesenic, je postala 
ena največjih domačih 
filmskih uspešnic. 
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Miha peče  
tudi piškote
Miha Smolej, gospodar kmetije 
Smolej v Planini pod Golico, se 
je zdaj lotil še peke domačih 
piškotov.
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DARILNI BON 

5 €
Bon je unovčljiv od 25. 11. do 31. 12. 2016, ob nakupu nad 20 €, v prodajalni 
Lisca, Cesta svobode 19a, Bled. Ob posameznem nakupu je mogoče unovčiti 

en bon. Bon ni zamenljiv za gotovino. Ne velja za izdelke v akciji.
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Urša Peternel

Prostovoljno gasilsko druš
tvo Koroška Bela je pred 
dnevi slavnostno prevzelo 
novo gasilsko vozilo, prihod
nje leto pa načrtujejo še 
nakup vozila za Prostovolj
no gasilsko društvo Hruši
ca. Obenem naj bi dve novi 
vozili dobili tudi jeseniški 
poklicni gasilci, in sicer 
vozilo cisterno za prevoz 
vode in posebno vozilo za 
posredovanje ob nesrečah s 
kemijskimi snovmi. "V pri
hodnjem letu pa z veseljem 
pričakujemo tudi ureditev 
gasilskega poligona za po
trebe gorenjskih gasilcev, ki 
bo zgrajen na Jesenicah," je 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.
Nove prostore je na Jeseni
cah dobilo Kulturno pro
svetno športno humanitar
no (KPŠHD) društvo Vuk 
Karadžić, kar je po župano
vih besedah pomembna 
dopolnitev jeseniške multi
kulture. "To nas izredno 
veseli, saj večina članov pri
haja ravno z Jesenic. Dobili 
so lepe, urejene prostore, 
zato se zahvaljujemo tudi 
donatorjem in prostovolj
cem. Lahko smo ponosni 
na pisano mešanico narod
nosti na Jesenicah, v priho
dnosti pa moramo na ohra
njanju tega bogastva in 
sodelovanju tudi graditi," je 
poudaril.
Občina Jesenice je v dogovo
ru s pobrateno občino 
Nagold začela pripravljati 
stalno obeležje, ki bo nado
mestilo kopijo kipa marti
narja s krožišča iz plastične 
mase, ki ga je v parku v 
Nagoldu načel zob časa. "V 
ta namen smo stopili v stik s 

Srednjo šolo Jesenice, kjer 
so pripravili načrte za izvrst
no skulpturo v podobi plav
ža, ki bo izdelana iz materi
alov, ki jih proizvaja jeseni
ško podjetje Acroni, z laser
sko graviranimi simboli 
občine Jesenice. Prepričan 
sem, da bo ta skulptura do
bro predstavljala Jesenice v 
naši pobrateni občini," je 
povedal župan.
Nekaj besed pa je namenil 
tudi vandalizmu, ki se zad
nje čase znova pojavlja v 
mestu. "Nazadnje so se tovr
stna dejanja pojavila na 
območju nove prečne pove
zave med TVD Partizan in 
Staro Savo. Vandalizem se 
je pojavil celo v dvigalih. 
Nerazumljivo mi je, da 
nekateri povzročajo škodo 
vsem krajanom Jesenic, 
zato bomo odločno ukrepali 
proti storilcem teh dejanj. 
Pozivam pa tudi krajane s 
štirinožnimi prijatelji, da 
skrbijo za čistočo sprehajal
nih poti, po vsej verjetnosti 
bomo tudi na tem področju 
poostrili nadzor," je še napo
vedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

Na Občini Jesenice so se 
odločili, da bodo odslej 
(tako kot v nekaterih drugih 
občinah) nagrajevali tudi 
odlične dijake in študente. 
Tako so v nedavno spreme
njeni odlok o občinskih pri
znanjih dodali novo vrsto 
priznanj, to je priznanja 
župana za uspehe v času 
šolanja. Priznanja, ki jih bo 
župan podelil ob prazniku 
občine 20. marcu, so name
njena odličnim dijakom 
srednjih šol, ki so dosegli 
izjemen uspeh na maturi 
(so zlati maturantje), in 
odličnim študentom, ki so 
zaključili študij s povprečno 
oceno vseh letnikov študija 
in diplomske naloge 9,5–10. 
Priznanja so namenjena 
dijakom in študentom, ki 
imajo stalno prebivališče v 
občini Jesenice. Poleg priz
nanja bodo dijaki prejeli 

tudi nagrado v višini 200 
evrov neto, študentje pa v 
višini 300 evrov neto.
Predloge za podelitev pri
znanj bodo vsako leto po 

zaključku šolskega oziro
ma študijskega leta zbirali 
z javnim povabilom, letoš
nje je objavljeno na splet
ni strani Občine Jesenice 

in v Jeseniških novicah. 
Prijave s potrebnimi doka
zili na Občini Jesenice 
zbirajo do 23. decembra 
letos.

Županova priznanja 
za odličen uspeh
Objavljeno je javno povabilo odličnim jeseniškim dijakom in študentom, ki jim bo župan ob 
občinskem prazniku prvič podelil priznanja in nagrade. 

Uspešnim dijakom in študentom bo župan Jesenic ob vsakem občinskem prazniku 
podeljeval priznanja z denarno nagrado. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6 T: 04 58 69 200 
4270 Jesenice F: 04 58 69 270
 obcina.jesenice@jesenice.si

 ttp://www.jesenice.si

Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list 
RS, št. 62/2016) Občina Jesenice objavlja 

JAVNO POVABILO
ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA  

OBČINE JESENICE
ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA

Ob prazniku občine Jesenice, 20. marcu, bo župan občine Jese-
nice podelil priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, 
ki so dosegli izjemen uspeh na maturi, in odličnim študentom, ki 
so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in 
diplomske naloge 9,5–10. 

Pogoji za dijake:
–   na javno povabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki imajo 

stalno prebivališče v občini Jesenice in so dosegli izjemen 
uspeh na maturi (zlati maturanti),

–   vlogi je treba kot dokazilo priložiti fotokopijo maturitetnega 
spričevala.

Pogoji za študente:
–   na javno povabilo se lahko javijo študentje, ki imajo stalno 

prebivališče v občini Jesenice in so zaključili študij s povpreč-
no oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10,

–   vlogi je treba kot dokazilo priložiti potrdilo o opravljenih izpi-
tih z izračunano povprečno oceno vseh letnikov študija, potr-
jeno od visokošolske organizacije oz. fakultete, s potrdilom o 
opravljeni diplomski nalogi, iz katere je razvidna dosežena 
ocena diplomskega dela.

Kandidati naj pisne vloge skupaj s svojimi kontaktnimi podatki 
in zgoraj navedeno dokumentacijo posredujejo do petka,  
23. 12. 2016, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom: "PODELITEV PRIZNANJ 
ZA USPEHE V ČASU ŠOLANJA".

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri Mojci Levstik 
po telefonu številka 04 5869 233 ali na elektronskem naslovu: 
mojca.levstik@jesenice.si.

Številka: 094-2/2016 
Datum:    25. 11. 2016 

Urša Peternel

V jeseniški občini ima Dim
nikarstvo Dovrtel koncesijo 
za opravljanje dimnikar
skih storitev še do konca 
letošnjega leta, zatem pa v 
veljavo stopi novi zakon o 
dimnikarskih storitvah, ki 
uveljavlja licenčni sistem. 
Po novem zakonu bomo 
dimnikarsko družbo lahko 

izbirali sami, in sicer s sez
nama dimnikarskih družb, 
ki bo objavljen na spletni 
strani ministrstva za okolje. 
Konkretno to pomeni, da 
morajo tisti uporabniki, ki 
se bodo odločili zamenjati 
dimnikarsko družbo za 
opravljanje dimnikarskih 
storitev na svoji mali kuril
ni napravi, to storiti do 30. 
junija 2017. Ta družba bo 

potem opravljala dimnikar
ske storitve pri omenjenem 
uporabniku najmanj eno 
leto. V primeru, da uporab
nik ne bo izbral druge dim
nikarske družbe, bo storitev 
še naprej opravljal doseda
nji izvajalec, če bo seveda 
pridobil licenco oziroma 
dovoljenje. 
Na ministrstvu za okolje ob 
tem poudarjajo, da licenčni 

sistem uporabnikom prina
ša prijaznejše izvajanje sto
ritev in cenovno konkurenč
nost, saj bodo določene naj
višje dovoljene cene storitev. 
Bodo pa uporabniki še nap
rej imeli obveznost, da omo
gočijo prvi pregled za novo 
vgrajene male kurilne nap
rave in njihov vpis v eviden
co ter da dovolijo izvajanje 
dimnikarskih storitev.

Dimnikarja bomo izbirali sami
Od novega leta naprej bomo dimnikarsko družbo lahko izbrali sami.

V 63. letu starosti je nenadoma umrl občinski svetnik občine 
Jesenice Branko Bergant, ki je bil izvoljen na listi Demokra-
tične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS). Župan Jese-
nic Tomaž Tom Mencinger je svojcem izrekel sožalje, pre-
minulemu članu občinskega sveta pa se bodo poklonili tudi 
z minuto molka na decembrski seji občinskega sveta.

Umrl občinski svetnik Branko Bergant

Občinski svet je na oktobrski seji obravnaval predlog za raz-
rešitev članice in imenovanje novega člana Odbora za oko-
lje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, v okviru 
katerega je z mesta članice odbora razrešil Vesno Lavtižar, 
na njeno mesto pa imenoval novega člana Fikreta Avdića. 

Nov član odbora za okolje in prostor

V Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla naj bi 
še ta mesec pridobili odločbo o poskusnem obratovanju 
objekta za biološko obdelavo odpadkov. Te zdaj začasno 
skladiščijo, kar po mnenju nekaterih prebivalcev Spodnjega 
Plavža povzroča neznosen smrad. "Družba Ekogor prevze-
ma odgovornost za povečane emisije smradu, ki bi lahko 
bile posledica začasno skladiščenih količin odpadkov. Že od 
samega začetka skladiščenja odpadkov se trudimo zmanj-
šati emisije smradu na najnižjo možno raven; naše začetne 
aktivnosti so vključevale baliranje odpadkov, sedaj odpadke 
prekrivamo s folijo. Z začetkom poskusnega obratovanja 
bomo začeli tudi z biološko obdelavo začasno skladiščenih 
odpadkov, s ciljem, da čimprej dosežemo ničelno stanje 
skladiščenih količin. Tedaj realno pričakujemo, da CERO 
Mala Mežakla ne bo več predstavljal vira emisij smradu za 
okoliške prebivalce," so pojasnili v družbi EKOGOR, ki ima 
koncesijo za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v obči-
ni Jesenice. 

Z začetkom biološke obdelave konec smradu?

ŽUPAN
Tomaž Tom MENCINGER, lr.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
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KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 17/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 94, ki je iz šel 25. novembra 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Jeseniško gradbeno podjetje 
Kovinar Gradnje ST letos 
obeležuje dvajsetletnico. 
Osrednja prireditev ob jubi-
leju je potekala v banketni 
dvorani Kolperna na Jeseni-
cah, udeležili pa so se je šte-
vilni poslovni partnerji, za-
posleni ter predstavniki ob-
čin, tudi župan Jesenic To-
maž Tom Mencinger z obe-
ma podžupanoma. 

Direktor podjetja Mirko 
Krašovec je orisal zgodovi-
no podjetja, ki je bilo usta-
novljeno leta 1996. Na za-
četku je bilo zaposlenih 59 
ljudi, do leta 2000 so delo-
vali predvsem na področju 
nizkih gradenj, zadnja leta 
pa so prepoznaven gradbi-
nec tudi na področju viso-
kih gradenj. V teh letih so 
zgradili številne pomembne 
objekte na območju celotne 
Gorenjske, od šol, vrtcev, 

kanalizacij, hotelov, baze-
nov, industrijskih objektov 
... Letni prihodki znašajo 
med deset in dvanajst mili-
jonov evrov, lani so ob do-
brih desetih milijonih evrov 
prihodkov ustvarili 647 ti-
soč evrov čistega dobička. 
Ta čas imajo zaposlenih 45 
ljudi, med njimi tudi proi-

zvodne delavce, večina je 
zaposlenih za nedoločen 
čas. »S to ekipo izpolnjuje-
mo zastavljene cilje, delamo 
v vseh gorenjskih občinah 
od Kranjske Gore do Žele-
znikov, poslujemo uspešno, 
zadnji dve leti pa, ker je za-
radi stanja v državi javnih 
naročil manj, delamo čeda-
lje več za zasebne investitor-
je. Da smo prepoznaven in 
zaželen partner pri investi-
torjih, kaže tudi dejstvo, da 
nam zaupajo izvedbo del, 
četudi pri nekaterih projek-
tih včasih nismo najcenej-
ši,« je poudaril Krašovec. 
Podjetje je tudi družbeno 
odgovorno, saj je zadnja leta 
sponzor uspešne jeseniške 
plavalke Anje Klinar, spon-
zorirajo pa tudi jeseniške 
hokejiste.
Večinski lastnik podjetja je 
družba Oniks Invest in di-
rektor Florijan Velikajne je 
predstavil zgodovino obvla-
dujoče družbe, ki bo priho-
dnje leto praznovala tridese-
tletnico. 

Dvajset uspešnih let 
gradbenega podjetja
Podjetje Kovinar Gradnje ST z Jesenic je s slovesnostjo v Kolpernu obeležilo dvajsetletnico 
poslovanja. V teh letih so zgradili številne pomembne objekte na območju celotne Gorenjske, od šol, 
vrtcev, kanalizacij, hotelov, bazenov, industrijskih objektov ...

Nekdanji direktor Franc Stegnar, predstavnik večinskega 
lastnika Florijan Velikajne in direktor Mirko Krašovec 

Slovesnosti v Kolpernu so se udeležili tudi jeseniški župan z obema podžupanoma in 
župan Bleda

Podjetje je s projekti prisotno tudi v jeseniški 
občini, med drugim so izvedli drugo fazo 
celostne obnove Osnovne šole Koroška Bela, 
obnovo električnih napeljav v Osnovni šoli 
Poldeta Stražišarja, izdelali ločevalno steno in 
ubežno jamo v obratu Jeklarna ter lužilno kad v 
Acroniju, sodelovali pri nadgradnji Centralne 
čistilne naprave Jesenice, zgradili salon vozil 
Škoda, proizvodni objekt Patan, Sumida na 
Blejski Dobravi, povezovalni kanal Črna vas, 
pomožno nogometno igrišče v Podmežakli, 
kanalizacijo Spodnji Plavž, Lekarno Plavž ...

Urša Peternel

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) je predstavil 
projekt Zdravje v občini, ki 
prikazuje zdravstveno sta-
nje ljudi v slovenskih obči-
nah in primerjavo med slo-
venskimi občinami. Na Go-
renjskem ima največ nega-
tivnih kazalnikov glede na 
slovensko povprečje prav 

občina Jesenice (sledita ji 
občini Jezersko in Tržič). 
Kot izhaja iz raziskave, je v 
jeseniški občini 28,4 odstot-
ka prekomerno prehranje-
nih otrok in mladostnikov, 
kar je največ na Gorenjskem 
(v Sloveniji je povprečje 
24,6 odstotka), telesni fi-
tnes otrok pa je nižji od slo-
venskega povprečja. Delež 
oseb, ki prejemajo zdravila 

za sladkorno bolezen in po-
višan krvni tlak, je višji od 
povprečja, prav tako tudi 
stopnja bolnišničnih obrav-
nav zaradi srčne kapi. Bolni-
ška odsotnost je bila v pov-
prečju 15,8 dne na leto (v 
Sloveniji je povprečje 13,7 
dne). Jeseniška občina izsto-
pa tudi po kajenju, saj kadi 
31 odstotkov ljudi (v Sloveni-
ji 24 odstotkov). Slabši od 

slovenskega povprečja sta 
tudi odzivnost v program 
Svit – presejanju za raka de-
belega črevesa in danke ter v 
program Zora – presejanju 
za raka materničnega vratu. 
Je pa stopnja umrljivosti za-
radi samomora bistveno 
nižja od slovenskega pov-
prečja, znaša 13 na 100.000 
prebivalcev, medtem ko v 
Sloveniji znaša 22.

