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

Pretekla 
največjega, 
najlepšega, 
najtežjega ...
Maratonca Miro Savič in Franci 
Teraž sta novembra lani 
pretekla maraton v New Yorku.
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Slovenska 
kokoš odnesla 
svinjsko glavo
Svinjski smuk za še bolj 
svinjsko glavo je neuničljiv, tako 
je tudi letos na spodnjo postajo 
žičnice Španov vrh pripeljal 
okoli petsto obiskovalcev.
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Urša Peternel

Praznik Občine Jesenice je 
20. marec, dan, ko so bile 
Jesenice proglašene za me-
sto. Osrednja občinska slo-
vesnost s podelitvijo občin-
skih priznanj bo potekala v 
dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja, začela se bo ob 
19.30, na njej pa bo župan 
Jesenic Tomaž Tom Men-
cinger podelil priznanja ob-
čine za leto 2017. Najvišje 
občinsko priznanje, listino z 
nazivom častni občan Obči-
ne Jesenice, bo prejel Janez 
Pšenica. Plaketo Občine Je-
senice bodo prejeli Bojan 
Dornik, Jože Remar in Ivan 
Prešern. Plaketo župana 
Občine Jesenice bo prejel 
Dejan Pavlović. Letos prvič 
pa bo župan nagradil tudi 
odlične dijake in študente: 
priznanja župana Občine Je-
senice za uspehe v času šo-
lanja bodo tako prejeli Neža 
Torkar, Zala Kobentar, 
Anne marie Lotti Gosar, An-
draž Mur in Blaž Istenič.
Pred praznikom, v petek, 17. 
marca, bo Jesenice tradicio-
nalno oživil tridnevni Jože-
fov sejem, ki je poznan tudi 
izven meja Slovenije. Loka-

cije sejma so se skozi leta 
spreminjale, zadnja leta pa 
ga pripravljajo na Stari Savi, 
kjer je dovolj parkirnih 
mest, lokacija pa je dobro 
dostopna. Organizator sej-
ma je Zavod za šport Jeseni-
ce, sofinancira pa ga Občina 
Jesenice. Obeta se lepo šte-
vilo razstavljavcev in zani-

miv spremljajoči glasbeno-
-zabavni program. V petek 
se bo sejem odprl ob 9. uri, 
ob 15. uri bo uradno odprtje 
z nastopom Pihalnega 
orkes tra Jesenice - Kranjska 
Gora. Stojnice bodo odprte 
do 19. ure. V soboto, 18. 
marca, bo prodaja na stojni-
cah potekala od 9. do 19. 

ure, ob 10. uri bo start jubi-
lejnega desetega Pomladne-
ga teka, ki se ga vsako leto 
udeleži lepo število tekačev 
vseh generacij. Med 12. in 
17. uro bo nastopal ansam-
bel Zgornjesavci. V nedeljo 
bo sejem odprt med 9. in 
19. uro, med 11. in 17. uro pa 
bo igral ansambel Zarja.

Bliža se dvajseti 
marec, praznik občine
Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj bo v ponedeljek, 20. marca, v dvorani Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice. Najvišje občinsko priznanje, listino z nazivom častni občan Občine Jesenice, 
bo prejel Janez Pšenica. V petek, 17. marca, se začenja tridnevni Jožefov sejem na Stari Savi.

Utrinek z Jesenic / Foto: Tina Dokl

OBČINSKE NOVICE

Pri Črnem mostu bodo 
uredili klančino
Na mostu čez Hrenovco 
bodo uredili klančino, ki bo 
omogočala prehod invali-
dom, mamicam z vozički in 
tudi drugim.
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OBČINSKE NOVICE

Vsakdo lahko reši 
življenje ...
Ob dnevu Civilne zaščite so 
v Kolpernu predstavili zače-
tek projekta Vsak lahko reši 
življenje, pomagaj tudi ti.
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MLADI

Zmagovalka festivala 
je Alpska idila
Dramski festival Gimnazije 
Jesenice je tudi letos kar dva-
krat povsem napolnil dvora-
no jeseniškega gledališča. 
Na odru so stali tako dijaki 
kot profesorji.
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VABILO

20. MAREC

PRAZNIK OBČINE JESENICE

Spoštovani!

V ponedeljek, 20. marca 2017, ob 19.30 vas vljudno 
vabim na osrednjo prireditev ob praznovanju 

praznika občine Jesenice,
ki bo v dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice,

Trg Toneta Čufarja 4 na Jesenicah.

Župan Tomaž Tom Mencinger

Nagrajenci v letu 2017 so:
Listino z nazivom častni občan Občine Jesenice 

bo prejel 
Janez Pšenica

Plaketo Občine Jesenice bodo prejeli
Bojan Dornik
Jože Remar

Ivan Prešern

Plaketo župana Občine Jesenice bo prejel
Dejan Pavlović

Priznanja župana Občine Jesenice za uspehe v času 
šolanja bodo prejeli

Neža Torkar
Zala Kobentar

Annemarie Lotti Gosar
Andraž Mur
Blaž Istenič
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RECEPT

Dve okusni juhi
Česnova in čebulna juha: 
dve okusni, krepki in zdravi 
juhi, tudi proti gripi in pre-
hladom. V naravi velja: vse, 
kar je ostrega okusa in vo-
nja, je zdravilno in bogato z 
učinkovinami.
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Glavni direktor družbe SIJ Acroni Peter Čas je iz osebnih razlo-
gov podal odstopno izjavo in sporazumno prekinil mandat. 
Vodenje največje metalurške družbe v Skupini SIJ je začasno 
prevzel Matija Kranjc, izvršni direktor za finance v družbi SIJ 
Acroni. Peter Čas je SIJ Acroni vodil od septembra lani, svojo 
poslovno pot pa bo nadaljeval izven skupine SIJ, so sporočili.

Vodenje SIJ Acroni začasno prevzel Matija Kranjc

V sredo so imeli jeseniški hokejisti prvo zaključno 'žogico' 
za vstop v polfinale, a je žal niso izkoristili. Kazalo je dobro, 
saj so v 21. minuti že vodili z 2:0. V zadnji tretjini so igrali 
slabo. Lustenau je v 51. minuti izid izenačil, zmagoviti gol za 
3:2 pa dosegel pičli dve sekundi pred koncem rednega dela. 
Jeseničani v zmagah vodijo z 2:1. Četrta tekma je jutri v Lu-
stenauu. V primeru zmage gostiteljev bo odločilna peta tek-
ma v sredo v Podmežakli.

Na pragu vstopa v polfinale
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Urša Peternel

Mnoge občane Jesenic, zla-
sti pa gibalno ovirane, je 
zmotilo dejstvo, da dvižna 
ploščad pri mostu čez Hre-
novco ne deluje, ves čas je 
pokrita, invalidi pa je ne 
uporabljajo. Zakaj je temu 
tako, smo vprašali na Občini 
Jesenice, kjer nam je direk-
torica občinske uprave 
Valentina Gorišek pojasnila, 
da dvižna ploščad sicer delu-
je, a je v mirovanju in zašči-
tena. Izkazalo se je namreč, 
da je njena uporaba dokaj 
zapletena. Uporabniki za 
njen zagon potrebujejo dal-

jinski upravljalnik, dokaj 
zapleteno pa je tudi ravnan-
je s komandno tablo. Obe-
nem se na Občini Jesenice 
bojijo vandalizma, saj so se 
v zadnjem letu dni, kar je 
zgrajena prečna povezava 
prek Hrenovce, vandali 
znesli nad obema dvigalo-
ma na Rdečem in Črnem 
mostu, je pojasnila Goriš-
kova. Zato so bili na občini 
prisiljeni vzpostaviti video-
nadzor območja. Zaradi 
vseh omenjenih težav so 
sklenili, da bodo našli 
ustreznejšo tehnično reši-
tev od sedanje dvižne ploš-
čadi, ki bo omogočala tudi 
bolj funkcionalno uporabo. 
Tako naj bi še letos zgradili 
klančino, 11 tisoč evrov v 
letošnjem proračunu pa je 
že zagotovljenih. »Projekt 
klančine je v izdelavi, omo-
gočala pa bo nemoten pre-
hod vsem uporabnikom, 
tako invalidom, mamicam 
z vozički kot tudi drugim, 
ki bodo raje uporabili klan-
čino namesto stopnic,« je 
še pojasnila Goriškova.

Pri Črnem mostu 
bodo uredili klančino
Na mostu čez Hrenovco bodo uredili klančino, ki bo omogočala prehod invalidom, mamicam z 
vozički in tudi drugim.

Dvižna ploščad za invalide je nefunkcionalna, zato bodo še 
letos zgradili klančino.

Prečne povezave čez bohinjsko progo v Hrenovco se je prijelo ime Črni most. / Foto: Tina Dokl

Dvižna ploščad je stala 
šest tisoč evrov. Z 
mostu jo bodo 
odstranili in jo po 
potrebi namestili v 
enega od občinskih 
javnih objektov.

Urša Peternel

Na Zgornjem Gorenjskem 
se začenja projekt hranilni-
ce semen, ki ga vodi Raz-
vojna agencija Zgornje 
Gorenjske (RAGOR), v 
njem pa sodeluje tudi Obči-
na Jesenice. Kot je povedal 
Stevo Ščavničar, direktor 
RAGOR-ja, je glavni namen 
projekta vzpostaviti ekološ-
ko certificirano semenar-

sko hišo, v kateri bodo eko-
loški kmetje in vrtičkarji 
lahko kupili ekološka 
semena. Ta naj bi kasneje 
tudi izmenjevali s seme-
narskimi hišami iz tujine. 
S tem bi na dolgi rok pove-

čali možnost samooskrbe s 
hrano in s tem poskrbeli za 
večjo prehransko varnost. 
»Sedež hranilnice semen 
bo v Čebelarskem centru 
Gorenjske v Lescah in na 
biodinamičnem učnem 

vrtu Narava nas uči v Rado-
vljici, kooperante bomo 
angažirali najprej na obmo-
čju zgornje Gorenjske, če 
teh ne bo dovolj, pa na šir-
šem območju. Semena 
bomo najprej tržili v Slove-
niji, nato širše, v Evropski 
uniji,« je dodal.
Gre za projekt sedmih občin 
zgornje Gorenjske in podje-
tja Moro in Kunst, vodi pa 
ga RAGOR.

Hranilnica semen
Občina Jesenice sodeluje v projektu vzpostavitve hranilnice ekoloških semen.

Objavljen je tudi nagradni javni natečaj za izbiro 
imena hranilnice ekoloških semen kulturnih 
rastlin zgornje Gorenjske. 

Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki bi 
na dopisni seji morali podati 
mnenje k imenovanju ravna-
telja Vrtca Jesenice. Na pono-
vljen razpis je prispelo šest 
prijav, vsi kandidati izpolnju-
jejo razpisne pogoje, Komisi-
ja za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja pa je 
dala prednost kandidatki 
Vanji Kramar, ki že zdaj 
opravlja funkcijo vršilke dol-
žnosti ravnateljice. A dopis-
na seja ni bila sklepčna, saj je 
glasovalo le devet občinskih 
svetnikov. Tako mnenja k 
imenovanju ravnateljice ne 
morejo posredovati.

Na dopisni seji  
o ravnateljici vrtca
Dopisna seja, na kateri bi občinski svetniki 
morali podati mnenje k imenovanju ravnateljice 
Vrtca Jesenice, ni bila sklepčna.

Urša Peternel

Občinski svet se je na zadnji 
seji seznanil s tremi poročili 
Nadzornega odbora občine 
Jesenice, ki jim jih je predsta-
vil član odbora Franc Rožič. 
Gre za poročila o nadzoru 
investicije Navezava fekalne-
ga kanala Črna vas na obsto-
ječi kanal Blejska Dobrava, 
investicije Ureditev pomož-
nega nogometnega igrišča 
ter poročilo o opravljenem 
nadzoru poslovanja javnega 
zavoda Gornjesavski muzej 
Jesenice. Nadzorni odbor 
večjih nepravilnosti ni odkril, 
je pa podal nekaj priporočil. 

Pri investiciji v nogometno 
igrišče je tako priporočil 
Občini Jesenice, naj v prihod-
nje pridobi več ponudb za 
izbiro izvajalcev del, projek-
tantov in nadzornikov. Pri 
nadzoru poslovanja Gornje-
savskega muzeja Jesenice pa 
so člani nadzornega odbora 
med drugim opozorili na 
neustrezne pogoje dela v 
Ruardovi graščini, kjer so 
prostori uprave muzeja. Nad-
zorni odbor meni, da je 
objekt treba čim prej sanirati, 
da bo varen za zaposlene, 
obenem pa se ne bo delala 
dolgoročna škoda na stavbi, 
ki je del kulturne dediščine. 

Poročila o treh 
opravljenih nadzorih

Urša Peternel

Na zadnji seji občinskega 
sveta je občinski svetnik 
Uroš Lakić postavil vpra-

šanje, kdaj bo urejena var-
na pešpot do pisarne 
Finančnega urada RS. 
Zanimalo ga je, v kakšni 
fazi so aktivnosti za vzpo-

stavitev te varne poti. 
Občane pa je treba ponov-
no opozoriti, naj bodo čim 
bolj previdni pri prehodu 
preko tovarniškega dvoriš-
ča, kjer je sedaj postavlje-
na tudi zapornica. 
Direktorica občinske upra-
ve Občine Jesenice Valen-

tina Gorišek je pojasnila, 
da čakajo, da Kovinar pri-
dobi rušitveno dovoljenje 
za objekt, zatem bodo 
začeli vkopavati vročevod, 
za kar so sredstva v prora-
čunu že zagotovljena, 
potem pa bo tudi sproščen 
koridor za varno pot.

O varni pešpoti 

                

 
                

 
                

 VABILO   
Občina Jesenice in Energetsko svetovalna pisarna Jesenice 
v sodelovanju z Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim 

skladom vabimo vse občane na zanimivo brezplačno 
delavnico z naslovom

AKTUALNE INFORMACIJE S PODROČJA 
ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA OBČANE

O temah:

	 ✓	 Subvencije Eko sklada 
	 ✓	 Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih 
	 ✓	 Optimalna izbira ogrevalne naprave 
	 ✓	 Informacija o energetski izkaznici stavbe
	 ✓	 Toplotne črpalke

bodo udeležencem spregovorili:

Katarina Kafadar iz Eko sklada, Jožef Pogačnik in Andrej Sveti-
na, energetska svetovalca mreže Ensvet na Jesenicah, in mag. 
Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže Ensvet iz Tržiča.

Dogodek bo v sredo, 15. marca 2017, z začetkom ob 15. uri 
v Konferenčni dvorani Kolpern Gornjesavskega muzeja  
Jesenice, Fužinska cesta 2, Jesenice.

Vljudno vabljeni!

Program delavnice:

15.00  Nagovor podžupana Občine Jesenice Mihe Rebolja
15.05  Subvencije Eko sklada, predava Katarina Kafadar
15.25  Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih, 
 predava Jožef Pogačnik
15.45  Optimalna izbira kurilne naprave, 
 predava Andrej Svetina
16.00  Informacija o energetski izkaznici stavbe, 
 predava Andrej Svetina
16.10  Toplotne črpalke, predava mag. Samo Cotelj
16.30  Vprašanja o ukrepih URE in OVE občanov
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 4/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 20, ki je iz šel 10. marca 2017.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Leto 2017 bo, kot kaže, za 
občino uspešno, kar se tiče 
načrtovanih investicij na po-
dročju cest. Obeta se obnova 
ceste od potoka Jesenica do 
zdravstvenega doma, gra-
dnja pločnika pod Kopavni-
kom, gradnja krožišča na 
Hrušici … 
"Drži, predvidevamo, da se 
bo letos začela obnova regio-
nalne ceste od potoka Jese-
nica do zdravstvenega 
doma, gradnja povezovalne-
ga pločnika pod Kopavni-
kom ter gradnja krožišča na 
Hrušici. Načrtovane investi-
cije se bodo izvajale v sode-
lovanju z državo. Direkcija 
Republike Slovenije za in-
frastrukturo je nosilec inve-
sticij, občina pa znotraj na-
selja pri investicijah nastopa 
kot soinvestitor in pokriva 
stroške izvedbe obnove ko-
munalne infrastrukture, 
pločnikov in cestne razsve-
tljave. Vrednost obnove regi-
onalne ceste je več kot dva 
milijona evrov, občina bo 
sofinancirala obnovo komu-
nalne infrastrukture v višini 
okrog 800 tisoč evrov."

