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OBČINSKE NOVICE

Denar za energetsko 
sanacijo še prihodnje 
leto
Občina Jesenice bo predvi-
doma še prihodnje leto obja-
vila razpis za energetsko sa-
nacijo stavb.
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OBČINSKE NOVICE

Prevajalka, ki pomaga 
tujcem
Zaradi velikega števila tuj-
cev, ki živijo na Jesenicah, 
so prek javnih del zaposlili 
prevajalko, ki pomaga pri 
komunikaciji v različnih 
ustanovah.
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KULTURA

Sto kratkih zgodb
Srečne frizerke je naslov 
nove knjige kratkih zgodb 
jeseniškega pisatelja Eda 
Torkarja.
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ZANIMIVOSTI

Dragi mali škrat
Na Ljudski univerzi Jesenice 
so se začela predavanja blo-
gerke Barbare Završnik, na-
menjena nosečnicam in 
mladim mamicam.
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Mlada 
»čuvajka«
Jeseničanka in novinarka 
v redakciji 24UR Irena 
Joveva se pri rosnih 
sedemindvajsetih lahko 
pohvali z novinarsko 
nagrado čuvaj/
watchdog.
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Urša Peternel

V Športnem parku Podme
žakla so namenu slovesno 
predali novi poligon za re
kreativno vadbo, ki so ga iz
delali v jeseniškem podjetju 
Acroni. Gre za skupni pro
jekt podjetja Acroni, ki je del 
skupine SIJ – Slovenska in
dustrija jekla, Olimpijskega 
komiteja Slovenije, Občine 
Jesenice in Zavoda za šport 
Jesenice. 
Po besedah glavnega direk
torja Acronija Blaža Jasniča 
je geslo podjetja "jeklena 
volja", z uporabo novega 
orodja pa bodo mladi lahko 
razvijali tudi »jekleno telo«. 
Odprtja se je udeležil tudi 
predsednik uprave SIJ – 
Slovenska industrija jekla 
Anton Chernykh, ki je – v 
slovenščini – izpostavil 
družbeno odgovornost in 
skrb podjetja za aktivno, 
zdravo preživljanje proste
ga časa. Po besedah Janeza 
Sodržnika iz Olimpijskega 
komiteja Slovenije na ta 
način želijo spodbujati vad
bo vseh, ki se s športom 
ukvarjajo na rekreativni 
ravni. Zadovoljstvo, da je 
športni poligon obogatil 
Športni park Podmežakla, 

je izrazil tudi jeseniški žu
pan Tomaž Tom Mencin
ger. Še letos naj bi takšni 
poligoni zaživeli tudi v 
Ljub ljani, Kopru in Murski 
Soboti, do leta 2018 pa naj 
bi bilo zgrajenih enajst to
vrstnih poligonov. 

Prvi je poligon preizkusil 
eden naših najuspešnejših 
orodnih telovadcev Mitja 
Petkovšek, za njim pa še Jan 
Ribnikar, ki je prikazal vaje 
za moč, in odličen mladi je
seniški smučar paraplegik 
Jernej Slivnik.

Odprtju poligona so sledila 
še športna tekmovanja sred
nješolcev Gimnazije Jeseni
ce, Srednje šole Jesenice in 
Gimnazije Celovec v nogo
metu, odbojki, košarki in 
kegljanju za prehodni Pokal 
dneva Evrope.

Poligon za 
rekreativno vadbo
V Športnem parku Podmežakla so odprli poligon za rekreativno vadbo na prostem, ki so ga izdelali v 
domačem podjetju Acroni. 

Eden naših najuspešnejših orodnih telovadcev Mitja Petkovšek je prikazal nekaj vaj na 
novem poligonu za rekreativno vadbo na prostem v Športnem parku Podmežakla. 
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Tradicionalna Kulturna 
mav rica Jesenic v organiza
ciji Zavoda za šport Jesenice 
– Mladinskega centra Jese
nice bo tokrat kar štiridnev
na. Dogajanje se bo začelo v 
sredo, 1. junija, s koncertom 
Fasadni toni v soorganizaci
ji Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice. V četrtek, 2. junija, 
ob 19. uri bo na vrsti Mavri
ca pevskih talentov 2016, na 
kateri se bodo predstavili 
mlade pevke in pevci. Gostja 
večera bo Eva Boto, zmago
valka Popevke 2016. Večer 
pripravljajo v sodelovanju z 
Glasbenim studiom Osmin
ka. V petek, 3. junija, ob 19. 
uri pa se bo začela 10. Kul
turna mavrica Jesenic. Gre 
za medkulturno in medge
neracijsko prireditev spo
znavanja kultur različnih 
narodov in narodnosti z ob
močja nekdanje skupne dr
žave skozi folklorne plese, 
glasbo, poezijo in druge 
značilnosti, ki jih člani kul