Veliko bolniških odsotnosti, 
kadilcev, kapi ...
Po raziskavi inštituta za javno zdravje je jeseniška občina najmanj zdrava na Gorenjskem.

Podjetje SIJ Acroni Jesenice je prejelo zlato okoljsko nagrado v 
kategoriji okolju prijazen postopek za inovacijo Brezkislinsko 
čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin. Inovacija že ima 
zlato nacionalno priznanje za inovativnost GZS. Kot je pouda-
ril direktor razvoja v SIJ Acroni dr. Matevž Fazarinc, je inovaci-
ja vsestranska: »Inovacija brezskislinskega čiščenja toplo in 
hladno valjanih pločevin je popolna 'win-win' inovacija. Stari 
postopek brušenja trakov pločevine smo nadomestili z inova-
tivnim postopkom brezkislinskega čiščenja trakov, ki omogo-
ča višjo produktivnost, nižje obratovalne stroške, boljše konč-
ne lastnosti pločevine, izboljšano varnost pri delu in izrazito 
nižji okoljski odtis.« Zmaga odpira SIJ Acroniju sodelovanje 
na tekmovanju za evropsko okoljsko nagrado EBAE.

Za zlato inovacijo še zlata okoljska nagrada

Zahvaljujem se predsedniku 
Planinskega društva Jesenice 
Vladu Hledetu, Branku Kli-
narju, Borisu Pervanji in Mar-
celu Vogelniku za nesebično 
delo čiščenja okolice, pri obnovi 
in ponovni namestitvi spomin-

Zahvala
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Prejeli smo
ske plošče tragično preminuli-
ma Bredi Rinaldo in Janji Kri-
vic v Kačjem jeziku v Špikovi 
skupini. Iskrena hvala tudi 
Katarini Zrnič, oskrbnici koče 
Planina pod Golico.
Vsem gornikom in pohodni-
kom pa varen korak po poteh 
naših lepih slovenskih gora! 
Hvala vsem!

   Marjeta Rinaldo, 
Ljubljana 

Sredi meseca je vodenje Zavoda za šport Jesenice kot vršilec 
dolžnosti direktorja prevzel Gaber Šorn, ki je bil že doslej 
zaposlen v zavodu. Funkcijo bo opravljal največ leto dni, 
svet zavoda pa bo predvidoma v začetku prihodnjega leta 
objavil nov razpis za direktorja. Dosedanji dolgoletni direk-
tor Zoran Kramar se je upokojil.

Novo vodstvo Zavoda za šport Jesenice
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Urša Peternel

»Stavbo smo kupili ne glede 
na vse zgodbe, ki so krožile, 
statična analiza stavbe pa je 
pokazala, da je v zelo dob-
rem stanju. Res pa je, da je 
bila zanemarjena in propa-
dajoča in smo iz nje morali 
odpeljati več ton odpadkov,« 
je povedal Vojo Jovičić, dire-
ktor in lastnik podjetja KOV 
z Jesenic, ki je pred kratkim 
kupilo stavbo nekdanje 
lužilnice kislin na območju 
nekdanjega Fiproma na Sta-
ri Savi. Za 2600 kvadratnih 
metrov velikansko stavbo 
nekdanje lužilnice kislin 
Občina Jesenice dolgo ni 

mogla najti kupca, saj so si 
vsi, ki so se zanimali za 
nakup, premislili zaradi 
strahu, kaj se utegne skriva-
ti pod objektom, v katerem 
so nekoč lužili kisline. Pod-
jetje KOV je za nakup odšte-
lo nekaj več kot 200 tisoč 
evrov, v obnovo pa jih bodo 
vložili še okrog 300 tisoč, 
kar bodo delno financirali s 
kreditom. Za nakup so se 
odločili, ker se jim obetajo 
novi posli izdelave večjih in 
težjih kovinskih konstruk-
cij, pri čemer bodo na novo 
zaposlili vsaj deset ljudi (v 
podjetju je sicer 38 zaposle-
nih). Obenem pa bodo v 
novi stavbi uredili interni 

učni center za kovinarje, v 
njem pa izobraževali nove 
sodelavce. Kot je poudaril 
Vojo Jovičić, bodo v njem 
izkušeni zaposleni ter zuna-
nji inštruktorji prenašali 
znanje na mlade sodelavce. 
»Glavni cilj je, da obdržimo 
dolgoletno tradicijo kovinar-
stva na Jesenicah, zato smo 
na objekt tudi obesili plakat, 
da stavbo obnavljamo za 
bodoče kovinarje,« je pove-
dal direktor, ki kot največjo 
vrednost podjetja, ki je nas-
talo iz majhne obrtne delav-
nice, omenja zaposlene, nji-
hovo znanje, pripadnost 
podjetju in medsebojne 
odnose. 

Podjetje KOV kupilo 
nekdanjo lužilnico
Vrsto let propadajoč objekt nekdanje lužilnice kislin na območju nekdanjega Fiproma na Jesenicah je 
kupilo podjetje KOV. 

Direktor in lastnik podjetja KOV Vojo Jovičić in vodja 
proizvodnje Anže Mrak v veliki stavbi lužilnice, ki jo že 
obnavljajo.

Stavba nekdanje lužilnice kislin bo postala sodoben poslovni objekt, v njem bo tudi interni 
učni center za kovinarje.

Urša Peternel

Tajno skladišče orožja, 
streliva in druge opreme so 
v letih 1990 in 1991 imeli v 
hiši Zdenka Tratnika in v 
stavbi kulturnega in gasil-
skega doma na Blejski 

Dobravi. Na Tratnikovi hiši 
sta spominsko ploščo 
odkrila tedanji komandant 
Občinskega štaba TO Jese-
nice Bojan Šuligoj in pred-
sednik občinskega veteran-
skega odbora Jesenice Leo-
pold Bizalj, zapel je Vete-

ranski pevski zbor, ki ga od 
ustanovitve vodi prav Zden-
ko Tratnik, ki je zbranim 
tudi spregovoril. Predsed-
nik Janez Koselj je orisal 
vlogo tistih, ki so hranili 
orožje in drug material. Na 
stavbi kulturnega in gasil-

skega doma pa sta ploščo 
odkrila Franc Srpčič in 
župan občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger, 
nastopila pa sta veteranski 
pevski zbor in mladi har-
monikar Aleš Jakopič iz 
Planine pod Golico.

Spominski plošči
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska je na Blejski Dobravi odkrilo dve 
spominski plošči na stavbah, kjer so v letih 1990 in 1991 tajno hranili orožje, strelivo, sanitetni 
material in drugo opremo Teritorialne obrambe.

Odkritje spominske plošče na hiši Tratnikovih ...  ... in na stavbi kulturnega in gasilskega doma.

Urša Peternel

Javna agencija RS za varnost 
prometa je podelila priznan-
ja za preventivno delo na 
področju prometne varnosti 
in za prizadevanja za večjo 
varnost v prometu. Prejem-
nik svečane listine je tudi 
predsednik Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPV) občine Jesenice 
Aleš Koželj. Kot so zapisali v 
obrazložitvi, je Aleš Koželj že 
več kot dvajset let tesno pove-
zan s prometno varnostjo. 
Najprej je delal kot policist, 
nato pa kot inšpektor v PU 
Kranj, tudi v novi službi, na 
Medobčinskem inšpektoratu 
in redarstvu občin Jesenice, 
Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica pa je njegovo delo 
tesno povezano s prometom. 

"Kot predsednik SPV Občine 
Jesenice je s svojim pristo-
pom, strokovnim znanjem 
in delom delo sveta predsta-
vil javnosti v najboljši luči, 
kot največji dosežek pa lahko 
štejemo dejstvo, da se pome-
na prometne varnosti, s tem 
pa tudi preventive in vzgoje v 
cestnem prometu v občini 
Jesenice zavedajo tako politi-
ka, lokalna skupnost, gospo-
darstvo, strokovna javnost in 
ne nazadnje vedno več mla-
dih. Aleš Koželj sodeluje kot 
član SPV tudi v Občini Žiro-
vnica. Ob sodelovanju AVP, 
AMZS in ostale strokovne 
javnosti je znal povezati vse 
akterje v občini Jesenice za 
dosego enega in edinega cil-
ja, da bi bili udeleženci v 
cestnem prometu varni," so 
zapisali.

Priznanje za 
preventivno delo
Aleš Koželj je prejel priznanje Javne agencije za 
varnost prometa.

S podelitve priznanja (Aleš Koželj je v sredini)
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VABILO
4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne 

strategije Občine Jesenice

OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST 
NAŠEGA MESTA

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije 
Občine Jesenice vas vabimo na 

4. javno razpravo z naslovom 
"Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta", 

ki bo v torek, 29. 11. 2016, ob 16. uri v Kolpernu 
(Fužinska cesta 2, Jesenice).

Celostna prometna strategija (CPS) je dokument, ki je name-
njen reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa s 
poudarkom na zagotavljanju dobrih pogojev za ranljivejše 
udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji (celostni pris-
top), ter spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. 
CPS je torej nov način razmišljanja, ki pomeni korak k bolj traj-
nostnemu načrtovanju prometa v občini. Celostna prometna 
strategija prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno 
enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in uspešnostjo gos-
podarskega razvoja. Naložbo sofinancirata Republika Sloveni-
ja in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Na četrti javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili 
izbiranju ukrepov. Ciljno izbiranje ukrepov bo izvedeno z 
namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih 
površin v občini Jesenice s ciljem doseganja zastavljene vizije.
Za nas in našo prihodnost je pomembno, da v procesu izdela-
ve prometne strategije sodelujete tudi občani, saj ste sami 
najbolje seznanjeni o pomanjkljivostih v prometnem režimu 
občine Jesenice.
Zaradi zagotovitve vseh pripomočkov pri izvedbi javne razpra-
ve vas prosimo, da se do petka, 25. novembra 2016, prijavite 
preko telefonske pošte tjasa@b22.si ali telefona 041 370 762. 
Za več informacij se lahko obrnete tudi na Andraža Tolarja: 
andraz.tolar@jesenice.si ali 04 5869339.
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Andraž Sodja

»Končno, je beseda, ki smo 
jo v teh dneh pogosto slišali, 
saj smo prejeli dolgo oblju-
bljeno gasilsko vozilo za pre-
voz moštva,« je ob slavno-
stnem prevzemu gasilskega 
vozila povedala predsednica 
PGD Koroška Bela Jana Er-
zar Medić. S to pridobitvijo 
se blanski prostovoljni gasil-
ci podajajo v stodvajseto leto 
delovanja, zato so se lotili 
tudi obsežne prenove gasil-
skega doma. Ob tej priložno-
sti se je predsednica društva 
zahvalila vsem, ki so poma-
gali tako pri delovnih akcijah 
kot pri zbiranju sredstev. 
Novi kombi, ki bo gasilcem 
služil tako za intervencije kot 
tudi udeležbo na tekmova-
njih in usposabljanjih gasil-
ske mladine, je večnamen-
sko vozilo z bogato opremo, 
namenjeno operativnemu 
delovanju. "Botra" vozila je 

Helenka Lipovec, ki je že ob 
100-letnici prispevala za bro-
nasti znak sv. Florjana na 
steni gasilskega doma, za 
prejšnje vozilo, podarila pa je 

tudi kipec sv. Florjana. Pre-
daje vozila se je udeležil tudi 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, novo vozilo pa je blago-
slovil župnik Jože Treven. V 

kulturnem programu je na-
stopil pevski zborček Osnov-
ne šole Koroška Bela in gasil-
ska mladina, za zabavo pa je 
poskrbel Gorenjski kvintet.

Novo gasilsko vozilo
Prostovoljno gasilsko društvo Koroška Bela je prevzelo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva.

Novo vozilo za prevoz moštva PGD Koroška Bela / Foto: PGD Koroška Bela

Andraž Sodja

V prostorih Farnega kultur-
nega društva Koroška Bela 
so odprli razstavo Velenje 
po Velenju, kjer so predsta-
vili ročna dela – izdelke ve-
zenja, s katerimi so se člani-
ce krožka ročnih del pred-
stavile na 4. mednarodnem 
festivalu vezenja v Velenju. 
Festival, ki se ga je udeležilo 
več kot 25 društev iz več dr-
žav oziroma več kot 200 
razstavljavcev, obiskujejo 
vse od začetka, tokrat pa so 
zabeležile tudi izvrstne re-
zultate, in sicer sta bili dve 
deli v finalu, eno pa je preje-
lo nagrado za tretje mesto, 
in sicer delo Marje Jalen, 
članice Farnega kulturnega 

društva Koroška Bela, na kar 
so posebej ponosni. 
V krožku ročnih del na Koro-
ški Beli, ki ga vodi Sonja Vil-
man, se tedensko zbira od 10 
do 20 aktivnih članic. »Zdi se 
nam pomembno takšno delo 
prenašati na mlajše, da ta tra-
dicija ne zamre. Upokojenke, 
ki imajo več časa, se priključi-
jo. Žal se ne priključijo naj-
mlajši, imamo eno osnovno-
šolsko klekljarico. Pomemb-
no je, da se pokažemo, konec 
koncev so vezenine tudi del 
slovenske narodne noše. Ta-
kšna tekmovanja pa so prilo-
žnost, da se pokaže ta bogata 
tradicija,« je povedala Katrca 
Horvat iz krožka ročnih del 
pri Farnem kulturnem dru-
štvu Koroška Bela.

Uspeh krožka ročnih del

Marja Jalen je v Velenju prejela nagrado za tretje mesto.

Urša Peternel

Sredi meseca so zaključili 
dela prve faze pri projektu 
ureditve vaškega jedra na 
Blejski Dobravi. V tem sklo-
pu so uredili električni pri-
ključek, postavili razdelilno 
omaro, uredili vaško korito 
z vodovodnim priključkom 
in postavili stojnico. Na 
vzhodnem delu trga so po-
stavili tudi robnike v obliki 
elipse okrog vaškega korita 
ter ob robu ceste. A če je bila 

ocenjena vrednost del 30 ti-
soč evrov, pa je bila končna 
vrednost izvedenih del zara-
di prostovoljnega dela kraja-
nov in lokalnih obrtnikov in 
podjetnikov le dobrih 12 ti-
soč evrov. "Ob tem se zahva-
ljujemo vsem sodelujočim, 
ki so poskrbeli, da je vaško 
jedro začelo dobivati svojo 
podobo, ki bo namenjeno 
druženju in povezovanju 
krajanov ob različnih dogod-
kih," so povedali na Občini 
Jesenice.

Urejajo vaško jedro

Vaško jedro bo namenjeno druženju krajanov.