Velik projekt, ki je že v 
teku, pa je gradnja težko 
pričakovane obvoznice 
mimo Lipc. V kateri fazi je 
in kdaj se bo po obvoznici 
mogoče že peljati?
"Zgrajena bo nova obvozna 
cesta v dolžini več kot petsto 
metrov in obnovljeno križi-
šče na priključku na držav-
no cesto na avtocestnem od-
seku Jesenice vzhod. Ze-
meljska dela na trasi so v 
grobem izvedena, začela se 
bodo dela na ureditvi pri-
ključka. Dela bodo zaključe-
na predvidoma letos maja, 
vožnja pa omogočena po 
pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja. Pričakujemo, da bo to 
v poletnih mesecih. Vre-
dnost del je približno pol 
milijona evrov, v celoti pa 
investicijo financira Občina 
Jesenice." 

Največji projekt, financiran 
iz občinskega proračuna, pa 
bo obnova fasade na OŠ To-
neta Čufarja. Kdaj se bodo 
dela začela in koliko bodo 
stala?
"V letih 2017 in 2018 je 
predvidena nadaljnja ener-
getska sanacija tega objekta, 
in sicer obnova strehe in fa-
sade. Občina Jesenice je in-
vesticijo prijavila na javni 
razpis Ministrstva za infra-
strukturo za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v 

okviru Operativnega progra-
ma Evropske kohezijske po-
litike za obdobje 2014–
2020. Vrednost vseh del 
znaša skoraj 1,2 milijona 
evrov, od tega je pričakova-
no sofinanciranje nekaj več 
kot 355 tisoč evrov. Dela se 
bodo izvajala v času poletnih 
počitnic. V prvi fazi se bo le-
tos izvedla streha, fasada pa 
v drugi fazi v letu 2018."

Začenja se tudi gradnja vo-
dovoda v Planini pod Goli-
co, lahko poveste kaj več o 
tem projektu?
"Zgrajen bo nov vodovod z 
zajetjem in vodohranom za 
območje Betela. Območje se 
trenutno oskrbuje s pitno 
vodo iz zasebnega vodovo-
da. Dolžina novega vodovo-
da bo dva tisoč metrov. V 
tem delu bo vodovod zgra-
jen v letošnjem in priho-
dnjem letu. Novo vodno za-
jetje bo kasneje omogočalo 
tudi oskrbo s pitno vodo za 
območje naselja Planina 
pod Golico, za kar bo sicer 
potrebno pridobiti še pro-
jektno dokumentacijo. Ta 
bo izdelana v letih 2017–
2018, nadaljevanje investici-
je pa je predvideno v letu 
2019. S celotno gradnjo vo-
dovoda bo rešena vodooskr-
ba območja iz javnega vodo-
voda saj letno nastajajo teža-
ve z zagotovitvijo zadostnih 

količin kvalitetne pitne vode. 
Celotna vrednost projekta 
presega 800 tisoč evrov."

Odpirajo se tudi možnosti 
novega razvoja turizma na 
območju Pristave z gorskim 
kolesarjenjem in ureditvijo 
Kurirskega doma.
"Občina Jesenice je v lan-
skem letu pristopila k sku-
pnemu projektu z name-
nom sodelovanja pri uredi-
tvi daljinske gorske kolesar-
ske poti po Karavankah. Vo-
dilni partner projekta BSC 
Kranj je projekt skupaj s 
partnerskimi občinami z 
obeh strani Karavank in Pla-
ninsko zvezo Slovenije pri-
javil na drugi razpis progra-
ma sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija Avstrija na 
prednostno os turizem in to 
je bil edini projekt, ki so ga 
na tej prednostni osi potrdi-
li. Celoten projekt je vreden 
2,3 milijona evrov, vrednost 
dela, ki odpade na Občino 
Jesenice, pa znaša 240 tisoč 
evrov. V okviru projekta bo 
Občina Jesenice uredila in 
označila gorsko kolesarsko 
pot po Karavankah v poveza-
vi z občinama Žirovnica in 
Kranjska Gora. Pri Kurir-
skem domu na Pristavi pa 
bo vzpostavljen gorski kole-
sarski učni center s poligo-
nom, na katerem bo možno 
predhodno pridobiti vešči-

ne, ki so potrebne za gorsko 
kolesarjenje. Poligon bo pri-
meren tudi za gibalno ovira-
ne osebe, ki sicer ne morejo 
doživeti kolesarjenja v nara-
vi. Za potrebe gorskega uč-
nega kolesarskega centra 
bomo uredili tudi Kurirski 
dom, kjer bo vsa potrebna 
oprema za usposabljanje 
udeležencev, ki želijo varno 
in pod strokovnim vode-
njem uživati v gorskem ko-
lesarjenju."

Pred kratkim se je pojavil 
zasebni investitor, ki želi 
oživiti smučišče Španov vrh. 
Kakšno je vaše stališče o 
tem, obstajajo realne mo-
žnosti, da smučišče ponov-
no zaživi?
"Zainteresirani investitor bo 
moral izpolniti več predho-
dnih zahtev, ki se nanašajo 
na samo obratovanje žični-
ce, to je zagotovitev kadro-
vskih, materialnih, tehnič-
nih, upravnih pogojev. Nato 
je vse odvisno od narave 
same. Študije klimatskih 
razmer in podnebni trendi 
so pokazali, da se bo zelo 
verjetno število dni s snežno 
odejo dolgoročno še naprej 
manjšalo. Ugotovljeno je 
bilo, da so vlaganja v razvoj 
turizma, ki bi temeljil zgolj 
na smučarskem turizmu, 
tvegana. Zato bo potrebno 
več vlaganj v letni turizem."

Z županom pred 
občinskim praznikom
Z županom Občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem smo se pred občinskim praznikom 
pogovarjali o najpomembnejših projektih, ki potekajo v občini oziroma se bodo kmalu začeli. Obetajo 
se obnove cest, gradnja krožišča, obnova fasade na Osnovni šoli Toneta Čufarja, gradnja vodovoda v 
Planini pod Golico, razvoj gorskega kolesarjenja na Pristavi ...

Župan Tomaž Tom Mencinger: "Vsem občanom ob prazniku naše občine čestitam in jim 
želim vse dobro in prijetno bivanje v naši občini." / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Občina Jesenice se vključuje 
v krog tistih občin, ki želijo z 
različnimi pristopi povečati 
prepoznavnost same občine, 
obenem pa izboljšati kako-
vost življenja svojih obča-
nov. Tako bodo na Stari Savi 
omogočili brezplačen WiFi-
-dostop za uporabo interne-
ta. "Kot del urejanja me-
stnih središč s ciljem pove-
čati privlačnosti mesta bo 
Občina Jesenice omogočila 
brezplačen WiFi-dostop za 
uporabo interneta. Brez-
plačna WiFi-točka bo delo-

vala na območju Stare Save, 
s čimer želimo povečati šte-
vilo obiskovalcev na tem 
muzejskem območju," so 
pojasnili na Občini Jesenice. 
Brezplačna WiFi-točka bo 
vzpostavljena 17. marca, to-
rej ob odprtju Jožefovega 
sejma. Čas dostopanja do 
brezplačne WiFi-povezave 
bo dve uri dnevno. Poleg 
tega so na vseh objektih na 
muzejskem območju Stare 
Save tudi QR-kode, tako da 
bodo obiskovalci muzejske-
ga območja dostopali do in-
formacij tudi v času, ko mu-
zejski objekti niso odprti. 

Brezplačna WiFi-točka 
na Stari Savi
Obiskovalci Stare Save bodo lahko brezplačno 
uporabljali internet dve uri dnevno.

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!

za m
e se

c  

MAREC

KU PON za 10 %
  

po pusta na sto rit
 ve

AN
D

R
E

J 
O

B
E

R
ŽA

N
 S

.P
.,

 U
L.

 S
TA

N
E

TA
 B

O
K

LA
LA

 1
7

, J
E

S
E

N
IC

E

Župan Tomaž Tom Mencinger 
s sodelavci in s člani občinskega sveta 

ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice, 
iskreno čestita 

vsem občankam in občanom.

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i



4

Praznik občine

Jeseniške novice, petek, 10. marca 2017

Urša Peternel

"Na Jesenicah poznam vsa-
ko drevo in ko grem skozi 
mesto, je tako, kot bi sreče-
val prijatelje ... Obujam spo-
mine, latinska imena dreves 
..." pripoveduje Janez Pšeni-
ca, človek, ki je skoraj celo 
svoje življenje posvetil pro-
jektu ozelenitve Jesenic, in 
današnja podoba mesta s 
hortikulturnega vidika je v 
prvi vrsti njegova zasluga. 
Za življenjsko delo bo ob 
20. marcu, ko Jesenice praz-
nujejo občinski praznik, 
prejel najvišje občinsko pri-
znanje, naziv častni občan. 
Le nekaj dni po prazniku bo 
osebni jubilej praznoval tudi 
gospod Pšenica, saj bo 
dopolnil 87 let. 

Delo obmejnega 
inšpektorja
Janez Pšenica je Jeseničan, 
rojen je bil leta 1932 prav v 
hiši starih staršev na Aljaže-
vi ulici, kjer živi še danes. 
Izhaja iz stare jeseniške 
družine, na Jesenicah je 
obiskoval osnovno in sred-
njo šolo, zatem pa je dokon-
čal agronomsko fakulteto v 
Ljubljani, kjer je leta 1957 

diplomiral. Po končanem 
služenju vojaškega roka je 
tri leta delal kot občinski 
inšpektor, nato pa je prevzel 
mesto zveznega obmejnega 
fitosanitarnega inšpektorja. 
Kot se spominja, je bilo delo 
izjemno zahtevno, odgovor-
no in stresno, brez prostih 
sobot, nedelj in praznikov. 
Kot inšpektor je moral pre-
gledovati pošiljke, ki so pri-
hajale po železnici, in skr-
beti, da se v tedanjo Jugosla-
vijo ne bi uvozile okužene 
rastline in semena. Spomi-
nja se, kako je skakal med 
vagoni, da je pregledoval 
pošiljke, kar je bilo nemalo-

krat tudi nevarno. "Ponosen 
sem, da sem zdržal 37 let te 
zahtevne službe. Je pa težko 
biti inšpektor, če si po zna-
čaju mehak ..." pravi. In ker 
je bil delavnik takšen, da je 
en dan delal, en dan pa je 
bil prost, je vse proste dni 
posvetil hobiju, to je horti-

kulturi. Takoj po vrnitvi s 
služenja vojaščine se je 
namreč vključil v krajevno 
skupnost, kjer je delovala 
hortikulturna sekcija, ki se 
je kasneje preoblikovala v 
hortikulturno društvo. Pos-
tal je eden bolj zagnanih 
članov, društvo pa je kasne-
je tudi vodil, in to kar četrt 
stoletja.

Načrt ozelenitve Jesenic
Zagnano se je lotil dela na 
področju ozelenitve mesta, 
ki je takrat veljalo za prašno 
železarsko mesto, brez zele-
nja. Pripravil je načrt ozele-

nitve, ki je dobil veliko pod-
pore, in Jesenice so kmalu 
začele dobivati bolj zeleno 
podobo. Med drugim je, še 
kot mladenič, posadil tride-
set novih vrst dreves, da bi 
videl, kako se nova drevesa 
"obnašajo" ... "To je bil pos-
kus in zdaj, po petdesetih 
letih, vem, katera drevesa 
bodo 'delala starost'," pravi. 
Na Jesenicah tako danes 
raste toliko različnih vrst 
dreves kot v nobenem dru-
gem gorenjskem kraju, z 
Jesenicami se lahko kosa le 
arboretum. Janez Pšenica je 
bil štiri mandate tudi v 
občinskem svetu Jesenic, a 
kot poudarja, predvsem 
zato, da se je na ta način 
boril za hortikulturo in za 
denar zanjo ...

Avtor Spominskega parka
Janez Pšenica pa je tudi 
avtor, idejni vodja in realiza-
tor Spominskega parka na 
Plavžu. Kot se spominja, so 
opuščeno jeseniško pokopa-
lišče hoteli pozidati, kot star 
Jeseničan pa ni želel dopus-
titi, da bi to nekdanje poko-
pališče, v katerem je bilo več 
sto grobov, doletela takšna 
usoda. "Predlagal sem, naj 

ga dajo hortikulturnemu 
društvu, da bi ga počasi 
spremenili v spominski 
park ..." K sodelovanju je 
povabil svojega sošolca 
Miha Ogorevca, ki je bil kas-
neje dolgoletni direktor 
Arboretuma v Volčjem 
Potoku, in skupaj sta načrto-
vala zasaditev in ureditev 
parka. Ta je kmalu začel 
dobivati današnjo podobo, s 
pokopališča so odpeljali tri-
sto kamionov betona, nasuli 
pa so tristo kamionov zem-
lje in humusa. Janez Pšeni-
ca in ekipa zagnanih prosto-
voljcev (zlasti žensk) so delu 
namenili deset let in nešteto 
ur prostovoljnega dela. "Moj 
pogoj je bil, da ostanejo 
kapela, saj je v parku poko-
panih 160 fantov s Soške 
fronte, križ in partizansko 
pokopališče ..." Gospod Pše-
nica pravi, da so park v vseh 
teh letih pomagali ohraniti 
prav ljudje, zlasti priseljenci 
iz bivših jugoslovanskih 
republik, ki so ob lepih dne-
vih posedali v njem in ga 
tako očuvali. 

Življenje gre naprej ...
Sogovornik je bil še do 
nedavnega aktiven v komisi-

ji za nadzor javnih zelenih 
površin, še do svojega 85. 
leta je pomagal z nasveti, 
strokovnim znanjem in dol-
goletnimi izkušnjami. Pred 
dvema letoma se je tudi 
zaradi zdravstvenih težav 
umaknil, še pred tem pa je s 
pomočjo vnukinje, krajin-
ske arhitektke, občini poda-
ril celoten načrt zasaditve in 
program vzdrževanja zelen-
ja v mestu. "Življenje gre 
naprej in po svoje bodo gos-
podarili," ob tem pravi z 
malce grenkobe v glasu. 
Kljub starosti in zdravstve-
nim tegobam se še vedno 
rad sprehodi po Spomin-
skem parku, kjer pozna vsa-
ko drevo, pogosto se poda 
na sprehod po Razgledni 
poti. Pri osemdesetih letih 
se je začel ukvarjati tudi s 
fotografijo in v številnih 
albumih hrani čudovite 
fotografije jeseniških dreves 

v vseh letnih časih. Čudovit 
je tudi vrt ob domači hiši in 
na Bregu, kjer živita sinova 
(eden je zdravnik, drugi dela 
na železnici), kjer rastejo 
številne različne vrste dre-
ves, rododendroni, vrtnice ...
In s kakšnimi občutki spre-
jema najvišje občinsko priz-
nanje? "Moje priznanje 
danes je, da sem z vsemi 
ljudmi prijatelj ... To mi v 
teh letih največ pomeni: pri-
jazen pozdrav, prijazna 
beseda. Priznanje je nekoli-
ko zapozneli 'hvala' za moje 
55-letno delo, a ga spreje-
mam, ker so me zanj predla-
gale meni ljube osebe."

Človek, ki je "ozelenil" Jesenice
Naziv častni občan bo ob letošnjem občinskem prazniku prejel Janez Pšenica, dolgoletni predsednik Hortikulturnega društva Jesenice, ki je pol stoletja 
delal na projektu ozelenitve Jesenic, je pa tudi avtor, idejni vodja in realizator Spominskega parka na Plavžu.

Janez Pšenica, častni občan občine Jesenice, na svojem domu v začetku februarja

Malokdo ve, da prav po zaslugi Janeza Pšenice 
na Jesenicah raste toliko različnih vrst dreves 
kot v nobeni drugi gorenjski občini. Z 
Jesenicami se lahko meri le arboretum ... 

"Spomin me zapušča, 
a latinska imena 
dreves še vedno 
zdrdram ..."

