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Urša Peternel

Na zadnji seji jeseniškega 
občinskega sveta pred občin
skim praznikom, ki ga Obči
na Jesenice obeležuje 20. 
marca, so občinski svetniki 
potrdili predloge za podelitev 
priznanj občine Jesenice za 
leto 2017. Za prejemnika 
najvišjega naziva, naziva ča
stni občan občine Jesenice, 
so potrdili Janeza Pšenico, 
avtorja, idejnega vodjo in re
alizatorja Spominskega par
ka na Plavžu. Kot diplomira
ni agronom in dolgoletni 
predsednik Hortikulturnega 
društva Jesenice je pripravil 
tudi celoten načrt ozelenitve 
Jesenic in na tem projektu 
delal kar štiri desetletja. Prav 
po njegovi zaslugi so Jeseni
ce danes bolj zeleno in cveto
če mesto, so zapisali v obra
zložitvi. 

Za prejemnike plakete obči
ne Jesenice so bili potrjeni 
gledališki igralec Bojan Dor

nik, dolgoletni tehnični vod
ja in ekonom Hokejskega 
kluba Jesenice Jože Remar 
ter samostojni glasbenik in
strumentalist, komponist in 
aranžer Ivan Prešern.
Ob občinskem prazniku bo 
župan občine Jesenice To
maž Tom Mencinger letos 
prvič nagradil tudi odlične 
dijake in študente. Prizna
nja župana za uspehe v času 
šolanja bodo prejeli Neža 
Torkar, ki je zaključila magi

strski študij na Visoki šoli za 
glasbo Franz Liszt v Wei
marju v Nemčiji, smer har
monika; Zala Kobentar, zla
ta maturantka Gimnazije 
Jesenice; Andraž Mur, zlati 
maturant Gimnazije Jeseni
ce; Blaž Istenič, zlati matu
rant Gimnazije Jesenice, in 
Annemarie Lotti Gosar, zla
ta maturantkana Biotehni
ško izobraževalnega centra 
Ljubljana (smer veterinarski 
tehnik).

Naziv častni občan 
Janezu Pšenici
Najvišje občinsko priznanje bo prejel avtor, idejni vodja in realizator Spominskega parka na Plavžu 
Janez Pšenica. Prejemniki plakete občine Jesenice pa so Bojan Dornik, Jože Remar in Ivan Prešern.

Spominski park, ki ga je zasnoval in uredil Janez Pšenica. / Foto: Gorazd Kavčič

Častni občani Jesenic so Simon Sodja, prof. dr. 
Jože Mencinger, Jaka Čop, Jaka Torkar, Miha 
Baloh, dr. Božidar Brudar, Bratko Škrlj, Anton 
Arh, Albin Felc, Boris Janez Bregant, Tomaž 
Ertl, Joža Varl, Stanislava Geršak, Valentin 
Cundrič, Viktor Krevsel, Peter Kunc, dr. Breda 
Oblak in zdaj še Janez Pšenica.

OBČINSKE NOVICE

Strojništvo je poklic,  
ki ima prihodnost
Na Srednji šoli Jesenice si 
prizadevajo, da bi jim mini-
strstvo odobrilo odprtje dveh 
oddelkov v programu strojni 
tehnik.
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OBČINSKE NOVICE

Vpis v Vrtec Jesenice 
bo potekal štiri dni
Starši bodo otroke v Vrtec 
Jesenice začeli vpisovati 28. 
februarja, vpis pa bo letos 
trajal kar štiri dni. 
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KULTURA

Dva učenca orgel
V Glasbeni šoli Jesenice so v 
letošnjem šolskem letu zače-
li poučevati tudi orgle. Pouk 
za zdaj poteka v župnijski 
cerkvi sv. Lenarta na Jeseni-
cah.
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RECEPT

Pohodniški kruh
Ime ima po tem, ker je na-
menjen pohodnikom po Poti 
kulturne dediščine Žirovni-
ca. Pohod je vsako leto na 
slovenski kulturni praznik 8. 
februarja.
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Sedem tisoč 
vzponov na 
Španov vrh
V lanskem letu so osvajalci Španove-
ga vrha skupaj opravili kar 6939 
vzponov, rekorder pa je bil Dražen 
Papec, ki se je na vrh povzpel štiristo-
krat.
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Mala Sabreen 
znova na 
Jesenicah
Dojenčica, ki jo je somalska begunka 
rodila v jeseniški bolnišnici, ima že šti-
ri mesece. Z mamico Firdews še ve-
dno bivata v azilnem domu v Ljubljani, 
pred kratkim pa sta obiskali Jesenice.
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Urša Peternel

Center za ravnanje z odpad
ki (CERO) Mala Mežakla je 
v torek prejel odločbo o po
skusnem obratovanju. Od
ločba pomeni, da bo konce
sionar EKOGOR vendarle 
lahko začel z biološko obde
lavo mešanih komunalnih 
odpadkov, ki jih je več kot 
leto dni zgolj skladiščil na 
deponiji in ki so, kot so opo
zarjali zlasti krajani Spod
njega Plavža, povzročali ne
znosen smrad. "Z izdano 
odločbo smo pridobili status 
obdelovalca odpadkov, poleg 
tega je z izdano odločbo iz
polnjen še zadnji pogoj za 
vložitev vloge za pridobitev 
izvoznega dovoljenja za lah
ko frakcijo," so povedali v 
podjetju EKOGOR. Zagoto
vili so, da bodo začeli s ta
kojšnjo biološko obdelavo 
skladiščenih odpadkov (teh 
naj bi bilo šest tisoč ton), 
skladno z odločbo inšpekto
rata za okolje pa morajo vse 
skladiščene odpadke odstra
niti najkasneje do konca 
maja letos. 
Začetek mehanskobiolo
ške obdelave odpadkov pa 
bo kmalu prinesel tudi nove 
cene za občane. Skupen 

strošek mehanskobiološke 
obdelave odpadkov naj bi se 
odrazil kot 23odstotna po
dražitev, znesek na položni
ci štiričlanskega gospodinj
stva naj bi se s sedanjih 
12,07 evra povišal na 14,85 
evra. Po predlogu naj bi 
koncesionar EKOGOR za 
tono pripeljanih mešanih 
komunalnih odpadkov za 
izvajanje storitve mehanske 
in biološke obdelave zara
čunaval 101 evro, glede na 
pričakovanih 40 tisoč ton 
letno pripeljanih odpadkov 
naj bi letni prihodek znašal 
nekaj več kot štiri milijone 
evrov. A na januarski seji 
občinskega sveta jeseniški 
občinski svetniki predloga 
cen niso potrdili. V razpravi 
so opozarjali predvsem na 
problem smradu, zdaj pa 
naj bi občanom, ki ga mora
jo trpeti, za nameček poslali 
še višje položnice. Obenem 
so menili, da bi občani Jese
nic zaradi nevšečnosti zara
di deponije morali plačevati 
nižje cene kot občani drugih 
občin, katerih smeti prav 
tako dovažajo na Malo Me
žaklo. Po daljši razpravi pre
dloga novih cen niso potrdi
li, najbrž bodo predlog na 
mize ponovno dobili marca.

Konec smradu  
do konca maja?
EKOGOR je v torek vendarle prejel dovoljenje za 
poskusno obratovanje Centra za ravnanje z 
odpadki Mala Mežakla.
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Rojstnodnevne 

     zabave  

v bazenih Hit Alpinea 

           
    Kranjska Gora

Potrebne so predhodne rezervacije na: 
(04) 587 75 80 ali (04) 588 45 00

Email: wellness.spik@hit-alpinea.si ali  
aqua.larix@hit-alpinea.si 

9 €  
na otroka

1. meni: Pica & sok 
2. meni:  Piščančji medaljončki, pomfri & sok 
3. meni: Toast in sok
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Urša Peternel

Na januarski seji občinske-
ga sveta so občinski svetniki 
potrdili mandat nadomestni 
članici Simoni Zarnik, ki je 
za preostanek mandata 
nadomestila nedavno pre-
minulega člana občinskega 
sveta Branka Berganta. Zar-
nikova je bila izvoljena na 
listi kandidatov Demokratič-
ne stranke upokojencev Slo-
venije (DeSUS) v 4. volilni 
enoti, s 77 leti pa je zdaj 
najstarejša članica občinske-
ga sveta.

Spremembe odlokov
Na seji so potrdili predlog 
odloka o sofinanciranju pri-
reditev za ohranjanje tradi-
cij NOV in osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo (v prora-

čunu je na voljo 2500 evrov) 
ter tradicionalnih prireditev 
in obletnic društev (v prora-
čunu je v ta namen načrto-
vanih sedem tisoč evrov). 
Sprejeli so tudi spremembe 
odloka o dodeljevanju sred-
stev za programe s področja 
športa in merila in normati-
ve za vrednotenje športnih 
programov. 

JEKO-IN bo JEKO
Občinski svet je v skrajša-
nem postopku obravnaval 
tudi predlog sprememb 
odloka o ustanovitvi javnega 
komunalnega podjetja 
JEKO-IN in jih potrdil. V 
skladu s sprejetimi spre-
membami se bo podjetje 
JEKO-IN preimenovalo v 
podjetje JEKO, javno komu-
nalno podjetje, d. o. o., Jese-

nice. Podjetje je že začelo 
prenovo celostne podobe 
podjetja, spremenili bodo 
tudi logotip, ki ne bo več 
vseboval narcis. Obenem 
bodo dejavnost razširili na 
področje opravljanja dimni-
karskih storitev. Kot je poja-
snil direktor Uroš Bučar, 
gre za tržno dejavnost, ki 
naj bi prinašala dobiček, 
izvajati pa naj bi jo začeli 
prihodnje leto, po sprejetju 
poslovnega načrta, ki ga 
bodo vključili v finančni 
načrt podjetja.

Programi dela
Seje se je udeležil tudi dire-
ktor Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske Stevo 
Ščavničar, ki je svetnikom 
predstavil program dela s 
finančnim načrtom za leto 

2017. Poleg tega so svetniki 
sprejeli tudi predlog progra-
ma dela občinskega sveta in 
se seznanili s programom 
dela nadzornega odbora za 
leto 2017. V letu 2017 se bo 
občinski svet predvidoma 
sestal na sedmih rednih 
sejah. Nadzorni odbor pa 
naj bi izvedel nadzor zaklju-
čnega računa občinskega 
proračuna za leto 2016, 
investicije v gradnjo komu-
nalne infrastrukture ob pro-
jektu GORKI, investicije v 
obnovo ceste proti Betelu v 
Planini pod Golico in inves-
ticije v biološko obdelavo 
odpadkov. Ob tem bo nad-
zorni odbor opravil še nekaj 
izrednih nadzorov, sprem-
ljal pa bo tudi poslovanje 
občine in drugih uporabni-
kov občinskega proračuna 
in izvajalcev javnih služb.

Potrdili mandat 
nadomestni članici
Na mesto nedavno preminulega člana občinskega sveta Branka Berganta so v občinski svet imenovali 
Simono Zarnik z liste DeSUS.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob 
splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnju-
je tudi naslednje posebne pogoje:

univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke 
(druga bolonjska stopnja);
najmanj 5 let delovnih izkušenj;
aktivno znanje slovenskega jezika;
aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis 
dolžan priložiti program poslovnega in pro-
gramskega razvoja zavoda, ki vključuje tudi 
koncept trženja za mandatno obdobje.

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem 
Svet zavoda za določen čas, čas trajanja man-
data. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku 
mandata je lahko ponovno imenovan.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na 
delovnem mestu, za katero se zahteva ista 
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti 
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo 
delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem 
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo 
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbe-
nec pridobil z opravljanjem del na delovnem 
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno 
stop njo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje 
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji 

zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero 
oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazu-
jejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta 
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izob-
razbe.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 
15 (petnajst) dni od dneva objave razpisa poš-
ljejo na naslov: Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREK-
TORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT 
JESENICE«. 

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v 
zakonitem roku.

Dodatne informacije glede razpisa lahko 
dobite na telefonski številki 04 5869 233 ali po 
elektronski pošti: mojca.levstik@jesenice.si, 
pri Mojci Levstik.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženske in moške.

Številka: 014-36/2016
Datum: 3. 2. 2017
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja
Boštjan ŽIGON l.r.

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200, F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si, http://www.jesenice.si

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ter 20. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Ur. list RS, št. 26/2011, 82/2013 in 49/2016) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE (m/ž)
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Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je na januarski seji 
občinskega sveta občinske 
svetnike seznanil s pobudo 
za oživitev smučišča Španov 
vrh. Na Občini Jesenice se je 
namreč oglasil Milan Kli-
nar, ki je predstavil svojo 
vizijo oživitve smučišča. V 
Planini pod Golico je na to 
temo potekal tudi zbor kra-
janov. Župan je v zvezi s 
tem pojasnil, da je občinski 
svet konec lanskega leta 
sprejel sklep o prenehanju 
obratovanja žičnice. More-
bitnemu investitorju so na 
sestanku predstavili infor-
macije glede letnih stroškov 
obratovanja smučišča, o pre-
kinitvi koncesijske pogodbe, 
poudarili pa so tudi, da obči-
na ne more oziroma ne sme 
usmerjati javnih sredstev v 
zasebno družbo, kot je bilo 
predlagano. Prav tako bodo 
pobudniki morali ustanoviti 
novo gospodarsko družbo, 
ki bo nosilka dejavnosti 
smučišča. Po županovih 
besedah morajo predlagate-
lji pripraviti gradivo s poslo-
vnim načrtom in finančno 
konstrukcijo, na osnovi 
katerega bi občinski svetniki 
ponovno odločali o smučiš-

ču. Prav tako bo nova druž-
ba pred začetkom obratova-
nja smučišča morala s strani 
države pridobiti novo konce-
sijo za obratovanje žičnice, 
gradbeno dovoljenje za gra-
dnjo sistema umetnega zas-
neževanja in vodno pravico. 
"Pred morebitnim ponov-
nim obratovanjem smučišča 
morajo tako pobudniki 
opraviti kar nekaj aktivnosti, 
zato takojšen zagon ni 
možen," je pojasnil župan 
in napovedal nov sestanek z 
interesentom.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2, 
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00, 
www.ssj-jesenice.si 

Informativni dan bo v petek, 10. 2. 2017, ob 9. in 15. uri 
in v soboto, 11. 2. 2017, ob 9. uri.