Urša Peternel

V Kolpernu je potekalo tre-
tje delovno srečanje skupine 
projekta Recall, ki sodeluje 
pri spremljanju premikov in 
ostalih sprememb na obmo-
čju plazu Potoška planina. V 
skupini so poleg Občine Je-
senice še geologi iz Geodet-
skega zavoda Slovenije, geo-
deti iz podjetja Modri pla-
net, civilna zaščita Jesenic, 
Uprava RS za zaščito in re-
ševanje (izpostava Kranj), 
Agrarna skupnost Potoki, 
Krajevna skupnost Sloven-
ski Javornik - Koroška Bela 
ter prebivalci Koroške Bele. 
Kot je po srečanju povedal 
podžupan Jesenic Miha Re-
bolj, redno spremljajo pre-
mike plazu, v izvajanju pa 
so tudi dodatne geotehnične 
in geofizične meritve, ki 
bodo pripomogle k boljše-

mu razumevanju premikov 
na plazu in s tem tudi oceni 
verjetnosti sprožitve plazu. 
"V sklopu programa Recall 
bi radi kot enega izmed 
ukrepov za zmanjšanje 
ogroženosti naselja Koroška 
Bela izvedli razširitev dosto-
pne ceste do zaplavne pre-
grade številka 2, kar bi omo-
gočilo njeno redno praznje-
nje in preprečevanje zapro-
jevanja struge Bele skozi 
vas. Obenem želimo urediti 
hudournik ob omenjeni ce-
sti, ki prav tako negativno 
vpliva na ogroženost Koro-
ške Bele pred visokimi voda-
mi," je dejal Rebolj. Sanacija 
plazu je sicer v pristojnosti 
države, a si na Občini Jese-
nice prizadevajo, da bi pri-
dobili sredstva iz državnega 
proračuna za nadaljnje 
ukrepe na samem plazu in 
na potoku Bela.

Spremljanje plazu

Janko Rabič

Nikoli ni prepozno! Te bese-
de so bile vodilo Majdi Ga-
šperin z Jesenic, da je ure-
sničila željo iz mladosti. Že 
takrat je rada slikala, potem 
pa za to ni nikoli našla pra-
vega časa. Vse drugo je bilo 
bolj pomembno in ji je za-
polnjevalo vsakdanji ži-
vljenjski ritem. Pred šestimi 
leti pa se je pridružila sekciji 
kreativnosti pri Ljudski uni-
verzi Jesenice. Dobila je ve-
selje za različne vrste ustvar-
janja, najbolj pa jo navdušilo 

slikanje. In kja najraje upo-
dablja na svojih slikah? Kot 
pravi, rada hodi v hribe, v 
naravo in zato je ta tema 
tudi med njenimi najbolj 
priljubljenimi mitivi, ko jih 
prenaša na slikarsko platno. 
Kot dodaja, ji vedno ne uspe 
najbolje, vendar malodu-
šnost prežene volja in takoj 
je lepše. Slik se je nabiralo 
vse več in letos je zbrala po-
gum, da svojo ljubiteljsko 
ustvarjalnost na platnu 
predstavi širši javnosti. 
Tako je bila v novembru v 
razstavnem salonu v Kultur-
nem domu na Slovenskem 
Jaovrniku na ogled njena 
prva samostojna slikarska 
razstava s preprostim naslo-
vom Amaterska likovna 
dela. Na platno je ujela raz-
lične motive gora, pokrajin 
in druge utrinki iz vsakda-
njega življenja.   

Slikanje, želja iz mladosti
Majda Gašperin z Jesenic je uresničila željo iz mladosti in začela slikati, 
svoja dela pa je predstavila na prvi samostojni razstavi.

Ljubiteljska slikarka Majda Gašperin

Na redni seji so se sestali člani sveta Krajevne skupnosti 
Plavž. Seznanili so se z informacijo, da so ob zaključku ak-
cije ocvetličevanja podelili priznanja 33 krajanom za lepo 
urejene balkone. Izvedeli so tudi, da so bile meritve krvnega 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka, ki so jih izvedli s pro-
stovoljkami Društva diabetikov Jesenice, zelo uspešne. Ude-
ležilo se jih je kar okrog osemdeset krajank in krajanov, pri 
več kot desetih udeležencih pa so ugotovili prekomerne vre-
dnosti in jih napotili k zdravniku. Pri obravnavi proračuna 
Občine Jesenice za leto 2017 so bili člani sveta zadovoljni, 
da proračun občine Jesenice končno vsebuje tudi ureditev 
otroških igrišč, pogrešajo pa načrte za ureditev parkirišča na 
opuščeni zelenici pri objektu Tavčarjeva 3b. Člani sveta so 
kar nekaj časa namenili pripravi na novoletno srečanje sta-
rejših krajanov, starih osemdeset let in več, ki bo potekalo 7. 
decembra v prostorih Osnovne šole Toneta Čufarja Jeseni-
ce. V nadaljevanju so člani sveta sprejeli tudi program dela 
sveta za leto 2017. Med pobudami, predlogi in vprašanji je 
bilo poudarjeno slabo opravljeno delo pri ureditvi križišča 
pri Fakulteti za zdravstveno nego, saj se je komaj mesec dni 
po zaključnih delih posedel jašek. Opozorili so tudi na neu-
rejeno makadamsko pot in parkirišče na južnem delu plato-
ja ter da javno komunalno podjetje ob površinah, ki niso ob 
glavnih cestah, ne pospravlja listja.

Meritev se je udeležilo osemdeset krajanov
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Zmagali nori 
tenorji
Zmagovalka letošnjih Čufarjevih dni je predstava 
Ti nori tenorji v režiji Gojmirja Lešnjaka Gojca in 
izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Za 
najboljšo so jo izbrali tako žirija kot občinstvo, 
Čufarjevo plaketo za najboljšo moško vlogo pa je 
prejel tudi igralec v predstavi Damijan Perne.

Predstava Ti nori tenorji je prepričala tako strokovno žirijo kot občinstvo. / Foto: Marko Burnik

Damijan Perne in Maša Kavčič sta prejela Čufarjevi plaketi 
za najboljšo moško oziroma žensko vlogo. / Foto: Gorazd Kavčič

Člani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice so letos nastopili 
s predstavo Samotni zahod, ki se je po izboru občinstva z 
oceno 4,31 uvrstila na drugo mesto, domači igralec Boštjan 
Smukavec pa je bil za vlogo očeta Welsha med nominiranci 
za najboljšo moško vlogo. / Foto: Urša Peternel

V sklopu spremljevalnega programa so združili umetnost 
igre, slikarstva in glasbe v dogodku Klobuki pripovedujejo 
idejnega vodje Miroslava Pengala. Trije slikarji Linharta – 
Andreja Srna, Tanja Eržen in Miroslav Pengal – so slikali 
klobuke iz predstav, model pa je bila igralka Jasna Koron.  

Urša Peternel

Ob letošnjih Čufarjevih dne-
vih so posebno pozornost 
namenili dvema jubilanto-
ma, ki sta odrskim deskam 
skupaj zapisana kar sto deset 
let. Tatjana Košir je namreč 
letos obeležila šestdesetletni-
co nastopanja na jeseniškem 
odru, Ivan Berlot - Taubi pa 
petdesetletnico.

"Sama ne vem, kdaj so ta 
leta minila ... Prišla sem kot 
najstnica, zdaj sem babica s 
petimi vnuki in petimi prav-
niki ..." je dejala Tatjana 
Košir, ko se je ozrla nazaj. 
Prvo vlogo je odigrala leta 
1956, v šestih desetletjih pa 
jih je nanizala kar okrog 95. 
Nekatere so ušle iz spomi-
na, nekatere pa so ostale ... 
"Hvalabogu slabi spomini 
zbledijo, lepi pa ostanejo ... 
A ko gledam nazaj, je bilo 
res lepo, enkratno, lepo smo 
se razumeli, bili smo res kot 
prava družina. Za amaterja 
je oder krasna stvar, čez dan 
si v službi, zvečer pa greš 
ven, v gledališče ... Začela 
sem z majhnimi vlogami, 
potem pa jih je bilo zmeraj 
več in več. Gledališče te 
potegne in ko si enkrat "not-

ri", ne moreš več ven ..." Na 
odrske deske je pritegnila 
tudi vse svoje otroke, za odi-
grane vloge prejela vsa 
mogoče priznanja, kot pravi, 
pa energija in volja igrati na 
odru še vedno ostajata.
Le deset let manj predanosti 
jeseniškemu odru letos pra-
znuje Ivan Berlot - Taubi. 
Začel je kot statist, potem pa 
so začele prihajati tudi dru-

ge vloge in je v gledališču – 
kar ostal. "Teh petdeset let 
je minilo kot trenutek," pra-
vi ob jubileju. Igral je različ-
ne vloge, prav v vsako pa je 
skušal vložiti čim več. "Vse 
sem rad igral!" A združeva-
nje službe, družine in igra-
nja v gledališču je bilo več-
krat zelo zahtevno. "Služba, 
vaje v gledališču, tudi pozno 
zvečer, res smo veliko ur 
preživeli tu in se ne da preš-
teti, koliko ur, koliko dni." 
Spominja se številnih vlog, 
denimo v predstavah Igran-
je z ognjem pa To imamo v 
družini ... In kaj igralcu 
pomenijo Čufarjevi dnevi? 
Kot pravi, je to vsako leto 
priložnost, da igralci vidijo, 
kaj in kako delajo v drugih 
amaterskih gledališčih, in 
da primerjajo delo.

Dva jubilanta, sto 
deset let na odru
Tatjana Košir je odrskim deskam zapisana že 
šestdeset let, Ivan Berlot pa petdeset.

Tatjana Košir in Ivan Berlot - Taubi / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

"Resničnostni šov družine 
Holzer – bolj resničen od 
resničnosti – je svetovna 
uspešnica in prihaja tudi v 
vaše kraje. Vljudni vabljeni, 
da skozi okna gorske kmeti-
je družine Holzer na lastne 
oči doživite, kaj je to pravo 
pristno gorsko življenje!" S 
temi besedami vabijo na 
ogled komedije Marcusa 
Köbelija Peep show njeni 
ustvarjalci, ki so pod režij-
sko taktirko Vida Klemenca 
ustvarili "resničnostni šov 

na odru". Premierno so ga 
na odru jeseniškega gledali-
šča uprizorili 11. novembra, 
ga že dvakrat ponovili, 
ponovno pa bo na ogled 15. 
decembra.
Vid Klemenc je glavno vlo-
go Hansa zaupal Boštjanu 
Smukavcu, Marta je Lidija 
Grilc, Hans ml. Aleksan-
der Pozvek, Ana je Manca 
Golja, dedek pa Klemen 
Klemenc. Ostale vloge 
igrajo člani Igralske skupi-
ne pri GTČ Jesenice. Kot je 
dejal režiser, pravzaprav 
predstavnik  b lagovne 

znamke Holzer Vid Kle-
menc, se vse skupaj dogaja 
pod goro Matterhorn, kjer 
v gorski vasici živi družina 
Holzer, ki se domisli, da bi 
lahko dobro zaslužila z res-
ničnostnim šovom, v kate-
rem obiskovalci lahko 
spremljajo avtentično živ-
ljenje na gorski kmetiji. 
Šov postane pravi hit in 
Holzerjevi odidejo na tur-
nejo po svetu, pridejo tudi 
na Jesenice ... Kot je dejal 
Klemenc, gre za družinski 
šov, zato je primeren tudi 
za otroke.

Resničnostni šov družine Holzer
Režiser Vid Klemenc je tokrat ustvaril predstavo Peep show, ki je pravzaprav resničnostni šov, ki se dogaja na gorski kmetiji. 

Režiser Vid Klemenc Resničnostni šov na odru
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Matjaž Klemenc

Glede na lansko sezono je 
ekipa kar spremenjena.
"Glede na lansko sezono 
smo dobili nekaj novih 
igralcev. Večinoma so to 
igralci, ki so v preteklosti že 
nosili jeseniški dres." 

Nov je tudi trener Ferik Ali-
šič.
"Tudi Ališič je bil v preteklo-
sti že na Jesenicah in je tre-
niral večino igralcev, ki letos 
igrajo za člansko ekipo. Po-
znamo njegovo delo, tako da 
smo se hitro ujeli."

Kakšna je primerjava med 3. 
Slovensko in 1. Gorenjsko 
ligo?
"V 3. Slovenski ligi je veliko 
dobrih klubov, veliko izku-
šenih igralcev, nekateri s pr-
voligaškimi izkušnjami. 
Glede na 1. Gorenjsko ligo v 
3. ligi več trenirajo in posle-
dično so bolje pripravljeni."
 
Ste zadovoljni s tem, kar ste 
opravili v jesenskem delu?
"Cilj za jesenski del je bil, da 
smo med prvimi šestimi. 
Prvih šest se bo v končnici 
pomerilo med seboj. Po ti-
hem smo si želeli prvo me-
sto, a smo imeli kar nekaj 
smole, predvsem pa poškod-
be. Tudi tretje mesto s tremi 
točkami za vodilnim Bohi-
njem je dobro izhodišče za 
spomladanski del."

Zelo pomembno točko z go-
lom v 88. minuti ste osvojili 
v zadnjem kolu in s tem ob-
držali stik z vrhom.
"V zadnjem kolu smo imeli 
težko gostovanje pri ekipi 
Visoko. Tekma je bila na 
zelo slabem igrišču, zalitim 
z vodo. Kljub dvakratnemu 
zaostanku smo se vrnili in 

na koncu iztržili pomemb-
no točko."

Če pogledamo celoten je-
senski del, pade v oči le do-
mači spodrsljaj, poraz s Ško-
fjo Loko.
"Na tej tekmi se je poznalo, 
da smo bili igralsko osla-
bljeni. Čudna tekma, a tudi 
take pridejo."

Na kateri poziciji ste največ 
igrali?
"Sem univerzalen igralec, 
tako da me je trener porabil 
na vse pozicije, tako v obram-
bi, na sredini in v napadu. Le 
vratar nisem bil (smeh)."
 
Katera vam najbolj odgovar-
ja?
"Če bi sam odločal, mi naj-
bolj odgovarja mesto za-

dnjega veznega igralca, saj 
imaš s tem veliko žoge 'v 
nogah'."

V teh mesecih ste z novim 
trenerjem Ferikom Ališi-
čem že marsikaj postorili. 
Kje so po vašem še rezerve?
"Največ rezerve je zagotovo 
pri treningih. Vsi igralci de-
lamo v različnih terminih in 
se težko v velikem številu 
zberemo na treningu. Če je 
udeležba majhna, se težko 
opravi kvaliteten trening. 
Drugi problem so že prej 
omenjene poškodbe."

Glede na preteklost se nad 
pogoji za trening ne morete 
pritoževati.
"Res je. Veliko igrišče z ume-
tno travo je močno izboljšalo 
pogoje, saj vremenske ne-

všečnosti ne prestavljajo te-
žav za izvedbo treninga. Ko 
zapade sneg, se igrišče očisti 
in trening se lahko brez te-
žav začne. Tako ni težav za 
trening v odmoru med jesen-
skim in spomladanskim de-
lom."

Težave še vedno predstavlja 
glavno igrišče?
"Glavno igrišče res ni v naj-
boljšem stanju. En močnejši 
naliv ga že »uniči« in v takih 
pogojih je težko prikazati 
kvaliteten nogomet." 

Kot spomladanski cilj je v 
glavah verjetno le osvojitev 
1. Gorenjske lige. Se mo-
tim?
"Vsi si želimo, da se vrnemo 
nazaj v 3. Slovensko ligo, in 
verjamem, da bomo v tej na-
meri uspeli." 

Kdo bo po vašem največji 
konkurent v spomladan-
skem delu?
"Mislim, da ne vodilni Bo-
hinj, ampak Žiri."

Kakšna je bila vaša nogome-
tna pot?
"Nogomet igram približno 
dvajset let. Začel sem na Je-
senicah, v selekciji ciciba-
non. Od takrat je bil nogo-
met vedno na prvem mestu, 
kar se tiče športa. Poleg Je-
senic sem igral še pri Lescah 
in v Avstriji. V Avstrijo sem 
šel zaradi dobrih finančnih 
pogojev in odličnih igrišč, 
kjer lahko pokažeš dobro 
igro in ob tem kvalitetno tre-
niraš. Sam bi še ostal, a me 
je zaustavila poškodba."