Jeseniški spominski park ima več kot 200 vrst 
okrasnega drevja in grmovnic, kot so omorika, 
metasekvoja, koloradska jelka, japonska češnja, 
pokljuški javor, japonski javor, stebričasta 
japonska češnja, drevesasti brin, orjaška jelka, 
viseča zelena bukev, tribarvna bukev, 
lavzijanska, japonska, nitasta in grahasta 
cipresa, himalajski bor, ambrovec, laški bor je 
ob vhodu, ginkovec, beli japonski bor, rdeči 
ostrolistni javor, višeči brest, pritlikava plava 
smreka, kalifornijska grivasta smreka, kitajski 
beli dren, tulipanovec (najlepši listavec), parocija 
in razne magnolije, viseč jesen. Za stavbo 
Integrala raste kanadska jelka. Pri Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca rastejo kriptomerija, 
kavkaška jelka, avstrijski črni bor in povešena 
breza. Med jeseniško policijsko postajo in 
Dolikom raste navadni črni bor. Pri Turističnem 
društvu Jesenice raste omorika, viseča bukev je v 
bližini Likovnega salona Dolik. Pri jeseniški 
pošti raste stebričasti gaber. Ob glavni cesti in 
železniški postaji raste piramidasti gaber. Na 
Plavžu je zasajen krilati oreškar. Pri 
Zdravstvenem domu Jesenice rastejo: cercidifil, 
metasekvoja, drevesasta panešplja, zlata akacija, 
viseč jesen, bodeča smreka. (vir: Jeseniški 
zbornik 11, Rina Klinar: Zeleni biseri sredi 
Jesenic)

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Z vami že 20 let

s kuponom do 30. 4. 2017.
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Janko Rabič,  
Andraž Sodja

Jože Remar: Zavzeto delo 
za širšo družbeno korist  
Jože Remar iz Javorniškega 
Rovta sodi med tiste občane 
občine Jesenice, ki z veliko 
zavzetostjo, voljo in pred-

vsem s prostovoljnim delom 
prispevajo v korist in napre-
dek domače in tudi širše 
družbene skupnosti. Začel 
je v časih, ko so te vrline še 
nekaj pomenile. »Vedno 
sem stremel za tem, da z de-
lom, slogo, sodelovanjem 
drugih nekaj dosežem v 
skupno dobro,« poudarja 
Jože. "Rek 'v slogi je moč' 
mi res nekaj pomeni in mi 
je neko vodilo pri delu. V do-
bro ljudi in družbe. Imam 
srečo, da delam s pravimi 
ljudmi, ki skupaj vemo, kaj 
hočemo, in to tudi doseže-
mo. Čas in vložene ure niso 
pomembne." 
Najprej se je vključil v delo 
mladinske organizacije v 
obratu Transport v nekdanji 
Železarni. Kasneje je ob po-
klicnem delu vedno našel 
čas za pomoč in delo v svo-
jem okolju. Veliko naporov 
in sposobnosti je vložil pri 
delu gasilcev v Javorniškem 
Rovtu. Bil je pobudnik za 
ustanovitev gasilske deseti-
ne, vodil je gradbeni odbor 
za izgradnjo gasilskega 
doma, potem je bil predse-
dnik prostovoljnega gasil-
skega društva v kraju. Od-
ločno se je zavzel in skupaj z 
domačini dosegel, da je v 
Javorniški Rovt začel voziti 
avtobus. 
Drugo obdobje razgibanega 
in družbeno koristnega 
dela je povezano s športom. 
Pomagal je pri planiških 
prireditvah, vse bolj pa se je 
povezoval z jeseniškimi ho-
kejisti. Kot poklicni šofer 
jih je vozil na tekmovanja, 
vse selekcije, tudi državno 
reprezentanco. Kmalu se je 
priključil tehnični ekipi v 

klubu, kjer je prevzemal vse 
več nalog. Njegovo delo več-
krat ni širše opaženo, zato 
marsikdo ne ve, kako je ko-
ristno in pomembno. Od 
leta 2006 je tehnični vodja 
ekipe s sedanjim imenom 
HDD Sij Jesenice. V najtež-
jem obdobju jeseniškega 
hokeja, v letih od 2007 do 

2010, je bil eden redkih v 
klubu, ki je požrtvovalno 
skrbel za igralce. 
Predlagatelji za plaketo Obči-
ne Jesenice so zapisali, da je 
to človek, ki je z dušo in s 
srcem predan borcem v rde-
čih dresih. Bil je nepogrešljiv 
člen tako ob vzponih kot tudi 
padcih jeseniškega hokeja v 
preteklem obdobju. Praktič-
no je ekipi na razpolago štiri-
indvajset ur na dan. Skrbi za 
opremo hokejistov, za dobro 
počutje ekipe. Hokej je dve 
desetletji način njegovega ži-
vljenja. Malo je tako preda-
nih, vestnih in skromnih 
športnih delavcev. 
Kot goreč privrženec jeseni-
škega hokeja poudarja: "Se-
daj je naš hokej spet na 
odlični poti, da se mu vrne 
nekdanji sijaj in zmagoslav-
je, kot smo ju bili vajeni. 
Delo je dobro zastavljeno in 
vesel sem, da sem del priza-
devanj na novi poti." O pla-
keti Občine Jesenice pa: 
"Kar malo sem bil presene-
čen, ko sem izvedel za to. 
Seveda, ponosen sem, da 
delam nekaj dobrega."

Ivan Prešern - Žan: 
Predanost glasbi in 
slikarstvu 
Ivan Prešern - Žan, po rodu 
s Slovenskega Javornika, 
ima za seboj veličasten opus 
igranja na trobento, ustvar-
janja glasbe kot komponist 
in aranžer, za povrh pa še 
zelo resno ukvarjanje s sli-
karstvom. Kar za šestdeset 
let se je vsega nabralo v do-
sedanjem njegovem boga-
tem ustvarjalnem življenju. 
Najprej se je za kratek čas 

navdušil nad igranjem vio-
line, potem pa ga je zasvoji-
la trobenta, ki ga je neločlji-
vo spremljala vso bogato 
kariero. Na Jesenicah je 
obiskoval glasbeno šolo, po-
učeval je tudi več instru-
mentov. Sodeloval je pri pi-
halnih godbah na Javorniku 
in na Jesenicah. "Krasni 

časi bili takrat," se danes 
spominja Ivan. "Pri godbah 
sem se naučil igranja orke-
stralne glasbe. Vse glasbe-
nike sem poznal osebno, 
bili smo prijatelji, z nekate-
rimi smo še danes. Sestavili 
smo kvintet, ki sem ga vo-
dil, že takrat z imenom Alp-
ski kvintet. Igrali smo na 
mladinskih plesih pri Jele-
nu pa tudi že v Avstriji. To 
je prazgodovina Alpskega 
kvinteta, prava se je začela 
kasneje."
Pot ga je vodila na Srednjo 
glasbeno šolo v Ljubljano in 
potem med profesionalne 
glasbenike. Mogočen in ne-
izbrisen pečat je dal pri igra-
nju na trobento pri Alpskem 
kvintetu, veliko mu je ves 
čas pomenila tudi džezo-
vska glasba, kjer je igral v 
različnih zasedbah. Veljal je 
za enega najboljših instru-
mentalistov v Sloveniji pa 
tudi širše v Avstriji in dru-
gih državah, kjer je Alpski 
kvintet dosegal velike uspe-
he. Uveljavil se je kot kom-
ponist in aranžer. Okoli šti-
risto skladb narodno-zabav-
ne, zabavne in džezovske 
glasbe se je nabralo: velike 
uspešnice Čas počitnic, 
Kranjsko dekle, Ko v nošo se 
odenem, Janezov bariton in 
druge. Z Alpskim kvintetom 
je dobil več zlatih in dia-
mantnih plošč, doma in v 
Avstriji, na prireditvi Slo-
venski slavček pa naziv kralj 
polk in valčkov. V ansambel 
je vnesel poseben zven: "To 
so mi vedno priznavali tudi 
drugi. Bil je velik vpliv tro-
bente in način igranja je bil 
moj. Uvedel sem več svobo-
de v interpretacijo. Ob vese-

lju do glasbe je bila pred-
vsem vedno pomembna 
kvaliteta."
Ves čas ni zanemarjal dže-
za. Igral je v več zasedbah, z 
Jazz klubom Gajo je nasto-
pil na festivalu v Švici. Da-
nes na trobento ne igra več, 
veselje do komponiranja pa 
ostaja.

Po glasbeni karieri se je lotil 
slikarstva, s katerim se je si-
cer spogledoval že v mladih 
letih. Končal je študij in po-
stal diplomirani slikar. Je 
član več likovnih društev in 
sekcij. Poleg sodelovanja na 
skupinskih je imel že več sa-
mostojnih razstav, tudi v je-
seniškem Doliku. Kljub veli-
čini dela Ivan ostaja skro-
men, tudi kot dobitnik Pla-
kete občine Jesenice. "Zame 
je to veliko priznanje. Naj-
prej sem se vprašal, kako 
sem si to zaslužil. Sem le 
vseskozi vse delal z vese-
ljem."
Ivan Prešeren je že štiride-
set let poročen z znano slo-
vensko pevko Ivanko Kraše-
vec. Ob vprašanju, kdo je bil 
v času glasbene kariere v 
prednosti,  Ivanka ali glasba, 
se le hudomušno nasmeh-
ne. To seveda pomeni, da je 
vedno znal najti pravo mero 
naklonjenosti do obeh. 
 

Bojan Dornik: 
Nepogrešljiv del 
kulturnega dogajanja
65-letni Bojan Dornik, po-
znan kot Fonza, je že 50 let 
nepogrešljiv del gledališke-
ga in kulturnega dogajanja 
na Jesenicah. Največji pečat 
pa je zagotovo pustil v gleda-
lišču, ki se mu je zapisal že 
davnega leta 1966, s čimer 
je že več kot pol stoletja član 
gledališke skupine Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice.
"Na odrske deske me je za-
neslo že v osnovni šoli, s 
profesorjem Jožetom Toma-
žičem, ki je bil doma v tej 
hiši in je tiste, ki so imeli že 
bolj moške glasove, zvabil 

na oder. Na tem odru sem 
prvič stal leta 1966, ampak 
prvo vlogo sem odigral šele 
v sezoni 1967/68, in sicer 
vlogo sluge v Mogočnem pr-
stanu. Še prej pa smo kot 
dramski krožek pod men-
torstvom profesorja Toma-
žiča naredili Cankarjevega 
Hlapca Jerneja. Tako se je 

začelo, od tedaj sem zapisan 
odru." Tam je stal v okoli 40 
različnih vlogah: "Izkusil 
sem veliko dobrega v gleda-
lišču, od festivala amater-
skih gledališč na Hvaru do 
vaj ob svečah v času redukcij 
elektrike. Velikokrat smo 
igrali tudi pred skoraj pra-
zno dvorano, a bilo je vese-
lje. V spominu mi je ostalo, 
kako je v hudem sneženju 
prišla skupina gledalcev s 
sanmi in litrom žganja iz 
Rovt, tako smo igrali pred-
stavo za 14 obiskovalcev."
Dornik je sodeloval tudi z 
gledališčem na Slovenskem 
Javorniku, vodil na številne 
javne prireditve, v praznič-
nem času pa ga najpogoste-
je najdemo v preobleki do-
brih mož, kjer je ravno tako 
kariero začel že zgodaj: »Pr-
vič sem dedka Mraza igral 
že pri osemnajstih. To je či-
sta improvizacija, a otroci so 
najboljše občinstvo, posebej 
ko vidiš tiste tople oči in nji-
hovo iskreno hvaležnost."
V spominu so mu ostale 
številne vloge, od enega od 
angelov v Naših treh ange-
lih, Anzelma v Svetu brez 
sovraštva, Doktorja Mroža v 
Raztrgancih, kjer mu je v 
spominu ostalo, kako so 
morali pred vsako predsta-
vo na policijsko postajo po 
orožje in ga nositi nazaj, in 
številne druge vloge: "Tea-
ter ima poseben vonj. Gle-
dališče je nekaj čudovitega, 
ko prideš v stik z gledal-
cem. Ko je tam samo zave-
sa. Ko zaškriplje odrska de-
ska. Ko je polna dvorana in 
predstava steče. Takoj se ve, 
kdaj je predstava uspešna, 
že po aplavzu. Je pa jeseni-

ška publika zahtevna. Gle-
dališče na Jesenicah je bilo 
srce družbenega dogajanja 
in vedno je slovelo po visoki 
kakovosti, kljub temu da je 
ljubiteljsko.
Bojan Dornik je vedno znal 
biti tudi kritičen in opozoriti 
na izstopajoče napake, zato 
je dobil tudi vzdevek Gro-

movnik, ni pa nikoli ostal 
pri besedah, temveč je svoje 
predloge poskušal tudi ude-
janjati. Aktiven tako ni le na 
gledališkem področju, tem-
več tudi v Krajevni skupno-
sti Blejska Dobrava, kjer za-
stopa Poljane oziroma Koč-
no, ter v športno-kulturnem 
društvu Obranca, kjer skrbi-
jo za številne dogodke, ne-
koč so organizirali tradicio-
nalna prvomajska srečanja 
na Poljanah, danes pa vse 
od kresovanj, pohodov, otro-
ške olimpijade do tradicio-
nalnega pohoda z baklami 
do Poljanske babe, bori pa 
se tudi za pridobitve v svo-
jem kraju. Velike zasluge 
ima pri izdaji pesniške zbir-
ke pokojne Majde Rebernik, 
poznan pa je tudi kot inova-
tor v nekdanji železarni. Da-
nes njegova igralska žilica 
živi tudi v vlogi Rudarja 
Tona, ki ga lahko srečate na 
Stari rudni poti, v preosta-
lem času pa se posveča še-
sterici vnukov.
Na vprašanje, kaj mu pome-
ni plaketa Občine Jesenice, 
Fonza odgovarja, da je s tem 
priznanjem čas zavrtel nazaj 
za petdeset let: "Koledar 
sem obrnil nazaj. Rekel 
sem, saj to je nemogoče, res 
se je nabralo kup nepozab-
nih stvari. So tudi nekateri, 
ki so znali in znajo ceniti 
moje delo. Meni pa to po-
meni, da še ne bom mogel 
takoj izpreči. Da bo treba še 
naprej. Ne moreš verjeti, da 
je res tako hitro šel ta čas, 
včasih se dobimo, se posme-
jemo ob spominu na kak 
dogodek in ugotovimo, da je 
od takrat že 35 let, pa se zdi 
kot včeraj.«

Prejemniki občinskih plaket
Plaketo Občine Jesenice za leto 2017 bodo prejeli Jože Remar, Ivan Prešern - Žan in Bojan Dornik.

Jože Remar Ivan Prešern - Žan / Foto: Tomaž Sedej Bojan Dornik
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V četrtek, 9. februarja 2017, 
je Kolpern gostil javno dela-
vnico, ki so jo izdelovalci 
Celostne prometne strategi-
je (CPS) občine Jesenice v 
sodelovanju z Občino Jese-
nice priredili na temo pre-
gleda dosedanjega dela in 
predstavitve prihodnjih 
načrtov. V poteku pa so že 
priprave na zadnjo delavni-
co v sklopu omenjenega 
projekta, ki se bo odvila 16. 
marca 2017 v Kolpernu in 
bo namenjena pedagoške-
mu osebju vzgojno-izobra-
ževalnih ustanov na območ-
ju občine.
Na februarski javni delavni-
ci so bili v uvodu predstav-
ljeni posamezni stebri traj-
nostne mobilnosti in ključ-
ni poudarki akcijskega 
načrta za prometno prihod-
nost občine, čemur je sledi-

la razprava s predstavniki 
organizacij ključne zainte-
resirane javnosti in občani. 
Med izmenjavo mnenj o 
področjih pešačenja, kole-
sarjenja, uporabe javnega 
potniškega prometa ter 
motornega in mirujočega 
prometa je bila tudi tokrat 
ponovno izpostavljena pro-
blematika sobivanja avto-
mobila, kolesarjev in pešcev 
ter potreba po zmanjšanju 
motornega prometa. 
Marčevska delavnica za 
vzgojitelje, učitelje in profe-
sorje vzgojno-izobraževalnih 
ustanov bo posvečena pred-
stavitvi vsebin na temo oza-
veščanja in izobraževanja 
otrok in mladine že v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah. 
Sledil bo skupni razgovor, 
na kakšne načine se lahko 
tovrstne ustanove vključuje-
jo v promocijo trajnostne 
mobilnosti ipd. Spodbujanje 
trajnostnih načinov mobil-
nosti (hoje, kolesarjenja in 
uporabe javnega potniškega 
prometa) že v otroštvu nam-
reč prinaša velik in dolgoro-
čen vpliv na kasnejše poto-
valne navade prebivalstva. 
Primer dobre prakse v Slove-

niji je projekt ločevanja 
odpadkov, pri katerem je 
bilo prepoznano, da je pro-
jekt lahko uspešen, če se z 
njim seznanijo oziroma vanj 
vključijo tudi otroci in mla-
dina že v vrtcih in šolah. 
Dne 30. marca 2017 sledi 
prva obravnava osnutka 
Celostne prometne strategi-
je občine Jesenice na seji 
občinskega sveta. Omenjeni 
osnutek dokumenta bo v 
mesecu marcu dostopen na 
spletni strani občine Jeseni-
ce, s čimer bo tudi občanom 
ponujena možnost podaje 
predlogov in komentarjev, 
ki bodo pripomogli k dokon-
čnemu oblikovanju doku-
menta in sprejemu le-tega v 
drugi obravnavi na občin-
skem svetu meseca maja 
2017. Sprejetje Celostne 
prometne strategije občine 

Jesenice kot strateškega 
dokumenta pomeni začetek 
dolgoročnega procesa traj-
nostnega načrtovanja pro-
meta, ki se bo nadaljevalo s 
spremljanjem kazalcev in 
revizijo strategije na vsaki 
dve leti ter prenovo vsakih 
pet let. Omenjeni dokument 
bo začrtal temelje za izved-
bo ukrepov s področja traj-
nostne mobilnosti v občini 
Jesenice.
Ob zaključku projekta pa 
občanke in občane občine 
Jesenice v soboto, 18. marca 
2017, prijazno vabimo na 
sklepno prireditev na pros-
tem, ki bo potekala v sklopu 
Jožefovega sejma na Stari 
Savi. Na prireditvi bomo 
izžrebali prejemnike prakti-
čnih nagrad, med katerimi 
je tudi kolo, ki jih bomo 
podelili v zahvalo za sodelo-
vanje v uvodni anketni razi-
skavi o prometu in javnih 
površinah v občini Jesenice. 
Še enkrat vljudno vabljeni 
vsi, predvsem pa tisti, ki ste 
sodelovali v anketi.
Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezij-
skega sklada.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Trajnostni 
prometni načrti

Strateški stebri delovanja celostne prometne 
strategije v prihodnosti so: Vzpostavitev 
celostnega prometnega načrtovanja, uveljavitev 
hoje kot pomembnega načina premagovanja 
razdalj, oblikovanje razmer za izkoriščanje 
možnosti kolesarjenja, razvoj privlačnega 
javnega potniškega prometa, sprememba navad 
uporabnikov motoriziranega prometa.