Srednja šola Jesenice je strokovna šola,  
ki izvaja izobraževanje za poklice:

 strojni tehnik
 mehatronik operater
 pomočnik v tehnoloških procesih
 srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik
 vzgojitelj predšolskih otrok

Praksa v Sevilji, november 2016

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice za-
dnja leta opažajo povečano 
zanimanje mladih za poklic 
strojni tehnik. A že lani jim 
ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport ni odo-
brilo odprtja še drugega od-
delka in tako je letos v pr-
vem letniku 32 dijakov. Šola 
je pred razpisom za šolsko 
leto 2017/2018 ministrstvo 
znova zaprosila za odprtje 
dveh oddelkov strojnih teh-
nikov, po besedah ravnatelji-
ce mag. Andreje Vehar Jer-
man pa žal znova neuspe-
šno. A kot pravi ravnateljica, 
vse še ni izgubljeno. "Želi-
mo si čim več prijav, nato pa 
se bomo ponovno obrnili na 
ministrstvo in zaprosili za 
dva oddelka programa stroj-
nega tehnika. Ob primer-

nem številu prijav mislim, 
da ni razloga, da nam pove-
čanega vpisa ne bi odobrili," 
je dejala in dodala: "Zani-

manje za program strojnega 
tehnika se nedvomno pove-
čuje. Mladi in njihovi starši 
se zavedajo, da gre za poklic, 
ki ima prihodnost, je eden 
temeljnih poklicev v gospo-
darstvu, odpirajo se nove za-
poslitvene priložnosti. Zelo 
pomembna spodbuda so šti-
pendije. Sicer pa moram po-
udariti, da si ne predsta-
vljam dolgoročnega razvoja 
slovenskega gospodarstva 
brez ustrezno tehnično izo-
braženega kadra. Osebno se 
mi ne zdi pametno, da se 
'vrata razpisa' ne odprejo 
širše poklicem, ki jih gospo-
darstvo potrebuje." Pri pri-
zadevanjih za povečanje 
prostih mest v programu 
strojništva ima šola podporo 
Občine Jesenice, Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Jesenice, SIJ Acronija in Ra-

zvojne agencije Zgornje Go-
renjske. Tudi letos pa ne bo 
razpisan program metalur-
ški tehnik. "Z Acronijem 
smo se o tem veliko pogo-
varjali, oblikovali smo delov-
ni skupini in na koncu za-
vzeli stališče, da sta progra-
ma strojni tehnik in meta-
lurški tehnik v temeljih zelo 
sorodna, veliko vsebin se 
prekriva in je bolj smiselno, 
da v vsebine prostega kuri-
kula, ki so temu, da se 'po-
sluša' potrebe gospodarstva, 
tudi namenjene, vpeljemo 
metalurške vsebine, kar 
smo letos že storili. Letošnji 
prvošolci bodo tako v 2. in 3. 
letniku že poslušali tudi vse-
bine metalurgije. Seveda pa 
smo ob razpisu primernega 
števila štipendij pripravljeni 
zaprositi za razpis v šolskem 
letu 2018/2019."

Strojništvo je poklic, 
ki ima prihodnost
Na Srednji šoli Jesenice si prizadevajo, da bi jim ministrstvo odobrilo odprtje dveh oddelkov v 
programu strojni tehnik. 

Ravnateljica Srednje šole 
Jesenice mag. Andreja Vehar 
Jerman / Foto: Gorazd Kavčič

je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 2/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 10, ki je iz šel 3. februarja 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.

WWW.JE SE NI CE.SI

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Ekosemena, Inšti-
tut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj bosta v Gorenj-
skem glasu, ki bo izšel 7. februarja 2017, objavila javni nate-
čaj za izbiro imena hranilnice ekoloških semen kulturnih 
rastlin. Namen natečaja je izbrati ime, ki bo predstavljalo 
hranilnico ekološko pridelanih semen kulturnih rastlin Zgor-
nje Gorenjske. Nagrada za tri najboljša imena bodo zlati 
dukati v vrednosti 130 evrov, ki jih podarja družba MORO.

Javni natečaj za izbiro imena hranilnice semen

Tako kot v večini slovenskih 
mest tudi na Jesenicah v 
središču mesta v zadnjih le-
tih prihaja do zapiranja 
manjših trgovin, številni po-
slovni prostori so prazni, 
vse manj je obrtnikov, ki nu-
dijo različne osebne storitve 
... Zaradi spremembe potro-
šniških in družbenih navad 
je obiska v mestnih sredi-
ščih vse manj, prav tako 
tudi potrošnje. Eden izmed 
možnih načinov za revitali-
zacijo je v svetu že desetle-
tja uveljavljen pristop, znan 
kot Town Center manage-
ment (TCM) oziroma mana-
gement mestnih središč. 
Občina Jesenice je članica 
Združenja slovenskih mest 
za management mestnih 
središč, v sklopu katerega si 
prizadevajo za ponovno oži-
vitev mestnih središč. Na 
Občini Jesenice želijo prido-
biti tudi poglede, predloge 
in ideje občanov o tem, 
kako pristopiti k ponovne-
mu oživljanju mestnega sre-
dišča in na ta način ohraniti 
poslovanje malih podjetni-
kov in posledično omogočiti 
občanom in obiskovalcem 
bolj prijetno počutje v me-
stu. Zato so pripravili po-
sebno anketo, ki bo do 20. 
februarja objavljena na sple-
tni strani Občine Jesenice. 
"Izpolnjevanje anketnega 
vprašalnika vam bo vzelo 
nekaj minut časa, nam pa 
bodo povratne informacije v 
veliko pomoč pri oblikova-
nju nadaljnjih smernic ra-
zvoja mesta, v smislu prije-
tnega in privlačnega mesta 
za bivanje in obiskovanje," 
pravijo na Občini Jesenice.

Za oživitev središča 
mesta

Urša Peternel

Občina Jesenice je začela s 
postopkom sprememb in do-
polnitev Zazidalnega načrta 
Poslovna cona Jesenice. Zazi-
dalni načrt obsega degradira-
no območje bivše Železarne 
Jesenice, in sicer ureditveno 
območje od stavbe Občine Je-
senice in Upravne enote Jese-
nice do Slovenskega Javorni-
ka – južno od Ceste železar-
jev in severno od Save Dolin-
ke. Zazidalni načrt je bil 
sprejet leta 2002, leta 2005 je 
bil sicer malce dopolnjen, a 
zaradi spremenjenih kazal-
cev gospodarskega razvoja v 
Občini Jesenice in s tem po-
vezanih potreb po razvoju 
gospodarskih subjektov se je 
Občina Jesenice odločila, da 

začne postopek sprememb in 
dopolnitev akta, je povedal 
Matej Smukavec, vodja od-
delka za okolje in prostor na 
Občini Jesenice. "Konceptu-
alno se omenjeni akt ne bo 
spreminjal, se pa bo, glede na 
izkazane potrebe po razvoju 
oziroma širitvi dejavnosti de-
lujočih gospodarskih subjek-
tov ter z opredelitvijo komu-
nalne infrastrukture v obsto-
ječem aktivnem območju bi-
vše Železarne Jesenice, spre-
minjal tisti del akta, ki to se-
daj ureja pomanjkljivo oziro-
ma tega ne ureja. Namen 
sprememb in dopolnitev je 
tako zagotovitev urbanistič-
nih pogojev za razvoj seda-
njih in bodočih gospodarskih 
subjektov na tem območju," 
je povedal Smukavec.

Zazidalni načrt  
za poslovno cono
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VRTEC JESENICE

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2017 ali kasneje.

Vpis bo potekal v enoti Angelce Ocepek  
na Cesti Cirila Tavčarja 21, Jesenice (pri Osnovni šoli 

Toneta Čufarja), in sicer v
torek, 28. 2. 2017, od 8. do 18. ure,

sredo, 1. 3. 2017, od 8. do 14.30,
četrtek, 2. 3. 2017, od 8. do 14.30,
petek, 3. 3. 2017, od 8. do 12. ure.

Za šolsko leto 2017/2018 razpisujemo  
naslednje programe:

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja 6 ur  

(od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldan  

(v času odprtja enote vrtca), en teden popoldan  
(od 13. do 20. ure).

Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec 
dobite na naši spletni strani www.vrtecjesenice.si ali na 

telefonski številki 04 58 36 740.

V vseh enotah vrtca bodo v času rednega vpisa 
DNEVI ODPRTIH VRAT med 9. in 14. uro.

Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO

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

Urša Peternel

Decembra lani se je upokoji-
la dolgoletna ravnateljica 
Vrtca Jesenice Zdenka 
Kovač. Na razpis za novo 
ravnateljico sta se prijavili 
dve kandidatki, a na koncu 
nobena od njiju ni bila 
izbrana. Tako so razpis 
ponovili (zaključen je bil 
prejšnji teden, novi postopki 
izbire še potekajo), za zača-
sno vodenje vrtca pa je bila 
kot vršilka dolžnosti ravna-
teljice imenovana Vanja 
Kramar. Kramarjeva je v 
Vrtcu Jesenice zaposlena že 
22 let, doslej je delala kot 
vzgojiteljica, nekaj časa pa je 
bila tudi pomočnica vzgoji-
teljice. Tako zavod, ki ima 
kar 120 zaposlenih, od tega 
le peščico fantov, zelo dobro 
pozna. Kot je povedala, je 
rojena Jeseničanka, zatem 
so živeli v Mojstrani, zdaj pa 
z družino živi na Lancovem. 
Zase pravi, da je že od malih 
nog vedela, da bo vzgojitelji-
ca, zaključila je srednjo 
vzgojiteljsko šolo v Ljublja-
ni, vse od pripravništva nap-
rej pa je zaposlena v jeseni-
škem vrtcu. Vmes je tudi 

izredno doštudirala in pri-
dobila naziv diplomirane 
vzgojiteljice predšolskih 
otrok. "Ker sem bila prej 
tudi predsednica sveta zavo-
da, sem se čutila odgovorno, 
da v dobro vrtca, otrok in 
zaposlenih prevzamem fun-
kcijo vršilke dolžnosti ravna-
teljice. Funkcijo sem pre-
vzela z veliko odgovornosti 
in z zavihanimi rokavi," je 
povedala. 
Tako se v teh dneh intenzi-
vno pripravljajo na vpis za 
novo šolsko leto. Tokrat 
prvič bo vpisovanje otrok v 
vrtec potekalo kar štiri dni, 
začelo se bo že 28. februar-
ja, tako da bodo starši imeli 
več časa za vpis. Prejšnja 
leta so namreč mnogi vpis 
zamudili in so otroke 
potem vpisovali naknadno. 
Razpisani bodo enaki pro-
grami kot doslej, to je dnev-
ni, poldnevni in izmenični 
(v tem šolskem letu je zaži-
vel prvič, obiskuje ga osem 
otrok). Ob vpisu bo potekal 
tudi dan odprtih vrat v vseh 
enotah vrtca. Kramarjeva 
ob tem starše vabi, naj si 
pridejo ogledat tisto enoto 
vrtca, v katero želijo vklju-

čiti svojega malčka. Vpis bo 
sicer potekal na Tavčarjevi 
21.
S šestim februarjem bodo v 
vrtcu začeli tudi Cicibanove 
urice, ki so namenjene otro-

kom od treh do šestih let, ki 
ne obiskujejo vrtca. Potekale 
bodo v enoti na Tavčarjevi 3a 
ob ponedeljkih od 16. do 18. 
ure, načrtujejo pa deset sre-
čanj.

Vpis v Vrtec Jesenice 
bo potekal štiri dni
Starši bodo otroke v Vrtec Jesenice začeli vpisovati 28. februarja, vpis pa bo letos trajal kar štiri dni.  
V tem času bo potekal tudi dan odprtih vrat vrtca.

Vršilka dolžnosti ravnateljice Vrtca Jesenice Vanja Kramar

Prejeli smo

V mednarodnem okoljskem centru Alpe Adria Green, ki 
ima sedež na Cesti Borisa Kidriča na Slovenskem Javorni-
ku, so začeli nuditi brezplačno pravno svetovanje. "Projekt 
je v prvi vrsti namenjen socialno šibkejšim posamezni-
kom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop 
do pravnih nasvetov. Prav tako pa bomo še naprej poma-
gali civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki 
imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot 
posledice nezdravega okolja, v katerem živijo. Na svetova-
nju bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, razložil 
vsebino in postopke omenjene zadeve ter predlagal mož-
nosti oziroma poti naprej," je povedal predsednik Alpe 
Adria Green Vojko Bernard. Pravni nasveti bodo na voljo 
na sedežu društva vsak ponedeljek in petek 9. do 13. ure in 
vsako sredo od 15. do 19. ure.

Brezplačno pravno svetovanje v Alpe Adria Green

Dosedanji predsednik uprave Slovenske industrije jekla 
(SIJ), pod okrilje katere sodi tudi največje jeseniško podje-
tje SIJ - Acroni, Anton Chernykh je odstopil. Kot so sporo-
čili iz družbe, je to storil iz osebnih razlogov, poslovno pot 
pa bo nadaljeval izven skupine SIJ. Nadzorni svet je na 
mesto začasnega predsednika uprave za največ šest mese-
cev imenoval Andreyja Zubitskega, ki je doslej predsedoval 
nadzornemu svetu družbe. Na mesto člana uprave pa je 
bil za obdobje petih let imenovan dr. Denis Mancevič, ki je 
bil doslej član nadzornega sveta in direktor za korporativ-
no komuniciranje v SIJ. Dosedanjemu članu uprave in 
finančnemu direktorju Igorju Malevanovu mandat še nap-
rej teče nemoteno, so sporočili iz SIJ.

Odstopil predsednik uprave SIJ
Čeprav smo že krepko zakora-
kali v leto 2017, pa je morda še 
čas, da malo pogledamo v pre-
teklo leto. 
Športna zveza Jesenice sprem-
lja rezultate in dosežke šport-
nikov iz občine Jesenice, ven-
dar je premalo prostora, da bi 
se bolj podrobno posvetili tek-
movalnim rezultatom v letu 
2016. Razpis za priznanja 
Športne zveze Jesenice za 
dosežke v letu 2016 je zaklju-
čen, po prispelih predlogih pa 
lahko ugotovimo, da so bili 
jeseniški športniki v preteklem 
letu uspešni. Tradicionalna 
svečana podelitev priznanj bo 
6. marca v Gledališču Toneta 
Čufarja. 
Na lokalnem – občinskem 
območju smo v lanski jeseni 
dobili Strategijo razvoja špor-
ta za prihodnje nekajletno 
obdobje. Vloženo je bilo kar 
nekaj truda pri usklajevanju 
dokumenta. Strategija kaže 
pot, po kateri naj bi v nasled-
njih letih šel jeseniški šport. 
Mnogi menijo, da je preveč 
pozornosti v dokumentu 

Šport na 
prehodu v novo 
leto

namenjeno Zavodu za šport, 
premalo pa razvoju društvene 
dejavnosti. Je pa v zvezi s 
Strategijo razvoja športa v 
občini že narejen en velik pre-
mik. Namreč že v Letnem pro-
gramu športa za leto 2017 so 
za 50.000 evrov povečana 
sredstva za osnovno dejavnost 
(športne programe), kar bo 
marsikateremu društvu vsaj 
nekoliko olajšalo delovanje.  
Morda še beseda ali dve o ana-
lizi stanja, ki smo jo pripravili 
v sredini lanskega leta pri 
Športni zvezi Jesenice. V raz-
vid športnih društev pri UE 
Jesenice je bilo julija 2016 vpi-
sanih 69 društev, vendar se v 
letni program športa v povpre-
čju vključuje od 34 do 37 izva-
jalcev. Pokazalo se je, da je v 
redno vadbo vključenih 1791 
športnikov in rekreativcev, ki 
vadijo v približno 160 skupi-
nah. V interesno vzgojo otrok 
in mladine je vključenih 471 
vadečih (26,2 odstotka), regis-
triranih športnikov v tekmo-
valnih programih je 673 (37,5 
odstotka), v invalidskem špor-
tu smo našteli 105 vadečih 
(5,8 odstotka), v organizirani 
rekreacijski vadbi pa smo naš-
teli 542 udeležencev (30,5 
odstotka). Poudariti je treba, 
da pri rekreaciji niso upošteva-
ni planinci pohodniki. Zago-
tovo pa je tudi veliko občanov, 
ki se z rekreacijsko vadbo 
ukvarjajo individualno in niso 

vključeni v vadbene skupine. 
Morda še podatek, da smo 
imeli v juliju 2016 73 kategori-
ziranih športnikov, in sicer 
eno športnico mednarodnega 
razreda, dva perspektivna 
športnika, 40 športnikov drža-
vnega razreda, 30 športnikov 
mladinskega razreda. Panoge, 
ki so imele kategorizirane 
športnike, so strelstvo, smuča-
nje, curling, hokej, odbojka, 
sankanje, alpinizem in košar-
ka. Analiza je tudi pokazala, 
da je največja množičnost v 
nogometu, hokeju, košarki in 
odbojki. Po drugi strani pa se 
z velikimi kadrovskimi teža-
vami srečujejo v nekaterih 
jeseniških tradicionalnih špor-
tih, kot so na primer smučan-
je, kegljanje na ledu, balinanje 
itd.). Ugotovili smo tudi, da je 
med 76 trenerji in 82 vaditelji 
in organizacijskimi delavci v 
društvih 11 aktivnih profesor-
jev športne vzgoje ali sedem 
odstotkov, kar je v luči predlo-
ga novega zakona o športu 
lahko v prihodnjih letih kar 
precejšen problem. 
Statistika in številke so le del-
ni pokazatelj stanja. Analiza 
kaže na slabšanje stanja na 
področju društvene dejavnos-
ti, saj so mnoga društva v 
velikih težavah. Poleg stalne-
ga problema pridobivanja 
sredstev je v klubih izjemno 
pereč problem na področju 
vodstvenih kadrov (povprečno 

breme delovanja v društvih 
pade na tri do štiri športne 
delavce). Zato bo treba več 
pozornosti nameniti spodbu-
janju in tudi priznavanju 
volonterskega dela, predvsem 
pa je treba zmanjšati birokra-
tizem, ki je nenormalno raz-
bohoten tudi v športu.