turnih društev predstavijo 
na stojnicah. Sodelovali 
bodo KUD Triglav Sloven
ski Javornik  Jesenice, KŠD 
Bošnjakov BISER Jesenice, 
Makedonsko KD ILINDEN 
Jesenice, KŠD Hrušica, 
KPHŠD Vuk Karadžić Ra
dovljica in skupina mladih, 
ki bo s plesi predstavila al
bansko kulturno izročilo.
Mavrica se bo nadaljevala v 
soboto, 4. junija, s sprevo
dom domačih in gostujočih 
folklornih skupin iz Slove
nije in Avstrije: FS Iskrae
meco Kranj, Hrvaško KUD 
Komušina Škofja Loka, Ma
kedonska FS Kalina Ljublja
na, FD Lancova vas (Videm 
pri Ptuju) in srbski KUD 
Opanak iz Salzburga. Spre
vod se bo začel ob 17.30, za
tem pa se bodo ob 19. uri 
začeli nastopi petih gostujo
čih folklornih skupin. Soor
ganizator je ZKD Jesenice. 
Ob 21. uri bo sledil zabavni 
večer, za dobro voljo bosta 
skrbela Hajni Blagne in 
Anka Čop. 

Kulturna mavrica

Miss narcis 
je Mojca
V Planini pod Golico 
so izbrali že 52. miss 
narcis, letos je to 
postala Novomeščanka 
Mojca Vidmar.
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OPTIKA IN O^ESNA ORDINACIJA BERCE

Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

www.optika-berce.si

OSTER VID NA DALEČ 

IN BLIZU Z ENIMI OČALI?

OSTER VID NA DALEČ 

IN BLIZU Z ENIMI OČALI?

JESENICE - LESCE
LIBERTY ŽE OD 

ZA ENO STEKLO!

69 EUR 69 EUR 

Akcija velja od 01.09. do 31.12.2015.

* Slika je simbolična. V primeru naročila dveh cenovno različnih stekel, so zastonj cenejše.
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Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je spregovoril o neka-
terih aktualnih investicijah, 
ki ta čas potekajo v občini. 
Med njimi je investicija Ces-
ta v Rovte–Trebež, kjer je bil 
prejšnji teden na cesto polo-
žen že fini asfalt, poskrbeli 
pa bodo tudi za javno raz-
svetljavo. "V zaključnem 
delu je tudi prva faza izgrad-
nje igrišča na Blejski Dobra-
vi, ki bo, ko bo končana tudi 
druga faza, pomembna pri-
dobitev za krajevno skup-
nost, še posebej za mlajše 
krajane. Nadaljuje se tudi 
rekonstrukcija dovozne ces-
te na deponijo Mala Meža-
kla, ki je zelo pomembna za 
samo obratovanje deponije, 
hkrati pa se olajša tudi pre-
voz na deponijo v zimskem 
času. Obnova ceste Belci-
jan–Betel je zaradi manjših 
zapletov, povezanih s 
samim terenom in gradbe-
no opremo izvajalca, trenut-
no prekinjena, cesta je v tem 
času normalno prevozna, 
vendar pa predvidevam, da 
bodo zapleti rešeni v krat-
kem in se bo investicija lah-
ko nadaljevala. Na rednih 
operativnih sestankih sode-
lujeta tudi dva predstavnika 
krajevne skupnosti, zato 
sem prepričan, da bodo kra-
jani še naprej ustrezno 
obveščeni o vsem dogajan-
ju," je povedal župan.
V zvezi z obveščanjem jav-
nosti pa se je dotaknil tudi 
odziva občanov na nekatere 
spremembe, do katerih je 
prišlo na Radiu Triglav. 
"Kakor je vsem znano, je ta 
od začetka letošnjega leta v 
večinski lasti podjetja Info-
net Media. Radijska postaja 
je s prevzemom ohranila 
status radijske postaje pose-
bnega pomena, vendar pa 
je z namenom povečanja 