Janko Rabič

Pri Farnem kulturnem 
društvu Koroška Bela so za 
februarski pustni čas pripra-
vili etnološko obarvano raz-
stavo Fantovskega kluba 
Koroška Bela o vleki ploha. 
To je star ljudski običaj, ki je 
v tem kraju nekoliko druga-
čen kot drugje. Če se od 
božiča do pusta ne poroči 
nobeno dekle, potem fantje 
skozi vas na pustni torek 
vlečejo veliko posekano 
smreko, imenovano ploh. 
Na Koroški Beli program s 
hrupnim sprevodom, ozalj-
šanimi vozovi, živino, pusti-
mi šemami in odkupom 
lesa od ploha dopolnjuje še 
šranga, ki jo pripravijo 
dekleta. Bevški fantje so se 
tudi pobratili s fanti iz 
Begunj, na plohih pa si pri-
jateljstvo izmenjujejo s spo-
minskimi trakovi (»pan-
klni«). Na odprtju razstave 
so ob navzočnosti številnih 
krajank in krajanov pripravi-
li videoprojekcijo šestih vlek 

ploha skozi vas Koroška 
Bela od leta 1963 do leta 
2009. Marsikdo je na foto-
grafijah z zanimanjem uzrl 
sebe ali druge krajane kar 

nekaj let nazaj. Na razstavi 
fotografij v društvenih pros-
torih je bilo na ogled 46 
fotografij o tem običaju, del 
ploha, oprema, oblačila in 

prapor domačega fantovske-
ga kluba. Za zbiranje, ureja-
nje in izbor gradiva in posta-
vitev razstave je poskrbela 
Petra Alič. 

Zgodovina vlek ploha 
na Koroški Beli
Na odprtju razstave so ob navzočnosti številnih krajank in krajanov pripravili videoprojekcijo šestih 
vlek ploha skozi vas Koroška Bela od leta 1963 do leta 2009.

Janko Rabič

Člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Hrušica so 
med najbolj dejavnimi v 
občini Jesenice. Poleg pos-
redovanja ob požarih in ob 
drugih izrednih dogodkih 
veliko časa namenjajo uspo-
sabljanju in izobraževanju. 
Z delom seznanjajo že naj-
mlajše, saj zanje organizira-
jo gasilski vrtec. Pomagajo 
drugim društvom, vključu-
jejo se v akcije, ki jih organi-

zira krajevna skupnost. Vsa-
ko leto podelijo priznanja 
zaslužnim članom in razgla-
sijo napredovanja za tiste, ki 
so uspešno opravili izobra-
ževanja. Letos sta bila najve-
čje pozornosti deležna člana 
za največ let pripadnosti 
društvu in opravljanju pros-
tovoljnega dela. Srečko Las-
nik je prejel priznanje in 
kipec sv. Florijana za 60 let 
dela, Irena Razinger pa vete-
ransko plaketo za dolgolet-
no delo. 

Predana prostovoljna gasilca

Srečko Lasnik in Irena Razinger

Andraž Sodja

Začetek leta je čas tudi za 
pogled nazaj v dosežke lan-
skega leta, tako je tudi v kra-
jevnih skupnostih. Krajevna 
skupnost Podmežakla je tudi 
lani uspešno izvedla vrsto 
projektov, na katere so izje-
mno ponosni. Tako je krajev-
ni skupnosti, skupaj s krajev-

nim združenjem zveze bor-
cev za vrednote NOB, uspelo 
izpeljati zahteven projekt 
prenove partizanske bolniš-
nice na Mežakli in dostopne 
poti do tja, za kar levji delež 
zaslug nosijo Ivica in Alek-
sander Jernejc in prostovolj-
ci, ki so pomagali pri gradbe-
nih delih, ter Občina Jeseni-
ce, ki je financirala obnovo. 

Sicer so se svetniki krajev-
ne skupnosti sestali na red-
nih sejah ter opravili vse 
potrebno za delovanje kra-
jevne skupnosti, poleg sre-
čanja na Zakopu pa so pri-
pravili tudi tradicionalni 
sprejem za starejše krajane 
Podmežakle v Kolpernu. 
Poskrbeli pa so tudi za pre-
nos pobud in predlogov 

občini Jesenice, več kot to 
pa ni v pristojnosti krajevne 
skupnosti. Vendar so po 
besedah sekretarke krajev-
nih skupnosti Darke Rebolj, 
ki skrbi, da aktivnosti v kra-
jevnih skupnostih Sava in 
Podmežakla tečejo nemote-
no, poskušali poskrbeti za 
izboljšanje kakovosti življe-
nja krajanov.

V ospredju prenova 
partizanske bolnišnice
Leto 2016 v krajevni skupnosti Podmežakla je najbolj zaznamovala prenova partizanske bolnišnice in 
dostopne poti na Mežakli ter veliko število obiskovalcev na tradicionalnem srečanju na Zakopu.

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bo med 17. in 19. mar-
cem potekalo Območno srečanje mladinskih, otroških in 
lutkovnih gledaliških skupin, ki so mu dali ime 1. Čufarjev 
maratonček. V petek, 17. marca, bo na ogled pet mladinskih 
predstav, v soboto šest otroških in ena lutkovna, v nedeljo 
pa še dve otroški predstavi. Srečanje bosta spremljala dva 
strokovna spremljevalca, ki bosta izbrala predstave za regij-
ski srečanji. Čufarjev maraton pa bo letos že v maju.

Čufarjev maratonček
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Pokal Guštanj 2017
Na Ravnah na Koroškem je potekal mednarodni judo turnir 
za Pokal Guštanj 2017. Turnirja se je udeležilo 291 judoistov 
in judoistk iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Ukraji-
ne in Slovenije. Pobližje si oglejmo uvrstitve judoistov Parti-
zana Jesenice po posameznih kategorijah: U-16: 2. Jernej 
Razingar, do 50 g, 2. Nina Jeretič, do 70 kg, 7. Mark Krajzel, 
do 60 kg, 9. Blaž Junež, do 60 kg; U-14: 3. Denis Mušič, do 
42 kg, 5. Luka Jeretič, do 34 kg, 5. David Zlatanov, do 60 kg, 
7. Anže Rižmarič Hladnik, do 42 kg; U-12: 3. Žan Lovič, do 
46 kg, 5. Nik Kramar, do 55 kg, 9. Ažbe Razingar, do 35 kg.

Strelci v Ljubljani
V Ljubljani je potekal turnir 1A državne lige, pokal prijatelj-
stva in mladinske lige v streljanju z zračno puško. Poglejmo 
si uvrstitve strelcev Triglav Javornik - Koroška Bela med prvo 
deseterico. V 1A ligi se je v kvalifikacijah najbolje uvrstil Ga-
šper Bernot, ki je osvojil osmo mesto. Osmi je bil tudi v fi-
nalu. Anže Presterel je bil v kvalifikacijah deveti. Ekipa v po-
stavi Gašper Bernot, Anže Presterel in Matevž Pivk je osvo-
jila šesto mesto. Na 5. Krogu prijateljstva se je na sedmo 
mesto uvrstil Anton Korbar. Ekipa v postavi Anton Korbar, 
Martin Papič Ravnik in Ernest Babača je bila tretja. V mla-
dinski ligi je šesto mesto osvojil Matevž Pivk.

Za začetek poraz
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so redni del končale na osmem 
mestu (8. Zgornja Gorenjska, 12, 9. Luka Koper, 7, 10. Mislinja, 
1). Prvenstvo bodo nadaljevale v zeleni skupini, kar pomeni, da 
bodo prvenstvo nadaljevale s točkami iz rednega dela in se 
borile za mesta od sedem do deset. Sedma in osma ekipa se 
pridružita v končnico za prvaka, deveta igra kvalifikacije za ob-
stanek, deseta pa izpade. V uvodni tekmi zelene skupine so 
doma izgubile z ekipo Kema Puconci z 0:3. Odlično so se upi-
rale v prvem nizu, ki so ga izgubile v podaljšani igri s 24:26. 
Nadaljevanje je bilo slabše in še dva izgubljena niza (19:25, 
16:25). V sredo so doma gostile ekipo Luka Koper. V primeru 
zmage so že zelo blizu osmemu mestu.

Šport na kratko

V soboto, 18. marca, bo na sporedu že 10. Pomladni tek. Pri-
reditev, ki ima vse večjo prepoznavnost, je letos vpisana tudi 
na koledar evropskih tekov Run International. Po tradiciji se 
bodo ob 10. uri merili najmlajši, tokrat v trojkah. Ob 11. uri bo 
glavni tek na 10 km. Tekmovali bodo na standardni trasi, s 
startom in ciljem na trgu na Stari Savi. Pol ure pred startom 
je ogrevanje s tekaškim strokovnjakom. Startnina za glavni 
tek je 10 EUR, Najboljši na 10 km po posameznih kategorijah 
bodo prejeli pokale, prvi trije medalje. Podeljeno bo tudi nekaj 
praktičnih nagrad. Omejitev pri prijavi ni. Več informacij lah-
ko preberete na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.  

Deseti Pomladni tek
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Matjaž Klemenc

Dve koli pred koncem je bilo 
še vse odprto, kje bodo na 
koncu drugega dela »prista-
li« jeseniški hokejisti. Prvo 
mesto je bilo zasedeno, me-
sta od dva do štiri pa so bila 
še prosta. Dve koli pred kon-
cem so varovanci trenerja 
Nika Zupančiča gostovali v 
Asiagu. Z zmago bi bila pot 
proti končnemu drugemu 
mestu odprta. Gorenjci so še 
uspeli izenačiti na 2:2, na 
koncu pa so izgubili s 7:2. V 
zadnji tekmi so doma gostili 
Feldkirch, odprti pa sta bili le 

še tretje in četrto mesto. Ob 
zmagi doma proti Feldkirch-
nu so potrebovali še pomoč 
Lustenaua, ki bi moral v go-
steh premagati Pustertal. Žal 
je na koncu izpadel najbolj 
črni scenarij. Pustertal je 
doma dobil tekmo s 5:0, Je-
seničani pa so, kljub temu da 
so že vodili s 3:0, tekmo iz-
gubili s 3:4. Tako so Jeseniča-
ni, kar se tiče izbire naspro-
tnika, ostali praznih rok. 
Ostanek jim je prinesel najtr-
ši oreh, ekipo Lustenau. 
Tako v prejšnjem tekmova-
nju, INL, kot v letošnjem, 
AHL, je Lustenau vseskozi 

nočna mora. V sedemnajstih 
tekmah pred tem četrtfina-
lom so Jeseničani Lustenau 
premagali le enkrat. Letos, v 
prvi medsebojni tekmi, so po 
podaljšku zmagali z 2:1. Pre-
teklost je treba enostavno po-
zabiti in razmišljati, da se 
vsaka tekma začne z 0:0 in 
da nobena ekipa ni neprema-
gljiva. Strah in črne misli je 
treba pustiti v slačilnici. Laž-
je je reči kot narediti, a tokrat 
so Jeseničani v prvih dveh 
tekmah naredili velik posel. 
V prvi tekmi, v kateri so bili 
Jeseničani boljši tekmec 
(razmerje v strelih 43:27), so 

Lustenau strli šele po podalj-
šku z golom Erika Panceta. 
Da verjamejo vase, so še 
bolj dokazali na tekmi v go-
steh. V strelih na gol je mi-
nimalna prednost pripadla 
gostiteljem (35:34), a v ti-
stem, kar šteje, v zadetkih, 
zmaga za »železarje« 4:3. 
Gostiteljem je trikrat uspe-
lo rezultat izenačiti, po golu 
Manfrede v 56. minuti pa 
so morali dokončno "polo-
žiti orožje". Ti dve prvi četr-
tfinalni tekmi sta pokazali, 
da Jeseničani znajo, da 
zmorejo in da nepremaglji-
vih nasprotnikov ni! 

Tudi Lustenau je premagljiv

Matjaž Klemenc

Športna zveza Jesenice je 
skupaj z Olimpijskim ko-
mitejem – Združenjem 
športnih zvez na slovesno-
sti v dvorani jeseniškega 
gledališča podelila štiri-
najst malih priznanj, dva-
intrideset velikih priznanj, 
osem bronastih plaket, pet 
srebrnih plaket, pet zlatih 
plaket, dve posebni prizna-
nji in eno priznanje za ži-
vljenjsko delo. Priznanje za 
življenjsko delo je prejel 
Janez Mlakar, izvrsten nek-
danji član Hokejskega klu-
ba Jesenice, državni repre-
zentant, olimpijec, vzgoji-
telj številnih rodov jeseni-
škega hokeja, trener doma 
in v tujini. 
Posebno priznanje sta preje-
la plavalka Anja Klinar in 
kickboxer Dejan Pavlovič. 
Anja je prejšnje poletje v 
Riu že četrtič nastopila na 
olimpijskih igrah. Žal je ni 
bilo na prireditvi, saj je s 
plavalno reprezentanco na 
višinskih pripravah. Dejan 
si je posebno priznanje pri-
boril z osvojitvijo naslova 
svetovnega prvaka po verziji 
WKF v kickboxu v kategoriji 
do 86 kg. 
Zlata priznanja Športne zve-
ze Jesenice so dobili: Jani 
Mulej, državni prvak v ma-
ratonu, brata Janko in Mar-
jan Meglič za več kot 30-le-
tno delo v Sankaškem klubu 
Jesenice, Iztok Varl za več 
kot 30-letno delo v TVD Par-
tizan Jesenice in Nedim 
Omanovič za več kot 30-le-
tno delo v Nogometnem 
klubu Jesenice. 
Srebrne plakete Športne 
zveze Jesenice so prejeli: 
Lara Hrovat (Drsalni klub 
Jesenice), Tim Pahor (Judo 
sekcija TVD Partizan Jeseni-
ce), Luka Potočar (Športno-
plezalni odsek Radovljica) 
ter Nika Plečnik in Matija 
Javorski (oba Taekwon-do 
klub Thor Jesenice). 