Nogomet v prihodnosti?
"Še nekaj let želim igrati no-
gomet. Želim si, da bi Jese-
nice konstantno igrale v 3. 
Slovenski ligi." 

Le vratar še ni bil
Član Nogometnega kluba Jesenice Mario Bučič je pomemben člen v ekipi trenerja Ferika Ališiča. 

Mario Bučič

Matjaž Klemenc

Z gostovanjem v Bregenzer-
waldu so jeseniški hokejisti 
zaključili prvo polovico re-
dnega dela v ligi AHL. Edina 
neznanka je le še ekipa Fas-
sa, s katero se bodo, tako 
doma kot v gosteh, srečali v 
zadnjem tednu letošnjega 
leta. Ker smo nekako spo-
znali moč AHL, lahko pote-
gnemo črto pod šestnajst 
odigranih tekem (sredina 
tekma z Asiagomje je bila 
žal v času, ko je bil časopis 
že v tisku). V šestnajstih tek-
mah so dosegli enajst zmag, 
eno zmago in en poraz po 
podaljšku in tri poraze v re-
dnem delu. Ligo so začeli res 

impresivno in šele v deseti 
tekmi doživeli prvi poraz, ko 
so doma gostili ekipo Rittner 
sport. Trenutno vodilna eki-
pa je zmagal s 5:6. To je edi-
na tekma, ki jo lahko mirne 
duše ocenimo za neuspešno. 
Po 40 minutah so Jeseniča-
ni vodili s 5:2 in imeli igro 
povsem v svojih rokah, a žal 
so v zadnjih 20 minutah 
povsem pogoreli. Gostom je 
uspel velik preobrat in s šti-
rimi zadetki so prišli do treh 
točk. A vse to se pač dogaja v 
športu. Enkrat so vzponi, en-
krat padci, in te je treba čim 
prej prebroditi. Po drugi 
strani so bili proti Bregen-
zerwaldu Jeseničani tisti, ki 
so zaostanek z 0:2 spreme-

nili v zmago s 4:2. Škoda je 
sobotnega poraza proti ekipi 
Pustertal. V zadnji tretjini so 
dvakrat vodili, a na koncu iz-
gubili z 2:3, in to s prejetim 
golom v zadnji minuti. 
»Zbran je treba biti do konca 
tekme. Tokrat mi žal nismo 
bili. V obrambi smo naredili 
preveč napak,« je sobotno 
tekmo ocenil branilec Mar-
tin Oraže, strelec za vodstvo 
z 2:1. Na lestvici se takoj opa-
zi pet ekip, ki so odskočile (1. 
Rittner sport, 42 točk, 15 te-
kem, 2. Pustertal, 41 (16), 3. 
Feldkirch, 37 (17), 4. SIJ 
Acroni Jesenice, 36 (16), 5. 
Lustenau, 35 (16), 6. Cortina 
26 (16)). »Vse ekipe, tudi ti-
ste pri dnu, so kvalitetne. 

Slabih ekip ni in gostovanja 
znajo biti še kako težka,« je 
ligo AHL ocenil Oraže. Po-
membno je, da se ekipa po 
rednem delu uvrsti vsaj na 
šesto mesto, ki vodi neposre-
dno v končnico. 
Za varovance Nika Zupanči-
ča sta zdaj na sporedu dve 
gostovanji (Salzburg, Garde-
na), 7. decembra pa se bodo 
spet predstavili v dvorani 
Podmežakla, ko bodo gostili 
Cortino. 
Jeseničani so že odigrali 
tudi četrtfinale slovenskega 
pokala. V gosteh so z 10:0 
premagali Triglav. Za vstop 
v finale se bodo v ponedeljek 
v gosteh pomerili z ekipo 
MK Bled.

Usodna zadnja minuta
Jeseničani so proti Pustertalu dvakrat vodili, a v zadnji minuti ostali praznih rok.

V Mariboru je potekal Iršičev memorial 2016, na katerem 
je nastopilo 120 judoistov iz Hrvaške, Italije in Slovenije. 
Dobro je nastopil Tim Pahor iz Judo sekcije TVD Partizan 
Jesenice. Pri članih je v kategoriji do 60 kg osvojil drugo 
mesto.

Drugo mesto za Tima Pahorja

V 6. in 7. kolu so jeseniški kegljači nastopili v slogu letošnje 
sezone, odlično. V 6. kolu so v gosteh s 5:3 premagali Kočev-
je. Sledila je domača zmaga 6:2 proti ekipi Triglav II. Spodr-
sljaj so si privoščili v soboto, ko so v gosteh v derbiju kola 
izgubili proti ekipi Pivke s 6:2. Na vrhu lestvice je Pivka s 15 
točkami. Jesenice so kljub porazu zadržale drugo mesto, za 
vodilno ekipo pa zaostajajo za dve točki.

Poraz v derbiju

Druga košarkarska liga za ženske letos ne obstaja več. Ko-
šarkarska zveza Slovenije je Košarkarskemu klubu Kranjska 
Gora - Jesenice ponudila igranje v 1. Slovenski ženski košar-
karski ligi, a so v klubu to zavrnili. Odločili so se priključiti 
novoustanovljeni Extra ligi. Tekmovanje so košarkarice za-
čele spodbudno, saj so v prvi tekmi v gosteh tesno ugnale 
hrvaško ekipo iz Varaždina Vindi. Končni rezultat je bil 
64:62. Slabše so jo odnesle na domači tekmi z Ledito, ki so 
jo izgubile z rezultatom 63:69. Sledili sta še dve zmagi. Av-
strijsko ekipo Koš Celovec so premagale s 83:46, Felix Trbo-
vlje pa v gosteh s 62:52. Vodi Ledita z osmimi točkami. Vin-
di in Kranjska Gora - Jesenice imata točko manj.

Spodbuden začetek

Jeseniški košarkarji, ki nastopajo v 3. ligi zahod, so slabo 
odprli letošnjo sezono, saj so ostali v prvih dveh kolih pra-
znih rok. V uvodni tekmi so gostovali pri ekipi Globus in 
izgubili z 81:74. V 2. kolu so bili prosti. Sledilo je še eno 
gostovanje in poraz v Nazarjah 80:69. Nadaljevanje je bilo 
boljše in na svoj konto so vknjižili tri zaporedne zmage. 
Doma so premagali Janče (94:68) in Krvavec Meteor (82:50), 
v gosteh pa Gorenjo vas (64:75). Lestvica: 1. Nazarje 10, 2. 
Globus 9, 3. Slovan 8, 4. Jesenice 8, 5. Gorenja vas 8, 6. Kr-
vavec Meteor 6, 7. Janče 5.

Slab začetek, dobro nadaljevanje

V zadnjih štirih tekmah so jeseniške igralke namiznega teni-
sa, ki igrajo v najvišjem rangu, doživele še štiri poraze. V 4. 
kolu so doma gostile Kajuh Slovan in izgubile z 2:5 (zmagi 
za Mojco Smolej in Anjo Krmelj). V naslednjem kolu, na 
gostovanju pri ekipi Letrika, so bile zelo blizu uspeha. Vodi-
le so že z 1:4, potrebovale še eno zmago, a žal na koncu 
ostale praznih rok. Gostiteljice so tekmo dobile s 5:4 (Barba-
ra Jančič 2, Nuša Bolte, Mojca Smolej). Sledil je domači 
poraz z 2:5 proti ekipi Ptuja (Mojca Smolej, Barbara Jančič). 
Prejšnjo soboto so ostale brez osvojenega niza na gostova-
nju v Logatcu (5:0).

Z Letriko blizu uspehu

Jeseniški nogometaši so jesenski del v 1. Gorenjski ligi za-
ključili na tretjem mestu. Na vrhu lestvice je ekipa Bohinja s 
26 točkami. Tri manj imata Žiri in Jesenice. Slednji so sezo-
no odprli z remijem in porazom (Britof 3:3, Bohinj 0:1), nato 
pa nanizali pet zmag (Bitnje 2:0, Preddvor 4:2, Železniki 1:0, 
Jecom Sport DLN 7:1, Žiri 1:0). Edini spodrsljaj so si privo-
ščili v 8. kolu, ko so doma izgubili s Škofjo Loko z 1:2. Sledi-
li sta še dve zmagi in remi (Kondor Godešič 1:0, Naklo 1:0, 
Visoko 2:2). Končni izkupiček v enajstih tekmah jesenskega 
dela je sedem zmag, dva neodločena rezultata in dva pora-
za. Lep izkupiček za spomladanski del, posebej če vemo, da 
bodo z glavnima konkurentoma Bohinjem in Žirmi igrali na 
domačem igrišču.

Dobro izhodišče za spomladanski del

V zadnjih štirih tekmah so bile odbojkarice Zgornje Gorenj-
ske neuspešne. Vse štiri tekme so izgubile z maksimalnim 
rezultatom 3:0. Po dvakrat so izgubile doma (Volleyball Lju-
bljana -21, -16, -12; Formula Formis -16, -15, -21) in dvakrat v 
gosteh (Sp. Savinjska-Aliansa -17, -17, -22; Calcit Volleyball 
-18, -21, -17). Na vrhu lestvice je Calcit Volleyball z 18 točka-
mi in tekmo manj. Gorenjke so osme s šestimi točkami.

Štiri tekme, štirje porazi

V Ljubljani je potekalo 2. kolo 1A državne lige v streljanju z 
zračnim orožjem. V 1A ligi puška so strelci SD Triglav Javornik 
- Koroška Bela ekipno dosegli prve stopničke, odkar nastopa-
jo v tej ligi, in sicer so osvojili 3. mesto. Posamezno je bil 
Anže Presterel s 409,4 kroga enajsti, Gašper Bernot s 406,9 
kroga petnajsti in Matevž Pivk s 406,2 kroga osemnajsti.

Za strelce prve stopničke v državni ligi
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slikanica besedilo Božo Rustja
ilustracije Juan Juvančič

Miklavževi škornji
Zakaj Miklavž položi svoje 
darove v škornje in zakaj jih 
včasih pusti v peharju ali na 
krožniku? Na to vprašanje 
boste prejeli odgovor, če boste 
prebrali zgodbo o Miklavževih 
škornjih. Slikanici so dodani 
listi z risbami iz knjige, ki jih 
bodo otroci lahko pobarvali. 

 • 24 strani, format 17 x 24 
cm, slikanica z barvnimi 
ilustracijami, priloženi listi za 
barvanje

mehka vezava: 
redna cena 3,50 €
s kartico zvestobe 2,98 €

trda vezava: 
redna cena 7,90 €
s kartico zvestobe 6,72 €

BLIŽAJO SE PRAZNIKI!
VABLJENI V KNJIGARNO OGNJIŠČE,  
KJER IMAMO BOGATO PONUDBO KNJIG, 
VOŠČILNIC, JASLIČNIH FIGUR, IGRAČ  
TER DARIL ZA RAZLIČNE 
PRILOŽNOSTI. 
PRI NAS NAKUPUJE TUDI SV. MIKLAVŽ!

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Urša Peternel

Kot je povedala Jasmina 
Bagar iz RAGOR-ja, je v 
projektu Ustvarjalni podjet-
nik sodelovalo dvajset ude-
ležencev. Na delavnicah so 
jim predstavili možnost 
ureditve statusov, to je ose-
bnega dopolnilnega dela, 
s.p.-ja in d.o.o.-ja, poučili so 
jih o tem, kakšne možnosti 
ponuja informacijska teh-
nologija, kako naj se pro-
movirajo in določijo ceno 
izdelkom. Tržno delavnico 
je vodil Robert Lisac. Ena 
od delavnic je bila fotograf-
ska, na njej so se udeležen-
ci naučili fotografiranja 
izdelkov ter obdelave digi-
talnih fotografij. Zaključili 
pa so s podrobno predstavi-
tvijo mednarodnega portala 
Etsy za prodajo ročno izde-
lanih izdelkov. "Namen 
projekta Ustvarjalni podjet-
nik je pomagati še neuvelja-
vljenim lokalnim ustvarjal-
cem pri prvem koraku na 
poti podjetništva. S sezna-
nitvijo in ureditvijo ustrez-
nega statusa, organiziran-
jem delavnic ter ob koncu 
projekta pripravo in finan-
ciranjem prodajne razstave 
smo sodelujočim ustvarjal-
cem pomagali k večji pre-
poznavnosti, pridobitvi 
novih znanj ter možnosti 
prvega zaslužka. Skupaj 

smo hobije spremenili v 
poslovno priložnost," je 
poudarila Jasmina Bagar.
Na Umetniški tržnici se je 
predstavljalo šestnajst ude-
ležencev, ki so do konca pro-
jekta imeli urejen status, ki 
jim je omogočal tudi proda-
jo izdelkov. Ena od njih, Ivo-
na Lorbeg iz Lipc, je dejala, 
da je bilo sodelovanje v pro-
jektu zelo zanimivo, saj so 
se naučili osnov trženja, 
prodaje, digitalne fotografi-
je, vse z namenom, da bi 
svoje unikatne izdelke bolje 
predstavili ljudem in jih 
tudi prodali. Lorbegova sicer 
pod blagovno znamko 
Skrin''ca ustvarja lesene 
dekorativne izdelke za dom. 
»Mogoče pa bom nekega 
dne lahko celo pustila služ-
bo in delala samo to!« je 
dejala. S čudovitim nakitom 
iz pardo mase (osnova je 
čebelji vosek) pa se je pred-
stavljala Mateja Slivnik s 
Hrušice, sicer vzgojiteljica v 
vrtcu in mama treh sinov. 
Kot je povedala, nakit pod 
blagovno znamko Unikateja 
ustvarja »za dušo«, prodaja 
ga v Kamrici in Domači vasi 
ter prek Facebooka in splet-
ne strani, načrtuje pa tudi 
prodajo prek najbolj znane 
svetovne spletne strani z 
unikatnimi izdelki Etsy. 
»Moj poklic vzgojiteljice je 
sicer najboljši na svetu, a če 

bi lahko preživela samo od 
prodaje svojih izdelkov, bi 
bilo to idealno. Vem pa, da 
je trenutno to še nerealno,« 
je dejala. 
Sicer pa so v projektu sode-
lovali tudi ustvarjalci unikat-

nih kvačkanih in pletenih 
izdelkov, nakita, sveč, copat, 
dekorativnih izdelkov, gravi-
ranja stekla, izdelkov iz lesa 
... Vsi so predstavljeni tudi v 
katalogu, ki so ga izdali v 
sklopu projekta.

Hobi kot poslovna 
priložnost
Pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) je potekal projekt Ustvarjalni podjetnik, 
v sklopu katerega so podjetniška znanja nabirali ustvarjalci unikatnih izdelkov iz občin Jesenice, Gorje 
in Kranjska Gora. Ob zaključku projekta so v Kolpernu pripravili dvodnevno Umetniško tržnico, na 
kateri so sodelujoči ustvarjalci na stojnicah predstavili svoje izdelke in jih ponudili v nakup, pripravili 
pa so tudi ustvarjalne delavnice za najmlajše. 

Ivona Lorbeg iz Lipc pod blagovno znamko Skrin''ca 
ustvarja lesene dekorativne izdelke za dom. 

Mateja Slivnik s Hrušice ustvarja nakit iz pardo mase pod 
blagovno znamko Unikateja. 