poslušanosti radia prišlo do 
nekaterih sprememb, ki so 
slišne tudi poslušalcem, kot 
je denimo posodobitev glas-
benega repertoarja. Kakor 
vse spremembe je ta spre-
memba nekaterim poslu-
šalcem všeč, drugim pa ne, 
še posebej slednji pa se v 
zadnjih mesecih večkrat 
obrnejo tudi na občino s 
pobudo, naj ta vpliva na 
sam program. Na tem mes-
tu moram zato pojasniti, da 
sta ob prodaji radijske pos-
taje Občina Jesenice in 
Občina Žirovnica svoja last-
niška deleža postaje obdr-
žali, vendar sta ta deleža 
manjšinska. Lastniški delež 
Občine Jesenice znaša dob-
rih pet odstotkov, delež 
Občine Žirovnica pa še 
manj, zato s takšnim dele-
žem vpliva na sam program 
nimata. Sam sicer verja-
mem, da je večini poslušal-
cev sprememba všeč, razu-
mem pa tudi tiste, ki takšni 
spremembi niso naklonje-
ni. Vseeno pa slednje 
vabim, naj radiu dajo prilo-
žnost, in prepričan sem, da 
jim bo tudi spremenjen pri-
rasel nazaj k srcu," je še 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.

Županov kotiček

Urša Peternel

Poročilo o delu Policijske 
postaje Jesenice za leto 2015 
je na zadnji seji občinskega 
sveta predstavil pomočnik 
komandirja Marko Panič. 
Povedal je, da so policisti 
lani obravnavali 460 kazni-
vih dejanj, kar je 61 manj 
kot leto prej, raziskanost pa 
je bila 52-odstotna. Prevla-
duje premoženjska krimina-
liteta, zlasti tatvine, velike 
tatvine in goljufije. Lani so 
policisti obravnavali 76 vlo-
mov, kar je enako kot leto 
prej, raziskanost vlomov pa 
se je povečala na 21 odstot-
kov, kar pripisujejo dobri 
izvedbi ogledov krajev kaz-
nivih dejanj. Lani so obrav-
navali tudi dva ropa, in sicer 
poslovalnice pošte, kjer so 
storilce prijeli, neraziskan 
pa ostaja rop trgovine. 
Konec leta je prišlo tudi do 
poskusa ropa bencinskega 
servisa, a je zaposlenim sto-
rilca uspelo pregnati. Obrav-
navali so tudi šest tatvin 
vozil, zlasti Volkswagnovih 
golfov. Jeseniški policisti 
opažajo, da se povečuje šte-
vilo kaznivih dejanj nasilja v 
družini, lani so jih obravna-
vali enajst, izrekli so tudi 
deset prepovedi približevan-
ja s kazensko ovadbo. Pove-
čala se je tudi mladoletniška 
kriminaliteta, obravnavali so 
skupino, ki je izvedla tride-
set kaznivih dejanj, zlasti 
tatvin in velikih tatvin. Poli-

cisti so obravnavali tudi 
devet kaznivih dejanj s pod-
ročja nedovoljenih drog.
Na področju javnega reda 
so opravili 320 intervencij, 

obravnavali so tudi tri 
samomore, 29 požarov, 29 
delovnih nesreč, osem gor-
skih nesreč in pet nenadnih 
smrti. Opravljali so tudi 

redno kontrolo gostinskih 
lokalov, kjer večjih odsto-
panj niso zaznali.
Nekaj dela so imeli tudi z 
vandalizmom, kjer sodeluje-
jo z Medobčinskim inšpek-
toratom in redarstvom Jese-
nice in pripravljajo občasne 
skupne nadzore.  
Na področju prometa so lani 
obravnavali 105 prometnih 
nesreč, od tega 22 s telesni-
mi poškodbami, ena pa se je 
žal končala s smrtnim izi-
dom, ko je na Koroški Beli 
tovornjak povozil pešca.
Skratka: varnost na Jeseni-
cah je takšna kot pretekla 
leta, če ne celo nekoliko bolj-
ša, je zaključil Marko Panič.

Dodatno delo z migranti
Delo jeseniških policistov v letu 2015 je zaznamovala migrantska kriza, saj so imeli obilico dodatnega 
vsakodnevnega dela s spremljanjem vlakov z begunci skozi Jesenice. Varnost v občini je sicer dobra, 
pravijo na Policijski postaji Jesenice.

Skupaj je bilo z vlaki skozi Jesenice prepeljanih 123.681 migrantov. / Foto: Andraž Sodja

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta so 
jeseniški policisti imeli dodatno delo z migranti, 
od 22. oktobra lani do 14. februarja letos so 
opravljali varovanje vseh vlakov, ki so peljali 
migrante skozi Jesenice v Avstrijo. Skupaj je 
bilo z vlaki skozi Jesenice prepeljanih 123.681 
migrantov, skozi Karavanški predor pa še 
dodatnih 1917 avtobusov, ki so v Avstrijo 
prepeljali 95 tisoč migrantov. 