Bronaste plakete Športne 
zveze Jesenice so prejeli: 
Kaja Gril (Drsalni klub Jese-
nice), Luka Panič (Taekwon-
do klub Thor Jesenice), Maja 
Vengar in Anja Jeršin Grilc 
(Kegljaški klub Jesenice), 
Curling klub Jesenice – TOP 
4, Odbojkarski klub mladi 
Jesenice – mladinke, Miha 
Kavčič za več kot 15-letno 
delo v judu in Sašo Robič za 
dolgoletno delo v športu. 
Velika priznanja Športne 
zveze Jesenice so prejeli: 
Jernej Slivnik (športnik in-
valid), Rosa Rekar (Športno 
plezalni odsek Jesenice), Ju-
lija Komac, Kati Ambrožič 
in Luka Ambrožič (vsi Judo 
sekcija Partizan Jesenice), 
Matevž Pivk (Strelsko dru-
štvo TVD Partizan Javornik 
- Koroška Bela), Danaja 
Osmančevič, Zala Biček in 

Niana Koljanin (TVD Parti-
zan Jesenice), Ekipa TVD 
Partizan Jesenice – mlajše 
deklice; prožna ponjava, 
Lana Grbič, Tia Grbič, Alja 
Hafizovič, Ibrahim Kaltak, 
ekipa do 9 let in mlajši, eki-
pa do 10 let, ekipa do 12 let 
(Karate klub Huda mravlji-
ca), Matija Legat, Aleksan-
der Jovanovič, Karin Pazlar, 
Denis Čatak, Nina Rupnik, 
Sara Ravnik, Matic Pajntar, 
Alem Kalender, Timotej 
Mlakar, Tian Hrkič, Enej 
Otovič in Almin Kapič (vsi 
Karate klub MI-KI), Nika 
Novak, Pia Šmid, Manca Kr-
melj in Daša Smolej (vse 
Drsalni klub Jesenice). Mala 
priznanja Športne zveze Je-
senice so dodelili za dosežke 
na državnih prvenstvih sre-
dnjih in osnovnih šol; Tjaša 
Šolar (atletika), Valter Hu-

dovernik (deskanje), Anja 
Mandeljc (cestni tek), Tim 
Pahor (judo), Vili Črv (kros), 
Vita Lukan (športno pleza-
nje), Tine Rozmanič (špor-
tno plezanje), ekipa Gimna-
zije Jesenice; Rok Makuc 
(atletika), Mark Klinar 
(judo), Nina Jeretič (judo). 
Priznanja Olimpijskega ko-
miteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez je podelil 
predsednik Bogdan Gabro-
vec. Prejeli so jih: Peter 
Prevc in njegov trener Go-
ran Janus, padalci Uroš Ban, 
Senad Salkič, Peter Balta, 
Borut Erjavec, Matej Bečan 
ter trener Drago Bunčič. 
Srebrno plaketo je prejela 
kegljačica Brigita Strelec in 
njen trener Lado Gobec. 
Sara Jaklič, gorska tekačica, 
je prejela malo statuo OKS-
-ZŠZ. Bronaste plakete so 
prejeli: Marjan Žalar (evrop-
sko prvenstvo slepih in sla-
bovidnih) in njegov trener 
Vid Vrhovnik, balinarja De-
jan Tonejc in Davor Janžič, 
smučarska skakalca Ema 
Klinec, Bor Pavlovčič ter 
njun trener Zoran Zupačič, 
smučarska skakalca Domen 
Prevc in Nika Križnar, smu-
čarka Meta Hrovat in njen 
trener Denis Šteharnik. Sre-
brni znak so prejeli: Meta 
Hrovat (smučanje), Klara 
Rosič (savate), Tina Čelik 
(plavanje), Kristina Novak 
(tenis), Darko Đurič (plava-
nje), Tanja Oranič (snow-
down), Borut Višnikar, Elvis 
Hodžič (golbal). 
Prireditev so popestrili glas-
bena skupina Šexspir, ple-
sna skupina pod vodstvom 
Mojce Svetina, ples ob dro-
gu je predstavila Anja Šivic, 
letošnja finalistka oddaje 
Slovenija ima talent, Bodič-
ke Franca Koširja pa je pred-
stavil njegov sin Klemen 
Košir. Pod prireditev se je 
podpisal dolgoletni športni 
delavec Brane Jeršin, lan-
skoletni prejemnik Bloud-
kove plakete.

Priznanja športnikom
V ponedeljek zvečer je Športna zveza Jesenice skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije – 
Združenjem športnih zvez z različnimi priznanji potegnila črto pod leto 2016.

Kickboxer Dejan Pavlovič je prejel posebno priznanje 
Športne zveze Jesenice.
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Urša Peternel

Pred prvim marcem, dne-
vom Civilne zaščite, je v 
Kolpernu potekala slavnost-
na seja občinskega štaba za 
civilno zaščito občine Jese-
nice. Na njej je občinski 
poveljnik Igor Arh sprego-
voril o vlogi in pomenu 
civilne zaščite in vseh 
služb, ki delujejo pod nje-
nim okriljem. Poudaril je 
pogum in požrtvovalnost 
vseh, ki jih vodi poslanstvo 
pomagati soljudem v stiski 
in nesreči, od gasilcev, gor-
skih reševalcev, radioama-
terjev, potapljačev, vodni-
kov reševalnih psov, polici-
stov, vojakov do humanitar-
nih delavcev. Vsem se je 
zahvalil za njihovo nesebič-
no pomoč in jim zaželel, da 
bi jim bilo njihovo znanje 
treba čim manjkrat upora-
biti. Arh je predstavil tudi 
letošnje prejemnike priz-
nanj Civilne zaščite iz obči-
ne Jesenice, ki jih bodo 
sicer prejeli na regijski slo-
vesnosti. Bronasti znak so 
tako prejeli: Stanko Biag-
gio, Saša Kejžar in Miha 
Novak, srebrnega Sašo 
Oblak, zlatega pa: Gasilska 
zveza Jesenice, PGD Koro-
ška Bela in Igor Potočnik, 
ki je najvišje priznanje pre-
jel na državni slovesnosti.
Eden pomembnejših proje-
ktov, ki jih vodi Občinski 
štab Civilne zaščite v sodelo-
vanju z Občino Jesenice, je 
vzpostavitev mreže avtomat-
skih defibrilatorjev. Kot je 
povedal Igor Arh, so jih 
doslej namestili 23, lokacije 
so objavljene na spletni stra-
ni Občine Jesenice. Pri 
nakupu so sodelovali tudi 
številni donatorji. A ker sam 
nakup in namestitev defibri-
latorjev nista dovolj, so se 
odločili, da bodo občane sez-
nanili s tem, kako se sploh 
uporabljajo. Tako so se 
povezali s Fakulteto za 
zdravstvo Angele Boškin in 
kot je povedala Sedina 
Kalender Smajlović s fakul-
tete, so projekt poimenovali 

Vsak lahko reši življenje, 
pomagaj tudi ti! Z njim želi-
jo uporabo defibrilatorjev 
približati laični javnosti in 
ljudi naučiti temeljnih pos-
topkov oživljanja, tako da 
bodo, če bo to potrebno, 
znali pristopiti k poškodo-
vancu doma, v službi, v pro-
metu ... V projektu sodeluje 
petnajst študentov, ki so pri-
dobili dodatna znanja iz 
temeljnih postopkov oživlja-

nja, osnovni cilj pa je, da bi 
izobrazili vsaj petsto obča-
nov Jesenic. Kako potekajo 
delavnice, so študentje prvič 

pokazali prav na prireditvi v 
Kolpernu, sledile bodo dela-
vnice po šolah, zavodih, 
društvih ...

Vsakdo lahko reši 
življenje
Ob dnevu Civilne zaščite so v Kolpernu predstavili začetek projekta Vsak lahko reši življenje, pomagaj 
tudi ti. Študentje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin bodo vsaj petsto Jeseničanov naučili temeljnih 
postopkov oživljanja in uporabe avtomatskih defibrilatorjev.

Občinski poveljnik Civilne 
zaščite Igor Arh na 
slovesnosti v Kolpernu

Študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so pripravili delavnico temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe defibrilatorjev, udeležila sta se je tudi podžupan Miha Rebolj in vodja 
redarstva in inšpektorata Boštjan Omerzel.

Urša Peternel

Skupina SIJ je zaokrožila 
prvo leto kampanje Znamo 
varno, zmoremo zdravo za 
dvig ozaveščenosti zaposle-
nih o varnosti in zdravju pri 
delu. Na jeseniški lokaciji so 
razglasili najbolj varen proiz-
vodni obrat za leto 2016, ki 
je Jeklovlek iz SIJ SUZ, in 
najbolj zdrave skupne služ-
be, ki prihajajo iz SIJ Elek-
trod Jesenice. V obratu Jeklo-
vlek so po besedah direktorja 
SIJ SUZ Andreja Pogačnika 
v lanskem letu imeli eno 
poškodbo pri delu, letos upa-
jo, da ne bo nobene, saj prav 
varnosti in zdravju pri delu 
namenjajo posebno pozor-
nost. V sklopu kampanje 
Znamo varno, zmoremo 
zdravo so zbirali točke, ki se 
jih je ob koncu leta nabralo 
1950. Prav toliko evrov 
nagrade so zato dobili zapo-
sleni, ki jih bodo namenili za 

izlet v Sarajevo. Obenem so 
enako vsoto denarja podarili 
v dobrodelne namene, in 
sicer jeseniškim poklicnim 
gasilcem, enoti GARS Jese-
nice, ki so jih imenovali kar 
»naši angeli varuhi«. Ekipa 
GARS bo denar namenila za 
nakup multifunkcijskega 
detektorja plinov. Najbolj 
varne in zdrave skupne slu-
žbe pa so bile v letu 2016 
uprava družbe SIJ Elektrode, 
direktor družbe Blaž Jasnič 
je 500 evrov podaril Svetu za 
preventivo in varnost v pro-
metu (SPV) občine Jesenice 
za vzgojo otrok v cestnem 
prometu.
Ob tej priložnosti so pripra-
vili tudi simulacijo evakuaci-
je iz proizvodnega obrata 
Jeklovlek v primeru požara. 
V akciji so sodelovali poklic-
ni gasilci GARS Jesenice, ki 
so prikazali tudi reševanje 
poškodovancev s strehe 
objekta.

Najbolj varen obrat 
je Jeklovlek
V Skupini SIJ so nagradili najbolj varen 
proizvodni obrat in najbolj zdrave skupne službe. 
To sta obrat Jeklovlek in uprava SIJ Elektrode. 

Direktor SIJ SUZ Andrej Pogačnik je nagradil zaposlene 
obrata Jeklovlek. / Foto: Tina Dokl

Direktor SIJ Elektrode Blaž Jasnič je ček za petsto evrov 
podaril SPV Jesenice.

Poklicni gasilci GARS Jesenice so izvedli vajo reševanja iz 
obrata Jeklovlek v primeru požara.

Da znanje temeljnih postopkov oživljanja zares 
lahko reši življenje, sta dokazala dva občana, 
Saša Kejžar in Miha Novak. Ko se je v 
avtomobilski delavnici na Javorniku vnel velik 
požar, je vozniku avtocisterne iz PGD Jesenice 
za volanom nenadno zastalo srce. Njegovi kolegi 
so takoj poklicali 112 in začeli vpiti na pomoč, v 
isti stavbi pa je bila takrat slučajno Saša Kejžar, 
sicer patronažna sestra. Skupaj z Miho 
Novakom sta nesrečnemu gasilcu takoj 
priskočila na pomoč in ker ni kazal znakov 
življenja, sta ga takoj izvlekla iz vozila in začela 
s temeljnimi postopki oživljanja. Obenem sta 
nekoga poslala po defibrilator, ki pa sta ga 
dobila istočasno, ko je že prišla ekipa nujne 
medicinske pomoči. Enainštiridesetletnik je k 
sreči preživel. Kot je povedala Saša, sta bila z 
Miho pač v pravem trenutku na pravem mestu, 
občutek, da sta pomagala rešiti življenje, pa je – 
dober, je dodala skromno. Za svoje dejanje sta 
Saša in Miha prejela bronasti znak Civilne 
zaščite.

Urša Peternel

V Centru odličnosti v Polj-
čah je potekal 21. zbor 
veteranov in veterank 
območnega združenja 
Zgornja Gorenjska, ki je s 
1277 člani največje in naj-
bolj dejavno veteransko 
združenje na Gorenjskem. 

Zbora se je med drugim 
udeležil tudi župan občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger. Na zboru, ki je bil 
tudi volilni, so pregledali 
delo v preteklem letu in se 
dogovorili za letošnje akti-
vnosti. Predsednik združe-
nja ostaja Janez Koselj, 
prav tako podpredsednika 

Janko S. Stušek in Zvone 
Šolar. V okviru združenja 
deluje tudi sedem občin-
skih odborov v vseh zgor-
njegorenjskih občinah. 
Sedemčlanski jeseniški 
odbor vodi Leopold Bizalj. 
Bronaste plakete so prejeli: 
Drago Geršak, Slavko Zor-
ko, Ivo Zupan in Peter 

Žula, srebrni pa Zvone 
Šolar in Grega Žnidar. Zla-
te plakete Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo bodo na 
glavnem zboru Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo, 
ki bo 1. aprila, prejeli člani: 
Marjan Bohinc, Brane 
Iskra, Janez Kunstelj in 
Drago Rozman.

Dvajset let delovanja veteranov
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Urša Peternel

"Najboljši del newyorškega 
maratona! Brooklyn! Ljudje v 
tem delu navijajo za vse tek-
movalce in to se pri navijanju 
čuti. Povsod spodbuda, glas-
ba, norija, veselica. Navijajo 
gasilci, policija, berači, navi-
jajo vsi! Toliko navijačev ob 
progi še nisem videl. Trasa 
gre v tem delu minimalno 
gor-dol-gor-dol, vendar do-
volj, da ko si "gor", pred seboj 
vidiš trume tekačev. Moje po-
čutje je super, noge letijo, če-
prav so nekoliko utrujene od 
sprehodov – ogledov New 
Yorka, pulz normalen, smeji 
se mi non stop in si hkrati 
govorim: To je to, to mora 
vsak doživeti!"
To so vtisi 56-letnega Mira 
Saviča, maratonca, ki je sku-
paj z dve leti mlajšim Franci-
jem Teražem lani pretekel 
enega največjih, najlepših in 
najbolj zahtevnih maratonov 
na svetu, tistega v New Yor-
ku. Miro in Franci sta se na 
omenjeni maraton odpravila 
že drugič, leta 2012 jima na-
mreč ni bil usojen: organiza-
torji so takrat nekaj dni pred 
dogodkom maraton odpove-
dali zaradi orkana Sandy ... A 
Miro in Franci se nista dala 

in čez štiri leta, lani novem-
bra, sta, potem ko sta na Lju-
bljanskem maratonu dosegla 
normo za udeležbo, v New 
York prišla poravnat račune 
... "Brez dolgoletnih izku-
šenj, jeklene volje in žrtvova-
nega prostega časa za zahtev-
ne treninge nama ne bi uspe-
lo doseči res težke norme, saj 
sva samo v času priprav za 
kvalifikacije na Ljubljanskem 
maratonu naredila skoraj 
petsto kilometrov treninga 
na mesec," je povedal Franci.
O tem, kako je potekal eden 
največjih svetovnih tekov, sta 
nedavno govorila v športni 
dvorani Podmežakla na pre-
davanju s fotografijami. Kot 
sta povedala, sta s pripravami 
začela že več kot leto prej, na 
tek pa sta se dobro pripravila. 
Rezultat teka na takem mara-
tonu ni v prvem planu, saj 
množica in trasa teka čez šte-
vilne mostove ne dovoljujeta 
teka v optimalnem tempu. 
Tako sta z doseženim, četudi 
je bil rezultat slabši od priča-
kovanj, zadovoljna. Franci je 
dosegel čas 3;20:58, Miro pa 
3;28:45. Za oba je bil to že 
petnajsti maraton, a ker velja 
za največjega, najlepšega in 
najtežjega na svetu, je bilo 
doživetje nepozabno. Poseb-

no je zlasti vzdušje ob progi, 
množica gledalcev, zbralo naj 
bi se jih kar dva milijona ob 
celotni progi, ki spodbujajo 
vseh 50 tisoč tekačev, posebej 
veličasten pa je za vsakega te-
kača prihod v cilj. "Skupaj z 
glasbenimi skupinami so 
obiskovalci dajali dodatno 
energijo vsem tekmovalcem. 
Navijali so prav vsi od otrok 
do starčkov, otroci so delili 
tekačem "petke", res, gledalci 
so ustvarili fantastično vzduš-
je, bil je nepozaben maraton, 

ki mi bo ostal v spominu za 
vedno. Vse skupaj je polepša-
lo še vreme, sam priporočam 
maraton po ulicah New Yor-
ka tudi preostalim tekačem, 
ki bodo za to dobili prilo-
žnost," je dodal Franci. Tako 
Miro kot Franci si želita, da 
bi se udeležila še kakšnega 
svetovnega maratona, ob tem 
pa se zahvaljujeta tudi podje-
tju SIJ Acroni, kjer sta oba 
zaposlena in katerega barve 
sta zastopala na maratonu v 
New Yorku.

Pretekla največjega, 
najlepšega, najtežjega
Maratonca Miro Savič in Franci Teraž sta novembra lani pretekla maraton v New Yorku. 

Pred startom / Foto: osebni arhiv

Že samo doživetje New Yorka je nekaj posebnega.