Janko Rabič

Ljudska univerza Jesenice v 
sodelovanju z Občinsko 
knjižnico Jesenice in Gor-
njesavskim muzejem Jese-
nice nadaljuje z izvajanjem 
projekta Raziskovanje kul-
turne dediščine v lokalnem 
okolju. Delo poteka v študij-
skem krožku, kjer udele-
ženci obujajo spomine na 
življenje v preteklosti in 
zatem zgodbe skupaj s sli-
kovnim gradivom objavljajo 
v knjižicah. Doslej so obde-
lali že veliko zgodovine iz 

posameznih krajev, letos so 
se lotili nove zanimive 
teme. Zbirajo gradivo in 
pišejo zgodbe o tem, kako 
so se na Jesenicah včasih 
izobraževali. Na srečanjih 
skozi spomine snujejo ose-
bne zgodbe, ko so bili učen-
ci, pa tudi o strokovnem 
delu v vlogi takratnih učite-
ljev in ravnateljev na osnov-
nih in srednjih šolah. Odziv 
za sodelovanje je spet odli-
čen, vse zgodbe bodo v 
decembru objavili v knjižici. 
Projekt vsa leta finančno 
podpira Občina Jesenice. 

Kako so se na Jesenicah 
včasih izobraževali

Gostiteljica družabnih srečanj v Društvu upokojencev Jeseni-
ce Albina Seršen je tokrat v goste povabila družino Klemna 
Klemenca. Klemen je vsestranski: metalurg, učitelj fizike in 
tehnike, igralec, fotograf, astronom in gurman. Sedaj se že 
pripravlja na novo profesijo – biti upokojenec. Jeseničani ga 
poznajo predvsem kot igralca. Na jeseniškem odru je odigral 
okoli 940 predstav in upa, da bo presegel magično številko 

tisoč. Za najnovejšo igro Peep show je ustregel želji režiserja 
in si je ostrigel zanj značilni čop. Žena Vanda je bila modna 
oblikovalka pri Gorenjskih oblačilih in vodja razvoja. Nekaj 
let pred upokojitvijo je delala v Osnovni šoli Poldeta Straži-
šarja in ta leta so ji ostala v lepem spominu. Nikoli ni mislila, 
da se lahko toliko naučiš od otrok. Sin Vid je z očetom hodil 
v gledališče na vaje že kot otrok. Na AGRFT je dokončal igral-
ski študij, trenutno je samozaposlen, je mentor mladinski 
gledališki skupini v Gledališču Toneta Čufarja in režiser. Pred 
vsako predstavo ima nekaj treme, ki je znak odgovornosti do 
gledalcev. Vedno jim želi dati največ, kar zmore.

V gosteh družina Klemenc
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Dvajsetega oktobra letos je po dolgotrajni bolezni premi-
nil Jožef Svetina z Jesenic, ki je zaznamoval delo na 
področju komunale v občini Jesenice v 80-ih in 90-ih 
letih prejšnjega stoletja. Zadnje slovo je bilo 25. oktobra 
na pokopališču na Blejski Dobravi v družinskem krogu.
Joža, kot smo mu pravili sosedje in sodelavci, je bil ro-
jen 8. aprila 1939 in je odraščal skupaj s štirimi sestra-
mi: Marico, Danico, Jelko in Kati. 
Drugo svetovno vojno je preživel pri teti v Javorniškem 
Rovtu, zatem je družina stanovala na Slovenskem Ja-
vorniku, na Mladinski cesti 4. Po poroki se je z ženo 
Jerco in sinom Vojkom leta 1967 preselil na Jesenice, po 
dograditvi počitniške hiše pa v Javorniški Rovt. Zadnjih 
osem let je spet živel na Jesenicah.
Izučil se je za mizarja, nadaljeval šolanje na srednji 
ekonomski šoli in na VEKŠ. Po dveletnem vojaškem 
roku se je zaposlil v jeseniški železarni, kjer je nabiral 
izkušnje na gradbenem oddelku, v 80-ih letih prejšnjega 
stoletja pa začel z delom v komunalni skupnosti. V 
Skupni strokovni službi samoupravnih interesnih sku-
pnosti Občine Jesenice, kjer sva bila sodelavca in je 
opravljala strokovna dela za enajst interesnih skupnosti 
na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, je 
kot sekretar komunalne skupnosti delo opravljal preda-
no in zavzeto. Bil je dober sodelavec in je rad priskočil 
na pomoč. 
Delo je bilo njegovo življenje. Ni bilo pomembno, koliko 
je bila ura ali kateri dan v tednu, če je bilo treba, je bil 
na gradbišču, na cesti, spremljal pluženje ali gradnjo 
opornega zidu, pomagal pri odpravi posledic poplav. 
Poznali so ga v vsaki krajevni skupnosti v občini, saj je 
aktivno sodeloval pri načrtovanju in izvedbi številnih 
gradenj in posodobitev na komunalnem področju. "Za 
to sem plačan," je rad dejal domačim. 
Od leta 1990, po vključitvi strokovne službe SIS v ob-
činsko upravo tedanje občine Jesenice, ko se je še razte-
zala od Rateč do Rodin, je do upokojitve leta 1994 na-
daljeval delo v občinski upravi, v oddelku za okolje in 
prostor. Župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger 
je o njegovem delu med drugim dejal: "Resnično je bil 
njegov prispevek na področju komunale v celoti velik. 
Poznal je področje do potankosti in prepričan sem, da je 
veliko njegovih idej in izkušenj pripomoglo k razvoju na 
področju komunale. Res se mu lahko zahvalimo za ta 
njegov prispevek na področju komunale v občini."
V vsej delovni dobi ni bil niti en dan na bolniškem do-
pustu in je marsikatero bolezen prebolel kar stoje. Po 
upokojitvi pa mu je zdravje začelo nagajati.
Joža se bomo spominjali njegovi sodelavci in sodelavke 
in števili drugi, s katerimi je sodeloval pri delu na grad-
benem in komunalnem področju na območju sedanjih 
občin Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. 

Rina Klinar

In memoriam

Jožef Svetina
(1939–2016)

Andraž Sodja

Markacisti Planinskega 
društva Jesenice v sestavi 
Branko Jensterle, Janko 
Šeme, Darko Bradaškja, 
Darko Juričan in Hasan Fe-
lič so s sodelovanjem alpi-
nistov in gorskih reševalcev 
letos poskrbeli za številne 
planinske poti, ki so po za-
slugi njihovega dela bolj 
varne za obiskovalce gora. 
Najprej so že spomladi ure-
dili zimsko pot na Golico, 
ki je bila zaradi poškodb za-
prta. Veliko delo so opravili 
pri prenovi partizanske bol-
nice na Mežakli, kjer so 
zgledno uredili zahteven 
dostop do tega spomenika, 
ki sedaj omogoča varen do-
stop tudi tistim manj ve-
ščim gibanja po tovrstnem 
terenu. Najzahtevnejše delo 
pa je bila zagotovo Kopi-
ščarjeva planinska pot na 
Prisank nad Vršičem, ki je 
bila po informacijah Branka 
Jensterla nazadnje obno-
vljena leta 1989. Pot spada 

med zahtevnejše v Julijskih 
Alpah, markacisti pa so le-
tos organizirali zvezno akci-
jo skupaj s Komisijo za pla-
ninske poti pri Planinski 
zvezi Slovenije. Na poti so 
tako zamenjali 360 metrov 

jeklenice in na več mestih 
vgradili lestvene in oprije-
malne kline. Delo je poteka-
lo na zahtevnem terenu in 
ob vetrovnem vremenu. Pri 
prenosu orodja so markaci-
stom na pomoč priskočili 

člani društev Gorske reše-
valne službe Jesenice in 
Kranjska Gora. Kopiščarje-
va planinska pot, ki je v 
predvsem v poletnih mese-
cih zelo obiskana, je sedaj 
spet urejena in bolj varna.

Delovno leto markacistov
Markacisti markacističnega odseka Planinskega društva Jesenice so se letos s svojim delom posebej 
izkazali, saj niso uredili le zimske poti na Golico, temveč tudi dostopno pot do partizanske bolnice na 
Mežakli in v celoti prenovili tudi Kopiščarjevo pot na Prisank.

Markacisti pri delu / Foto: arhiv markacistov

Janko Rabič

Med bogato razstavno de-
javnostjo v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice vedno veli-
ko pozornost pritegnejo raz-
stave, ki jih pripravljajo sku-
paj z Muzejskim društvom 
Jesenic in zasebnimi zbiral-
ci različnih predmetov. 
Imajo pomembno vlogo pri 
ohranjanju kulturne, etno-
loške in druge dediščine. 
Doslej so pripravili tri raz-
stave z naslovom Iz zaseb-
nih zbirk. Na vsaki je sode-
lovalo deset do dvanajst zbi-
rateljev, ki so predstavili 
različne predmete in doku-
mente preteklosti: novce, 
razglednice, fotografije, 
značke, gledališke liste, pla-
kate, jedilni in drugi pribor, 

fotografske aparate, moli-
tvenike, arheološke pred-
mete in podobno. Pod vod-
stvom kustusinje za etnolo-
gijo v Gornjesavskem mu-
zeju Jesenice Zdenke Tor-
kar Tahir sedaj pripravljajo 
četrto razstavo. Poleg že 
stalnih zasebnih zbirateljev 
vabijo k sodelovanju tudi 
nove. Zagotovo je na Jeseni-
cah in v okolici veliko ljudi, 
ki doma zbirajo različne 
predmete in bi jih želeli 
predstaviti širši javnosti. Vsi 
vabljeni v Gornjesavski mu-
zej Jesenice, kjer se bodo z 
Zdenko Torkar Tahir pogo-
vorili o njihovem zbiratelj-
stvu in sodelovanju na četrti 
razstavi Iz zasebnih zbirk, 
ki jo pripravljajo marca pri-
hodnje leto.    

Iz zasebnih zbirk

Urša Peternel

"Starmoves hip hop je plesni 
trening hip hopa, ki zajema 
koreografije svetovno pri-
znanih plesalcev in koreo-
grafov. Med njimi so Misha 
Gabriel (Step Up, Michael 
Jackson – This is it), Jawn 
Ha (Most Wanted Crew, Ki-
njaz), Quick Crew (Dancing 
Strawhats) ter številni drugi. 
Omenjeni koreografi ustvar-
jajo koreografije, ki jih lahko 
občudujete v videospotih na 
MTV in na spletnih portalih, 
kot je YouTube. Ti koreogra-
fi koreografirajo za svetovno 
priznane glasbenike, med 
katerimi so Justin Timberla-

ke, Chris Brown, Beyonce 
ter številni drugi glasbeni 
izvajalci," o tem, kaj sploh je 
starmoves hip hop, pravi tre-
nerka plesa in diplomantka 
fakultete za šport Mojca Sve-
tina. Mojca je starmoves hip 
hop pripeljala na Jesenice, 
treningi potekajo na OŠ To-
neta Čufarja in na Gimnaziji 
Jesenice.
Starmoves hip hop zajema 
tri težavnostne stopnje in se 
deli na: Starmoves Kidz, 
Starmoves hip hop – Rooki-
es in Starmoves hip hop Ma-
sterclass. "Prva težavnostna 
stopnja se imenuje Starmo-
ves Kidz in je namenjena 
otrokom v starosti od šest do 

osem let, kjer se učimo po-
polnoma preproste koreo-
grafije, ki vsebujejo osnovne 
elemente hip hop plesa. Ko-
reografije se učimo skozi za-
bavne gibe ter s tem posto-
poma otroke vpeljemo v svet 

hip hop plesa in jih hkrati 
pripravimo na bolj zahtevne 
koreografije, ki se jih učimo 
na naslednji težavnostni sto-
pnji, ki se imenuje Starmo-
ves hip hop – Rookies. Ta 
raven je namenjena mladim 
v starosti od devet do enajst 
let, kjer so koreografije se-
stavljene iz osnovnih ele-
mentov hip hop stilov in so 
prirejene tako, da se zahtev-
nost koreografij stopnjuje 
postopoma. Zadnja oziroma 
najvišja težavnostna stopnja 
Starmoves hip hop Master-
class pa je namenjena mla-
dim od 12. leta starosti dalje, 
kjer se učimo različne koreo-
grafije in tehnike svetovno 
priznanih koreografov," pra-
vi Mojca.
Z obiskovanjem treningov 
starmoves hip hopa imajo 
plesalci in plesalke možnost 
nastopiti in tekmovati tudi s 
plesalci iz vse Evrope na ple-
snem spektaklu Starmoves 
Championship, ki vsako leto 
poteka v Nemčiji.

Pleši kot tvoj idol!
Na Jesenice je prišel starmoves hip hop, to je plesni trening, ki zajema koreografije svetovno 
priznanih plesalcev in koreografov. Treninge vodi trenerka plesa Mojca Svetina.

Plesni treningi na Jesenicah potekajo pod 
okriljem Športne zveze Jesenice, in sicer na OŠ 
Toneta Čufarja vsak torek od 17. do 18. ure (od 
šest do osem let), od 18. do 19. ure (od devet do 
enajst let) in od 19. do 20. ure (od 12. leta dalje). 
Treningi potekajo tudi na Gimnaziji Jesenice, in 
sicer vsak četrtek od 19. do 20. ure (od 12. leta 
dalje).
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 
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DRUGAČEN POGLED  
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V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 
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Urša Peternel

V ponedeljek, 17. oktobra, je 
šolarje Podružnične šole 
Blejska Dobrava in otroke 
vrtca Ivanke Krničar na Blej-
ski Dobravi iz razredov pre-
gnal dim. K sreči so ga 
ustvarili gasilci PGD Blejska 
Dobrava, ki so v sklopu 
meseca požarne varnosti 
izvedli vsakoletno vajo eva-
kuacije in reševanja otrok.  
"Otroke je kuharica obvesti-
la, da v kuhinji gori, zato so 
organizirano odšli iz stavbe. 
Dva razreda otrok sta iz raz-
reda odšla po požarnih sto-
pnicah, otroci iz vrtca so iz 
igralnice prišli po prednjih 
stopnicah, en razred otok pa 
je splezal kar skozi okna 
telovadnice. Zbrali so se na 
zbirnem mestu na igrišču 
šole, kljub temu da je ozna-
ko zbirnega mesta nepridi-
prav že kmalu po namestitvi 
odtujil. K sreči so otroci 
dobro naučeni, za kar se lah-
ko zahvalimo učiteljicam in 
mentoricam pri gasilskem 
krožku. V tem času so na 
prizorišče prišli tudi gasilci 
PGD Blejska Dobrava. Vod-
ja intervencije je pri odraslih 

osebah preveril, ali so se vsi 
rešili. Učiteljice so pogrešile 
tajnico krajevne skupnosti. 
Tako so oblikovali dve sku-
pini za notranji napad. Ena 
je vstopila v stavbo z name-
nom iskanja pogrešane ose-
be, druga pa z namenom 
pogasitve požara v kuhinji. 
Obe skupini sta uspešno 

opravili nalogo. Gasilci so 
rešili tajnico in pogasili 
požar v kuhinji. Nato so pre-
iskali in prezračili prostore. 
Po končani vaji smo se vsi 
skupaj zbrali na igrišču. 
Pogovorili smo o tem, kako 
ob požaru pokličemo gasilce 
in kaj jim povemo. Nato so 
si otroci poskusili nadeti 

reševalno masko, gasili so 
ogenj in pogledali različno 
orodje v gasilskem vozilu. 
Tako se je končala še ena 
vaja. Gasilci smo izvedli nov 
scenarij reševanja in tako 
osvežili svoje veščine, otroci 
pa so se polni vtisov in zna-
nja vrnili v učilnice," je vajo 
opisala Tina Kosi.

Otroke je pregnal dim
Na Blejski Dobravi so pripravili vajo evakuacije in reševanja otrok.

Po končani vaji so gasilci otrokom predstavili svoje delo in opremo.