Branko Jeršin 

Na januarski seji občinskega 
sveta so občinskega svetnika 
Stanislava Pema imenovali 
za novega člana odbora za 
proračun in finance. Zamen-
jal je nedavno preminulega 
člana občinskega sveta Bran-
ka Berganta. Za novega člana 
Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Jesenice pa je bil po odstopu 
Blaža Knifica imenovan Seba-
stjan Klukovič, ki je v javnem 
komunalnem podjetju zapo-
slen kot vodja procesa vzdr-
ževanja javnih površin.

Volitve in imenovanja
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Z vami že 20 let

 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/

Andraž Sodja

V letu 2016 so se člani sveta 
KS Slovenski Javornik - Ko-
roška Bela sestali na šestih 
rednih sejah, na katerih so 
poleg rednih sklepov, po-
trebnih za delovanje krajev-
ne skupnosti, podali tudi 
vrsto predlogov za izvedbo 
komunalnih investicij. Tako 
so ponovno predlagali celo-
stno obnovo ceste skozi na-
selje v Trebežu. Zaključena 
je gradnja kanalizacije na 
Prosvetni cesti in oporni zid 
ob cesti, začela pa se je gra-
dnja kanalizacije na Šmido-
vi cesti. Ponovno so opozori-
li na neurejeno območje 
obrtno-poslovne cone na 
Koroški Beli nasproti črpal-

ke, kjer so parkirana tovorna 
vozila in je izvoz na regio-
nalno cesto neustrezen, ne-
legalen ter zelo nevaren.
Znova je bila posredovana 
pobuda za postavitev lesene 
oglasne deske za lokalne po-
trebe na Koroški Beli in na 
Slovenskem Javorniku, so-
delovali pa so tudi pri aktiv-
nostih krajevne skupnosti in 
Občine Jesenice za posto-
pno uvedbo modrih con na 
javnih parkiriščih. Predlaga-
li so uvedbo modre cone na 
dveh do treh parkirnih me-
stih pred Turistom, dveh 
parkirnih mestih pred vho-
dom v OŠ Koroška Bela, pe-
tih parkirnih mestih pred 
železniško postajo Sloven-
ski Javornik, dveh do treh 

pri otroškem igrišču na Slo-
venskem Javorniku, predla-
gali pa so tudi, da se modre 
cone letno ažurirajo. V zvezi 
s prometno ureditvijo za po-
trebe Acronija in Valjarne 
2400 na Javorniku je pro-
jektant že dobil nalogo, da 
pripravi rešitev novega uvo-
za tako, da se izogne ozke-
mu delu v Trebežu, prav 
tako je poskrbljeno za ustre-
zne usmerjevalne table za 
voznike tovornjakov, ki išče-
jo proizvodne prostore Va-
ljarne 2400. Krajevna sku-
pnost Slovenski Javornik 
Koroška Bela je spremljala 
in opozarjala na neurejenost 
cest, parkirišč, divjih odlaga-
lišč komunalnih odpadkov, 
meteornih voda ipd. ter pri 

odpravi nepravilnosti sode-
lovala tudi z občinskim re-
darjem in občinskim in-
špektorjem za ceste.
Med izstopajočimi predlogi 
je svet KS Občini Jesenice 
ponovno posredoval pobu-
do, da na državo naslovi od-
škodninski zahtevek za de-
gradirano območje, ki je po-
sledica obratovanja podjetja 
Acroni, in da znesek zahtev-
ka ostane enak kot v prete-
klih dveh zahtevkih iz let 
2007 in 2012, to je 50 mili-
jonov evrov. Ostro pa so pro-
testirali tudi ob prejemu in-
formacije, da se bo zaprla 
pošta na Slovenskem Javor-
niku, ter podali tudi predlo-
ge za izhod v sili glede obra-
tovanja.

Delovno leto krajevne 
skupnosti
Svetniki sveta krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela so na šestih sejah podali vrsto 
predlogov za izboljšanje življenja v krajevni skupnosti.

Urša Peternel

Turistično društvo Golica 
po besedah predsednika 
Klemena Klinarja poleg or-
ganizacije turističnih prire-
ditev (najbolj znana je seve-
da Miss narcis) skrbi tudi za 
turistično infrastrukturo v 
vaseh pod Golico. Tako so 
lani pri Korlnovem rovu v 
Savskih jamah obnovili 
ograjo, ki obiskovalce varuje 
nad globoko strugo potokov. 
Vlaga in čas sta načela tudi 
klopi, mize ter koše v vaseh, 
tako da so jih jeseni obnovi-
li. Obnovili so tudi pozdrav-
ni kozolček v Prihodih, ki 
obiskovalcem ob vstopu v 
vas predstavi turistično po-
nudbo. Table je Cene Razin-
gar, tudi njihov avtor, pre-
barval, poleg tega pa dodal 
še novo za kmetijo Smolej - 

Uric, je povedal Klemen 
Smolej.
Nova pa bo tudi maskota, ki 
jo je izdelala Katja Richter s 
Hrušice. "Maskota prikazu-
je narciso in bo najbolj zani-
miva za najmlajše, s svojo 
prisotnostjo pa bo popestrila 
predvsem dogodke v času 
cvetenja narcis. Domači-
nom in obiskovalcem se bo 
prvič predstavila letos spo-
mladi," je povedal Klemen 
Klinar.
Vse omenjene aktivnosti in 
delo društva je sofinancirala 
Občina Jesenice v okviru 
razpisa, ki spodbuja razvoj 
turističnih programov in tu-
ristične ponudbe, urejanje 
in olepševanje krajev, krepi-
tev društvene dejavnosti na 
področju turizma, s čimer 
pospešuje turizem na ob-
močju občine. 

Dobili bodo maskoto
V Turističnem društvu Golica so v zadnjem obdobju poskrbeli za obnovo nekaj turistične 
infrastrukture, pomladi pa bodo javnosti predstavili tudi novo maskoto.

Kozolček v Prihodih, ki pozdravlja obiskovalce, je 
obnovljen.

Z ekološkega otoka na Verdnikovi ulici je že drugič izginil 
moder zabojnik za papir, našli pa so ga v Savi. "Občane 
prosimo, da vandalizem takoj prijavijo na Policijsko postajo 
Jesenice ali na Medobčinski inšpektorat in redarstvo, da 
bomo lahko ustrezno ukrepali," pozivajo z Občine Jesenice.

Urša Peternel

Na Občini Jesenice so se od-
zvali na odprto pismo, ki ga 
je občanka Plavža naslovila 
na župana, v njem pa med 
drugim kritizira občino, češ 
da ne dovoljuje hranjenja 
prostoživečih mačk. Kot so 
pojasnili, so koncesijsko po-
godbo za opravljanje gospo-
darske javne službe zaveti-
šča za zapuščene živali skle-
nili z Zavetiščem Perun. 

Služba se izvaja v skladu z 
zakonom o varstvu živali. 
"Skupaj z Zavetiščem Perun 
smo pred šestimi leti naj-
prej postavili hišico za zapu-
ščene mačke na poti na de-
ponijo Mala Mežakla. Po 
treh letih smo na predlog 
občanov hišico prenesli na 
Spodnji Plavž, da so lahko 
tudi občani sami krmili za-
puščene mačke, poleg tega 
jih vsak teden dvakrat obišče 
koncesionar in jim nese 

hrano, ki jo plača Občina Je-
senice, ki financira ostale 
storitve Zavetišča Perun za 
oskrbo zapuščenih živali 
(zdravljenje, oskrba, sterili-
zacija, kastracija). Lokacija 
na Spodnjem Plavžu je pri-
mernejša, ker je bolj dosto-
pna za občane, ki so ljubite-
lji mačk. Mačke so sicer pro-
stoživeče živali in po kastra-
ciji oziroma sterilizaciji se 
jih lahko vrne v okolje, kjer 
so najdene. Občina Jesenice 

se zaveda, da nekateri obča-
ni tega ne želijo, zato smo 
tudi poskrbeli za te živali z 
dodatno lokacijo, kamor se 
odpelje mačke, ki jih ne mo-
remo vrniti na prvotno loka-
cijo. Vse zainteresirane ob-
čane in ljubitelje malih do-
mačih živali, predvsem 
mačk, pa vabimo, da se s 
koncesionarjem dogovorijo 
o oskrbi mačk na lokaciji na 
Spodnjem Plavžu," so pove-
dali na Občini Jesenice.

Skrb za prostoživeče mačke
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Temelji Gimnazije Franceta Prešerna stojijo 
na sedemdesetletni tradiciji ekonomskega 
izobraževanja v Kranju in 20-letnici eko-
nomske gimnazije. V vseh teh letih so našo 
šolo zapustile generacije samozavestnih 
mladih ljudi, ki so znale in upale izkoristiti 
svoje potenciale. 

Veliko pozornosti smo vedno namenjali izo-
braževanju dijakov športnikov. Le kdo ne 
pozna naših nekdanjih in sedanjih dijakov, 
kot so Peter Prevc, Domen Prevc, Jurij 
Tepeš, Žan Košir, Vesna Fabjan, Barbara 
Jezeršek, Maja Vtič, Primož Roglič, Pe
ter John Stevens in mnogi drugi. V športni 
oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini 
pravi športni oddelek v strokovnih gimna-
zijah v Sloveniji in v katerem je največ 22 
dijakov, vpisujemo najboljše športnike, ki so  
uspešni v evropskem in svetovnem merilu. 
Drugače pa dijakom športnikom v vseh treh 
programih omogočamo individualno prila-
gojen način dela in tudi izobraževanje na 
daljavo. 

Naši dijaki  pa niso uspešni le na športnem 
področju, ampak tudi na mnogih drugih. 
Danes se poklici neprestano spreminjajo, 
izumirajo in nastajajo novi, zato je toliko 
pomembnejše, da mladi pridobijo čim več 
spretnosti, veščin, čim širše znanje, ki jim bo 
v pomoč pri prilagajanju, saj se danes mla-
di izobražujejo za poklice, ki jih še niti po-
znamo ne. Zato poleg znanja, potrebnega 
za uspešno opravljanje mature, na naši šoli 
dijaki pridobijo znanje, potrebno za življen-
je. Naj omenimo samo za primer, da so prav 

naši nekdanji dijaki tisti, ki so razvili elektron-
sko redovalnico in dnevnik (eAsistent), ki ga 
danes uporablja večina slovenskih osnovnih 
in srednjih šol, uveljavlja pa se tudi v tujini. 
Zavedamo se, da so za uspešno poslovno 
in športno pot potrebna ekonomska zna-
nja, podjetnost, obvladovanje tujih jezikov, 
empatija, na teh področjih pa so naši dijaki 
močni. Na državnem tekmovanju iz ekono-
mije vedno osvajajo zlata priznanja, uspešni 
pa so tudi pri opravljanju nemške jezikovne 
diplome, izpitu Deutsches Sprach diplom 
(DSD), ki ga kot ena redkih slovenskih šol 
izvajamo že deset let. Uspešno opravljen 
mednarodni izpit namreč dijakom omogo-
ča študij na nemških univerzah in dokazuje 
aktivno znanje nemškega jezika. 

Trudimo se ustvarjati takšne pogoje dela, 
da mladi lahko razvijajo svojo ustvarjalnost 
na mnogih področjih. Nekateri naši dijaki se 
celo vzporedno šolajo, poleg naše gimnazi-
je obiskujejo tudi Konservatorij za glasbo in 
balet v Ljubljani.

Želimo, da dijaki pridobijo toliko znanja, 
poguma in podjetnosti, da bi si znali sami 
ustvarjati svojo prihodnost.

Gimnazija Franceta Prešerna v Kranju
Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju bomo v šolskem letu 2017/18  
vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek 
ekonomske gimnazije.

Urša Peternel

"Jeseniška glasbena šola je 
bila edina na Gorenjskem, ki 
še ni imela oddelka orgel. 
Orgle pravzaprav niso nič 
drugačne od drugih glasbe-
nih inštrumentov, res pa jih 
marsikdo povezuje zgolj s 
cerkveno glasbo. A orgle so 
več kot dva tisoč let staro 
glasbilo z zelo bogato litera-
turo, cerkvena glasba pa je le 
majhen del te," pravi učitelji-
ca orgel Barbara Pibernik, ki 
je z letošnjim šolskim letom 
ta inštrument začela pouče-
vati tudi na Glasbeni šoli 
Jesenice. Pouk za zdaj pote-
ka v župnijski cerkvi sv. 
Lenarta na Jesenicah, v 
oddelku pa sta dva učenca. 

"Za učenje orgel je potrebno 
predznanje vsaj štirih razre-
dov klavirja. V prvem razre-
du je poudarek predvsem na 
uvajanju pedalne igre, to je 
na igranju z nogami na 
orgelski pedal, pouk pa sicer 
poteka po učnem načrtu, je 
pa posebnost ta, da je za raz-
liko od pouka ostalih inštru-
mentov pri orglah več pou-
darka na znanju organogra-
fije, to je znanju o samem 
inštrumentu," je povedala 
Pibernikova, ki orgle pouču-
je že 23 let. Pomemben 
avtor, ki je skladal za orgle, 
je Johann Sebastian Bach, a 
na orgle je mogoče igrati 
različne zvrsti glasbe, pravi 
Pibernikova, tudi sodobno, 
džezovsko ... "Sama zelo 

rada raziskujem orgelsko 
literaturo, sem velika ljubite-
ljica sodobne orgelske glas-
be, tako da vsak učenec igra 
kaj drugega," je dodala.
Pouk letos obiskujeta dva 
učenca, eden od njiju je šti-
rinajstletni Kristjan Komlo-
ši z Jesenic, ki je zaključil 
šest let klavirja na nižji glas-
beni šoli. "Orgle sem želel 
igrati že od malih nog, na 
Jesenicah takrat še ni bilo 
oddelka, tako da sem eno 

leto hodil v glasbeno šolo v 
Radovljico. Moj cilj je, da 
inštrument obvladam in 
znam igrati, koncertnih 
ambicij nimam, me pa zani-
ma bolj novodobna smer 
orgel," je povedal Kristjan, 
ki je s štirinajstimi leti eden 
najmlajših orglavcev. Doma 
ima manjše električne orgle, 
sicer pa so mu v župniji zau-
pali ključe cerkve, da lahko 
prihaja vadit tudi v cerkev. 
"V zameno" pa je Kristjan 

že odigral tudi kakšno mašo, 
je povedal.
Kot je povedala ravnateljica 
Glasbene šole Jesenice Marti-
na Valant, v šoli sicer načrtu-
jejo nakup električnih orgel 
za potrebe pouka. "Seveda pa 
si vsi želimo čimprejšnje 
obnove cerkve na Stari Savi, 
kjer je v načrtu tudi postavi-
tev orgel, ki bodo služile pou-
ku, koncertom, porokam ter 
ostalim priložnostim," je 
dodala Valantova.