Urša Peternel

Kot so povedali na Občini 
Jesenice, ocenjujejo, da je 
bila v času od leta 2005 do 
danes večina stanovanjskih 
stavb energetsko saniranih. 
Za to je v veliki meri poskr-
bela prav Občina Jesenice, 
ki je začela dodeljevati 
nepovratna sredstva za 
investicijske ukrepe za 
učinkovito rabo energije in 
izrabo obnovljivih virov 
energije v gospodinjstvih. V 
desetih letih so za to iz pro-
računa namenili kar 1,3 
milijona evrov. Letošnji raz-
pis je še odprt, občina bo 
sofinancirala ukrepe, izve-
dene v lanskem letu, na 
voljo pa je 50 tisoč evrov. 
Na Občini Jesenice napove-
dujejo, da bodo razpis pred-

vidoma objavili še prihod-
nje leto (za sofinanciranje 
ukrepov, izvedenih v letoš-
njem letu), zatem pa se bo 
ukrep iztekel.

»Občina Jesenice bo predvi-
doma še v letu 2017 objavila 
javni razpis za dodelitev 
finančnih spodbud investi-
cijskim ukrepom, in sicer 

za ukrepe, izvedene v letu 
2016. Po tem letu se sreds-
tva v ta namen ne bodo več 
dodeljevala,« so povedali. 
Odziv občanov na razpis je 
vsako leto velik in vsakič tudi 
porabijo vsa razpoložljiva 
sredstva. Po dosedanjih izku-
šnjah se občani najpogosteje 
odločajo za toplotno izolacijo 
fasad, za zamenjavo stavbne-
ga pohištva pa tudi za prehod 
na nove vrste ogrevanja.
Kot so dodali na Občini 
Jesenice, bodo občani še 
naprej imeli tudi možnost 
prijave na razpise Eko skla-
da, ki vsako leto razpisuje 
nepovratne finančne spod-
bude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje ener-
gijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb. 

Denar za energetsko 
sanacijo še prihodnje leto
Občina Jesenice bo predvidoma še prihodnje leto objavila razpis za energetsko sanacijo stavb, zatem 
pa se sredstva v ta namen ne bodo več dodeljevala.

V zadnjih letih je bila energetsko sanirana večina stavb na 
Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič

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

JESENICE,04/5863370
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KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085
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- za me nja va sta rih oken

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

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 8/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 40, ki je iz šel 20. maja 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 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

ZA
VO

D
 Z

A 
Š

P
O

R
T 

JE
S

E
N

IC
E

, 
LE

D
AR

S
K

A 
U

LI
C

A 
4

, 
JE

S
E

N
IC

E

Urša Peternel

Od januarja letos je na Cen-
tru za socialno delo (CSD) 
Jesenice prek javnih del za-
poslena prevajalka, ki poma-
ga pri prevajanju v vseh je-
seniških ustanovah, kjer se 
pogosteje srečujejo s tujci. 
Delež tujcev v občini na-
mreč znaša kar 7,8 odstotka, 
kar je precej več od sloven-
skega povprečja, kjer znaša 
5,2 odstotka. Kot je dejala 
direktorca CSD Jesenice 
Anita Bregar, so strokovne 
delavke centra čedalje pogo-
steje ugotavljale, da zelo tež-
ko komunicirajo s tujci, ki 
ne znajo slovensko, same pa 
ne govorijo albansko, make-
donsko ... Ker se je pokaza-
lo, da imajo podobne težave 
tudi v drugih jeseniških 
ustanovah, denimo v bolni-
šnici, na zavodu za zaposlo-
vanje, v šolah, je Bregarjeva 
začela iskati rešitev, ki bi 
bila racionalna in učinkovita 
in bi olajšala sporazumeva-
nje v pogovorih izven uprav-
nih postopkov, ne le na cen-

tru, ampak v vseh jeseniških 
ustanovah, kjer se pogosteje 
srečujejo s tujci. Idejo je 
podprla Občina Jesenice in 
tako so prek javnih del zapo-
slili prevajalko Resnijo 
Ređepi, ki govori pravzaprav 
vse jezike nekdanje Jugosla-
vije: hrvaško, srbsko, bosan-
sko, makedonsko, albansko 

in seveda tudi slovensko, 
obenem pa tudi angleško. 
Ima peto stopnjo izobrazbe, 
v Makedoniji je poučevala 
angleščino v osnovni šoli in 
ima naziv sodelavec preva-
jalca. Ređepijeva, ki prihaja 
iz Makedonije, v Sloveniji 
pa živi že petnajst let, ta čas 
sodeluje z devetimi jeseni-