Niz zmag se nadaljuje
Jeseniški kegljači SIJ Acroni nadaljujejo z nizom zmag in vr-
hunskimi predstavami. V soboto so gostovali pri drugi ekipi 
Triglava in zmagali s 7:1. Do konca jih čaka še domača tekma 
s Pivko in gostovanje pri ekipi Hidro. Po 16. kolih imajo Jese-
ničani 30 točk. Drugouvrščena Radenska I jih ima 26. 

Polovični izkupiček košarkaric
V Extra ligi so v zadnjih dveh tekmah košarkarice Kranjska 
Gora - Jesenice dosegle polovični izkupiček. Prejšnjo soboto 
so v gosteh prepričljivo premagale ekipo Koš Celovec z re-
zultatom 103:37. Slabše so jo odnesle na domači tekmi, v 
derbiju, z ekipo Ledito. Gostje so tekmo dobile z rezultatom 
61:48. Na vrhu lestvice je Ledita z 22 točkami (11 tekem). 
Kranjska Gora - Jesenice so druge z 18 točkami (10 tekem), 
tretja pa Krka s 15 točkami (10 tekem).

Usodnih pet minut
Po zmagi doma proti Litiji so Jeseničani dobro nadaljevali 
tekmovanje v 3. Slovenski košarkarski ligi, v skupini od ena 
do šest. V drugem kolu so v gosteh premagali Hrastnik z 
rezultatom 72:67. Žal se niz ni nadaljeval na domači tekmi 
z Medvodami. V derbiju kola vodilnih ekip je bila tribuna v 
Osnovni šoli Prežihov Voranc lepo polna. V prvem polčasu 
sta se ekipi menjavali v vodstvu, v drugi del pa so odšli s 
prednostjo gostitelji z rezultatom 43:41. Žal so varovanci 
trenerja Primoža Samarja slabo odprli tretjo četrtino. V sla-
bih petih minutah so gostje naredili delni izid 2:16. Jeseniča-
ni so do konca poskušali narediti priključek, a pri tem so 
naredili preveč tehničnih napak, ob tem pa so še slabo izva-
jali proste mete. Na koncu so Medvode tekmo dobile z re-
zultatom 81:72. Medvode imajo sedaj 10 točk, drugi Jeseni-
čani pa 8 točk. Jeseničane čakata dve zaporedni gostovanji, 
v Kopru in Litiji, 25. marca pa bodo doma gostili Litijo.

Šport na kratko

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Pod-
jetniška kavica v marcu pripravlja dve delavnici s podjetniški-
mi temami. Prva nosi naslov Kako voditi svoje enostavno 
knjigovodstvo, potekala bo v sredo, 15. marca, med 10. in 13. 
uro v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Je-
senicah, vodila pa jo bo Sabina Dimnik. Udeleženci bodo 
dobili praktične informacije o vodenju poslovnih knjig, se-
znanili se bodo tudi z aktualnimi zakoni, predpisi, navodili, 
predstavili jim bodo načine vodenja poslovnih knjig, sestavo 
knjigovodskih listin in gotovinsko in negotovinsko poslova-
nje. Druga delavnica pa nosi naslov Zaključna bilanca za leto 
2016 (Priprava letnih poročil – bilance stanja in izkaza uspe-
ha ter davčnega obračuna). Delavnica zajema sestavo, obra-
čun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje institucije 
(FURS, AJPES), ki jih morajo najkasneje do 31. marca za pre-
teklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost in vodijo poslovne knjige. De-
lavnica bo obsegala teoretični in praktični del, potekala bo v 
sredo, 22. marca, od 10. ure do 13.30 v prostorih Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske, tudi to delavnico pa bo vodila 
Sabina Dimnik. Udeležba je brezplačna, prijave zbirajo na 
Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (Hermina Biščević).   

Marca delavnici Podjetniške kavice

Andraž Sodja

V razstavnem salonu Dolik 
so 24. februarja s kulturnim 
programom, v katerem je na-
stopila mlada harmonikarica, 
učenka Glasbene šole Jeseni-
ce Zala Zarja Mesec, odprli 
razstavo likovnih del aka-
demskega slikarja Janeza Ko-
vačiča. Rojen je bil na Raki-
tni, izobraževal se je v ume-
tniškem zavodu Horst Zie-
then v Kölnu in Suddeutsche 
Kliesche v Münchnu, grafiko 
je izpopolnjeval v Veroni in 
Kielu, delal pa je tudi kot vod-
ja retuše v ČGP Delo in 25 let 

poučeval grafično oblikova-
nje in tehnologijo na srednji 
medijski in grafični šoli v 
Ljubljani. V Sloveniji je pri-
pravil že okoli 190 samostoj-
nih razstav ter se udeležil 
okoli 200 skupinskih. Poleg 
slikarstva, grafike in restavra-
torstva se ukvarja tudi z izde-
lavo vitražev in je avtor več 
kot 140 vitražnih oken v Slo-
veniji in tujini, zlasti v cer-
kvah. 
Na Jesenicah se predstavlja z 
deli krajinske grafike, pred-
vsem z motivi gorske krajine 
in drugih krajinskih slik Go-
renjske.

V Doliku razstavlja Janez Kovačič

V Teater baru so pripravili edinstven glasbeni večer z glas-
beniki vseh starosti in stilov, ki so ga poimenovali Glasbena 
mineštra. Na prvi prireditvi so nastopili vokalistka Maša Ci-
lenšek, kitarista Jure Slapar in Klemen Smolej, basist Jakob 
Grčman, klaviaturist Oto Gvardjančič in bobnar Jure Roz-
man. Zaradi dobrega odziva pa že pripravljajo drugo izved-
bo dogodka, ki bo 16. marca od 20.20 do 23. ure v Teater 
baru na Jesenicah. Da bo mineštra še bolj pestra, k sodelo-
vanju vabijo tudi druge glasbenike vseh generacij, več infor-
macij pa lahko zainteresirani najdejo na spletnem družbe-
nem omrežju Facebook – Glasbena mineštra.

Glasbena mineštra v Teater baru
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Urša Peternel

Dijaki Gimnazije Jesenice 
so znova navdušili z dram-
skim festivalom, že šestim 
zapored, in v dveh večerih 
povsem napolnili dvorano 
jeseniškega gledališča. Obi-
skovalci so si letos lahko 
ogledali šest dijaških pred-
stav in eno, ki jo pripravlja-
jo gimnazijski profesorji. 
Kot je povedala idejna vodja 
festivala in mentorica, pro-
fesorica Marija Palovšnik, 
je bila tematika letošnjega 
festivala slovenska književ-
nost. »Dijaki pripravijo 
predstavo v celoti sami, 
izberejo besedilo, režiserja, 
igralce, scenografa, kostu-
mografa, oblikovalca gleda-
liškega lista, tehnika, skrat-
ka, delo je od začetka do 
konca v celoti njihovo,« je 
dejala. Od trinajstih razre-
dov, kolikor jih imajo na 
Gimnaziji, jih je na festiva-
lu nastopilo kar šest, torej 
skoraj polovica šole. Pripra-
ve na festival so se začele že 
oktobra, bolj resno pa so 
dijaki k delu pristopili janu-
arja. Dijak Marko Trkulja iz 
2. a je povedal, da v njihovi 
predstavi Oh, ta kriza sode-
luje kar 23 od 25 sošolcev. 
»Vadimo po pouku v šoli, 
pa tudi ob koncih tedna. 
Včasih se tudi skregamo, 
ampak na koncu se imamo 
malo rajši in smo še boljši 
prijatelji,« je dejal. 
Festival je tekmovalnega 
značaja, šestčlanska komisi-
ja je za najboljšo predstavo 
in režijo v celoti izbralo 
predstavo Alpska idila avtor-
ja Iztoka Lavriča v izvedbi 
zasedbe Mavrični otroci iz 2. 
b. Najboljša igralka je bila 
po mnenju strokovne žirije 
Lucija Mežek, igralec Gaš-
per Klinar, v stranskih vlo-
gah sta najbolj prepričala 
Luka Dražič in Ana Čop, 
priznanje za avtorsko bese-
dilo je prejel Matej Zupan-
čič, za sceno, gledališki list 
in pevsko vlogo Alpska idila, 
za kostumografijo Srečanje 
v Samari, za koreografijo 

Povodni mož, posebno priz-
nanje za glasbo v živo pa 
Lepa Vida. Občinstvo prvega 
večera je najbolj navdušila 
predstava Ščuke pa ni, drugi 
večer pa je občinstvo za naj-
boljšo izbralo Alpsko idilo. 
Kot je v imenu strokovne 
žirije dejal igralec Zvone 
Hribar, redkokdaj vidi tako 
energijo in tako veselje pri 
ustvarjanju, želi pa si, da bi 
od številnih obetajočih dija-

kov vsaj kakšnega zaneslo v 
igralske vode.
Za piko na i festivala vsako 
leto poskrbijo profesorji s 
svojo skupino Teater, prof., 
ki je tokrat v netekmoval-
nem delu festivala na oder 
postavila absurdno dramo 
Piknik na bojišču. »Pred 
dijaki imamo vsekakor tre-
mo,« je priznal profesor fizi-
ke in igralec Matej Erjavec. 
"Gimnazijski dramski fes-

tival je nekaj posebnega v 
slovenskem in tudi širšem 
prostoru, saj se v istem 
večeru na odru predstavijo 
tako dijaki kot profesorji," 
je poudarila ravnateljica 
Lidija Dornig. Kot je doda-
la, so dijaki v predstave vlo-
žili veliko truda, taka dva 
večera pa lahko pripravijo 
samo taki dijaki, kot jih 
imajo na Gimnaziji Jeseni-
ce ...

Zmagovalka festivala 
je Alpska idila
Dramski festival Gimnazije Jesenice je tudi letos kar dvakrat povsem napolnil dvorano jeseniškega 
gledališča. Na odru so stali tako dijaki kot profesorji.

Zmagovalna predstava je Alpska idila v izvedbi Mavričnih otrok iz 2. b. / Foto: Andrej Mežik

Profesorji so letos izbrali absurdno dramo Piknik na bojišču.

Urša Peternel

Osnovna šola Prežihovega 
Voranca na Jesenicah je ena 
redkih, kjer poučujejo tudi 
francoščino. Pred dnevi so 
učenci imeli priložnost izpo-
polnjevati svoje znanje tega 
jezika v pogovoru z mlado 
Francozinjo Caroline, ki v 
sklopu projekta Francija 
potuje spodbuja mlade za 
učenje francoščine. Projekt 
poteka pod okriljem Franco-
skega inštituta v Sloveniji, 
namen pa je predstaviti 
francoščino v drugačni luči, 
spodbujati njeno učenje in 
razgibati poučevanje ... 
Caroline v vsaki šoli preživi 
en dan in pripravi zanimivo 
delavnico, bodisi gledališko, 
glasbeno, delavnico žongli-
ranja ... Pri tem je seveda 
pomembno, da morajo otro-
ci na delavnici ves čas govo-
riti samo francosko, saj 
Caroline ne govori sloven-
sko. Tako so tudi jeseniški 
učenci, ki so za obvezni 
izbirni predmet izbrali fran-
coščino, morali odigrati raz-
lične dialoge v restavraciji, 
doma, na smučišču, v bolni-
šnici, kar je povzročilo 

nemalo smeha in zabavnih 
situacij. Da imajo na jeseni-
ški šoli sploh možnost izbra-
ti francoščino za obvezni 
izbirni predmet, je zasluga 
profesorice francoščine 
Snježane Horvat. »Nekaj 
učencev je zelo dobrih, pred-
vsem pa zelo radi hodijo k 
uram francoščine, ker je 
pouk zelo sproščen, učimo 
se preproste stvari, številke, 
barve, kratke dialoge, igra-
mo se različne igre, pišemo 
za šolski časopis. Ker imam 
sama zelo rada gledališče, 
očitno imam neko žilico za 
to, vsako leto z igro nastopi-
mo tudi na frankofonskih 
dnevih v Kranju, za letos pri-
pravljamo skeč Ljubezen in 
prijateljstvo. Beremo pa tudi 
za francosko bralno znač-
ko,« je povedala Horvatova. 
Eden od učencev, ki so 
izbrali francoščino za obvez-
ni izbirni predmet, je Anže 
Brečko. Osmošolec je pove-
dal, da mu je jezik všeč, na 
začetku se mu je zdel sicer 
precej težek, a potem je pos-
talo lažje. Ura pouka s Caro-
line ga je navdušila, po nje-
govem bi tak pouk morali 
pripraviti večkrat. 

Francozinja 
Caroline v šoli
V okviru projekta Francija potuje je Osnovno 
šolo Prežihovega Voranca obiskala Francozinja 
Caroline.

Ura s Francozinjo Caroline je bila poučna ...

Urša Peternel

Dijaki četrtega letnika pro-
grama predšolska vzgoja 
Srednje šole Jesenice so v 
okviru izbirnega strokovne-
ga predmeta Šport za otro-
ke pod mentorstvom Marte 

Bajc za predšolske otroke 
pripravili različne gibalne 
naloge na temo Poklici, 
Gozdne živali, Športne 
panoge, Risani junaki, Živa-
li na kmetiji, Štirje letni 
časi, Slovenski super junaki 
in Olimpijske igre. Konec 

februarja so povabili pred-
šolske otroke Vrtca Julke 
Pibernik Jesenice na obisk 
in v telovadnici je dijak Nik 
Cuznar kot animator z lut-
ko po imenu Giba Gib otro-
kom predstavil, kaj bodo 
delali na gibalnih uricah v 

mesecu marcu in aprilu. 
Vsak otrok je dobil gibalni 
kartonček v obliki pobar-
vanke in zgibanko za starše 
in vzgojiteljice. Na koncu 
pa so tudi zapeli in zaplesa-
li na pesmico z naslovom 
Giba Gib prvak.

Dijaki zasnovali gibalne urice
Dijaki predšolske vzgoje na Srednji šoli Jesenice so pripravili zanimive gibalne naloge za otroke iz vrtca.

Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so si pred nekaj leti 
zadali cilj, da bi čim več učencev kot rekreativni šport izbra-
lo drsanje in se s tem pridružilo skoraj vsem Jeseničanom, 
ki ta šport obvladajo rekreativno ali profesionalno. Zato so 
tudi letos v projekt Drsanje povabili vse učence od 1. do 5. 
razreda. Odzvalo se je toliko učencev, da so morali najeti 
kar dve drsališči, poleg Podmežakle še hrušičanskega. Podr-
li so rekord in letos je drsalo kar 172 otrok, prav vsi pa bodo 
za udeležbo prejeli tudi pohvale.

Drsalo je kar sto dvainsedemdeset otrok

... predvsem pa zabavna.
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Alenka Brun

Krvavec je februarja gostil 
kulinarično razvajanje, lju-
biteljem snežnih radosti in 
dobre hrane pa je šlo na 
roke tudi vreme. Pokal Go-
urmet 2017 je pri dekletih 
pristal v rokah danes gostin-
ke Alenke Dovžan in tako 
odšel na Jesenice. Začelo se 
je z Večerjo na zajli, kjer so 
gostje uživali v posebnem 
doživetju okusov v kabinah 
krvavške žičnice, nadaljeva-
lo z dogodkom Gourmet na 
snegu, kjer so na Krvavški 
plaži prisotne s svojimi oku-
si razvajala znana in manj 
znana domača kuharska 

imena. Tretji in osrednji do-
godek smučarsko-kulinarič-
nih dni pa je prišel na vrsto 
na koncu: pokal Gourmet 
2017, kjer so se med količki 
pomerili gostinci, vinarji in 
gurmani. Prijavilo se jih je 
dobrih 150, z rekordom pro-
ge pa sta slavila lastnik ene-
ga slovenskih najbolj prepo-
znavnih hostlov, ljubljanske 
Celice Tomaž Juvan in Jese-
ničanka Alenka Dovžan (Re-
stavracija Ejga). Pokal sta 
kulinarično začinila še To-
maž Kavčič (Dvorec Zemo-
no) in pa posebni gost, Nea-
peljčan, trikratni prejemnik 
Michelinove zvezdice Vin-
cenzo Guarino.