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so tudi letos na pose-
ben način obeležili 5. okto-
ber, svetovni dan učiteljev. 
Učenci so se namreč preiz-
kusili v vlogi učiteljev. Kot je 
povedala učiteljica Petra 
Jenko, so se učenci lahko 
prijavili za poučevanje izbra-
nega predmeta v izbranem 
razredu. "Po prijavi je uče-
nec dobil od učitelja učno 
vsebino, ki naj bi jo predsta-
vil pred razredom. Učenec 
se je na uro moral pripraviti 
s pisno pripravo, učitelji pa 
smo jim svetovali in poma-
gali do izvedbe. Starejši 
učenci so poučevali na raz-
redni stopnji ali pa v svojih 
razredih. Svoje znanje so na 
zabaven in zanimiv način 
poskušali prenesti na svoje 

sošolce ali ostale učence. To 
jim je prav gotovo uspelo, 
saj je njihovo poučevanje 

pritegnilo in aktiviralo vse 
udeležene. Učitelji pa smo 
imeli priložnost opazovati 

delo učencev tudi še iz dru-
gega zornega kota," je pove-
dala Petra Jenko.

Svetovni dan učiteljev
Na Osnovni šoli Koroška Bela so se učenci prelevili v učitelje.

Starejši učenci so poučevali tudi na razredni stopnji.

Dijaki tretjih letnikov Gimnazije Jesenice so pouk v sklopu 
izbirnega predmeta naravoslovje – biologija preživeli neko-
liko drugače, v naravi. Odšli so namreč v Spominski park v 
središču Jesenic, večina dijakov pa ga sploh ni poznala. 
Andraž Sodja, predsednik Društva za razvoj turizma Jeseni-
ce, jim je predstavil zgodovino parka in del mesta, v kate-
rem se nahaja park, s pestro botaniko zasajenih grmovnatih 
in drevesnih vrst v parku pa je dijake seznanil Aljoša Ulčar. 

Pouk biologije v Spominskem parku

S pestro botaniko zasajenih grmovnatih in drevesnih vrst v 
parku je dijake seznanil Aljoša Ulčar. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Jesenice že vrsto let sofinancira program Jumicar, v sklopu 
katerega otroke seznanijo s prometnimi znaki, z osnovno 
kulturo v cestnem prometu, pravili varnega gibanja po pro-
metnih površinah ... Posebej zanimiv za najmlajše pa je 
praktični del, kjer se otroci preizkusijo v vožnji z Jumicar 
mini avtomobilčki na bencinski pogon, ki imajo vse elemen-
te pravega vozila od varnostnega pasu, zavornega pedala in 
pedala za plin. Program je namenjen učencem druge triade 
jeseniških osnovnih šol.

Program Jumicar za otroke

Otroci preizkusijo mini avtomobile na bencinski pogon 
Jumicar.

Urša Peternel

Člani turističnega krožka iz 
treh jeseniških osnovnih šol 
so se odpravili na turistično 
ekskurzijo po Jesenicah. 
Vodil jo je predsednik Druš-
tva za razvoj turizma Jesenice 
Andraž Sodja, ki je na poti 

povedal veliko zgodovinskih 
zanimivosti o Jesenicah, med 
drugim tudi to, da so nekoč 
na Jesenicah imeli tudi jezero 
in da je vsaka hiša na Murovi 
imela čoln. Ogledali so si 
Murovo, ki je najstarejši del 
Jesenic, Kosovo graščino, 
Razgledno pot, Staro Savo, 

Turističnoinformacijski cen-
ter, Potovalno agencijo Alpe-
tour in Hišo Kulinarike Ejga. 
"V sklopu projekta Turizmu 
pomaga lastna glava, ki ga 
financira Občina Jesenice, pa 
bomo letos raziskovali legen-
de in mite v naši občini, pri-
pravili besedila, slikovno gra-

divo in uganke. Oblikovali 
bomo brošuro in jo tudi nati-
snili. Če poznate kakšno 
legendo, ki ste jo slišali od 
staršev ali starih staršev, ste 
vabljeni, da se nam pridruži-
te," je povedala Hermnina 
Biščević iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske.

Turistična ekskurzija po mestu
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Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja na dan 15. 12. 2016 

Urša Peternel

Vlom
Na Jesenicah so kriminalisti 
kazensko ovadili domačina, 
ki je konec julija letos v Ži-
rovnici vlomil v gostinski 
lokal ter odtujil cigarete in 
manjši prenosni sef z nekaj 
denarja. 

Poškodovanje tuje stvari
Policisti so obravnavali tudi 
primer poškodovanja tuje 
stvari, konkretno poškodbo 
pnevmatik na avtomobilu 
na Jesenicah. Policisti so 
obravnavali tudi dve osebi, 
ki sta izvedli tatvino v živil-
ski trgovini na Jesenicah. 

Tatvine in vlomi
Storilca je pri tatvini alkoho-
la in pekovskih stvari zalotil 
varnostnik, po pobegu s kra-
ja pa so ju izsledili jeseniški 
policisti. Na Slovenskem Ja-
vorniku je storilec na avto-
mobilu razbil steklo in iz 
njega odtujil manj vredne 
predmete, pri vlomu v tovor-
no vozilo pa si je prilastil 
prenosni računalnik in navi-
gacijsko napravo. Na Cesti 
železarjev na Jesenicah pa je 

bilo vlomljeno v poslovni 
prostor, iz njega je bil odtu-
jen manjši znesek denarja.

Stokrat poklical na 113
Kranjski operativno-komu-
nikacijski center je v nekaj 
dneh na interventno telefon-
sko številko več kot stokrat 
poklical Jeseničan, ki je šte-
vilko 113 uporabljal brez ra-
zloga. Moški kljub pojasni-
lom, razlagi in ponavljanju, 
da je številka 113 namenjena 
zagotavljanju varnosti ljudi 
in premoženja, ne pa krat-
kočasenju, z dejanji ni pre-
nehal. Zato ga policisti 
obravnavajo zaradi kršitev 
predpisov o elektronskih ko-
munikacijah. "Po Zakonu o 
elektronskih komunikacijah 
je zloraba klica v sili prepo-
vedana. Klic v sili zlorabi, 
kdor kljub vsakokratnemu 
opozorilu organa, ki spreje-
ma klice v sili, da vsebina 
klica ni taka, da bi jo obrav-
naval kateri koli organ, ki je 
v Republiki Sloveniji dolo-
čen za sprejem takih klicev, 
najmanj trikrat v enem dne-
vu in z enakim namenom 
kliče številko za klic v sili," 
je pojasnil Bojan Kos s Poli-
cijske uprave Kranj.

Iz policijskih 
beležk

Urša Peternel

"Sam še dons pa do smrti 
grem na šiht, pol sm pa 
fraj." To je le ena od legen-
darnih izjav iz filma Pr' Ho-
star, ki jo je izrekel Jerč, 
eden glavnih likov komedije, 
ki so se že vpisale v zgodovi-
no. Prav tako pa se bo v zgo-
dovino slovenskega filma 
vpisala sama komedija, ki je 
v kratkem času postala ena 
največjih domačih filmskih 
uspešnic, saj si jo je samo v 
prvih treh koncih tedna re-
dnega predvajanja ogledalo 
več kot 100 tisoč gledalcev, s 
čimer je postal najbolj gle-
dan film leta 2016. 
Filmsko uspešnico so njeni 
avtorji zasnovali na spletni 
seriji, celovečerni film pa so 
posneli v letu dni z mini-
malnim proračunom. Do-
gaja se na idiličnem gorenj-
skem podeželju, v majh-
nem hotelu Pr' Hostar, ki 
posluje razmeroma slabo. 

Za njegovo klavrno stanje 
je v veliki meri odgovoren 
stiskaški in pogoltni direk-
tor, delež krivde pa neiz-
podbitno nosi tudi svojegla-

vo osebje. Ko na vrata hote-
la potrka tuji kupec dvo-
mljivega slovesa, se zapo-
sleni ustrašijo za svoje služ-
be. Odločno vzamejo stvari 
v svoje roke in skušajo sa-
botirati prodajo! 
Scenarij za film sta napisala 
Goran Hrvaćanin in Dejan 
Krupić, režisersko taktirko 
je prevzel Luka Marčetić, 
med igralci pa so že poznani 
liki iz serije Pr' Hostar ter 

tudi nekateri novi. Igrajo: 
Dejan Krupić, Goran Hr-
vaćanin, Igor Kešina, Miha 
Brajnik, Mateja Terseglav, 
Aljoša Armuš, Haris Rako-
vić, Mario Ćulibrk, Luka 
Marčetić, Niko Zagode, 
Yulya Molina, Miri Bolte, 
Uroš Albert in Jože Robe-
žnik, v filmu pa nastopajo 
tudi nekateri posebni gostje, 
med njimi denimo tudi Ma-
gnifico.

Pr' Hostar polni 
kinodvorane
Satirična komedija Pr' Hostar, ki so jo ustvarili fantje z Jesenic, je postala ena največjih domačih 
filmskih uspešnic. 

Filmska ekipa Pr' Hostar

Dejan Krupić in Dejan Hrvaćanin

Komedija Pr' Hostar je kar dvakrat do zadnjega 
kotička napolnila tudi dvorano jeseniškega Kina 
Železar. "Toliko obiskovalcev v Kinu Železar ne 
pomnimo!" je dejala direktorica Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice Branke Smole.

S tradicionalno društveno razstavo malih živali, na kateri je 
bilo na ogled več kot 300 živali iz Slovenije, Avstrije in Italije, 
so v Društvu rejcev malih živali Jesenice obeležili 80 let de-
lovanja društva. Društvo se lahko v svoji zgodovini pohvali 
s številnimi naslovi državnih prvakov ter evropskimi prizna-
nji, tako se lahko člana Lazar Šordjan z golobi maltežani in 
Tomaž Klinar s kunci brezovec rex pohvalita z naslovom 
mojstra Evrope. Predsednik društva Andrej Meterc je dejal: 
»Ob obletnici smo izdali tudi zbornik, v katerem je popisa-
na dejavnost društva. Imamo dvanajst aktivnih mladih čla-
nov, izboljšale pa so se tudi razmere za delo društva, saj 
smo že skoraj dokončali prenovo društvenega doma, tako 
se optimistično podajamo v prihodnost.«

Osemdeset let Društva rejcev malih živali

Domači prvaki razstave

s kuponom do 31. 12. 2016
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 
90/14, 14/15 in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), ter Načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni 
prostori v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občin-
skega sveta Občine Jesenice dne 19. 11. 2015, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

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

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

III. OPIS PREDMETA PRODAJE
Nepremičnina – stanovanje z ID-znakom 2171-1481-10 se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslo-
vu Hrušica 123, Hrušica, ki leži v jugozahodnem delu naselja Hrušica z lokalnim imenom Belo polje. 
Objekt je bil zgrajen leta 1983 in je solidno vzdrževan. Strešna kritina je bila zamenjana leta 2014.
Stanovanje v izmeri 46,63 m2 zajema: hodnik, spalnico, kuhinjo in kopalnico z WC. Stanovanju pripada 
tudi kletni prostor in balkon. Stanovanje se ni obnavljalo, celotna oprema in stavbno pohištvo je še prvotno. 
Stanovanje je bilo vzdrževano v najnujnejšem obsegu. Okna in balkonska vrata so potrebna zamenjave.

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

V. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnino znaša 43.000,00 EUR. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj 
za 50,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 2% davka na promet 
z nepremičninami, ki ga plača kupec.

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

VII. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 14. 12. 2016 ob 15. uri v mali sejni sobi, v kleti Občine Jese-
nice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VIII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno 12. 12. 2016 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti 
varščino za nepremičnino – stanovanje z ID-znakom 2171-1481-10 v večstanovanjski stavbi na naslo-
vu Hrušica 123, Hrušica, v višini 4.300,00 EUR (štiri tisoč tristo EUR 00/100), ki predstavlja 10 
% izklicne cene, na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-
0100007593, sklic 18 75400-7221002-47884016 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepre-
mičnina – stanovanje z ID znakom 2171-1481-10 v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 123, 
Hrušica«. Plačana varščina bo izbranemu dražitelju vračunana v kupnino prodajalke Občine Jeseni-
ce, dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od 
zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 

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

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete po tel. št. (04) 
5869 302, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 13. 12. 2016. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz IX. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani 
Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).

Številka: 478-84/2016 Tomaž Tom Mencinger
Datum: 16. 11. 2016   ŽUPAN
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10. 12. od 10. do 18. ure IN 11. 12. od 10. do 17. ure 

V praznično okrašenih Rovih pod starim Kranjem se 
predstavlja Pomurje. Vabijo vas na pokušino prleških 
in prekmurskih kulinaričnih dobrot. 

Ker pa je prednovoletni čas tudi čas nakupov daril, vam pomurski 
rokodelci ponujajo široko paleto izdelkov domače in umetnostne 
obrti. Privoščite si prednovoletno razvajanje “v Pomurju” in nakupite 
novoletna darilca v kranjskem podzemlju.
 

Vhod v rove je na 
Jelenovem klancu in 
pod Kokrškim mostom.
Prodaja vstopnic je 
v Kranjski hiši; cena: 
odrasli 5 EUR, upokojenci 
in študentje 4 EUR, 
otroci in mladi do 18. leta 
brezplačno.
 
VSTOPNICA VKLJUČUJE 
KUHANO VINO 
NA GLAVNEM TRGU.Za
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Praznični december v starem Kranju
Praznujte in doživite decembrsko vzdušje v Kranju! Najlepše 

okrašeno slovensko mesto lanskega leta vabi vse ljubitelje 
pristnega in intimnega. 

Pridružite se prazničnemu vzdušju veselega 
decembra. 

Prižig lučk v soboto, 3. decembra,
Županov koncert: Vlado Kreslin in Mali 

bogovi, Jinx, Avtomobili, Panda, Tinkara 
Kovač, Maja Založnik, Help! Beatles tribute, 

jazz koncerti, pevski zbori, standup in 
otroški program. Na prisrčnem prazničnem 

sejmu vas pričakujejo široki nasmehi, 
kuhano vino, domače sladkosti in unikatna 

božična darilca.

Se vidimo v Kranju!

Več informacij o Prešernem decembru: www.visitkranj.com
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Urša Peternel

Od 8. do 15. novembra je 
bila stavba Gimnazije Jese-
nice osvetljena z modro bar-
vo, s čimer so na Jesenicah 
obeležili 14. november, sve-
tovni dan sladkorne bolezni. 
Sladkorna bolezen je po po-

datkih Svetovne zdravstvene 
organizacije ena največjih 
svetovnih epidemij, ki je že 
in še bo prizadela veliko šte-
vilo ljudi. Je eden od vzro-
kov, ki lahko pripelje do sle-
pote, odpovedi ledvic, srčne-
ga napada, kapi in amputa-
cije nog. Po zadnjih epide-

mioloških podatkih iz leta 
2010 je v Sloveniji kar 136 
tisoč oseb s sladkorno bole-
znijo oziroma po oceni 6,6 
odstotka prebivalstva. Slad-
korni bolniki se na Jeseni-
cah povezujejo v Društvu 
diabetikov Jesenice. V okvi-
ru svetovnega dneva slad-

korne bolezni je tako v Zdra-
vstvenem domu Jesenice 
kot v Splošni bolnišnici Je-
senice potekalo brezplačno 
merjenje krvnega sladkorja 
in krvnega tlaka ter svetova-
nje glede preprečevanja in 
zdravljenja sladkorne bole-
zni. 

Modro osvetljena 
stavba gimnazije
Na Jesenicah so na več načinov obeležili svetovni dan sladkorne bolezni. 

Stavba Gimnazije Jesenice je bila teden dni osvetljena z 
modro barvo.

Na meritvah v Zdravstvenem domu Jesenice se je ustavilo 
tudi dvaindvajset pohodnikov Društva diabetikov Jesenice.