škimi ustanovami: Osnovno 
šolo Prežihovega Voranca, 
Osnovno šolo Toneta Čufar-
ja, Osnovno šolo Poldeta 
Stražišarja, Srednjo šolo Je-
senice, Vrtcem Jesenice, 
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce, Zavodom RS za zaposlo-
vanje, Upravno enoto Jese-
nice in Centrom za socialno 
delo Jesenice. Iz omenjenih 
ustanov Resnijo pokličejo, 
ko jo potrebujejo, prav tako 
je za njih pripravila dvoje-
zične zloženke, vabila, vpi-
snice za vrtec ... Največ dela 
z učenci v osnovnih šolah, 
prevaja staršem na govoril-
nih urah ... Po besedah Ani-
te Bregar je Ređepijeva zave-
zana h korektnemu prevaja-
nju in k zaupnosti informa-
cij. Med uporabniki je zelo 
dobro sprejeta in je po bese-
dah Anite Bregar res prava 
oseba za to delo. »Tudi ko se 
konec leta projekt javnih del 
izteče, si bomo prizadevali, 
da najdemo možnost, da 
ostane, kajti potrebe po nje-
nem delu zagotovo so,« je 
dejala Bregarjeva. 

Prevajalka za tujce
Zaradi velikega števila tujcev, ki živijo na Jesenicah, so prek javnih del zaposlili prevajalko, ki pomaga 
pri komunikaciji v različnih ustanovah.

Prevajalka Resnija Ređepi in direktorica CSD Jesenice Anita 
Bregar / Foto: Gorazd Kavčič

V sredo, 1. junija, bo z začetkom ob 20. uri v Športni dvorani 
Podmežakla potekal dobrodelni koncert za fasado gledališča. 
Naslov so mu dali Fasadni toni, na njem pa bodo zbirali de-
nar za dokončanje obnove fasade stavbe, v kateri deluje Gle-
dališče Toneta Čufarja Jesenice, zamenjati pa želijo tudi do-
trajana okna, je povedala direktorica gledališča Branka Smo-
le. Na koncertu bodo poleg »hišnega« pihalnega orkestra in 
gledališčnikov nastopila tudi znana imena s slovenske glas-
bene in zabavne scene, obljublja Smoletova. Med njimi bodo 
Aleksander Mežek, Braco Koren, Hišni ansambel Avsenik, 
Janez Lotrič, Ivan Andres Arnšek, Klemen Bunderla, Klemen 
Torkar, Monika Bohinec, Manca in Benjamin Izmajlov, Rena-
ta Mohorič, Tanja Žagar, Ula Ložar in številni drugi.

Fasadni toni

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice bo tudi letos pri-
pravila deseturni dobrodelni tek Jesenice tečejo, že šesti po 
vrsti. Potekal bo v soboto, 28. maja, z začetkom ob deseti uri, 
zaključil pa se bo ob 20. uri. Krog bo dolg dva kilometra, star-
tno in ciljno mesto bosta pri TVD Partizan, vsak udeleženec 
pa naj bi pretekel vsaj en krog, lahko pa seveda tudi več. Or-
ganizatorji želijo, da bi vsak udeleženec prispeval deset evrov, 
družina pa dvajset evrov, ves zbrani denar pa bodo namenili 
letovanju socialno ogroženih otrok v Pineti pri Novigradu. Po 
podatkih sekretarja društva Boštjana Smukavca so z izkupič-
kom teka v teh letih omogočili letovanje kar 82 otrokom.