Dva učenca 
orgel
V Glasbeni šoli Jesenice so v letošnjem šolskem 
letu začeli poučevati tudi orgle. Pouk za zdaj 
poteka v župnijski cerkvi sv. Lenarta na 
Jesenicah.

Eden najmlajših orglavcev, štirinajstletni Kristjan Komloši z učiteljico orgel Barbaro 
Pibernik

Nocoj, v petek, 3. februarja, 
ob 17. uri bo v Gledališču 
Toneta Čufarja premiera 
miniaturke Človek v kolesju 
sistema 1.1. v izvedbi Mla-
dinske skupine VI2 Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice. 
Gre za avtorski projekt po 
motivih knjige Krasni novi 
svet v režiji Vida Klemenca. 
Kot so zapisali snovalci 
predstave, so se vrstniki 
letošnjih maturantov odlo-
čili podati refleksijo lastne-
ga življenja in kritiko siste-
ma, v katerem odraščajo, z 
drugačnimi občili: s tele-
som, mladostjo, sencami, 
kriki, potom, krvjo in solza-
mi. Miniaturka je interpreta-
cija čustev, ki so vrela v mla-
dih ob branju knjige Krasni 
novi svet, primerna pa ni 
samo za maturante, temveč 
za vse, ki hodijo po stezah 
življenja z odprtimi očmi in 
vedoželjnim umom, so 
zapisali. Igrajo Manca Gol-
ja, Sara Ravnik, Manca Rop-
ret, Zala Konda, Philip Sod-
ja, Gašper Pogačnik, Armin 
Čulić in Gašper Stojc. 

Človek v kolesju 
sistema 1.1.
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Matjaž Klemenc

Kaj je prevladalo, da si si za 
svoj šport izbral karate?
"Ko sem bil star šest let, 
sem šel z očetom večkrat v 
Kranjsko Goro, kjer je bil 
trener košarke. Včasih sem 
šel na ogled karateja, ki ga je 
v isti telovadnici treniral De-
nis Porčič. Denis me je 
spodbudil, da sem ogledova-
nja zamenjal s treniranjem. 
Zdelo se mi je adrenalinsko, 
zato sem se priključil. Po 
letu dni, pri sedmih letih, 
sem šel trenirat v Karate 
klub MI-KI." 

Ob karateju treniraš še ko-
šarko. Kdaj si začel s tem 
športom?
"Košarko sem začel igrati na 
Jesenicah, v sedmem razre-
du osnovne šole. Letos sem 
šel na šolanje v Ljubljano, 
zato sem jeseniški dres za-
menjal za dres ljubljanskega 
Slovana." 

Kako usklajuješ karate, ko-
šarko in šolo?
"Košarko treniram osem-
krat tedensko, enkrat teden-
sko karate, ob tem pa so še 
reprezentančni treningi ka-
rateja. Lansko leto je bilo še 
veliko težje, saj sem bil vsak 
dan na treningu karateja in 
košarke."

Dva povsem različna športa, 
ki imata vseeno nekaj sku-
pnih točk ...
"Res je, saj gre za kolektivni 
in individualni šport. Pri 
skupnih točkah bi v ospredje 
postavil hitrost, moč, koordi-
nacijo, motoriko." 

Se spominjaš svoje prve tek-
me v karateju, prvega večje-
ga uspeha?
"Prvič sem nastopil pri 
osmih letih v Italiji in na tej 
tekmi osvojil tretje mesto. 
Ta bron mi je zagotovo dal 
zagon za naprej."

Od takrat naprej si dosegel 
kar nekaj vidnih rezultatov.
"Prvi večji uspeh sem dose-
gel leta 2014, ko sem v Italiji 
postal evropski prvak v disci-
plini kata team. Še uspe-
šnejši sem bil na evropskem 
prvenstvu konec lanskega 
leta v Kranjski Gori, saj sem 
osvojil tri medalje. Enkrat 

sem bil zlat (fukogo) in dva-
krat srebrn (kata, kogo). 
Omenil bi še kar nekaj uspe-
hov na državnih prvenstvih, 
kjer je konkurenca vedno 
močna." 

Do katere medalje si prišel 
najtežje?
"Na tekmah se mi ni zdelo 
težko. Najtežji je bil zadnji 
teden treningov pred evrop-
skim prvenstvom v Kranjski 
Gori."

Je pred veliki tekmami pri-
sotna trema?
"Trema je prisotna, najbolj 
pa jo čutim pri borbah. Na 

srečo trema izpuhti, ko se 
tekma začne. V vsaki disci-
plini pa moraš biti popolno-
ma osredotočen od začetka 
do konca, saj se ti trenutna 
nezbranost lahko hitro ma-
ščuje."

Karate ponuja več disciplin. 
Ti je katera še posebej pri 
srcu?
"Če se že moram odločiti, 
imam najraje kate in borbe."

Prej si omenil disciplino 
kata ekipno ... 
"To je zagotovo najtežja di-
sciplina, saj mora ekipa sko-
zi celotni program delovati 
skladno, kar pa ni lahko. Za 
to disciplino je potrebnega 
veliko treninga."

Kako je takrat, ko je v istem 
času tekma v karateju in ko-
šarki?
"V košarki razumejo in vejo, 
da sem v karateju dober. Ka-
rate ostaja prioriteta, saj 
sem v njem že vrsto let, ob 
tem pa sem še član repre-
zentance. Dobro se zave-
dam, da v karateju lahko 
pridem do večjih uspehov." 

Kakšni so reprezentančni 
treningi?
"Ti treningi so malo bolj na-
porni in daljši kot v klubu. 
Ob tem imam v reprezen-
tanci dobro konkurenco za 
primerjavo." 

Smo na začetku leta. Si si 
postavil kakšne športne cilje 
za leto 2017?
"V karateju si letos želim, da 
postanem državni prvak v 
svoji starostni kategoriji."

Karateist in košarkar
Petnajstletni Aleksander Jovanovič iz Žirovnice zelo uspešno nastopa v karateju. Je član Karate kluba 
MI-KI Jesenice. Obenem trenira še košarko, kjer tudi kaže svoj talent.

Aleksander Jovanovič

Matjaž Klemenc

Po tekmah v Alpski ligi, ki so 
bile odigrane 17. januarja, je 
bilo jasno, da so jeseniški 
hokejisti dve tekmi pred 
koncem rednega dela konča-
li na tretjem mestu in so z 
uvrstitvijo v končnico izpol-
nili želeni cilj. Rittner s 77 
točkami in Pustertal s 76 
točkami sta bila že nekaj kol 
pred tem nedosegljiva, Lu-
stenauu (56 točk), Asiagu 
(56 točk), Feldkirchnu (55 
točk) in Cortini (51 točk), sle-
dnji se niso uvrstili direktno 
v končnico, pa jim je uspelo 
pobegniti oz. obdržati razli-
ko. Uspešen zadnji del, ligo 
so zaključili s 67 točkami, je 
bil odločilen in s tem so v 
končnico prenesli dve točki. 
Zadnji dve tekmi, ko je bilo 

že vse odločeno, so odigrali 
sproščeno in redni del za-
ključili z dvema zmagama. 
Kitzbühel so v gosteh pre-
magali z 9:1, Bregenzerwald 
pa doma s 5:0. »Če bi nam 
pred sezono kdo ponudil, da 
bomo pred četrto uvrščeno 
ekipo imeli sedem točk pred-
nosti, bi verjetno takoj pod-
pisali. Ko smo vstopili v se-
zono, nismo točno vedeli, 
kaj lahko pričakujemo. Re-
dni del je zaključen in doka-
zali smo, da imamo dobro, 
mlado, domačo ekipo. Med 
konkurenčnimi ekipami je 
naša ekipa z najmanj tujci. 
Želimo si, da gremo v istem 
ritmu naprej. Teh deset te-
kem bo zelo pomembnih, 
saj si želimo čim višje in s 
tem možnost izbiranja, na 
papirju, lažjega tekmeca. 

Vemo pa, da če hočemo ligo 
osvojiti, bo treba biti boljši 
od vseh,« je redni del lige 
ocenil napadalec Jure Sotlar, 
ki je bil z 41 točkami naju-
spešnejši med jeseniškimi 
igralci. Jure je dosegel 14 go-
lov in dodal še 27 podaj. V 
isti sapi je ocenil tudi kvalite-
to lige. »Zdi se mi zelo dobra 
liga za napredovanje in niti 
približno nobene ekipe ne 
smeš vzeti na lahko.« V sre-
dini prvenstva je bilo kar ne-
kaj težav s poškodbami in 
boleznimi. Proti koncu je bil 
kader spet popolnejši in to 
se je poznalo na rezultatu. 
»Tekem je veliko in ni dosti 
časa za počitek. Če smo ime-
li kompletne štiri peterke, 
smo bili lahko kos prav vsem 
ekipam. Upam, da bo čim 
manj poškodb in bolezni v 

nadaljevanju in s tem bomo 
lahko držali visok ritem in 
ostali eden od kandidatov za 
osvojitev lige,« je Jure oce-
nil, kako je pomembno, da 
so na razpolago vsi igralci. 
Deset dni nazaj se je začela 
končnica, kjer bi bilo zažele-
no, da obdržijo vsaj tretje me-
sto, saj bi tako izbirali na-
sprotnika. Uvodna tekma 
končnice ni bila po željah Je-
seničanov, saj so jo doma iz-
gubili z večno neugodnim 
Lustenauom s 4:2. Na srečo 
so poraz hitro pozabili in si z 
zmago 4:1 v gosteh s Feldkir-
chnom spet povrnili samoza-
vest. Tretja tekma je bila odi-
grana v sredo. Za objavo re-
zultata žal prepozno. Jutri 
»železarji« gostujejo pri ekipi 
Pustertal, nakar sledi odmor 
do 14. februarja. 

Vsaj zadržati
Prejšnjo sredo se je začel drugi del Alpske lige. Jeseniški hokejisti so z uvrstitvijo na tretje mesto  
v rednem delu prenesli dve točki v končnico.

V letošnji sezoni 2016–2017 je po lanskih izvrstnih rezulta-
tih v ligaškem tekmovanju v kegljanju na asfaltu v keglja-
škem klubu Sij Acroni Jesenice prišlo do pomembnih spre-
memb. Vodenje kluba je prevzel predsednik Marjan Uršič, 
preostala člana vodstva pa sta podpredsednik Borislav Ma-
rinković in tehnični vodja Tonček Jensterle. Cilj prve ekipe je 
uvrstitev v 1A ligo Kegljaške zveze Slovenije in delo z mladi-
mi igralci, s čimer želijo zagotoviti podmladek tega zanimi-
vega športa na Jesenicah. Novi trener mladih je postal An-
drija Mijatovič, člani prve ekipe pa so vodja Matjaž Vovk ter 
Kristjan Mijatovič, Aleš Mavsar, Matic Rajakovič, Nik Medja, 
Igor Čosič, Andreas Wrann, Markus Dobavičnik in Grega 
Vovk. Po 11 odigranih kolih so igralci Sij Acroni na odličnem 
1. mestu in imajo dve točki prednosti pred ekipama Raden-
ske in Pivke ter se bližajo zastavljenim ciljem.

Cilj kegljačev priti v 1A ligo

Judoisti v Slovenski Bistrici
V Slovenski Bistrici je potekal judo turnir za pokal Pohorske-
ga bataljona. Sodelovalo je 125 judoistov in judoistk iz Itali-
je, Avstrije, Hrvaške, Rusije in Slovenije. V članski konkuren-
ci se je iz Judo sekcije Partizan Jesenice Tim Pahor (do 60 
kg) uvrstil na drugo mesto, pri kadetih sta drugi mesti osvo-
jila Luka Ambrožič (do 60 kg) in Julija Komac (do 57 kg). Na 
tretjo stopničko sta stopila Kati Ambrožič (do 52 kg) in Mark 
Klinar (do 60 kg). Nuša Ambrožič je bila četrta (do 57 kg), 
Mark Krajzel pa peti (do 60 kg).

Jeseniški prstometaši sedmi
S turnirjem v Renčah, prvi turnir je bil v Šenčurju, se je kon-
čal Slovenski pokal v prstometu. V Renčah je bil turnir posa-
meznikov. Najbolje se je odrezal Desimir Vukič, ki je bil v 
finalu boljši od Toneta Šolarja. Tretje mesto je osvojil Rado-
van Rusjan. V skupni razvrstitvi posameznikov je zmagal 
zmaga Desimir Vukič, drugi je bil Igor Šiler, tretji pa Ivan 
Kern. Med prvo šestnajsterico najdemo tudi tri predstavnike 
ekipe Jesenice: Bogdan Finžgar, Marko Hočevar in Jože Klo-
bučar so se uvrstili od devetega do trinajstega mesta. Posa-
mezna tekma v Renčah je za skupni rezultat trojk štela sku-
paj s tekmo v Šenčurju. Največ točk je zbrala ekipa Koreni-
ne, druga je bila ekipa Senica Lotrič Meroslovje, tretja pa 
K-Print 1. Jesenice 1 so bili med šestinšestdesetimi ekipami 
na koncu sedmi.

Pomembna zmaga proti Kopru
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so v 12. kolu dosegle po-
membno zmago v Kopru, v boju za obstanek. Gostiteljice so 
odpravile s 3:1 (20, -20, 25, 20). Slabše so jo odnesle prej-
šnjo soboto, ko so doma izgubile z ekipo Spodnja Savinj-
ska-Aliansa z rezultatom 0:3 (-23, -13, -17). Na vrhu sta ekipi 
Calcit Volleyball in Nova KBM Branik s 33 točkami. Zgornja 
Gorenjska je z 12 točkami na varnem osmem mestu.

Kranjska Gora - Jesenice na vrhu
Košarkarice Kranjska Gora - Jesenice so dobro vstopile v leto 
2017. V dveh tekmah so dvakrat zmagale. Na gostovanju pri 
ekipi Pomurje so zmagale z rezultatom 77:37. Doma so igra-
le s hrvaško ekipo Vindi in tekmo dobile s 67:56. V osmih 
odigranih tekmah so zbrale 15 točk. Točko manj ima Ledita, 
a tudi tekmo manj.

Jeseniški kegljači sami na vrhu
Po odmoru jeseniški kegljači nadaljujejo z odličnimi igrami 
v 1. B ligi. V treh tekmah so dosegli prav toliko zmag. Naj-
prej so doma s 7:1 premagali Belo krajino. Z enakim rezul-
tatom so bili boljši v gosteh pri ekipi Tro Korotan. V soboto 
je sledila še zmaga doma proti ekipi Siliko. Končni rezultat 
je bil 6:2. Jeseničani so sami na vrhu z 21 točkami. Najbliž-
ja zasledovalca sta Radenska z 19 točkami in Pivka s 17 
točkami.

Jeseničani nadaljujejo v visokem ritmu
Jeseniški košarkarji so lansko leto zaključili s pomembno 
zmago proti ekipi Nazarje. Leto niso najbolje začeli, saj so 
doma tesno izgubili. S 76:73 je bila boljša Gorenja vas, v 
tekmi, kjer je vsaka ekipa dobila po dve četrtini. Odločilna je 
bila zadnja, ki so jo gostje dobili s 24:14. Poraz je bil hitro 
pozabljen in sledili sta dve visoki zmagi. Najprej so bili v 
gosteh boljši od ekipe Krvavec Meteor. Odločilna je bila 
prva četrtina, ki so jo dobili z 31:10. Končni rezultat je bil 
76:52. Sledila je še domača zmaga proti ekipi Slovana z re-
zultatom 93:76. Jeseničani so dobili vse tri četrtine, najbolj 
prepričljivo tretjo s 16:2. Na vrhu lestvice sta Jesenice in 
Nazarje z 21 točkami, sledita Globus in Slovan z 18 točkami.