Pokal Gourmet 2017 
osvojila Jeseničanka
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V nedeljo zvečer so v Ljubljani razglasili najboljše na sloven-
ski medijski sceni. Nove medijske nagrade so poimenovali 
žarometi in verjetno se je večina ob spremljanju dogajanja, 
ki ga je prenašala tudi Televizija Slovenija, vprašala, ali gre 
morda za naslednike viktorjev. Z žarometi so namreč nagra-
dili nominirance in medijske vsebine, ki so bili v preteklem 
letu v medijih najbolj obsijani in opaženi s strani gledalcev 
in poslušalcev, medijskih ustvarjalcev, poznavalcev in stro-
kovnjakov – s področja glasbe, filma, igre in televizije, pode-
lili pa so tudi nagrado za družbeno odgovorni projekt leta in 
nagrado za življenjsko delo oziroma po novem za medijsko 
legendo. To je letos prejel stari znanec medijske in družab-
ne scene, igralec Demeter Bitenc. Med izbranci pa so žaro-
meti 'obsijali' tudi ekipo ustvarjalcev filma Pr' Hostar (na 
fotografiji), saj je žaromet za filmsko zgodbo 2016 odšel na 
Gorenjsko. Na odru pa je isti večer stala še ena Gorenjka: 
Jeseničanka Alma Rekić, in sicer kot del MasterChefove eki-
pe sodnikov – kuharski šov je namreč med nominiranimi 
tekmovalnimi oddajami za leto 2016 dobil žaromet.  

Ekipa Pr' Hostar dobila medijsko nagrado
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OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček

          

Urša Peternel

Jutri, v soboto, 11. marca, bo-
sta v kulturnem domu na 
Slovenskem Javorniku pote-
kali območni srečanji otro-
ških in odraslih folklornih 
skupin pod enotnim naslo-
vom Ke ste deklič, da b' rajal 

fantič. Otroške folklorne 
skupine se bodo predstavile 
v prvem delu srečanja ob 16. 
uri, odrasle pa v drugem 
delu, ki se bo začel  ob 19. 
uri. Na preglednem tradicio-
nalnem srečanju bo nastopi-
lo pet otroških in pet odra-
slih folklornih skupin, ki 

delujejo na območju občin 
Jesenice, Žirovnica in Kranj-
ska Gora. Vsaka izmed njih 
se bo predstavila s svojo odr-
sko postavitvijo. 
Organizator srečanj je ob-
močna izpostava JSKD (Jav-
nega sklada RS za kulturne 
dejavnosti) Jesenice, ki fol-

klornikom na ta način omo-
goča tudi strokovno spre-
mljanje srečanja in s tem 
povratno informacijo o ka-
kovosti njihovega dela. To-
krat bosta srečanji strokov-
no spremljali Nina Luša 
(otroške nastope) in Branka 
Moškon (nastope odraslih).

Ke ste deklič, da b' rajal fantič
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Urša Peternel

Srbsko društvo KPŠHD Vuk 
Karadžić Radovljica, ki delu-
je na Jesenicah, je v dvorani 
jeseniškega gledališča prip-
ravilo letni koncert, že peti 
po vrsti. Na njem so se pred-
stavile vse folklorne skupine, 
ki delujejo v društvu: ciciba-
ni, mladinska skupina, 1. 
ansambel in veteranska sku-
pina, poleg tega pa še moška 
in ženska pevska skupina. 

Vse koreografije je z glasbo v 
živo spremljal orkester iz 
Banatskega Novega Sela iz 
Srbije. "Publiki smo se pred-
stavili z nekaj novimi in sta-
rimi koreografijami, ki smo 
jih pridno ponavljali in se jih 
učili skozi vse leto," je pove-
dala Snežana Radić. Dvora-
na je bila razprodana, je 
povedala in dodala, da še 
vedno sprejemajo nove čla-
ne, ki si želijo druženja in 
dobre zabave. 

Letni koncert 
srbskega društva
Člani KPŠHD Vuk Karadžić so na letnem 
koncertu povsem napolnili dvorano jeseniškega 
gledališča.

Predstavile so se vse folklorne skupine in obe pevski 
skupini. / Foto: arhiv društva

Janko Rabič

Turistični informacijski cen-
ter Jesenice je 21. februarja v 
sodelovanju z Občino Jeseni-
ce ob svetovnem dnevu turi-
stičnih vodnikov pripravil 
predstavitev dela turistične 
ponudbe. V Kolpern na Stari 
Savi so povabili dijake druge-
ga letnika Srednje gostinske 
in turistične šole Radovljica. 

Turistični vodniki so bodo-
čim turističnim delavcem 
predstavili ta poklic in nekaj 
znamenitosti mesta. Aljoša 
Žnidar je povedal vse značil-
nosti vodenja kolesarskega 
izleta, Andraž Sodja je pred-
stavil več skritih in že kar 
pozabljenih biserov Jesenic, 
Mark Arh pa podzemne rove 
kot še neodkrito zanimivost 
mesta. 

Zatem so si dijaki skupaj s 
kustosom Gornjesavskega 
muzeja Jesenice dr. Mar-
kom Mugerlijem ogledali 
del zbirk železarske zgodo-
vine na Stari Savi. 
Za izvedbo programa ob 
dnevu turističnih vodnikov 
je poskrbela Nena Koljanin 
s Turističnega informacij-
skega centra Jesenice. 
Prvotni program je bil nak-

nadno spremenjen, kar je 
bilo objavljeno na spletnih 
straneh TIC-a in družbe-
nih omrežjih. Ker je bila 
informacija v našem časo-
pisu že natisnjena, se je ni 
dalo naknadno spremeniti. 
Udeležencem, ki so na 
trgu na Stari Savi čakali za 
vodenje po mestu, se orga-
nizatorji iskreno opraviču-
jejo.   

Dan z jeseniškimi 
turističnimi vodniki
Ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov so jeseniški vodniki predstavili svoje delo.

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

Prvega januarja je vršilka dolžnosti direktorice Doma dr. 
Franceta Bergelja Jesenice postala Mojca Pavšič. Univerzi-
tetna diplomirana socialna delavka je bila doslej zaposlena 
v Slovenskem društvu hospic, izhaja s Koroške Bele, živi pa 
v Ljubljani. Pavšičeva je bila leta 2015 izbrana za direktorico 
doma, a se je ena od neizbranih kandidatk pritožila, postop-
ki na sodišču so se vlekli dolgo, septembra lani pa je sodi-
šče na prvi stopnji odločilo, da svet zavoda pri izbiri direk-
torice ni ravnal v nasprotju z zakonom. Ker pa je prišlo do 
pritožbe na višjo stopnjo, postopki na sodišču še niso kon-
čani. Do konca lanskega leta je dom kot vršilka dolžnosti 
direktorice vodila ena od zaposlenih Duši Žakelj.

Vršilka dolžnosti direktorice Doma Mojca Pavšič

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske vabi k sodelovan-
ju vse, ki slikajo, oblikujejo 

izdelke iz gline ali lesa, izde-
lujejo nakit, pletejo, kvačka-
jo, da se vključijo v projekt 
Ustvarjalni podjetnik. V 
okviru projekta bodo organi-

zirali izobraževalne delavni-
ce z različnih področij, nudi-
li pomoč pri ureditvi statusa 
za prodajo izdelkov in izdali 
predstavitveno brošuro. Gla-

vni cilj je povečati prepoz-
navnost ustvarjalcev in jim 
olajšati prehod iz ustvarjal-
nosti v podjetništvo. Rok za 
prijave je 20. marec, zbirajo 
jih v Razvojni agenciji Zgor-
nje Gorenjske, udeležba pa 
je brezplačna. Projekt sofi-
nancira Občina Jesenice.

Ustvarjalni podjetnik

Sinoči so v Kosovi graščini odprli muzejsko razstavo Iz 
zasebnih zbirk IV. Zanimive predmete iz svojih zasebnih 
zbirk razstavljajo: Boris Drobnak, Željko Blaž Jakelič, Dam-
jan Jensterle, Daniel Klemenc, Luka Kolbl, Aleš Nagode, 
Janez Mohorič - Mokrn'k, Jože Pintar, Dušan Prešern, Vito-
mir Pretnar, Rok Razingar in Janez Tarman. Razstava bo na 
ogled do 17. aprila.

Iz zasebnih zbirk IV

ob nakupu s tem letakom

 

VINJETA
GRATIS!

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,4 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

ASP d.o.o., Janeza Finžgarja 2 - 4270 Jesenice - Tel.: 04/58 33 330
ASP d.o.o., Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450, www.asp.si
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Zagorelo zaradi preobremenjenosti električnega 
priključka
Na Jesenicah je zagorelo v stanovanjski hiši, ogenj pa je 
povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Poškodo-
van ni bil nihče, ob ogledu pa so kriminalisti ugotovili, da 
je zelo verjetno zagorelo zaradi preobremenjenosti elek-
tričnega podaljška, na katerega je bilo priključenih več na-
prav. Gre za primere, ko uporabniki na podaljške in razde-
lilce priklapljajo porabnike z večjo nazivno močjo, za koli-
kor so te naprave izdelane, ali pa na podaljške priključuje-
jo še dodatne podaljške in razdelilce. Posledično prihaja 
do preobremenitev, pregrevanja in v najslabšem scenariju 
do požara.

Vlomi 
Na Jesenicah je neznani storilec v nekaj dneh vlomil v pet 
kleti, iz katerih pa si ni ničesar prilastil. Nekaj dni zatem je 
neznani storilec na Cesti maršala Tita na Jesenicah vlomil v 
poslovni objekt in odtujil elektronsko opremo. V začetku 
tedna pa je bilo na Ulici Staneta Bokala na Jesenicah znova 
vlomljeno, in sicer v dve kleti.

Nasilnežem prepoved približevanja
Gorenjski policisti so samo v torek obravnavali tri prijave 
nasilja v družini, v katerih so trem moškim prepovedali pri-
bliževanje žrtvam nasilja. V vseh treh primerih je šlo za na-
silje, ki se je dogajalo v zasebnih prostorih, izvajalo se je nad 
odraslimi osebami, trajalo pa je dlje časa, preden so se žrtve 
odločile za prijavo. V vseh treh prijavah policisti še zbirajo 
obvestila. "Nasilje je nesprejemljivo, to ni težava žrtve, zanj 
pa so odgovorni izključno tisti, ki ga povzročajo. Zato naj 
žrtve pomoč za prekinitev nasilja poiščejo takoj, ker velja, da 
čim bolj so dejanja huda in čim dlje trajajo, tem hujše in 
dolgotrajnejše so posledice," opozarja Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj.

Iz policijskih beležk

BMW Avto Aktiv

bmw-avto-aktiv.si Užitek v vožnji

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

ČAS JE 
ZA UŽITEK.

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

Kombinirana poraba goriva za modele BMW serije 1 s 3 vrati: od 3,4 do 8 l/100 km. Emisije CO2: od 89 do 188 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0371 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.
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Člani Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela danes, v 
petek, 10. marca, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Julke 
in Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku prirejajo do-
brodelni koncert, katerega izkupiček bodo namenili obnovi 
njihovega doma. Vabilu so se že drugič odzvali člani Pihal-
nega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, v programu pa bodo 
sodelovali še: ženski pevski zbor Društva upokojencev Ja-
vornik - Koroška Bela, Folklorna skupina Triglav Slovenski 
Javornik - Jesenice in country skupina Teksas star. Program 
prireditve bo povezovala Branka Smole. 

Danes dobrodelni koncert za DU Javornik - 
Koroška Bela

Andraž Sodja

V dvorani kulturnega doma 
na Slovenskem Javorniku se 
je z območno revijo odraslih 
pevskih zborov Eno pesem 
čmo zapet začela letošnja se-
zona srečanj ljubiteljskih 
kulturnih skupin, ki jih or-
ganizira jeseniška izpostava 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, ki ga vodi Petra 
Ravnihar. Tokratnega sreča-
nja odraslih pevskih zborov 
se je udeležilo devet zborov, 
ki delujejo na območju Jese-
nic, Žirovnice in Kranjske 
Gore, vsak od njih pa se je 
predstavil s tremi skladba-
mi: s slovensko ljudsko pe-
smijo v izvirni obliki ali pri-
redbi, z umetno pesmijo 
slovenskega avtorja in s 
skladbo po lastni izbiri. Kot 

običajno je bila tudi tokratna 
prireditev prava poslastica 
za ljubitelje zborovske glas-
be, predstavili so se namreč 
izvrstni pevski zbori, med 
katerimi so bili vsi trije se-
stavi pevskega zbora Vox 
Carniola, torej moški, žen-
ski in mešani, kvartet Vint-
gar, ki še naprej navdušuje z 
izjemnimi nastopi, ki so jih 
lani pripeljali do vrha ljubi-
teljske zborovske glasbe, saj 
so osvojili srebrno plaketo 
na tekmovanju Naša pesem 
v Mariboru. Med ostalimi 
udeleženci so bili tudi pev-
ski zbor Društva upokojen-
cev Jesenice, Mešani pevski 
zbor dr. France Prešeren Ži-
rovnica, ženski pevski zbor 
Večerna zarja, mešani pev-
ski zbor Kranjska Gora in 
ženski pevski zbor Mavrica. 

Eno pesem so 
zapel'
Pevski zbori z Jesenic, Kranjske Gore in Žirovnice 
so s tradicionalnim srečanjem Eno pesem čmo 
zapet odprli sezono srečanj ljubiteljske kulture.

Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske Ščitnica 
– moj dragulj bo v soboto, 8. aprila, pripravilo že tretje sre-
čanje pod naslovom Dan za ščitnico 2017. Potekalo bo v avli 
Mestne občine Kranj, začelo se bo ob 9. uri. Pripravili bodo 
zanimiva strokovna predavanja o bolezni ščitnice in načinih 
zdravljenja, vplivu stresa, prehrane, vzpostavljanju hormon-
skega ravnovesja ... Predavali bodo Mitja Topalovič, Helena 
Weilguny, Andreja Koprivec, Simone Godina in Andrej Pe-
šec. Bolezni ščitnice so v porastu, zato je zelo pomembno 
ozaveščanje, pravi predsednica društva Tanja Cekič. V dru-
štvu so tudi člani iz jeseniške občine.

Dan za ščitnico 2017
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Jelka Koselj

Česnova juha po moje  
(za 4 osebe)
Potrebujemo: 1 glavico česna 
ali 8 strokov, za oreh masla, 
1–2 žlici moke, 1 žlico kisa, pol 
žličke suhega peteršilja ali žli-
co svežega in sesekljanega, 1 
jušno kocko, dober liter vode, 
malo muškatnega oreška, sol, 
bel poper in 1–2 žlici kisle sme-
tane. Za dodatek pa še pope-
čene kruhove kocke in nari-
ban sir.
Priprava: Olupljen in sesek-
ljan česen na maslu zlato 
rumeno popražimo, doda-
mo moko, malo premešamo 
in zalijemo z vodo. V vodo 
damo kis, jušno kocko, pet-
eršilj, za nožev rob muškat-
nega oreška, poper in doso-
limo. Vse kuhamo 15 minut 
in dodamo še kislo smetano. 
Juho dobro zmešamo z 
mešalnikom. Na sredino 
krožnikov damo kruhove 
kocke in na vrh nariban sir, 
okrog kock pa previdno pri-
lijemo juho. Krožnike lahko 

postavimo še za minuto pod 
žar, da se sir malo razpusti. 
Potresemo še malo s peter-
šiljem. Juha se prileže poleg 
svinjskega mesa, kuhane 
govedine ali ob narezkih.
Namig: če želimo juho s 
provansalskim okusom, 
dodamo namesto muškat-
nega oreška in peteršilja 
naslednja zelišča: timijan, 
lovor, sladki janež, rožma-
rin in žajbelj.
Za popečene kruhove kocke 
potrebujemo: 4 rezine kru-
ha ali 4 žemlje, 1 jajce in za 
za 2 oreha masla. Kruh ali 
žemlje narežemo na kocke 
in namočimo v razžvrklja-
nem jajcu. Nato jih zlatoru-
meno opečemo na vročem 
maslu.

Pariška čebulna juha  
(za 4 osebe)
Potrebujemo: pol kg čebule, 
glavico česna, 5 dag masla ali 
olja, 1 žlico moke, liter in pol 
jušne osnove (iz kocke), zmlet 
črn poper, sol, malo muškat-

nega oreška, 10 dag emental-
ca, 5 dag naribanega parme-
zana in tanke rezine kruha iz 
pol francoske štruce.
Priprava: Čebulo in česen 
sesekljamo. Na maslu poste-
klenimo najprej čebulo, nato 
pa še dodamo česen. Potrese-
mo z moko, popražimo 1 
minuto in zalijemo z juho. 
Počasi kuhamo 20 minut, 
solimo, popramo in dodamo 
še muškatni orešek. Emental-
ski sir naribamo in zmešamo 
z naribanim parmezanom. 
Kruhove rezine pod žarom 

zlato rumeno opečemo na 
obeh straneh. Polovico sirov 
razdelimo v štiri skodelice ali 
na krožnike, vanje zložimo 
po tri koščke opečenega kru-
ha in potresemo z ostankom 
sira. Od strani prilijemo juho. 
Krožnike postavimo pod žar, 
da se sir zgoraj razpusti.
Juha je znana pariška pose-
bnost. Nekoč so jo kuhali za 
delavce težake. Recept mi je 
zaupala prijateljica, prava 
Parižanka, in moram reči, 
da mi je juha zelo dobra. 
Hvala ji.