Jesenice tečejo

Občinska svetnica Zdenka 
Kajdiž je na eni od prejšnjih 
sej občinskega sveta dala 
pobudo, naj na spletni stra-
ni Občine Jesenice in v gla-
silu občine objavijo lokaci-
je, kjer se v občini nahajajo 
avtomatski eksterni defibri-
latorji. Ines Dvoršak iz kabi-
neta župana je odgovorila, 
da Občina Jesenice oziroma 
Občinski štab Civilne zašči-
te občine Jesenice trenutno 
vzpostavljata mrežo defibri-
latorjev po celotni občini. 
"V proračunu občine Jeseni-
ce za leto 2016 so že zago-
tovljena sredstva za nakup 
dveh avtomatskih defibrila-
torjev (AED-naprav), ki se 
bosta tako še v tem letu pri-
družila štirim že obstoje-
čim, v naslednjih letih pa 
bomo v proračunu poskusi-
li zagotoviti sredstva še za 
dodatno število potrebnih 
defibrilatorjev. Hkrati je Ob-
činski štab Civilne zaščite 
občine Jesenice pred krat-
kim na večja jeseniška pod-
jetja naslovil dopis s pozi-
vom oziroma vabilom, naj 
se z donacijo ali s samim 
nakupom defibrilatorja tudi 
sami pridružijo skrbi za ve-
čjo varnost občanov. Na 
podlagi prejetih odzivov in 
nabavljenih defibrilatorjev 
bo tako vzpostavljena mre-
ža defibrilatorjev (ki se bo v 
prihodnjih letih še nadgra-
jevala), obvestilo o slednji, 
skupaj s popolnim sezna-
mom lokacij, na katerih se 
nahajajo, pa bomo objavili 
tudi na spletni strani Obči-
ne jesenice in v Jeseniških 
novicah."

Kje se nahajajo 
defibrilatorji

Občinski svetnik Elvis Vukalić je obvestil župana, da s 1. ma-
jem odstopa z mesta člana občinskega sveta. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako že sprejela 
ugotovitveni sklep, da mu mandat predčasno preneha. Prene-
ha mu tudi funkcija člana odbora za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe. Komisija je tudi že pozvala občinsko volil-
no komisijo, da ugotovi, kateremu kandidatu z liste Delavska 
lista JA Jeseniška alternativa pripada nadomestni mandat.

Občinski svetnik odstopil
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Občina Jesenice je pred 
časom začela intenzivneje 
spodbujati trajnostno mobil-
nost, katere osnovni cilj je 
zadovoljiti potrebe vseh lju-
di po mobilnosti, obenem 
pa zmanjšati promet, ones-
naževanje, emisije toplogre-
dnih plinov in porabo ener-
gije. Ena od takšnih aktivno-
sti je tudi spodbujanje kole-
sarstva, zato so pred začet-
kom kolesarske sezone na 
Stari Savi na Jesenicah pri-
pravili dogodek z naslovom 
Grem s kolesom! Občini 
Jesenice so se pri organiza-
ciji pridružili Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 

prometu občine Jesenice, 
Policijska postaja Jesenice, 
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Jesenice, 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica ter Aljoša 
Žnidar iz Projekta Natura. Z 
dogodkom so želeli spodbu-
diti občane k večji uporabi 
koles, obenem pa so opozar-
jali na pomen varnosti kole-
sarjev.  
Udeleženci so se lahko pre-
izkusili na spretnostnem 
kolesarskem poligonu, prei-
zkusili svoje psihofizične 
sposobnosti z uporabo tako 
imenovanih alkoočal, od 
policistov, redarja in Aljoše 
Žnidarja, ki se s kolesars-
tvom ukvarja tudi profesio-

nalno, pa so slišali številne 
koristne nasvete o pravilni 
in varni vožnji s kolesom. 
Nazadnje je bilo organizira-
no tudi manjše tekmovanje 
po spretnostnem poligonu, 
tekmovalci z najboljšim 
rezultatom pa so prejeli tudi 
nagrado. 
Na dogodku so promovirali 
tudi avtomatiziran kolesar-
ski sistem JesNICE Bikes, ki 
letos deluje drugo sezono, 
in udeleženci so lahko prei-
zkusili tudi električna ali 
navadna kolesa iz sistema.
Dogodka se je udeležilo zla-
sti veliko mladih kolesarjev 
ter tudi oba podžupana obči-
ne Jesenice Miha Rebolj in 
Vera Pintar.
"Namen dogodka je bil pred-
vsem spodbujanje občanov k 
večji in varnejši uporabi 
koles. S kolesarjenjem se 
namreč krepi zdravje posa-
meznika, hkrati pa ima tudi 
multiplikativne učinke na 
samo mesto in njegove pre-
bivalce, saj se s tem zmanjša 
uporaba motornih vozil, pos-
ledično pa tudi onesnaževa-
nje, kolesarjem pa tudi ni 
treba skrbeti niti za gorivo 
niti za parkirne prostore," so 
o namenu dogodka povedali 
na Občini Jesenice.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA JESENIC

Grem s kolesom!
Občina Jesenice je v sklopu spodbujanja trajnostne mobilnosti na Stari Savi 
pripravila dogodek z naslovom Grem s kolesom!, s katerim je želela 
spodbuditi občane k večji uporabi koles.