Športne novičke
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VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO 
INŽENIRSTVO KRANJ

Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj
04 236 11 20, 041 649 787, info@vsgi.si

www.vsgi.si

diplomirani inženir  
gradbeništva

izredni študij

 Organizacija študija poteka na zaposlenim prijazen način.

EDC Kranj, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj

04 236 11 20, 041 351 164, edc.visja@guest.arnes.si
www.edckranj.com

inženir gradbeništva
inženir varstva okolja in komunale
POKLICNA ŠOLA: zidar, tesar, slikopleskar - črkoslikar, pečar, 

dimnikar, izvajalec suh. mont. gradnje, kamnosek 

 INFORMATIVNI DAN ZA OBE ŠOLI:
 petek, 10. 2., ob 15. uri  

in v soboto, 11. 2., ob 10. uri

Urša Peternel

Jesenice – Glasbena šola 
Jesenice letos praznuje 
sedemdesetletnico. Kot je 
povedala ravnateljica Marti-
na Valant, je bila Glasbena 
šola Jesenice ustanovljena 1. 
septembra 1947, prostore je 
imela v jeseniški gimnaziji, 
vpisana sta bila 102 učenca, 
prva ravnateljica šole pa je 
bila Boža Černivčeva. Danes 
šolo obiskuje 431 učencev, v 
letošnjem šolskem letu so 
odprli tudi oddelek za orgle, 
tako da sedaj poučujejo vsa 
glasbila. Za najmlajše izva-
jajo program predšolske 
glasbene vzgoje in glasbene 
pripravnice, poleg progra-
ma glasba pa izvajajo tudi 
pouk baleta. Poleg komor-
nih skupin na šoli deluje kar 
pet orkestrov: mlajši in sta-
rejši harmonikarski orkes-
ter, mlajši in starejši godal-
ni orkester, mladinski pihal-
ni orkester in Simfonični 
orkester Jesenice. »V šoli si 
želimo, da učenci z nasme-
hom prihajajo in odhajajo v 
glasbeno šolo ter se po kon-
čanem šolanju tudi vračajo, 
bodisi kot poslušalci na kon-
certe bodisi kot člani naših 
orkestrskih oziroma ples-
nih zasedb. Za učence ima-
mo prav zato, da lahko tudi 
po končanem osnovnem 
glasbenem izobraževanju še 
vedno muzicirajo, ustanov-
ljen starejši harmonikarski 
orkester ter za baletnike ple-
sno skupino. Od lanskega 
šolskega leta pa deluje tudi 
Simfonični orkester Jeseni-
ce, kamor se lahko vključu-
jejo tudi godalci. Pihalci, tro-
bilci in tolkalci pa se po kon-
čanem šolanju vključujejo v 
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora,« je povedala 
ravnateljica Martina Valant.

Koledar, zgoščenka, 
Festival družin ...
Ob jubileju so pripravili pes-
ter program dogodkov. Tako 
so že decembra lani izdali 
koledar za leto 2017 s foto-
grafijami učencev in datumi 
najpomembnejših priredi-
tev. Izdali bodo tudi zbornik 
in zgoščenko s posnetki 
učencev. Načrtujejo tudi 
izdajo priročnika za korepe-
titorje baleta s skladbami 
učitelja Drejca Pogačnika, ki 
je tudi korepetitor baletnega 
oddelka. Osrednja prireditev 
praznovanja pa bo slavnost-
ni koncert, ki bo v četrtek, 

20. aprila, v Gledališču 
Toneta Čufarja. Med kon-
certi velja posebej omeniti 
tudi Festival družin, ki bo 
potekal 1. aprila. »Na glasbe-
ni šoli že vrsto let izvajamo 
Koncert družin, kjer nasto-
pajo naši učenci s svojimi 
sorodniki: bratci, sestricami, 
straši, starimi starši … Želja 
po nastopanju je velika in 
tako je ta koncert prerasel 
našo dvorano, zato smo se 
odločili, da ob jubileju izve-
demo Festival družin. Pote-
kal bo v soboto, 1. aprila, v 
Kolpernu. Festival smo raz-
delili na tri sklope: klasična 
glasba, ljudska glasba ter 
zabavna in narodno-zabav-
na glasba. Nastopijo lahko 
vse zasedbe, pogoj je le, da 
je eden izmed članov uče-
nec Glasbene šole Jesenice. 
Za to prireditev je potreben 
poseben »angažma« učitel-
jev, saj so zasedbe zelo raz-
lične in nenavadne, nemalo-
krat je skladbo treba priredi-
ti,« je povedala Valantova. 
V jubilejnem letu šolo čaka 
tudi izvedba že 9. srečanja 
harmonikarskih orkestrov 
Slovenije, ki bo v soboto, 8. 
aprila. Ob obletnici pa bodo 
obeležili tudi sodelovanje s 
Pihalnim orkestrom Jeseni-
ce - Kranjska Gora. Tako 
bodo na spomladanskem 
koncertu orkestra 25. marca 
nastopili tudi štirje solisti, 
učenci Glasbene šole Jeseni-
ce: klarinetistka Manca Noč, 
harmonikarka Zala Zarja 
Mesec, trobentač Kevin 
Kuralt in tolkalist Valentin 
Ravnik. Z jubilejem pa je 
povezan tudi letošnji glasbe-
ni abonma, ki so ga posvetili 
jeseniškim glasbenikom in 
skladateljem. »V januarju je 

že izzvenel odličen koncert 
Jeseničana violončelista 
Gregorja Feleta in violinist-
ke Božene Angelove. Sledi 
koncert kitarista Klemena 
Smoleja, ki bo nastopil s 
svojo džezovsko zasedbo, 
harmonikarke Neže Torkar, 
flavtistke Barbare Knap, ki 
bo nastopila s svojo družino 
v zasedbi Wind opus trio ter 
gosti, pozavnista Domna 
Jeraše, tubista Jerneja Ober-
žana in klarinetistke Moni-
ke Korbar, ki bo nastopila s 
pianistko Moniko Toman. 
Dva večera bomo posvetili 
jeseniškima skladateljema 
Urški Pompe in Petru Kopa-
ču. Večer skladb Petra Kopa-
ča bosta v sklopu slovenske-
ga kulturnega praznika izve-
dla violinist Andrej Kopač in 

pianist Klemen Golner,« je 
povedala Martina Valant.
V sodelovanju z Radiom Tri-
glav pa se bo glasbena šola 
vsako drugo soboto v mese-
cu predstavila na radiu v 
sklopu oddaje Minute za 
resno glasbo, kjer bodo pre-
dvajani posnetki učencev ter 
pogovori z učenci in učitelji.

Učenca prve generacije
Pozornost v jubilejnem letu 
pa bodo namenili tudi dve-
ma učencema prve genera-

cije, to sta dr. Breda Oblak 
in Ludvik Kokošinek. Dr. 
Breda Oblak je bila učenka 
klavirja pri učiteljici Boži 
Černivčevi, šolanje je nadal-
jevala na srednji stopnji in 
akademiji, zatem pa se je na 
povabilo takratnega ravnate-
lja Rada Kleča kot absolven-
tka vrnila na Jesenice in v 
glasbeni šoli poučevala kla-
vir in nauk o glasbi. Nato jo 
je pot vodila nazaj v Ljublja-
no, kjer je poučevala na aka-
demiji za glasbo, bila je tudi 
prodekanica, je pa tudi prva 
slovenska avtorica didaktič-
ne zbirke za pouk glasbe v 
osnovni šoli. Prejela je tudi 
naziv častne občanke občine 
Jesenice. Ludvik Kokošinek 
pa se je leta 1947 vpisal v 
glasbeno šolo na violino, 

njegov prvi učitelj je bil 
Rado Kleč, kasneje pa je tudi 
sam nekaj let poučeval violi-
no v šoli. »Še vedno je reden 
obiskovalec naših koncer-
tov, je član Simfoničnega 
orkestra Jesenice, letos pa 
bo obeležil sedemdeset let, 
kar je prvič prestopil prag 
glasbene šole. Tako bosta na 
slavnostnem koncertu 20. 
aprila praznovala oba; na 
koncertu bo seveda na odru 
kot član Simfoničnega orke-
stra Jesenice,« je povedala 
ravnateljica Martina Valant.

Glasbena šola: gospa 
zrelih let
Glasbena šola Jesenice v letošnjem letu praznuje sedemdesetletni jubilej. Obeležili ga bodo tako, kot 
se spodobi: s pestrim programom dogodkov, od izdaje koledarja, zgoščenke, zbornika in priročnika 
do slavnostnega koncerta, Festivala družin, posebnega glasbenega abonmaja ...

Ravnateljica Glasbene šole Jesenice Martina Valant in Ludvik Kokošinek, ki je bil učenec 
prve generacije učencev pred sedemdesetimi leti. / Foto: Tina Dokl

Ko so odprli Glasbeno šolo Jesenice, so violino 
poučevali Franc Čelesnik, Jože Medvešček in 
Rado Kleč, violončelo Ferdo Pintar, klavir Boža 
Černivčeva, pihala Lojze Savinšek in Sonja 
Markizeti, trobila Filip Bernard in solopetje 
Pavlca Kleč. Ravnateljica je bila Boža 
Černivčeva.

V Hiši sreče na Jesenicah, ki deluje v okviru Društva UP, je 
potekala delavnica javnega nastopanja, ki jo je vodila Lucija 
Ćirović, najbolj znana po liku Fate iz televizijske serije TV 
Dober dan. Ćirovićeva je sicer igralka, stand-up komičarka, 
lutkarica, ki je aktivna na različnih področjih filmskega in 
gledališkega ustvarjanja. Na delavnici je udeležencem na 
sproščen način predstavila nekaj vaj za uravnavanje treme, 
sproščanje in osredotočanje ter jih na zabaven način pope-
ljala skozi osnovne principe nastopanja na odru, govorjenja 
v javnosti, komuniciranja z novinarji ... Delavnica je poteka-
la v sklopu projekta Razkrite roke 3 – poslovni in humani 
uspehi.

Lucija Ćirović - Fata na Jesenicah

Lucija Ćirović je vodila delavnico javnega nastopanja.

Sonce nad Španovim vrhom

"Se decembrsko sonce poslavlja od priljubljenega smučišča 
ali ga vabi v ponovno uporabo?" je zapisala avtorica 
fotografije Elizabeta Žnidaršič S. pod fotografijo sedežnice 
Španov vrh, ki jo je posnela na silvestrovo.
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SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

MATURITETNI TEČAJ

Marjana Ahačič

V Kranjski Gori so bile tri 
tekme svetovnega pokala 
smučarjev invalidov. Nasto-
pilo je nekaj manj kot sto 
smučark in smučarjev iz 21 
držav, tokrat je med njimi v 

konkurenci sedečih smučar-
jev nastopil tudi 16-letni Jer-
nej Slivnik z Jesenic, ki je 
postal prvi Slovenec z nasto-
pom v svetovnem pokalu za 
invalide. Na veleslalomu je v 
drugem teku sicer odstopil 
(po prvem teku je bil 18.), 
prvo slalomsko tekmo pa je 
končal na 14. in drugo že na 
11. mestu. "Želel sem samo 
pokazati tisto, kar znam, 
predvsem pa uživati in na-
brati čim več izkušenj za na-
daljnje sezone." Zadovoljen 
je, da je na tekmi spoznal 
res izkušene tekmovalce. 
"To so najboljši smučarji na 
svetu, s katerimi je užitek 
tekmovati in jih tudi kaj 
povprašati, da boš čez nekaj 
let na njihovem nivoju." Z 
Jernejevim dosežkom je bil 
zadovoljen tudi njegov tre-
ner Roman Podlipnik. "Vidi 

se sicer, da mu manjka še 
nekaj treninga, a sem pre-
pričan, da bo še zelo napre-
doval, sploh če bomo lahko 
odpravili njegove precej po-
goste zdravstvene težave, da 
bo lahko bolj redno treni-

ral." "Ker so bile tekme med 
tednom, me prijatelji niso 
prišli bodrit v Kranjsko 
Goro, so me pa zato številni 
spremljali prek spleta," je še 
povedal Jernej, sicer dijak 
Gimnazije Jesenice.

Jernej Slivnik odličen 
na domačem terenu
Na treh tekmah svetovnega pokala smučarjev invalidov je prvič nastopil tudi Jernej Slivnik z Jesenic, 
ki je v slalomu dosegel najprej 14. in nato še 11. mesto.

Jernej Slivnik / Foto: Gorazd Kavčič

Jernej je prvi Slovenec, ki je nastopil na tekmi svetovnega 
pokala za invalide. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Gimnazija Jesenice je sredi 
januarja v Gledališču Tone-
ta Čufarja pripravila tradici-
onalni, tokrat že četrti do-
brodelni koncert, na kate-
rem so zbirali sredstva za 
pomoč vrstnikom iz social-
no šibkejših družin pri na-
kupu šolskih potrebščin, so-
financiranju šolskih ekskur-
zij in drugih dejavnosti. Na 
prireditvi, ki so jo letos orga-
nizirali dijaki 3. b pod vod-
stvom Katjuše Krupenko, so 
nastopili sedanji pa tudi ne-
kateri nekdanji dijaki, ki so s 
svojimi glasbenimi, pevski-
mi in plesnimi točkami ter 
recitacijami navdušili občin-
stvo v dvorani. Nastopili so: 

Matija Sirc in Domen Mirtič 
Dolenec, Neža Ribnikar, 
Lana Jensterle, Tjaša Prezelj 
in Ivana Tušek, Ema Pru-
snik Lotrič in Jože Petek, 
Gajst`n band, Gimnazijski 
pevski zbor, Nina Smolej, 
Jaka Dolžan Lukežič, Martin 
Jakopič, Manca Ropret, 
Maja Pogačar, David Brelih 
in Matic Kos, Val Mihelčič 
in Martin Ravnik, Danaja 
Križanič, Klemen Kelih in 
Alja Wolte Sula. Lani so s 
sredstvi, zbranimi na ta na-
čin, iz šolskega sklada 12 di-
jakom plačali tabore, šolske 
ekskurzije, športne in kul-
turne dneve in podobno, ne-
katerim dijakom pa so po-
magali tudi pri nakupu uč-
benikov.

Dobrodelni gimnazijci

Matjaž Resman je v gostinstvu že dobrih tride
set let. Gostilnica in picerija Chilli na Čufarjevem 
trgu je njegova zadnja pridobitev, kjer bo gost 
lahko okušal tako mehiško hrano – vse od na
chosov, enchiladasov, taquitosov, fajitasov, bu
rittov do ananasove čokoladne bombe; izbiral 
med več kot petnajst okusi pic, če pa se mu bo 
zahotelo, pa se odločil tudi za jagenjčka, biftek, 
morda telečja jetrca iz a la carte ponudbe – in to 
po strankam prijaznih cenah. Tudi pri ponudbi 
pijač boste lahko zasledili  mehiške sladkorčke, 
kot so seveda tekile in mehiško pivo. Ne bo 
manjkala tekila s črvom. 
Chilli ni nadaljevanje zgodbe restavracije in 
bara Chilli z Bleda. Gre za isto blagovno znam
ko, ki pa je tokrat začela popolnoma novo, svo
jo povest. Resman je namreč blagovno znamko 
odkupil od prejšnjega lastnika in se veseli njene 
prepoznavnosti na Jesenicah.
Gostilnica in picerija Chilli laho sprejme do 150 
gostov. Ko se otopli, boste lahko uživali tudi na 
pokriti terasi, ki ni ravno majhna. V njej pa lahko 
v miru spijete kavo, pojeste pico, si privoščite 
pivo ob mehiških prigrizkih ali pa rezervirate 
prostor za večje družbe. 

GOSTILNICA IN PIZZERIJA CHILLI
Trg Toneta Čufarja 3, Jesenice
Tel: 04  0591 56313
Delovni čas: pon.–čet. 9–23, pet., 
sob.: 9.–24., ned.: 10.–23.