Andraž Sodja

Jeseniški umetnostni drsal-
ci so novo sezono začeli z 
osvajanjem kolajn, tako so 
drsalke že na prvi tekmi se-
zone odnesle zlato, dve sre-
brni in tri bronaste kolajne. 
Kljub uspehom pa se Drsal-
ni klub Jesenice tako kot 
številni drugi športni kolek-
tivi spopada s finančnimi 
težavami, saj visokih stro-
škov ne želijo v preveliki 
meri preložiti na starše. V ta 
namen je predsednik Drsal-
nega kluba Jesenice Vinko 
Otovič na Občino Jesenice 
naslovil odprto pismo, v ka-
terem prosijo za izboljšanje 
pogojev za delo, saj so stro-
ški najema dvorane Podme-
žakla za treninge prehudo 
breme za društvo, hkrati pa 
so za številne drsalke in dr-
salce tudi neprimerni ter-
mini treningov. »Na žalost 
klub, ki ima dolgoletno tra-

dicijo in je bil eden najsta-
rejših v bivši skupni državi, 
propada. Samo stroški naje-
ma dvorane na letni ravni 
presegajo 33 tisoč evrov, z 
odštetimi sredstvi progra-
mov za šport nam še vedno 
manjka več kot 20 tisoč 
evrov.« Kot primer navajajo, 
da sta drsalna kluba v Lju-
bljani dobila okoli 500 ur 
brezplačne uporabe ledu, 
brezplačno uporabo ima 
tudi Drsalni klub Celje in 
tudi drsalni klub v Tabljah 
(Pontebbi), zato prosijo za 
pomoč in razumevanje pri 
izboljšanju pogojev za delo 
drsalnega kluba, ki se lahko 
pohvali z več kot 70-letno 
tradicijo in številnimi vr-
hunskimi tekmovalci, ki so 
Slovenijo zastopali na med-
narodnih tekmovanjih. Kot 
še poudarjajo, ne želijo ob-
činskega denarja, temveč le 
ledeno ploskev, na kateri bi 
trenirali in tekmovali.

Drsalci želijo boljše 
pogoje za delo
V Drsalnem klubu Jesenice, ki z mladimi 
drsalkami beleži izvrstne rezultate na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih, si želijo boljših 
pogojev za delo.

Andraž Sodja

Pri kulturnem centru Mari-
bor je izšel pesniški prvenec 
Saše Atanasova, priznanega 
jeseniškega glasbenika, po-
znanega pod psevdonimom 
Raven, sicer tudi člana due-
ta Dharma. Duet je leta 
2009 izdal zgoščenko z na-
slovom V črnih sencah, ki je 
bila s skladbami o smislu, 
smrti, minljivosti in doži-
vljanju življenja v sodobni 
družbi med ljubitelji glasbe 
izvrstno sprejeta. Glasbeno 

ustvarjanje pa je Atanasov v 
svojem pesniškem prvencu 
Poezija prelil tudi na papir. 
Predstavlja se s 96 pesmi-
mi, ki so po njegovih bese-
dah nastajale kar nekaj let, 
žanrsko pa pesmi uvršča 
med poejevske. Za pisanje 
poezije se je namreč Atana-
sov navdušil pri dvajsetih 
letih, ko je slučajno prebral 
pesniško zbirko Edgarja Al-
lana Poeja, temačnega ame-
riškega pesnika in pisatelja. 
Od tedaj je poezija njegova 
strast, podpisal pa se je že 

pod več kot 140 avtorskih 
pesmi. »Motive črpam iz 
vsakdanjega življenja, ambi-
entalne glasbe, za glasbo pa 
navdih črpam iz različnih 
glasbenih zvrsti.« Kot samo-
stojni glasbenik je Atanasov 
sicer že sodeloval s številni-
mi priznanimi slovenskimi 
in tujimi glasbeniki, tudi na 
glasbenem področju pa je 
napovedal novost, saj bosta 
z Markom Bogdanovičem z 
duetom Dharma v bližnji 
prihodnosti izdala še eno 
zgoščenko.

Krokarjeva poezija
S pomočjo kulturnega centra Maribor je izšel pesniški prvenec priznanega 
glasbenika iz dueta Dharma in avtorja številnih glasbenih uspešnic Saša 
Atanasova, s psevdonimom Raven (krokar).

Saša Atanasov s pesniškim prvencem

Pia Kokelj

V Hiši sreče na Jesenicah je 
konec oktobra potekal prav 
poseben dogodek. V sklopu 
projekta Razkrite roke 3 sta 
gostji pripotovali namreč 
kar iz New Yorka in predsta-
vili svoj uspešni Textile Arts 
Center. Newyorčanki in di-
rektorici centra Kelly Vallet-
ta in Isa Rodrigues sta se z 
veseljem odzvali povabilu 
organizatorjev ter v prosto-
rih Človekoljubnega dobro-
delnega društva Up pripravi-
li zanimivo predavanje o 
Tekstilno-umetniškem cen-
tru, ki stoji v središču Broo-
klyna. Ljudje v centru ustvar-
jajo, se družijo in izobražu-
jejo na področju tekstila ter 
oblikovanja. Zagovarjajo 
ročno izdelavo, ki temelji na 
osebnem izražanju posame-
znika. Pripravljajo tedenske 
delavnice, ekskurzije in po-
čitnice, kjer otroci lahko po 
mili volji ustvarjajo z barva-
mi in domov odnesejo obla-
čila s svojim podpisom. Do-
godek je bil namenjen pred-
vsem obiskovalkam delavnic 
Razkrite roke 3, humani in 
poslovni uspehi. Gre za 
ustvarjalno-izobraževalen 
projekt, ki se v omenjenem 
društvu izvaja že tretje leto. 
Namenjen je socializaciji ter 

dvigu zaposljivosti brezpo-
selnih priseljenk iz Bosne in 
Hercegovine, Makedonije in 
Kosova, živečih na Jesenicah 
in okolici. Kot pravi koordi-
natorka projekta Alenka 
Kreč Bricelj, je bila zadeva 
do zdaj zelo uspešna, trenu-
tno je v projekt vključenih 
45 oseb, ena oseba pa je v 
okviru tega dobila tudi zapo-
slitev. »Naš cilj je priprava 
kolekcije tekstilnih izdelkov, 
namenjenih trženju in sple-
tni prodaji, ter hkrati tudi 
izdelava in zagon prodajne 
spletne strani,« pojasni in 
doda: »Vabimo vse, ki čutijo 
predvsem ljubezen do teks-
tilnega oblikovanja, ustvarja-

nja video vsebin, trženjskih, 
prodajnih in socialnih ve-
ščin.« Sofinanciran je s stra-
ni Evropske unije, vodi pa ga 
Zavod Oloop, ki v Sloveniji 
že dolga leta deluje na druž-
beno angažiranih projektih, 
ter Društvo Up oziroma 
glavna predstavnica Faila 
Pašić Bišić. Vključeni se en-
krat tedensko dobivajo na 
delavnicah, kjer šivajo, plete-
jo, skratka prepletajo različ-
ne oblike tekstilnega obliko-
vanja, prav tako pa se učijo 
tudi promoviranja in nasto-
panja v javnosti ter promoci-
je, ki jim še kako prav pride 
ravno pri trženju lastnih iz-
delkov.

Združuje jih ljubezen  
do ustvarjanja tekstila
V sklopu projekta Razkrite roke 3 so na Jesenicah predstavili Textile Arts 
Center iz New Yorka, kjer se ljudje družijo, ustvarjajo in izobražujejo.

Gostji iz New Yorka sta v Hiši sreče na Jesenicah 
predstavili Textile Arts Center. / Foto: Zavod Oloop
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 5. 
decembra 2016, na Go renj ski glas, Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj,  
p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Geslo je ODKUP PRODAJA IN PREPIS VOZIL. Sponzor kri-
žanke je AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa 
Kidriča 26a, Slovenski Javornik, www.avto-svetina.com ali po 
tel. 04/586-20-97, gsm 041/639-288, ki podarja: 1. pranje ose-
bnega vozila, voskanje in okvirčki za registrske tablice: Marti-
na Polanc, Gorjuše; 2. pranje osebnega vozila in vroče voska-
nje: Milica Šebjanič, Jesenice; 3. pranje osebnega vozila: Mojca 
Zugwitz, Jesenice. Za nagrade se oglasite v AVTO SVETINA.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Medena hišica 
Potrebujemo: 50 dag bele 
moke, 15 dag sladkorja, 1 žlič-
ko sode bikarbone, 3 žlice 
medu, segretega na 40 stopinj 
C in malo ohlajenega, 2 jajci, 
12 dag masla, 2 žlici dišav za 
medenjake (janež, klinčki, 
cimet, kardamom), 2 žlički 
kakava v prahu, ostro moko 
za pregnetanje in jajce za pre-
maz; za okrasitev s sladkor-
nim ledom pa: 1 beljak, 25 dag 
sladkorja v prahu in žličko 
limoninega soka. 

Priprava: Na mizi zmešamo 
moko, dišave, sodo bikarbo-
no in kakav. V sredini nare-
dimo jamico, vanjo damo 
jajci, sladkor, razmehčano 
maslo in med. Zgnetemo 
gladko testo. Testo oblikuje-
mo v kepo, jo zavijemo v 
folijo in pustimo počivati na 
hladnem čez noč ali en dan. 
Približno pol testa bomo 
porabili za hišico, preostale-

ga pa za smreke in druge 
medenjake. 
Iz lepenke izrežemo šablone 
za dele hišice: 2 pravokotni-
ka za streho in 2 za stranska 
dela hiše (12 x 11 cm) ter še 2 
pravokotnika s trikotnikom 
na vrhu za sprednji in zadnji 
del hišice. 
Testo pregnetemo in na 
pomokani mizi razvaljamo 
4–5 mm debelo. Šablone iz 
lepenke položimo na razval-
jano testo. Po robovih lepen-
ke izrežemo testo z ostrim 
nožkom. V testo naredimo 
luknjice s slamico za pijače. 
Luknjice naj bodo v ogliščih 
posameznih delov, da bomo 
lahko kasneje skoznje poteg-
nili trak in hišico zvezali. 
Dele položimo na pekač, 
pokrit s papirjem za peko. Po 
delih testa še nekajkrat pre-
bodemo z zobotrebcem, da 
se med peko ne naredijo 
mehurji. Premažemo dva-
krat z razžvrkljanim jajcem 
in pečemo v pečici pri 160 
stopinjah C, da se testo rjavo 
zapeče (približno 25 minut). 

Spečeni deli naj se ohladijo 
na pekaču. Dele okrasimo s 
pisalko za torte z zelo gostim 
sladkornim ledom. Ko se led 
dobro posuši in strdi, sestavi-
mo dele hišice tako, da skozi 
luknjice povlečemo trakove 
in jih zavežemo v pentlje.

Medene smreke
Uporabimo modelčke za 
piškote. Iz medenega testa 
izrežemo za vsako pokonč-
no smreko: eno celo smreko 

in eno na pol prerezano 
smreko po višini ter podla-
go, okrogel piškotek Pozor! 
Prerežemo lahko le takoj 
spečene, še vroče smreke. 
Polovici smrek prilepimo s 
sladkornim ledom na spred-
njo in zadnjo stran cele 
smreke. Ko se led na smreki 
posuši, smreko še vtaknemo 
v kupček ledu na piškotku. 
Smreke lahko oblepimo z 
mandlji – storži in po vejah 
polijemo z ledom, da so 
videti zasnežene. 

Čas je za medenjake
Bliža se advent – čas priprav na božični dan. To so dnevi pričakovanja, ki so najlepši pred novim 
letom. Če so priprave v okviru družine, skupaj z otroki, bodo prazniki najlepši in nepozabni. 

Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=Z, 2=N, 3=C, 4=B, 5=I, 6=E, 7=R, 8=A, 9=G), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev 
sudokuja iz prejšnje številke je PALINDROM.

Sponzor križanke je Gostilnica in pizzerija Pastel, Trg Toneta Čufarja 3, telefon 070 19 43 00, na Jesenicah. Vabijo vas, da 
jih obiščete tudi v veselem decembru, za večje skupine priporočajo rezervacijo. Ponujajo pestro izbiro jedi, ki vam jih pri-
jazno postrežejo. Za naše reševalce so namenili tri enakovredne nagrade, trikrat zapitek v vrednosti 20 evrov, postreženo v 
prostorih Gostilnice in pizzerije Pastel.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ŽENSKA PO
OSMIH TEDNA 

PORODA 

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

MASA, KI
PRITISKA

NA PODLOGO

JUHI PO-
DOBNA

JED IZ MESA
IN ZELEN-

JAVE

ZAČETEK
ŽUGANJA

IME 
NEKDANJE 
HRVAŠKE
PLAVALKE
LIGORIO

RIMSKA
BOGINJA
LJUBEZNI

MENIČNO
JAMSTVO V
TRGOVSKIH

POSLIH

NEKDANJA 
SLOVENSKA 

PEVKA V 
ZABAVNI 
GLASBI

ENKA
PTIČ PEVEC 

IZ REDA 
DROZGOV

VESELI
DECEMBER

KDOR
OBTOŽUJE

3 1 6

MESO S 
TREBUHA

ŽIVALI

15 2 11

DRČA ZA
SPUŠČANJE

LESA

REKA V
SIBIRIJI

IME NEMŠKE 
IGRALKE
SOMMER

3 3

VRATI NA
KONCU
NJIVE

4 ELA (LJUBKO)

ZNAKI EPILEP
TIČNEGA
NAPADA

14 4 12

4 IN 8
ČRKA 

ABECEDE

HRVAŠKI 
NOGOMETAŠ

(GORAN)
GNOJNA
OKUŽBA 

VODNI
VRTINEC

JED IZ JAJC, 
VINA IN

SLADKORJA

5 1

RT PRI 
VALENCIJI
 ŠPANIJI

TEKOČINA  
ZA ULEŽANJE

MESA
IME POLITIKA

GOŠNIKA

12
NAŠ PEVSKI

OPERNI TRIO

NENADEN 
SILOVIT 
VOJAŠKI
NAPAD

6 3

AZIJSKA
ZAČIMBNA
RASTLINA

PLAHA GOZD-
NA ŽIVAL

NEMŠKI NA-
RAVOSLOVEC

(LORENZ)
NARAVA,

ČUD

8 7 10

PONUDBA
MENIJEV ZA

ZAKLJUČENE
DRUŽBE

STAROGRŠKI 
SLIKAR 

PRIJATELJ
ALEKSANDRA

VELIKEGA

NAŠA 
PEVKA
(IRENA)

OSKAR
LANGE

POMNILNIK
V RAČU-
NALNIKU

VRSTA 
VIKINŠKE 

LADJE

POVRŠINA 
S PLAČLJIVI 
PARKIRNIMI 
MESTI (DVE 

BESEDI)

NORVEŠKA
REKA KI TEČE

SKOZI
TRONDHEIM 

NAŠ 
NEKDANJI 

FILOZOF IN 
ZDRAVNIK
(1761-1840)

OSEBNI
DOHODEK

LIKOVNA 
OPREMA V

GLEDALIŠČU
VRSTA

JELENA

10 DRŽAVA V
PIRINEJIH

ZAPRT
BALKON,

MOSTOVŽ

5 13

SOZVOČJE
TONOV

9 HRIBOVIT
GRŠKI OTOK
BRODNIK V

GRŠKI 
MITOLOGIJI

3 14

DAN V 
POLARNEM

PASU, KI 
TRAJA VEČ 
KOT 24 UR

1
OSEBNI
ZAIMEK

VRSTA 
IGLAVCA

PESNIŠKI
POLNI STIK

11
MOČEN,

PREDIRLJIV
BIKOV GLAS

2 8 11

EDO
HAFNER

HOLANDSKI
SLIKAR

(NICOLAES)
KOVAŠKO
OPRAVILO

DOMAČINI
NOVE ZELAN

DIJE
NEM.PISATEL.
JICA SEIDEL

19 ČRKA 
GRŠKE

ABECEDE
FILM BOŽA 
ŠPRAJCA

IME 
BALETNIKA

OTRINA
??? 