Dogodka se je udeležilo predvsem veliko mladih kolesarjev. / Foto: Občina Jesenice

Kolesaril je tudi jeseniški podžupan Miha Rebolj (na sliki desno).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohe-
zijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna 
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, pred-
nostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih stra-
tegij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urba-
ne mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditveni-
mi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane 
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Urša Peternel

Obrtno-podjetniška zbornica 
Jesenice je v sodelovanju z 
Občino Jesenice in Velepos-
laništvom Indije v Kosovi 
graščini na Jesenicah pripra-
vila okroglo mizo o možnos-
tih poslovanja z Indijo. Pos-
lovnež Davorin Likovič je 
predstavil svoje izkušnje s 
poslovanjem v tej državi. Kot 
je dejal, indijska podjetja v 
Sloveniji ne iščejo kapitala, 
temveč znanje, tehnologije, 
»know-how«, mlade znans-
tvenike z dobrimi idejami. 
Indijski trg je ogromen, vrata 
slovenskim podjetjem na 
njem pa so odprta na stežaj, 
je dejal. Po njegovih izkuš-
njah Indijci Slovenijo dobro 
poznajo še iz časov Jugosla-
vije, velika prednost pa je 
tudi v tem, da je zaradi zna-
nja angleščine z Indijci pos-
lovati lažje kot denimo s 
Kitajci. Ima pa poslovanje 
nekaj posebnosti, saj so 
Indijcem zelo pomembni 
medosebni odnosi. Posel se 
tako spelje le, če se ustvarita 

dober odnos in zaupanje. V 
veliko pomoč slovenskim 
podjetnikom pri vstopu na 
indijski trg je tudi indijski 
veleposlanik Sarvajit Chakra-
varti, ki se je – ob jeseniškem 

županu Tomažu Tomu Men-
cingerju – tudi udeležil sre-
čanja. Kulturni most med 
Slovenijo in Indijo pa vzpos-
tavlja umetnica, slikarka Bri-
na Torkar, Jeseničanka, ki 

živi v Ljubljani, z Indijo pa je 
povezana prek očeta, ki je 
Indijec. »Če si gost Indijca, 
postaneš del družine in tudi 
to je del poslovanja,« je deja-
la Brina.

Priložnosti v Indiji
Na Jesenicah je potekala okrogla miza o možnostih poslovanja z Indijo. 

Indijski veleposlanik Sarvajit Chakravarti je županu Tomažu Tomu Mencingerju podaril 
umetniško delo iz njegove vasi v Indiji. / Foto: Andraž Sodja

Andraž Sodja

Praznik dela so Jeseničani z 
osrednjo prvomajsko prosla-
vo že tradicionalno obeležili 
na Pristavi v Javorniškem 
Rovtu, kjer se je zaradi sla-
bega vremena letos zbralo 
precej manj obiskovalcev 
kot običajno. Zbrane je poz-
dravil jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger, 
slavnostni govornik, pod-
predsednik sindikata kovin-
ske in elektro industrije 
SKEI Vili Novak pa je pou-
daril: »Ko smo se odločali za 
samostojno Slovenijo, nam 
je bilo obljubljeno marsikaj. 

Do politike moramo biti kri-
tični, saj skoraj nič od oblju-
bljenega niso realizirali. V 
upravljanje so dobili dokaj 
razvito državo s pridnimi 
delavskimi rokami in narav-
nimi bogastvi. Danes pa lah-
ko ugotovimo, da imamo 
veliko število delavcev in 
delavk, ki zaslužijo ravno 
toliko, da se stežka prebijajo 
iz meseca v mesec, veliko 
jih živi na pragu revščine, 
upokojence, ki dobijo ravno 
toliko pokojnine, da lahko 
plačajo položnice, in mlade, 
ki se kljub službi ne morejo 
osamosvojiti, srečneži pa so 
tisti, ki službo sploh imajo.« 

Prvi maj v dežju

V prireditvenem šotoru se je zbralo okrog dvesto ljudi.
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Po hudem žledolomu v letu 
2014 je bilo v jeseniški obči-
ni poškodovanih oziroma 
polomljenih zelo veliko dre-
ves, zlasti v samem središču 
mesta. Delavci JEKO-IN so 
polomljena drevesa odstra-
nili, Občina Jesenice pa je 
že takrat obljubila, da bodo 
poskrbeli za novo zasaditev 
drevja in grmovnic. Kot je 
dejal vodja procesa vzdrže-
vanja javnih površin v JE-
KO-IN Blaž Knific, so v ta 
namen sestavili posebno 
komisijo, v kateri sta dva 
predstavnika JEKO-IN, en 
predstavnik Občine Jeseni-
ce in predstavnik krajevnih 
skupnosti Aljoša Ulčar, ki je 
obenem tudi strokovnjak za 
področje urejanja parkov in 
zelenic. Člani komisije so si 
na terenu ogledali stanje, 
zatem pa pozvali tudi kra-
jevne skupnosti, naj podajo 
predloge in pobude za novo 