Dve okusni juhi
Česnova in čebulna juha: dve okusni, krepki in zdravi juhi, tudi proti gripi in prehladom. V naravi 
velja: vse, kar je ostrega okusa in vonja, je zdravilno in bogato z učinkovinami.

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, 20. mar-
ca 2017, na Go renj ski glas, Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj,  
p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je TRETJI TURNIR KRIŽEMKRAŽMA. Spon-
zorja križanke sta Gostilna pri Jurču in Društvo križemkra-
žem. V prostorih gostilne bo v soboto, 11. 3. 2017, turnir v 
križemkražmu. Za reševalce so pripravili tri nagrade: 1. kom-
plet namizne igre KK: Nada Osterman, Stara Cerkev; 2. kosi-
lo za dve osebi: Miro Roblek, Bašelj; 3. malica za dve osebi: 
Franc Muršec, Blejska Dobrava. Nagrade vas čakajo v Gos-
tilni pri Jurču, lahko tudi že na dan turnirja. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
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ERMAN
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GRŠKO 
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2
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EDVARD
(KRAJŠE)
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OTOČJU
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14 PREBIVALKA
ZAIRA

KNJIŽEVNIK 
IN NOVINAR

(ANDREJ)
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SLOVARČEK: SKORŠ: vrsta sadnega drevesa,     MARKO KRAVOS: naš pesnik iz Trsta,     KJAT: denar v Mnjanmaru ,     PROMOTOR: podeljevalec dr. naslovov,
ŠKARO: nekdanji hrvaški boksar (Damir),     ENE: reka v Peruju,     ABDERA: staro grško mesto v Trakiji,    PAAR: reka na Bavarskem

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=E, 2=S, 3=V, 4=T, 5=O, 6=A, 7=D, 8=Z, 9=V), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej-
šnje številke je MOŽGANČKI.

Sponzor križanke je GOSTILNA IN PICERIJA VENEZIA, Cesta Borisa Kidriča 26b, Slovenski Javornik, tel. 05 925 22 90. 
Bogata izbira pic in jedi z žara, naročeno hrano vam pripeljejo na dom. Za naše reševalce so pripravili trikrat po dve pici. 
Nagrade postrežejo v gostišču Venezia na Slovenskem Javorniku.
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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, 10. marca 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica – Kvačkanje

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,  
ob 19. uri

Dobrodelni koncert Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Zabavna drama: Najlepše, najboljše in najbolj slečene

 

Sobota, 11. marca
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,  
ob 16. in 19. uri

Ke ste deklič, da b' rajal fantič I. del – območno srečanje otroških 
folklornih skupin, ob 16. uri, II. del – območno srečanje odraslih fol-
klornih skupin, ob 19. uri

Ponedeljek, 13. marca
DVORANA KINO ŽELEZAR, ob 17. uri

Kviz Železarska dediščina na Jesenicah

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja in proslava v 
počastitev praznika dneva žena

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Delavnica AKROJOGA JAM

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop oddelka Žirovnica

Torek, 14. marca
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Predavanje in skupina za samopomoč za starše

ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 18. uri

Muzejski večer Nekdanje jeseniške trgovine, ob razstavi Jesenice – 
mesto železarjev, predava dr. Marko Mugerli

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop oddelka Kranjska Gora

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19. uri
Predstavitev brošure in odprtje razstave: Kako so se na Jesenicah vča-
sih izobraževali

Sreda, 15. marca  
ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 10. uri

Skupaj odkrivamo zgodbe jeseniške preteklosti, zbiranje spominov in 
gradiva za razstavo Migracije

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri
Brezplačna delavnica Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,  
od 15. do 17. ure

Delavnica Aktualne informacije s področja energetskega svetovanja 
za občane

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: Nevidna dediščina

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA 
ČUFARJA, ob 19. uri

Razstava fotografij Staneta Vidmarja KMF, člana FD Jesenice

Četrtek, 16. marca
KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica za otroke: Poslikajmo si vrečko iz blaga

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Franc Legat, Arheološka in tehnična dediščina v va-
seh pod Stolom

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Rodoslovje: družinsko drevo

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert dijakov in študentov 

  

Marčevske prireditve
Petek, 17. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – ČUFARJEV 
MARATONČEK (območno srečanje mladinskih gledaliških skupin)

7.40:  Predstava Človek v kolesju sistema 1.1 – v izvedbi gledališke 
skupine VI2 (GTČ Jesenice)

8.35:  Predstava Oh, ta kriza – v izvedbi gledališke skupine Krotke (Gi-
mnazija Jesenice)

9.30:  Predstava Ščuke pa ni – v izvedbi gledališke skupine Šacijevi 
angelčki (Gimnazija Jesenice)

10.25:  Predstava Alpska idila – v izvedbi gledališke skupine Mavrični 
otroci (Gimnazija Jesenice)

11.25:  Predstava Lepa Vida 3 – v izvedbi gledališke skupine Cejevci 
(Gimnazija Jesenice)

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, od 10. do 12. ure
Križemkražem

STARA SAVA NA JESENICAH, od 9. do 19. ure
JOŽEFOV SEJEM (prodaja na stojnicah, nastop Pihalnega orkestra Jeseni-
ce - Kranjska Gora). Brezplačen vstop v Železarski muzej od 9. do 17. ure.

STARA SAVA NA JESENICAH, ob 15. uri
Uradno odprtje Jožefovega sejma

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 16. uri

Redni letni zbor članic in članov DU Javornik Koroška Bela

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 17. uri
Čufarjev maratonček (območno srečanje mladinskih gledaliških sku-
pin) – predstava Hamlet v pikantni omaki v izvedbi gledališke skupine 
VI2 (GTČ Jesenice)

Sobota, 18. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – ČUFARJEV 
MARATONČEK (območno srečanje otroških gledaliških in 
lutkovnih skupin)

8.30:  Predstava Babica Marmelada – v izvedbi Male gledališke skupi-
ne OŠ Žirovnica

9.15:  Predstava Sneguljčica – v izvedbi Mlajše otroške dramske skupi-
ne KPD J. L. Kranjska Gora

10.00:  Predstava Pet Pepelk – v izvedbi Gledališke skupine Pisanke 
OŠ Žirovnica

11.05:  Predstava Metuljčki ljubezni – v izvedbi Starejše otroške dram-
ske skupine KPD J. L. K. Gora

11.50:  Predstava Noč, ko je posijalo sonce – v izvedbi Gledališke sku-
pine Sanjači OŠ Žirovnica

12.35:  Predstava Milena, ribiška hči – v izvedbi Lutkovne skupine Rin-
go raja

STARA SAVA NA JESENICAH, od 9. do 19. ure
JOŽEFOV SEJEM (prodaja na stojnicah, 10. pomladni tek, Ansambel 
Zgornjesavci). Brezplačen vstop v Železarski muzej od 9. do 17. ure.

Nedelja, 19. marca
STARA SAVA NA JESENICAH, od 9. do 19. ure

JOŽEFOV SEJEM (prodaja na stojnicah, 10. pomladni tek, Ansambel 
Zarja). Brezplačen vstop v Železarski muzej od 9. do 13. ure.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – ČUFARJEV 
MARATONČEK (območno srečanje mladinskih gledaliških 
skupin)

10.00:  Predstava Coprnica Zofka – v izvedbi Otroške gledališke skupi-
ne pri GTČ Jesenice

11.05:  Predstava Pozor! Hudobe na delu – v izvedbi Otroške gledališke 
skupine FKD Koroška Bela

Ponedeljek, 20. marca
MCJ mladinska točka center II, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: Otrok trmari in izsiljuje 
– tema jok in trma

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje: Treking po Tajski, predava Miro Rozman

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Delavnica AKROJOGA JAM

Torek, 21. marca 
ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 9.30

Igrajmo se: Darilo za mamico

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Delavnica s predavanjem za iskalce zaposlitve

CERKEV SV. LENARTA, ob 18.30
Popoldan z glasbo J. S. Bacha

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 19. uri
Nastop kitaristov

Sreda, 22. marca
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri

Brezplačna delavnica Zaključna bilanca za leto 2016 – priprava letnih 
poročil, bilance stanja in izkaza uspeha ter davčnega obračuna

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predstavitev knjige Damjane Bakarič: Na Tesnobi

Četrtek, 23. marca
RESTAVRACIJA EJGA, ob 17. uri

Občni zbor Muzejskega društva Jesenice

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

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 
19. uri

Šola boljšega življenja: Nikoli več se ne vrnite k nečemu, kar ne delu-
je! (prvo iz niza štirih brezplačnih predavanj Nikoli več …)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Komedija PEEP SHOW

Ostale prireditve
PROJEKT NATURA

13.–17. 3. 2017: 16.00–18.00: Tečaj plavanja za začetnike na OŠ Tone-
ta Čufarja

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

Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, Kegljišče Podmežakla, Rekreacij-
ska kegljaška liga

Vsak ponedeljek od 18. ure dalje, namiznoteniška dvorana v Športni 
dvorani Podmežakla, Rekreacijska namiznoteniška liga

Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice – jeseniška re-
kreacijska liga v odbojki

Vsak četrtek ob 18. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice – jeseniška 
rekreacijska liga v košarki

Rekreacijsko drsanje: vsako soboto in nedeljo v športni dvorani Pod-
mežakla, popoldan

Ura je objavljena na spletni strani Zavoda za šport Jesenice. 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Vsak torek in sredo ob 14. uri – Pripravimo se na nov šolski dan – nu-
denje učne pomoči

Razstave
Do 14. 3. 2017, Foto galerija v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah, 
razstava avtorja Lada Brišarja, člana FD Jesenice 

Do 31. 3. 2017, Banketna dvorana Kolpern na Stari Savi, ob ponedelj-
kih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure in 
v času javnih prireditev, Slikarska šola Brine Torkar, likovna razstava

Do 17. 4. 2017, Kosova graščina, od torka do petka od 10. do 12. ure 
in od 16. do 18. ure, Iz zasebnih zbirk IV, muzejska razstava

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

Jesenice oziroma Planina 
pod Golico se lahko pohvali z 
eno najstarejših tradicional-
nih pustnih prireditev, in 
sicer smukom za svinjsko 
glavo, ki vsem težavam in 
oviram navkljub še vedno 
preganja zimo iz »ta zgornje 
svinjske občine«. V 51. izved-
bi je položaj ta zgornje župa-
nje in vse obveznosti, ki 
temu položaju pritičejo, pre-
vzela Irena Lah, za pravo 
pustno vzdušje pa so seveda 

poskrbele maske in obisko-
valci. Ravno slednji so prese-
netili, saj je bila ciljna arena 
na spodnji postaji žičnice 
Španov vrh dodobra napol-
njena z obiskovalci, malo 
manj spodbudna pa je bila 
udeležba mask, predvsem v 
odraslih kategorijah, kjer se 
je smuka za svinjsko glavo 
udeležila le peterica, dve 
posamični in tri skupinske 
maske, ki pa tudi letos niso 
razočarale. Da bo svinjska 
glava spet velika, sta poskrbe-
la Donald in Melanija Trump 

v spremstvu Seku-riti, da bo 
novo življenje našla žičnica 
Španov vrh, pa je s šaman-
skim obredom poskrbela kar 
cela skupina indijanskih 
šamanov v polni opremi, 
poskrbeli so celo za mobilni 
ogenj. Razočarale pa niso 
niti otroške maske, teh je 
bilo več kot trideset, tudi 
nekaj dvojic in skupinskih 
mask. Najbolje so se v odra-
slih kategorijah odrezali sku-
pinska maska Šamanski 
obred za žičnico Španov vrh, 
drugo mesto so zasedli 

Vikingi, tretje pa Trumpovi. 
V dvojicah sta zmagali vrani, 
posamično pa maska Sloven-
ska kokoš, ki se je tudi naj-
bolj približala »ta srednje-
mu« času in odnesla tudi 
prehodni pokal in pečeno 
svinjsko glavo. Med otroški-
mi maskami sta sladko svinj-
sko glavo osvojili pastirici s 
kozami in jo po stari navadi 
razdelili med mlade obisko-
valce. Za popestritev so med 
najmlajšimi znova poskrbeli 
tudi mladi konjeniki turistič-
ne kmetije Smolej Uric.

Slovenska kokoš 
odnesla svinjsko glavo
Svinjski smuk za svinjsko glavo je neuničljiv, tako je tudi letos na spodnjo postajo žičnice Španov vrh 
pripeljal okoli petsto obiskovalcev, ki so s šamanskim obredom tudi spodbudili ponovni zagon.

Sladko svinjsko glavo sta med otroškimi maskami prejeli 
pastirici s kozami.

Šamanski obred za Španov vrh je zmagal v kategoriji 
skupinskih mask.

Pečeno svinjsko glavo je odnesla mska Slovenska kokoška. Trump in Seku-Riti

Andraž Sodja

Več kot 500 obiskovalcev se je 
tudi letos zvrstilo na tradicio-
nalnem pustovanju Mladin-
skega centra Jesenice, ki je 
potekalo v dvorani Osnovne 
šole Toneta Čufarja na Jeseni-
cah. Pestra udeležba otroških 
mask, ki je bila precej bolj 
raznolika kot običajno in z 
ravno tako domiselno našem-
ljenimi starši, ni nikogar pus-
tila slabe volje, za dodatno 
mero zabave pa je poskrbel 
animator Mali Bu. Kot je 
povedala vodja Mladinskega 
centra Jesenice Lili Tkalec, so 

z udeležbo zelo zadovoljni. 
Pustovanje pa je dvorano 
Osnovne šole Toneta Čufarja 
že kar preraslo, tako bo naj-
verjetneje v prihodnje treba 
poiskati večji prostor.
Tudi na Hrušici so pripravili 
tradicionalno pustno povor-
ko Hruščanskih fantov, ki je 
bila nekoč eden največjih 
pustnih dogodkov na 
Gorenjskem, saj je parada s 
Hrušice svojo pot nadaljeva-
la skozi Jesenice. Na letošnji 
ni manjkala prva ameriška 
družina Trump z mobilnim 
zidom proti priseljencem, 
Vodkavod in drugi.

Pestro pustno 
dogajanje
Tradicionalno pustovanje je pripravil Mladinski 
center Jesenice, tradiciji organiziranja pustne 
povorke pa se niso izneverili niti na Hrušici.

Za zabavo na pustovanju Mladinskega centra Jesenice je 
poskrbel animator Mali Bu.

Na tradicionalni pustni povorki na Hrušici: Vodkavod in 
druge maske

  Petek, 17. marca, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Območno srečanje mladinskih gledaliških skupin – 
Festival VIZIJE
7.40 Človek v kolesju sistema 1.1 – VI2 (GTČ Jesenice)
8.35 Oh, ta kriza – Krotke (Gimnazija Jesenice)
9.30 Ščuke pa ni – Šacijevi angelčki (Gimnazija Jesenice)
10.25 Alpska idila – Mavrični otroci (Gimnazija Jesenice)
11.25 (Lepa Vida) 3 – Cejevci (Gimnazija Jesenice)
17.00 Hamlet v pikantni omaki – VI2 (GTČ Jesenice)

   Sobota, 18. marca, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih 
skupin
8.30  Babica Marmelada – Mala gledališka skupina  

OŠ Žirovnica
9.15  Sneguljčica – Mlajša otroška dramska skupina  

KPD J. L. Kranjska Gora

10.00 Pet Pepelk – Gledališka skupina Pisanke OŠ Žirovnica
11.05  Metuljčki ljubezni – Starejša otroška dramska skupina 

KPD J. L. K. Gora
11.50  Noč, ko je posijalo sonce – Gledališka skupina Sanjači 

OŠ Žirovnica
12.35 Milena, ribiška hči – Lutkovna skupina Ringo raja

   Nedelja, 19. marca, Gledališče Toneta Čufarja Jese-
nice

Območno srečanje otroških gledaliških skupin
10.00  Coprnica Zofka – Otroška gledališka skupina pri GTČ 

Jesenice
11.05  Pozor! Hudobe na delu – Otroška gledališka skupina 

FKD Koroška Bela

VSTOPNINA: 3 EVRE ZA OGLED ENE ALI VSEH PREDSTAV V DNEVU

Čufarjev maratonček, od 17. do 19. marca
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