ŠIRCA-ROŠ

9 15

DEL
KROŽNICE

ALKALIJSKA 
KOVINA

PODOBNA
NATRIJU

TONE ARH

TENKA MOR-
SKA ŽIVAL

NEMERTINA
KAREL

ALPIGER

6 MOGOČNA
GORA

SILVO
KARO

10 OBIŠČITE
NAS TUDI

V LETU
2017

OSNOVNA
MERA,

KOLIČINA

13
ZNAČILNOST
ENAKOMER-

NEGA

5

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  17/ 2016 

PP. 124, 4001  KRANJ
REČ

IME 
KOŠARKARJA

LAKOVIČA
PREBIVALKA
KRAJA AVČE

7

SLOVARČEK: MAES: holandski slikar,   KARON: brodnik v grški mitologiji,     ALAR: nekdanji hrvaški nogom. (Goran),     OKEN: nemški naravoslovec (Lorenz),
ANADIR: reka v Sibiriji,     INGVER: azijska začimbna rastlina,     ANDOR A: država v Pirinejih,   KVAŠA: tekočina za uležanje mesa pred sušenjem
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 25. novembra 
KMETIJA SMOLEJ – URIC V PLANINI POD GOLICO 4A, ob 
17. uri

Izdelovanje adventnih venčkov 

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 18. uri
55 let Moškega pevskega zbora DU Jesenice

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop harmonikarjev

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri 
Predavanje 'KAKO POTOVATI za 1 EUR' z Izidorjem Furjanom

Sobota, 26. novembra  
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 17. uri

Kegljanje 1. B SL: SIJ Acroni Jesenice – Triglav II

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA 
NAMIZNI TENIS, ob 17. uri

Liga 1. SNTL v namiznem tenisu ženske: NTK Jesenice – NTK Vesna

KMETIJA SMOLEJ – URIC V PLANINI POD GOLICO 4A, ob 
17. uri

Izdelovanje adventnih venčkov 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldan
Rekreacijsko drsanje v dvorani Podmežakla, ura je objavljena na sple-
tni strani Zavoda za šport Jesenice.

Nedelja, 27. novembra 
KULTURNI IN GASILSKI DOM BLEJSKA DOBRAVA, ob 18. uri

Koncert veteranskega pevskega zbora »Z naglji po prsih«

OŠ PREŽIHOV VORANC, ob 18.30
Hokej AHL: HDD Jesenice – HC Pustertal *, 3. krog IHF CC

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldan
Rekreacijsko drsanje v dvorani Podmežakla, ura je objavljena na sple-
tni strani Zavoda za šport Jesenice.

Ponedeljek, 28. novembra
TELOVADNICA V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA, 
10.30 do 11.30

Jutranja vadba za starejše

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
USTVARJALNICA: Izdelovanje okraskov za Dom dr. Franceta Bergelja

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, 
ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo, avtor predavanja je Pavel Smolej, 
naslov predavanja »PLANINSKE POTI 6«.

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri  
Ponedeljkove delavnice AKROJOGA JAM

          

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA 
NAMIZNI TENIS, od 18. do 21. ure

Rekreacijska liga v namiznem tenisu 
 

Torek, 29. novembra 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan 

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje
Liga v odbojki v okviru športnih iger Jesenice – 5. krog
  

Sreda, 30. novembra 
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, od 15.30 dalje

Prvenstvo osnovnih šol v košarki za učence

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri
Pripravimo se na nov šolski dan 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: 12 zakonov karme: Budizem in srečno življenju

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30 
Predstavitev knjige Intervjuji 

Četrtek, 1. decembra
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Attisani Francesco (Italija) in Edeltraud Fuerer (Avstrija), odprtje li-
kovne razstave

Novembrske in decembrske prireditve
GIMNAZIJA JESENICE, od 18. ure dalje

Liga v košarki v okviru športnih iger Jesenice, 2. krog

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30 
Otvoritev Veselega decembra v gledališču NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN 
NAJBOLJ SLEČENE, komedija za izven

Petek, 2. decembra
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, od 8. do 16. ure 

Mesto železarjev, občasna muzejska razstava 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, 
ob 16. uri

Srečanje vseh članic in članov, ki so v letu 2016 dopolnili 80, 90 ali 
100 let, nastop ženskega pevskega zbora društva Večerna zarja in 
nastop Glasbene šole Jesenice.     

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 16. uri
Mesto železarjev, predavanje ob prazniku sv. Barbare kot del progra-
ma osrednje občasne muzejske razstave

 

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Srečanje športnikov in rekreativcev DU Jesenice  

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje PATAGONIJA z Matejem Koširjem

Sobota, 3. decembra
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob 19. uri

Košarka 3. SKL: ENOS Jesenice – Globus

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldan
Rekreacijsko drsanje v dvorani Podmežakla, ura je objavljena na sple-
tni strani Zavoda za šport Jesenice.

Nedelja, 4. decembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

VAŠA – NAŠA MATINEJA in obisk Miklavža

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
Hokej EBYSL U20: HD Mladi Jesenice – KHL Medvescak Zagreb

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldan
Rekreacijsko drsanje v dvorani Podmežakla, ura je objavljena na sple-
tni strani Zavoda za šport Jesenice.

Ponedeljek, 5. decembra
TELOVADNICA V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA, od 
10.30 do 11.30

Jutranja vadba za starejše

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

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ustvarjalnica: Izdelovanje okraskov za Dom dr. Franceta Bergelja

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

          

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA 
NAMIZNI TENIS, od 18. do 21. ure 

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu           

Torek, 6. decembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan 

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop oddelka pihal

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje 
Liga v odbojki v okviru športnih iger Jesenic – 5. krog 

Sreda, 7. decembra
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

Pripravimo se na nov šolski dan 

OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16. uri
Prednovoletno srečanje krajanov KS Plavž, starih 80 let in več

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: Ali je šport priložnost za dušo, da se spozna s 
telesom

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30
Hokej AHL: HDD Jesenice – SG Cortina Hafro

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predstavitev knjige Miha Mazzini: Otroštvo

Četrtek, 8. decembra
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 16. uri

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Podmežakla

GIMNAZIJA JESENICE, od 18. ure dalje
Liga v košarki v okviru športnih iger Jesenic – 2. krog 

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30 
Javni nastop

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
Erik Gedeon, VEČNO MLADI, songdrama SNG Maribor

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE

od ponedeljka do petka, od 11.30 do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ 

DRUŠTVO ŽAREK
Vsak dan od ponedeljka do petka od 18. do 20. ure sprostitveni in raz-
bremenilni pogovori, družabne in sprostitvene igre za mlade od 15. leta

Prireditve za osnovnošolce
MLADINSKA TOČKA CENTER II

Vsak torek ob 16. uri TORKOVA CIRKUŠKA ŠOLA ZA OTROKE

vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI

DRUŠTVO ŽAREK
Vsak dan od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-kreativ-
ne delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre, družabne igre za 
otroke in mlade do 15. leta

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica
Vsak ponedeljek: 16.00–18.45 Angleške urice (zaključena skupina)

Vsak torek: 17.00–18.45 Nemške urice (zaključena skupina)

Vsako sredo: 17.00–18.30 Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek: 17.00–17.45 Ura pravljic

Vsak petek: 10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela

Prvi četrtek v mesecu: 13.30 Modri kvizi v knjižnici

Zadnji četrtek v mesecu: 18.00 Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajen-
cev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 Družabne igre

Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice 

Zadnji torek v mesecu: 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu: 16.00–17.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu: 17.00–17.45 Ura pravljic z Grofico, delavnice 

Zadnji četrtek v mesecu: 17.45 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke
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Urša Peternel

Hokejsko društvo HDD 
Jesenice bo v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo 
Jesenice in Rdečim križem 
Jesenice tudi letos organizi-
ralo dobrodelno akcijo, ki bo 
namenjena pomoči pet-
najstim socialno ogroženim 

družinam in posamezni-
kom z Jesenic in okolice. 
Dobrodelna akcija se bo 
začela 1. decembra, trajala 
pa bo do 20. decembra, 
potem pa bodo vsem druži-
nam in posameznikom, ki 
jim je pomoč namenjena, 
razdelili vrednostne bone v 
višini zbranih sredstev. In 

kako bo potekalo zbiranje 
denarja? Kot je povedal Jure 
Kolšek iz HDD Jesenice, 
bodo denar zbirali prek tran-
sakcijskega računa Rdečega 
križa, in sicer SI56 05100-
8010106034, sklic 111. V 
HDD Jesenice bodo za akci-
jo namenili tudi izkupiček 
od prodanih vstopnic ene 

izmed rednih tekem lige 
AHL, to je tekme, ki bo 
potekala v petek, 16. decem-
bra. Poleg tega pa bodo na 
dražbi prodajali retro drese 
hokejistov HDD Jesenice, ki 
so jih nosili na pripravljal-
nih tekmah pred letošnjo 
sezono. Izklicna cena za 
dres bo 50 evrov.

Hokejisti bodo spet dobrodelni
Prvega decembra se začenja dobrodelna akcija jeseniških hokejistov za pomoč družinam v stiski.

Urša Peternel

Iz kmetije Smolej, po doma-
če Uric, v Planini pod Goli-
co že nekaj časa ne diši 
samo po svežem domačem 
kruhu, spečenem v krušni 
peči, ampak tudi po piško-
tih. Miha Smolej, 31-letni 
gospodar kmetije, se je 
namreč zdaj lotil še peke 
slastnih domačih piškotov, 
ki so narejeni na tradiciona-
len, domač način. »Vse se-
stavine za piškote, razen 
moke, ki jo kupim v mlinu, 
so domače, z naše kmetije. 
Recept je moj, izdelujem pa 
jih na tradicionalen način, 
po domače, tako, kot je tre-
ba. Testo zamesim v mentr-
gi, valja pa se z valjarjem na 
leseni deski,« je povedal 
Miha, ki je pred nekaj leti 
oživil kmetijo, na kateri se 
ukvarja predvsem s konji, 
ima pa tudi nekaj goved, 
kokoši in koz. Pred tremi 
leti je začel ponujati turistič-
no vožnjo s kočijo po rovtih, 
zatem se je lotil organizira-

nja delavnic za otroke, na 
katerih spoznavajo življenje 
na kmetiji, sledile so delav-
nice peke kruha na tradicio-
nalen način. Kruh je začel 
tudi prodajati, pred kratkim 
pa je ponudbo dopolnil še z 
domačimi piškoti. Tako 
kruh kot piškoti so narejeni 
iz polnovredne, neprečišče-
ne moke in prav zato so po 
Mihovih besedah tako dobri. 
Recepta za oboje sta skriv-
nost, kruh peče v krušni 
peči, piškote pa za zdaj še v 
pečici, a že načrtuje, da bo 
kupil štedilnik na drva s 
pečico. Za zdaj pripravlja 
dve vrsti piškotov, navadne 
in marmeladne, zanimanja 
pa je tako za kruh kot za 
piškote vse več. Oboje pro-
daja na kmetiji in v trgovini 
Kamrica na Jesenicah, naj-
boljša reklama pa gre kar od 
ust do ust, pravi Miha, ki 
mu načrtov ne zmanjka, 
volje in zanosa pa tudi ne. 
»Sploh ne vem, kdaj delam, 
saj delam s srcem in vesel-
jem!« 

Miha peče tudi piškote
Miha Smolej, gospodar kmetije Smolej v Planini pod Golico, se je zdaj lotil še peke domačih piškotov.

Miha z domačimi piškoti
Partizan DTV Blejska Dobrava tudi letos pripravlja sejem 
rabljene zimske športne opreme, ki bo potekal v Osnovni 
šoli Koroška Bela od petka, 2. decembra, do nedelje, 4. 
decembra. V petek bo odprt med 15. in 19. uro, v soboto 
med 9. in 19. uro, v nedeljo pa med 9. in 17. uro. Na sejmu 
bo mogoče prodati oziroma kupiti smuči, palice, smučarske 
čevlje, drsalke, snežne deske, smučarska oblačila ...

Sejem rabljene zimske opreme na Koroški Beli

Curling klub Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport 
Jesenice v petek, 9. decembra, ob 21. uri v Športni dvorani 
Podmežakla pripravlja Noč dobrodelnega curlinga. Na 
dogodku bodo člani kluba prisotne seznanjali s tem zani-
mivim športom, v njem pa se bodo lahko tudi preizkusili. 
Opremo bodo priskrbeli v klubu. Zbrana sredstva bodo 
namenili socialno ogroženim otrokom z Osnovne šole 
Toneta Čufarja Jesenice. 

Noč dobrodelnega curlinga

Od 15. novembra morajo biti vozila v cestnem prometu 
opremljena s predpisano zimsko opremo. Kot vsako leto je 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Jesenice tudi letos na bencinskem servisu Petrol na Cesti 
železarjev na Jesenicah skupaj s policijsko postajo Jesenice, 
s predstavniki Junik-M in Petrola pripravil akcijo Pripravljeni 
v zimo. Strokovnjaki so pregledali stanje avtomobilskih 
pnev matik (profil na pnevmatikah za vožnjo v zimskih raz-
merah mora biti globok najmanj tri milimetre), stanje teko-
čin za čiščenje stekel in hladilne tekočine ter druge opreme. 
Pregledali so 257 vozil, večina pa je bila dobro pripravljena 
na zimske razmere. Vsem voznikom so podarili tudi parkir-
no uro oziroma strgalo za čiščenje stekel ter dišečo smreki-
co za v avtomobil. 

Dobro pripravljeni na zimo

Alenka Brun

Oktobra smo Slovenci 
ponovno dobili 'fatalko' 
leta. Tokrat je šel naziv 
femme fatale 2016 v roke 
mojstrici sladkega, Jeseni-
čanki, ki jo zadnje čase 
spremljamo tudi v vlogi 
sodnice v resničnostnem 
šovu MasterChef Slovenija, 
Almi Rekić. Za letošnji na-
slov femme fatale se je 
potegovalo osem usodnih 
Slovenk, zmagovalko pa so 
izbrali bralci nekaterih 
domačih revij. Kot vsako 
leto so se tudi letos dekleta 
na odru Festivalne dvorane 
v Ljubljani ob razglasitvi 
fatalke za leto 2016 pred-
stavile v kreacijah prizna-
nih slovenskih oblikovalk. 
Za Almino kreacijo je pos-
krbela Barbara Franjić. In 
kakšna naj bi bila fatalna 
ženska po njenem? Imeti 
mora karizmo, smisel za 
humor, niti ne potrebuje 
vseh 'modnih predpisanih 

telesnih mer', a naj bi jo z 
vstopom v neki prostor opa-
zili. Usodno naj bi vplivala 

tudi na nekatere moške, 
meni pa tudi, da se fatalno-
sti ne moreš priučiti.

Fatalka je postala Alma Rekić
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Nocoj, v petek, ob 18. uri v Kolpernu Moški pevski zbor 
Društva upokojencev Jesenice pripravlja jubilejni koncert ob 
55-letnici delovanja. Zborovodkinja Mira Mesarič zbor uspe-
šno vodi že dvajseto leto, Franci Jelenc pa v njem poje od 
samega začetka. V dolgih skupnih letih so se stkala pristna 
prijateljstva, ki jih povezuje lepo zapeta slovenska pesem. 
Kot gostje bodo nastopili člani mešanega pevskega zbora 
Odmev iz Kranjske Gore in plesalci Folklorne skupine Julia-
na s Hrušice.

Koncert moškega pevskega zbora upokojencev
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