Nova gostilnica  
                 in picerija CHILLI
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Andraž Sodja

V dvorani Mladinskega cen-
tra Jesenice so odprli foto-
grafsko razstavo mladih 
fotografov fotografskega 
krožka Osnovne šole Koroš-
ka Bela, ki so se lansko jesen 
pod mentorstvom Sandija 
Novaka udeležili 10. vseslo-
venskega osnovnošolskega 
fotografskega natečaja Bis-
tvo očem skrito, srcu odkri-
to, ki ga organizira celjsko 

Društvo fotografov Svit. 
Mladi fotografi so uspešno 
zastopali bogato tradicijo 
fotografije na Jesenicah in 
med 37 sodelujočimi osnov-
nimi šolami dosegli odlično 
drugo mesto, ob tem pa so 
podelili tudi kolajno, ki so jo 
dobili decembra. Kot je 
povedal mentor mladih foto-
grafov Sandi Novak, jim 
uspehi na tem tekmovanju 
niso tuji, saj so mladi foto-
grafi že večkrat dosegli izvr-

stne rezultate: »Fotografski 
krožek sem prevzel po 
Andreju Malenšku, pod 
mojim vodstvom deluje že 
27 let, ima dolgoletno tradi-
cijo, začeli smo še v časih, ko 
smo sami razvijali črno-bele 
fotografije, z digitalno tehno-
logijo pa so se stvari preselile 
na računalnike. Skupaj se 
odpravimo tudi na fotografi-
ranja. Šli smo tudi v praznič-
no Ljubljano, druženje je 
bilo prijetno.«

Nadaljujejo uspešno 
fotografsko tradicijo
Mladi fotografi fotografskega krožka Osnovne šole Koroška Bela so na 
vseslovenskem natečaju osvojili drugo mesto.

Mladi fotografi fotografskega krožka Osnovne šole Koroška Bela z mentorjem Sandijem 
Novakom

Jožef Pogačnik, 
energetski svetovalec 
mreže ENSVET

Z uporabo kamina v stano-
vanju ustvarjamo prijetno 
bivanje in toplotno ugodje. 
Lahko pa bivanje postane 
manj prijetno in tudi nezdra-
vo, če se poraba kisika za 
dihanje in gorenje ne nado-
mesti v zadostni meri. 

Kamin je kurišče v 
bivalnem prostoru
Kamini poleg ogrevanja 
ustvarjajo prijeten ambient 
in so zelo priljubljeni. V sta-
rejših obstoječih stavbah so 
večinoma v uporabi kamini, 
ki so odvisni od zraka v pro-
storu, kar pomeni, da za 
gorenje porabljajo kisik iz 
zraka bivalnega prostora. A 
kadar ni namenskega prez-
račevanja niti zadostne infil-
tracije zraka skozi slabše 
tesnjena okna in pripire, 
pride v prostoru do pomanj-
kanja kisika. Pojav je akut-
nejši v bolj zrakotesnih stav-
bah, npr. po zamenjavi ali 
zatesnenju oken, ko se je 
bistveno zmanjšala mož-
nost atmosferskega vleka 

svežega zraka skozi okna. 
Primerna rešitev je vgradnja 
namenskega zračnika, ki 
omogoči dovod dovolj zuna-
njega svežega zraka za gore-
nje. Zračnik hkrati prepre-
čuje nastajanje podtlaka v 
primeru delovanja kuhinj-
ske nape. Ventilator kuhinj-
ske nape ustvari podtlak, ki 
lahko potegne dimne pline 
iz kurilne naprave, četudi je 
ta nameščena v sosednjem 
prostoru. Tako je najbolje 
omogočiti zadostno naravno 
prezračevanje tudi v prosto-
ru, kjer je napa. Obstajajo 
rešitve, pri katerih se prezra-
čevanje vzpostavi samo za 
čas delovanja nape, vendar 
pa mora biti vklop samode-
jen. Možna rešitev je, da se 
na okno namestiti elektro-
mehanično stikalo, ki dovo-
ljuje vklop nape, ko je okno 
odprto ali priprto (skipano). 
Na ta način okno v času 
delovanja nape deluje kot 
priložnostni zračnik.

Kamin, ki je odvisen od 
zraka v prostoru 
Nekdaj stanovanjske hiše 
niso bile grajene zrakotes-
no. Zrak za gorenje lokalne 

kurilne naprave, kot je kru-
šna peč ali kamin, se je veči-
noma dovajal do kurišča kar 
skozi netesna mesta z nara-
vnim (atmosferskim) vle-
kom dimnika. Pri tem je 
prihajalo do večjih toplotnih 
izgub. Vendar je bila kurja-
va relativno poceni. Danes 
so stroški za energijo bistve-
no višji. Naravno prezrače-
vanje s prepihi skozi pripire 
ni zaželeno. V sodobnih 
gradnjah in prenovah naj 
bo ovoj stavbe čim bolj zra-
kotesen. V veliki meri se to 
doseže že z zamenjavo 
oken. Kljub navedenemu je 
predvsem v starejših hišah 
vgrajenih še mnogo kami-
nov in krušnih peči, odvis-
nih od zraka v prostoru. V 
primeru brez vsakega pose-
ga, s katerim se omogoči 
naravno zračenje, se s pora-
bo kisika za gorenje močno 
poveča koncentracija CO2 v 
notranjem zraku. Zadrževa-
nje v prostoru ob pomanjka-
nju kisika za dihanje, kljub 
prijetni toploti, povzroči 
utrujenost in glavobol. Z 
vse večjim pomanjkanjem 
kisika za gorenje pride tudi 
do nepopolnega izgorevanja 
v kurišču. V tem primeru 

poleg CO2 nastaja tudi 
ogljikov oksid (CO), bolj 
poznan kot ogljikov monok-
sid, ki je človeku strupen 
plin. Zato nepopolno izgo-
revanje ni zgolj energijsko 
neučinkovito, ampak lahko 
tudi nezdravo in nevarno. 
Sicer gre CO skozi dimnik 
in skupaj s trdnimi delci in 
ostalimi dimnimi plini ško-
duje naravi oz. okolju. 
Nepopolnemu izgorevanju 
se po večini izognemo z 
uporabo specialne kurilne 
naprave oz. naprave, ki ni 
odvisna od zraka v prostoru. 
Neposredno v kurišče se po 
cevnem kanalu dovaja zuna-
nji zrak. Priporočljiva je 
izbira kurilne naprave, ki 
ima tesno zaprto kurišče, 
kar preprečuje uhajanje 
dimnih plinov v prostor. 
Razen tega po možnosti 
poskrbimo za izvedbo pri-
merno zrakotesnega dimni-
ka.  

Ogljikov monoksid je tihi 
ubijalec
V primeru, da nekaj CO 
lahko uide v bivalni pros-
tor, je lahko zelo nevaren. 
CO je gorljiv in toksičen. 

Človeku je še posebej neva-
ren, ker je brezbarven, brez 
vonja in okusa, zato ga s 
človeškimi čutili ne more-
mo zaznati. Molekule CO 
se v pljučih prej kot mole-
kule kisika (O2) vežejo na 
hemoglobin, ki prenaša 
potreben kisik v celice tele-
snega tkiva. V primeru, da 
je človek zraku z vsebnostjo 
CO med 50 in 150 ppm 
izpostavljen nekaj ur, to 
običajno povzroča glavobol. 
Toda daljša izpostavljenost 
CO, katerega koncentracija 
v zraku presega 400 ppm, 
je običajno za odraslega 
človeka smrtna. 

Javljalnik prisotnosti CO 
v stanovanju
Kot že omenjeno, CO s člo-
veškimi čutili ne moremo 
zaznati. Namestitev detek-
torja oz. javljalnika CO je 
zelo pomemben varnostni 
ukrep. Z letom 2017 posta-
ja namestitev javljalnika v 
prostor s kurilno napravo 
obvezna. Še posebej je 
pomembna uporaba javljal-
nika v primeru, če je kuril-
na naprava nameščena v 
bivalnem prostoru. Names-

ti se na strop ob kaminu, 
odmaknjeno po vertikali 
dober meter stran od kuri-
šča. Če to ni mogoče, se 
namesti na steno. Nastali 
CO, ki iz kamina zaide v 
prostor, se s toploto najprej 
dviguje pod strop. Nevarno 
količino zazna javljalnik, ki 
je nameščen na stopu ali 
steni. V tem primeru pros-
tor takoj odpremo, da se 
prezrači na prepih. Četudi 
se morebitni javljalnik v 
sosednjem prostoru ni akti-
viral, preventivno odpremo 
tudi sosednje prostore. 
Vanje se je lahko postopo-
ma širil CO, ko je ohlajen 
zakrožil izpod stropa ob 
kaminu. Nato čim prej poj-
dimo na svež zrak. Javljal-
nike CO je priporočljivo 
namestiti tudi v sosednje 
prostore, kamor se CO lah-
ko razširi in se v njih dlje 
časa zadržujemo. Optimal-
na namestitev je v višini 
glave, ustrezno sedečemu 
položaju, kjer večinoma 
sedimo, ali ustrezno ležeče-
mu položaju npr. v spalni-
ci.

Viri: Info listi AURE, GI ZRMK 
in svetovni splet  

Varno bivanje ob kaminu
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Urša Peternel

V Ostersundu na Švedskem 
je potekalo mladinsko sve-
tovno prvenstvo skupine B v 
curlingu, ki sta se ga udeleži-
li tudi moška in ženska cur-
ling reprezentanca Sloveni-
je, ki so ju sestavljali igralci 
in igralke Curling kluba Je-
senice. Mladinska skupina B 
svetovnega curlinga je v 
obeh kategorijah izjemno 
močna, konkurenca pa izje-
mna. Kljub temu so se jese-
niški igralci odlično odrezali, 
saj je moška reprezentanca 
osvojila izvrstno peto mesto 
med 24 svetovnimi repre-
zentancami. To je najboljša 
uvrstitev Slovenije na svetov-
nih prvenstvih v curlingu do-
slej. Prvo mesto so osvojili 

Kitajci. V ženski kategoriji je 
slovenska reprezentanca 
osvojila 17. mesto med 21 
ekipami (zmagale so Škoti-
nje). Prikazala je odlične igre 
in nobena ekipa je ni popol-
noma nadigrala. 
"Mladi jeseniški športniki so 
Slovenijo in Jesenice pred-
stavljali v najboljši možni 
luči. Kvaliteta igre se je ne-
dvomno močno dvignila, 
obe reprezentanci pa sta bili 
popolnoma konkurenčni. 
Vse to je nedvomno posledi-
ca odličnega dela z mladimi, 
ki ga v jeseniškem klubu več 
kot uspešno vodi trenerka 
Eva Sever, ter prizadevnih 
mladih športnikov," so spo-
ročili iz Curling kluba Jese-
nice, kjer si v prihodnje želi-
jo prave dvorane za curling.

Mladinci peti  
na svetu
Na mladinskem svetovnem prvenstvu v curlingu 
na Švedskem so jeseniški igralci osvojili odlično 
peto mesto, dekleta pa so bila sedemnajsta.

Moško ekipo so sestavljali Štefan Sever (kapetan) ter Aljaž 
Stopar, Noel Gregori, Bine Sever ter Luka Prezelj. Žensko 
ekipo je kot kapetanka vodila Nika Černe, v njej pa so 
nastopale še Patricija Černe, Ana Smolej, Lea Žemlja ter 
Liza Gregori. Trenerka obeh ekip je bila Eva Sever. 

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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Urša Peternel

Občina Jesenice se priključu-
je skupni akciji Skupnosti 
občin Slovenije Odprta vrata, 
ki bo potekala v sredo, 15. fe-
bruarja. Med 13. in 15. uro 
bodo tako na Občini Jesenice 

pripravili dan odprtih vrat, 
na katerem bo župan Tomaž 
Tom Mencinger s sodelavci 
vsem zainteresiranim občan-
kam in občanom predstavil 
delo občinske uprave ter si 
vzel čas za pogovor tudi o 
drugih, za prebivalce občine 

pomembnih temah. "Želimo 
si, da bi skupaj z vami poča-
stili razvoj na lokalni ravni 
ter skupaj raziskali vaše želje 
po razvoju našega lokalnega 
okolja. Veseli bomo druženja 
z vami," vabijo z Občine Je-
senice.

Dan odprtih vrat občine

VABILO NA JAVNO DELAVNICO
v sklopu izdelave Celostne prometne strategije  

občine Jesenice

Spoštovani občani in občanke občine Jesenice,

v okviru izdelave Celostne prometne strategije občine Jeseni-
ce organiziramo delavnico na temo pregleda dosedanjega 
dela in predstavitve prihodnjih načrtov, ki bo v četrtek, 9. fe-
bruarja 2017, ob 17. uri v Kolpernu (Fužinska cesta 2, Jesenice).
V prvih dveh fazah smo zahvaljujoč sodelovanju občanov 
uspešno izvedli že štiri javne razprave, delavnice in analizo sta-
nja ter izoblikovali vizijo in nabor ukrepov za prometno uredi-
tev občine Jesenice. Tokratna delavnica bo potekala v zname-
nju predstavitve dosedanje prehojene poti in ključnih poudar-
kov akcijskega načrta za prometno prihodnost občine.
Delavnica bo namenjena ključni zainteresirani javnosti, ki jo 
sestavljajo predstavniki policije, mestnega redarstva, vzgojno-
-izobraževalnih ustanov, krajevnih skupnosti, gospodarstva, 
zdravstvenih ustanov, javnega potniškega prometa, društev 
gibalno oviranih, domov za ostarele ter drugi aktivni predstav-
niki v občini. K udeležbi vljudno vabimo tudi vse občane, saj je 
skupno sodelovanje strokovne, ključne zainteresirane in splo-
šne javnosti velikega pomena za oblikovanje strateškega do-
kumenta o prometni prihodnosti občine, ki stremi k upošteva-
nju stališč in predlogov čim večjega števila deležnikov. 

PRIJAVE potekajo po elektronski pošti (tjasa@b22.si) ali  
prek telefona (041 370 762).

Prijazno vabljeni!
Tomaž Tom Mencinger,
župan Občine Jesenice
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V Železarskem muzeju v 
Ruardovi graščini bo na va-
lentinovo, v torek, 14. febru-
arja, ob 16.30 prav poseben 
muzejski večer ob razstavi 
Jesenice – mesto železarjev. 
Nosi naslov Ljubezen v 
spalnici: tanka meja med 
erotiko in pornografijo v li-
kovni umetnosti. Predaval 
bo Aljaž Pogačnik.

Ljubezen v spalnici
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Janko Rabič

Španov vrh, 1334 metrov 
visok vrh nad Jesenicami, že 
nekaj let postaja vse bolj pri-
ljubljena točka za številne 
ljubitelje gibanja v gorski 
naravi iz občine Jesenice in 
tudi od drugod. Zavod za 
šport Jesenice od leta 2010 v 
januarju organizira nočni 
pohod ob polni luni, od leta 
2014 pa celoletno akcijo 
Osvajalec Španovega vrha. 
Letošnjega osmega nočnega 
pohoda 12. januarja se je 
udeležilo 90 pohodnikov. 
Prehodili so pot od spodnje 
postaje nekdanje žičnice do 
vrha. Tam so predstavniki 
Zavoda za šport Jesenice 
podelili 88 priznanj najbolj 
vztrajnim pohodnikom v 
akciji Osvajalec Španovega 
vrha za leto 2016 za 60, 40 
in 20 vzponov. Lani so v knji-
go na vrhu Španovega vrha 
vpisali 6939 vzponov. Rekor-
der je bil Dražen Papec, ki se 

je na vrh povzpel 400-krat, 
Urška Habjan 333-krat in 
Martin Baš 215-krat. Več kot 
sto vzponov so opravili še: 
Miha Novak (132), Nataša 

Tavželj (124 ), Jani Pšenica 
(123), Franci Bizjak (113), 
Jožica Rižnar (112), Janez 
Rupar (110), Bojan Tavželj 
(108), Milorad Malić (108), 

Alenka Klinar (104) in Mitja 
Verovšek (100). Skupaj so vsi 
osvajalci Španovega vrha lani 
opravili 6939 vzponov, kar je 
še enkrat več kot leto prej. 

Sedem tisoč vzponov 
na Španov vrh
V lanskem letu so osvajalci Španovega vrha skupaj opravili kar 6939 vzponov, rekorder pa je bil 
Dražen Papec, ki se je na vrh povzpel štiristokrat.

Najboljši osvajalci Španovega vrha: Urška Habjan, Dražen Papec in Martin Baš

Janko Rabič

Pri Društvu upokojencev 
Jesenice v okviru novega 
programa za leto 2017 nada-
ljujejo z  družabnimi sreča-
nji  z znanimi ljudmi iz 
domačega okolja, ki jih pri-
pravlja in vodi Albina Ser-
šen. Doslej se jih je zvrstilo 
osemdeset. Na prvem sreča-
nju v letošnjem letu  so bili 
gostje člani družine Žnidar-
šič z Jesenic, Elizabeta in 
Franci ter hčerka Tajda. Eli-
zabeta opravlja pedagoški 
poklic v Osnovni šoli na Ble-

du. Najraje bere in vodi klub 
bralcev v Občinski knjižnici 
na Jesenicah. Franci je začel 
z delom v Železarni, po 
dodatnem izobraževanju je 
bil do upokojitve učitelj pra-
ktičnega pouka. Že štiride-
set let je povezan z jeseniš-
kim gledališčem kot igralec, 
opravlja pa tudi različna 
druga dela. Hčerka Tajda je 
vzgojiteljica v jeseniškem 
vrtcu, njeno največje  veselje 
je petje. Imela je dva samo-
stojna koncerta, prepeva pa 
tudi na različnih priredit-
vah. 

Srečanje z družino 
Žnidaršič 

Janko Rabič

Svetovna zveza za fotograf-
sko umetnost (FIAP) je gradu 
Negova v občini Gornja Rad-
gona leta 2015 podelila status 
fotografskega središča FIAP 
in je sedaj prizorišče razstav 
svetovne umetniške fotogra-

fije z uglednimi avtorji, ki 
imajo pomembne fotograf-
ske nazive. V to elitno drušči-
no se je uvrstil član Foto klu-
ba Jesenice Franc Črv, ki se s 
fotografijo ukvarja že od leta 
1959. Na podlagi prijave na 
razpis so za lanski jesenski 
termin sprejeli  kolekcijo nje-

govih fotografij z naslovom 
Človek in jeklo. Gre za enega 
njegovih najbolj uspešnih in 
priznanih fotografskih opu-
sov. Franc Črv je mojster 
fotografije, FIAP mu je pode-
lil dva razstavljalska naslova. 
Do sedaj je imel 41 samostoj-
nih razstav, sodeloval je na 

več kot 500 razstavah doma 
in v tujini ter prejel več kot 
130 priznanj in nagrad. Za 
življenjsko delo na področju 
fotografskega ustvarjanja mu 
je Fotografska zveza Sloveni-
je leta 2002 podelila najvišje 
priznanje, plaketo Janeza 
Puharja. 

V elitni druščini fotografov
Francu Črvu se je s fotografijami uspelo uvrstiti v elitno druščino razstavljavcev umetniške fotografije.  

Kradel alkohol
Jeseniški kriminalisti so kazensko ovadili domačina, ki je 
osumljen več tatvin alkohola iz trgovin na območju Žirovni-
ce in v Begunjah. Osumljenec je tatvine izvršil okoli novega 
leta, alkohol pa je skrival pod oblačila in ga nosil iz trgovin. 
Sum tatvin so policisti ugotovili po prijavi, potrdili pa po 
zbiranju obvestil.

Prijet po vlomu, kjer je odtujil orožje
Jeseniški kriminalisti so obravnavali domačina, ki je osum-
ljen tatvine orožja in alkohola po vlomu v stanovanjsko hišo 
na Jesenicah. Za dejanje bo kazensko ovaden.

 Iz policijskih beležk
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

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

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

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

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

veljata le za fizi-
čne osebe.  

Daril ne  
pošiljamo po 

pošti. Količina 
daril je omejena.

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

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

                      + p oštnin a

10 
EUR

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

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

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g
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Janko Rabič

Članice Društva podežel-
skih žensk pod Golico in 
Stolom so bile v lanskem 
letu dejavne na različnih po-
dročjih. To je bilo razvidno 
iz poročila predsednice Dar-
je Jakopič na nedavnem le-
tnem občnem zboru v Ži-
rovnici. Izvedle so dvajset 
različnih prireditev, srečanj 
in izletov. Na Blejski Dobra-
vi so pripravile srečanje ob 
mednarodnem dnevu kme-
tic, v Žirovnici prireditev z 
naslovom Mi pa plešemo, 
mi pa pojemo, organizirale 
so izlete, med drugim na ze-
liščno kmetijo, v Posavje, na 
Blejski otok in v Planico. Po-
samezne članice so nadalje-
vale z ustvarjanjem ročnih 

izdelkov, ki so prave ume-
tnine. Poleg tega so mojstri-
ce v peki kruha in peciva. 
Veliko pozornosti namenja-
jo skupnemu druženju, rade 
se oblečejo v narodne noše 
in se udeležijo različnih pri-
reditev. V lanskem letu je 
več članic doseglo velike 
uspehe izven društva, tako 
pri osebnem izobraževanju, 
na tekmovanju Mladi in 
kmetijstvo, pri ocenjevanju 
kmečki izdelkov in na med-
narodni razstavi vezenih iz-
delkov. Načrtov jim ne 
manjka niti za naprej, še 
posebej letos, ko bodo pou-
darek dale tudi dvajsetletni-
ci društva. Ustanovljeno je 
bilo leta 1997 in združuje 
članice iz občin Jesenice in 
Žirovnica.

Pestre dejavnosti 
podeželskih žensk
Veliko pozornosti namenjajo druženju, rade se 
oblečejo v narodne noše, se udeležijo prireditev.

Občni zbor društva / Foto: Ivan Šenveter 

Andraž Sodja

Člani navijaške skupine 
Red Steelers Ultras so na 
svoj način počastili 69-le-
tnico hokeja na Jesenicah, 
ki ga obeležujejo 6. januar-
ja v spomin na prvi sklic 
občnega zbora Hokejsko 
drsalne sekcije, ki je delova-
la pri Športnem društvu 

Jože Gregorčič, leta 1948. 
Navijači, ki so sicer zvesti 
spremljevalci jeseniških 
hokejistov, kljub temu da s 
svojim ostrim ultraškim 
pristopom nekatere navija-
če odvračajo, so obletnico 
počastili s svetlobno pred-
stavo z baklami v osre-
dnjem jeseniškem kroži-
šču.

Navijači počastili 
obletnico hokeja
Navijaška skupina Red Steelers Ultras Jesenice je 
na svoj način počastila 69-letnico hokeja na 
Jesenicah.

Svetlobna predstava z baklami v krožišču

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

Danes, v petek, 3. februarja, 
bo v Kolpernu na Jesenicah 
med 13. in 16. uro potekal 
Zaposlitveni sejem. Organi-
zatorji so Coworking Plavž, 
Mladinski svet Jesenice in 
RAGOR. Kot je povedal Ste-
vo Ščavničar, direktor RA-

GOR-ja, je namen prireditve 
pokazati mladim, da na Je-
senicah obstajajo odlična 
podjetja in da dobrih delov-
nih mest ne bo manjkalo. 
"Na sejmu se bodo predsta-
vila izbrana podjetja in ude-
ležencem pojasnila, kakšne 
profile bodo potrebovala in 
na katere šole se je treba vpi-

sati, da bi se kandidati uspo-
sobili za ponujena delovna 
mesta. Zato bosta na sejmu 
prisotni tudi Gimnazija Je-
senice in Srednja šola Jese-
nice, kako to poteka na uni-
verzitetnem nivoju, pa bodo 
predstavili študentje, pred-
vsem naravoslovnih in teh-
ničnih usmeritev pa tudi 

študentje medicine, saj bo 
zaposlitvene možnosti pred-
stavila tudi Splošna bolni-
šnica Jesenice, drugi najve-
čji zaposlovalec v občini," je 
povedal Ščavničar. Sejem je 
namenjen zlasti mladim, ki 
se šele odločajo za izbiro sre-
dnje šole, pa tudi tistim, ki 
zaključujejo šolanje ali iščejo 
prvo zaposlitev. Potekala bo 
tudi nagradna igra, prva na-
grada bo prenosnik, druga in 
tretja pa tablični računalnik. 

Danes Zaposlitveni sejem
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Jelka Koselj

Potrebujemo: 1 kg krušne 
moke tip 850, 20 dag ržene 
moke, 1 kocko svežega kvasa, 1 
dl oljčnega olja, 2 žlički soli, 1 
žličko sladkorja, 2 dl mlačne 
vode za kvasec, pol litra pin-
jenca ali sirotke, 2–3 dl mlačne 
vode za testo, žličko mlete 
kumine, malo žitne kave za 
premaz, ostro moko za preg-
netanje in 3 podolžne modele 
– kvadratne pekače.
Priprava: Pripravimo kvasec 
iz 2 dl mlačne vode, žličke 
sladkorja, moke in nadrob-
ljenega kvasa. Posodico s 
kvascem postavimo na topel 
prostor za 20 minut. 
Moki sobne temperature 
presejemo v večjo skledo. V 
moki vmešamo sol, oljčno 
olje in mlačen pinjenec ali 
sirotko, nato pa še kvasec ter 
2–3 dl mlačne vode oz. po 
potrebi, da dobimo srednje 
gosto testo. S kuhalnico ga 

dobro pregnetemo, da se 
testo loči od sklede in kuhal-
nice. Skledo pokrijemo s 
prtičem in jo postavimo v 
topel prostor. Testo naj 
vzhaja eno uro. Nato testo v 
skledi po vrhu malo potolče-
mo, da se sesede, in pusti-
mo spet vzhajati 15 minut. 
Testo zvrnemo iz sklede na 
pomokano mizo in razdeli-
mo na tri dele. Vsak del pre-
gnetemo in oblikujemo v 
štruco dolžine pekača. Štru-
ce položimo v pekače, pogr-
njene s papirjem za peko, 
po vrhu namažemo z žitno 
kavo in naredimo z nožem 
nekaj zarez. Štruce naj na 
toplem vzhajajo še 15 minut, 
nato pa jih pečemo v pečici, 
v vseh treh modelih naen-
krat; najprej 15 minut pri 
220 stopinjah C, nato pa še 
30 minut pri 180 stopinjah 
C. V lončenem modelu se 
kruh nekoliko dlje peče.
Kruh vzamemo iz modelov 

po petih minutah in ohladi-
mo na rešetki. Trdo skorjo 
po vrhu zmehčamo, če jo 
malo navlažimo z mokrim 
prtičem. 
Ohlajen kruh narežemo na 
rezine, te pa prerežemo še 
na pol. Nanje namažemo 
domačo, malo dimljeno 
zaseko. Za tri štručke kruha 
jo porabimo približno tri 
četrtine kilograma.

Zaseko lahko začinimo še s 
sesekljanim česnom in 
dodatnim poprom, dan pred 
namazom. 
Poleg kruhkov z zaseko je v 
Vrbi običaj, da se postreže s 
toplo jedjo, običajno ričetom 
s suhim mesom, raznim 
pecivom, orehovcem in 
toplim čajem, ki je dobrodo-
šel še posebno takrat, če je 
mraz. 

Pohodniški kruh
Ime ima po tem, ker je namenjen pohodnikom po Poti kulturne dediščine Žirovnica. Pohod je vsako 
leto na slovenski kulturni praznik 8. februarja, poteka pa od Čopove rojstne hiše v Žirovnici preko hiš 
slavnih mož (Janše, Finžgarja, Jalna in drugih) do pesnikove Vrbe. Narejen je s posebno toplino, ki jo 
čutim kot sorojakinja pesnika Prešerna.

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. feb-
ruarja 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.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

VEŠČOST,
IZKUŠENOST

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

NAŠ NOVINAR
IN TEVE

VODITELJ
(DEJAN)

AZIJSKA,
OSLU 

PODOBNA 
ŽIVAL

PETER
SKALA DOMAČINI

NOVE
ZELANDIJE

PRIPADNIK
SUDANSKEGA

LJUDSTVA
FULAN, PEUL

GLAVNO
MESTO 
RUSIJE

ZADRUŽNA
ORGANIZA-
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RUSIJI

IME TEVE
VODITELJICE
ŠIRCE - ROŠ

PREBIVALEC
RUDARSKEGA

REVIRJA
(ŽARG.)

PREBIVALCI
IRAKA

ZLATARSTVO
FRANCI LAVTIŽAR       

PESTRA

SESTAVA
VEČ

DELOV 
SKUPAJ

4 1 5

VOZILO ZA
PREVOZ

OKLEPNIH 
VOZIL 

2 8

SERPENTINA
CESTNA 
VIJUGA

6 TEMELJNI
ZAKON

ZASTRU-
PITEV S 

KISLINAMI

3 5

VAROV-
ALNI ORGAN 
NEKATERIH

VODNIH
ŽIVALI

IVAN ČARGO

ZIDAK

1 7

VANDOTOV
LITERARNI

JUNAK

PRISTANIŠČE
V ALBANIJI

MITNINA,
CARINA

12 4 9

MANJŠA 
OMARA

1 NEKDANJI SL.
SMUKAČ
(PETER)

DINAMIČ-
NOST

5 10

VOJNA
POŠTA

DAJANJE
DENARJA
V OBTOK

NAŠ PISATELJ 
IN KIPAR
(TONE)
ROMAN 
UKANA

SOLMIZA-
CIJSKI ZLOG
NAŠ SLIKAR 
IN GRAFIK

(OTON)

DECILITER
(POGOVOR.)

FRNIKULA

6 11

ZLATARSTVO
FRANCI

LAVTIŽAR
TITOVA 19

041 508 408

VOJAŠKI
PAS

(ŽARG.)

GLAVNO
MESTO
KUBE

OSEBNI
ZAIMEK

PRIPADNIK
LJUSTVA V 
SEVERNI 
ŠPANIJI

NAŠA TEVE
NOVINARKA

(ALENKA)

SKUPINA 
OTOKOV V 
JADRANU
PRI PULJU

ALJA
TKAČEV

KLESTILNIK,
SRP

IME 
AMERIŠKEGA 

IGRALCA
DOUGLASA

BITJE, KI  MA 
SAMO MOŠKE 
ALI ŽENSKE 

SPOLNE
ORGANE

9
MAJHEN

RT
DESNI

PRITOK
LJUBLJANICE

5 1

NAŠA 
UMETNIŠKA

SKUPINA 
V 60-LETIH

3 VRVICA
ŠPANSKI 

ŠAHOVSKI
MOJSTER
(ROMAN)

VELIKO
FINSKO
JEZERO

ORANICA

4 10

VNETJE
VSEH DELOV 

SKLEPA

ELANOVA
SMUČKA

ZAČETNIK
ARIANIZMA

5 TINE
ŠROT

OZNAKA ZA
NEZNANCA

1 12

OBRI

8 ŽLEZA 
OBSEČNICA
PRI MOŠKEM

VRSTA

11 NASELJE NA
POBOČJU
JELOVICE

FIGURA

7 8

SLAVKO
AVSENIK

GLAVNO 
MESTO

GVINEJE
TOM

JONES

ŠVIC. ZDRAV.
DELOVAL NA

BLEDU
(ARNOLD)

ENAKI ČRKI

7 DOLŽINSKA
MERA

ANTON
FUNTEK

2 12

VODJA 
ANSAMBLA
ALPSKEGA
KVINTETA

(JOŽE)

NEKDANJI
SARAJEVSKI

SMUČAR
PAŠIĆ

VRBOV
NASAD GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  2 / 2017 

PP. 124, 4001  KRANJ

OSVEŽILNI
NAPITEK
IZ ZELIŠČ

IZABELA
(KRAJŠE)

2
ŽENSKO IME

10 POKRAJINA V 
ETIOPIJI,

DOMOVINA
KAVE

SLOVARČEK: OHO: umetniška skupina iz 60-let,     KONAKRI: glavno mesto Gvineje,     POLAK: na slikar in grafik (Oton),     VLORA: pristanišče v Albaniji,
ONAGER: azijski osel,     PANARTRITIS: celotno vnetje sklepa,     TORAN: španski šahist (Roman),     JAMNIK: naselje na Jelovici

Sponzor križanke je ZLATARSTVO LAVTIŽAR, Franci Lavtižar, s. p., Cesta Maršala Tita 19, Jesenice. Velika izbira unikatnih 
izdelkov iz žlahtnih kovin, 04 29 42 270, franci.lavtižar@siol.net. Za naše reševalce so namenili tri nagrade: nakup nakita 
– dve v vrednosti 20 evrov in eno v vrednosti 10 evrov. Vljudno vabljeni po darila za valentinovo.

Pravilno geslo je BOLJ ZAPELJIVE IN LEPE ŽENSKE. Spon-
zor križanke je BOUTIQUE SECRET, trgovina z modnim in 
elegantnim spodnjim perilom na Titovi 29 (nekdanji Hotel 
Korotan) na Jesenicah, ki podarja pet nagrad za nakup v 
trgovini v višini 10 evrov. Nagrajenke so: Ana Lapajne, Jese-
nice; Andrejka Sajovic, Jesenice; Anica Svetina, Jesenice; 
Slavica Šivic, Jesenice in Majda Mayer, Kranj. Čestitamo, za 
nagrade se oglasite v trgovini Boutuque Secret na Jesenicah.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=I, 2=P, 3=E, 4=T, 5=Ž, 6=O, 7=K, 8=M, 9=R, od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej-
šnje številke je SPODNJICE.

 
             SUDOKU jn_17_02 
 
   

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

 

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Franci LAVTIŽAR s.p.
C. Maršala Tita 19
4270 Jesenice

Tel: 04 29 42 270
Gsm: 041 508 408

franci.lavtizar@siol.net

Dotik plemenitosti
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 3. februarja 
BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 13. ure dalje

Zaposlitveni sejem Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 17. uri
Človek v kolesju sistema – produkcija mladinske gledališke skupine 
VI2, režija Vid Klemenc

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje Nova Zelandija

Sobota, 4. februarja
PROSTORI CP, Kurilniška 10a, Jesenice, od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

Kegljišče Podmežakla, ob 17. uri
Kegljanje 1BSL Jesenice : Rudar

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : VASAS Budapest

Nedelja, 5. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Andrej Rozman Roza, Kako je Oskar postal detektiv, igrana predstava 
za otroke

Ponedeljek, 6. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica: Kvačkanje narcis

Torek, 7. februarja 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Predavanje za iskalce zaposlitve: Sodoben način iskanja zaposlitve – 
prednosti in pasti

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Gledališče Koper, Gašper Tič, TRIO, glasbena komedija

Sreda, 8. februarja  
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev priznanj 
Zveze kulturnih društev Jesenice

Petek, 10. februarja
GIMNAZIJA JESENICE, ob 9. in 15. uri

Informativni dan za osnovnošolce

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 15. do 20. ure
Poročni sejem – Poroka v mestu jekla in narcis – razstava poročnih in 
svečanih oblek

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri
Srečanje bralnega kluba. Pogovarjali se bomo o knjigi Rachel Naomi 
Remen: Blagoslovi starega očeta

Sobota, 11. februarja
GIMNAZIJA JESENICE, ob 9. uri

Informativni dan za osnovnošolce

OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE,  
od 9. do 17. ure

Tekmovanje v hitrostnem plezanju (zahodna liga)

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 10. do 18. ure
Poročni sejem – Poroka v mestu jekla in narcis – razstava poročnih in 
svečanih oblek

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

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

Nedelja, 12. februarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30

EBYSL U20: Hokejska tekma HD Mladi Jesenice : VASAS Continental 
Budapest

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
NaTaša z gosti, celovečerni valentinov koncert 

Ponedeljek, 13. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica za valentinovo: izdelovanje voščilnic

Februarske prireditve
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi in proslava kulturnega pra-
znika

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert skladb jeseniškega skladatelja Petra Kopača 

(Andrej Kopač – violina, Klemen Golner – klavir)

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

Predavanje za iskalce zaposlitve: Konkretno: Kako, kdaj in kaj?

ŽELEZARSKI MUZEJ V RUARDOVI GRAŠČINI NA STARI 
SAVI, ob 16.30

Ljubezen v spalnici: tanka meja med erotiko in pornografijo v likovni 
umetnosti, muzejski večer ob razstavi Jesenice – mesto železarjev. 
Predava Aljaž Pogačnik.

Sreda, 15. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Sredino predavanje: Osteoporoza

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

Odprtje razstave avtorja Lada Brišarja, člana FD Jesenice – na ogled 
do 14. 03. 2017 

Četrtek, 16. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri

Rodoslovje: Risanje družinskega drevesa

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Vinko Avsenak »Jurij Kraigher – Žore, pilot dveh vojn 
in letalski inovator«

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : Asiago Hockey 1935

Nedelja, 19. februarja 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Vaša naša matineja – igrana predstava za otroke

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,  
ob 18. uri

Eno pesem č'mo zapet 2017 – območna revija odraslih pevskih zbo-
rov in skupin

Ponedeljek, 20. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica: Izdelava pustnih mask

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Zdravstveno predavanje – medicinska pedikura za starejše

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj na temo: Kako naj otroka pripravim k 
pospravljanju?

Torek, 21. februarja 
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Predavanje za iskalce zaposlitve: O delodajalcu

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
6. dramski festival Gimnazije Jesenice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL HDD Jesenice : HC Pustertal

Sreda, 22. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Sredino predavanje: Čakre

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
6. dramski festival Gimnazije Jesenice

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Potopisno predavanje, Grand Canyon – ameriška turistična Meka: 
Brane Ternovšek

Četrtek, 23. februarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Pustni nastop

 

Prireditve za osnovnošolce

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

9. februarja: Spretnosti žongliranja z Jakom Srpčičem

16. februarja: Ravnotežje na monociklu z Jakom Srpčičem 

23. februarja: Mistična pustna pokrivala in maske s Sanjo Despotovič

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

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

Vsako sredo: 17.00–18.30 – Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek: 17.00-17.45 – Ura pravljic

Vsak petek: 10.00–10.45 – Brihtina pravljična dežela

Prvi četrtek v mesecu: 13.30 – Modri kvizi v knjižnici

Zadnji četrtek v mesecu: 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagra-
jencev knjižne uganke

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

Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice 

Zadnji torek v mesecu: 16.00–Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

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

Zadnji četrtek v mesecu: 17.00–17.45 Ura pravljic z grofico in delavni-
ce 

Zadnji četrtek v mesecu: 17.45–Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

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

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

Vsak dan v času zimskih počitnic. Tudi na praznik, 8. 2. 2017 

Ura je objavljena na spletni strani Zavoda za šport Jesenice. 

Razstave
Do 14. 2. 2017, Fotogalerija v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah, 
razstava avtorja Milana Malovrha, člana Foto kluba Tržič

Do 5. 3. 2017, Kosova graščina, od torka do petka od 10. do 12. ure in 
od 16. do 18. ure, Franc Vozelj, likovna razstava

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



16 Jeseniške novice, petek, 3. februarja 2017

jeseniške novice

Urša Peternel

Pod okriljem Človekoljub-
nega dobrodelnega društva 
UP z Jesenic je v jeseniški 
Hiši sreče pred kratkim 
potekal večer s pokušino tra-
dicionalnih somalskih jedi, 
ki jih je pripravila Firdews, 
somalska begunka, ki je 
konec oktobra lani v jeseni-
ški bolnišnici rodila deklico 
Sabreen. Spomnimo, noseč-
nico so domačini iz Rateč v 
popadkih našli ob cesti, po 
zaslugi njihove pomoči in 
pomoči osebja iz Splošne 
bolnišnice Jesenice pa je 
rodila zdravo in krepko 

deklico, ki jo je poimenovala 
Sabreen. Po oskrbi v bolniš-
nici so tako mamico kot 
deklico namestili v azilnem 
domu v Ljubljani, saj je 
Somalka zaprosila za med-
narodno zaščito. Zdaj, ko 
ima deklica Sabreen že štiri 
mesece, pa sta z mamico 
Firdews znova obiskali Jese-
nice. Kot je povedala Faila 
Pašić Bišić iz društva UP, se 
je s tem, ko je skuhala nekaj 
tradicionalnih jedi iz Soma-
lije, Firdews zahvalila Jese-
ničanom, Ratečanom in 
nasploh Gorenjcem, ki so ji 
pomagali, poskrbeli zanjo in 
za njeno hčerkico. Tako je iz 

velikih posod dišalo po rižu 
v piščančji omaki, v izvirni-
ku se jed imenuje bariis 
usku kariis, in zelenjavni 
prilogi, ki ji v Somaliji reče-
jo bariis maraq. Večera se je 
udeležila tudi predstavnica 
Splošne bolnišnice Jesenice 
Sandra Jerebic. »Veseli nas, 
da je Sabreen zdrava in kre-
pka in da sta z mamico v 
redu,« je dejala in prinesla 
tudi pozdrave predstojnice 
ginekološko-porodnega 
oddelka Eve Macun, ki je 
bila tudi prisotna pri poro-
du. 
In kako sploh živita Firdews 
in Sabreen danes, kako je 

poskrbljeno zanju? Somal-
ka je, kot je povedala Faila 
Pašić Bišić, še vedno v pos-
topku pridobivanja medna-
rodne zaščite. A možnosti, 
da bi azil dobila, so po mne-
nju Pašić-Bišićeve dokaj 
majhne. »Postopek je zelo 
dolgotrajen, mučen, že dos-
lej je imela več intervjujev, s 
katerimi slovenska država 
ugotavlja, ali bi bilo njeno 
življenje ob vrnitvi v Soma-
lijo ogroženo. Ker v Somali-
ji vladata lakota in revščina, 
ni pa vojne, naj to ne bi bil 
zadosten razlog za podeli-
tev azila, prednost imajo 
begunci iz Sirije in Iraka,« 

je povedala Pašić Bišićeva. 
Ob tem je opozorila, da bi v 
primeru, da bi Somalka azil 
vendarle dobila, v skladu z 
mednarodnimi konvencija-
mi imela pravico do združi-
tve družine, kar pomeni, da 
bi v našo državo prišli tudi 
mož in še dve hčerki, ki so 
ostali v Somaliji. Hčerki naj 
bi bili stari deset in šest let, 
Firdews pa je občasno v sti-
ku z družino, saj so ji v 
društvu UP kupili tudi 
mobilni telefon, da lahko 
komunicira z njimi. Je pa 
sicer sporazumevanje z njo 
dokaj težavno, saj ne govori 
angleško, temveč zgolj 

arabsko, in še to somalsko 
narečje. Mlada mamica je 
tudi izredno zadržana v 
komunikaciji in ni govorila 
o tem, kako se je znašla v 
Sloveniji. Izvedeli smo le, 
da je prvotno nameravala 
priti do sorodnikov v Nem-
čiji, zdaj pa se je odločila, 
da bo poskusila ostati v Slo-
veniji, če bo le dobila azil. 
Po zagotovilih Faile Pašić 
Bišić je za obe z deklico 
zelo dobro poskrbljeno in 
njuna soba v azilnem domu 
v Ljubljani je napolnjena z 
različnimi predmeti, od 
oblačil do drobnih pribolj-
škov. 

Mala Sabreen znova na Jesenicah
Dojenčica, ki jo je somalska begunka rodila v jeseniški bolnišnici, ima že štiri mesece. Z mamico Firdews še vedno bivata v azilnem domu v Ljubljani, 
pred kratkim pa sta obiskali Jesenice, kjer je v Hiši sreče potekal večer s tradicionalnimi somalskimi jedmi.

Mamica Firdews z deklico Sabreen Večer s pokušino somalskih jedi, ki jih je v zahvalo skuhala Firdews.
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Urša Peternel

Po več kot dveh letih se 
NaTaša vrača na koncertne 
odre z novimi skladbami in 
staro zasedbo: Enos Kugler 
na bobnih, Sebastijan Pod-
lesnik na basu in Dejan 
Jerončič na klaviaturah ter 
Katja Zupan kot spremlje-
valni vokal. Na odru Gledali-
šča Toneta Čufarja na Jese-
nicah bo zasedba nastopila v 
nedeljo, 12. februarja, ob 

19.30, koncert pa nosi nas-
lov V imenu ljubezni.
NaTaša je umetniško ime 
Nataše Vester Trseglav, ki je 
vsestranska glasbenica, skla-
dateljica, pevka in pianistka. 
Zaključila je šolanje na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani. 
Klavir je njen drugi dom in 
zatočišče pred ponorelim 
svetom. V zadnjih letih 
intenzivno raziskuje različ-
ne vokalne tehnike. Sodelo-
vala je v zasedbah različnih 

glasbenih zvrsti, pisala glas-
bo za različne zasedbe in 
tudi gledališke predstave. 
Veliko časa posveča tudi 
poučevanju. V okviru Sred-
nje šole Jesenice je tako leta 
2013 ustanovila mešani pev-
ski zbor Letim, ki šteje 
neverjetnih šestdeset dija-
kov in dijakinj. Prepevajo 
slovenske popevke, tiste iz 
zlatega obdobja in tudi 
popevke, ki zaznamujejo 
današnji čas.

V imenu ljubezni
V Gledališču Toneta Čufarja bo v nedeljo, 12. februarja, koncert NaTaše z 
naslovom V imenu ljubezni.

Urša Peternel

V torek, 21. februarja, obele-
žujemo svetovni dan turisti-
čnih vodnikov. Na ta dan bo 
na Jesenicah v Kolpernu ob 
10. uri predavanje Aljoše 

Žnidarja z naslovom Poklic 
turističnega vodnika, ob 11. 
uri se bo (z zborom na trgu 
na Stari Savi) začelo brez-
plačno vodenje po mestu, 
vodil ga bo lokalni turistični 
vodnik Andraž Sodja, ob 12. 

uri pa pripravljajo še brez-
plačno vodenje po razstavi 
Jesenice – mesto železarjev 
v železarskem muzeju. 
Organizatorja sta TIC Jese-
nice in Gornjesavski muzej 
Jesenice.

Vodenje po mestu
Urša Peternel

V Kolpernu na Jesenicah bo 
v petek in soboto, 10. in 11. 
februarja, potekal Poročni 
sejem. V petek bo sejem 
odprt med 15. in 20. uro, v 

soboto pa med 10. in 18. 
uro. Predstavljali se bodo 
ponudniki poročnih stori-
tev, od gostincev, zlatarjev, 
cvetličarjev, slaščičarjev, 
fotografov ... Novost sejma 
bo prodaja rabljenih poroč-

nih in svečanih oblek, deni-
mo za valeto, maturo. Vabi-
jo vse, ki takšne obleke želi-
jo prodati ali podariti, da 
pridejo na sejem. Organiza-
tor sejma je Gornjesavski 
muzej Jesenice.

Poročni sejem