zasaditev. Na osnovi ogle-
dov in prejetih predlogov so 
pripravili načrt zasaditev in 
ga posredovali v pregled in 
potrditev na Komunalno di-
rekcijo Občine Jesenice. 
"Nismo sadili na pamet, 
upoštevali smo lego, razno-
likost cvetenja, izbirali smo 
zlasti avtohtone rastline," je 
dejal Knific. Saditi so začeli 
že lani oktobra in nadaljuje-
jo letos, doslej pa so na novo 
posadili devetdeset dreves 
in grmovnic, zlasti omorik, 
javorjev, bukev, gabrov, ja- ponskih češenj, tis in lip. 

Sadili so po vsej občini, naj-
več novega zelenja pa so se 
razveselili v središču mesta, 
na Tavčarjevi, Cesti revolu-
cije, Čufarjevem trgu, kjer 
so bile posledice žledoloma 
tudi najhujše. Obenem so 
pred kratkim poskrbeli še 
za odstranitev "štorov" ozi-
roma panjev korenin, ki so 
ostali po podiranju dreves. 
"Zelo dobro sodelujemo s 
podjetjem Gajles, ki skrbi 
za odvoz vej in ostankov 
dreves, financiralo pa je 
tudi nakup desetih sadik 
dreves," je povedal Knific. 
Po njegovih besedah so ob-
čani akcijo sprejeli zelo do-

bro, na JEKO-IN pa še ve-
dno prejemajo pobude ob-
čanov in krajevnih skupno-
sti za dodatne zasaditve. 
Nekaj dreves in grmovnic 
bodo posadili še ta mesec, 
akcijo pa bodo zaključili 
septembra. "Kot smo oblju-
bili, bodo Jesenice znova 
dobile nazaj zeleno podobo, 
parki in zelenice pa bodo 
zopet lepo urejene zelene 
površine za sprostitev in 
igro otrok. Pri tem je treba 
pohvaliti občane, ki se trudi-
jo za lepše mesto, čuvajo 
zelenice in na novo zasaje-
nem zelenju ne prihaja do 
vandalizma," je še dejal 
Blaž Knific.

Po žledolomu bodo 
Jesenice spet zelene
Potem ko je žled leta 2014 močno poškodoval drevje na javnih površinah na Jesenicah, je JEKO-IN v 
zadnjih mesecih po vsej občini na novo zasadil devetdeset dreves in grmovnic.

Sajenje dveh novih javorjev na Čufarjevem trgu. Na novo 
bodo posadili tudi lipo. / Foto: JEKO-IN

Pred kratkim so odstranili tudi "štore", to je ostanke 
požaganih dreves.

Konec aprila je 
novozapadli sneg 
znova poškodoval 
nekaj dreves in po 
besedah Blaža Knifica 
so delavci JEKO-IN 
polomljene veje že 
odstranili.

Nekaj visokih smrek, ki so motile okoliške 
stanovalce, so odstranili tudi v Spominskem 
parku. Na novo bodo zasadili nižjerastoča 
drevesa in grmovnice, in to predvidoma 
septembra.

Na Koroški Beli deluje kar ne-
kaj uspešnih društev, ki ne-
nehno skrbijo za izjemno pe-
stro dogajanje v kraju. Med 
najbolj aktivnimi so nedvo-
mno Farno kulturno društvo, 
Kulturno društvo Možnar, 
Prostovoljno gasilsko društvo 
in še bi lahko naštevali. Svoje 
dodajo tudi številni angažira-
ni posamezniki in neformalne 
skupine krajanov.
Preko leta v kraju potekajo šte-
vilni dogodki, od različnih raz-
stav v Farni hiši, proslav ob 
pomembnejših državnih pra-
znikih, dobrodelnih prireditev, 
gledaliških iger v dvorani in 

Dogodki in 
prireditve na 
Koroški Beli

Prejeli smo
poleti celo na prostem, kuhanja 
kope, streljanja z možnarji, 
blagoslova motornih koles, tra-
dicionalnega Stamarskega po-
kala na vrhu Belščice itn. Gre 
za vsebinsko bogate in raznoli-
ke dogodke ter prireditve, s ka-
terimi se težko pohvali še ka-
kšen kraj v naši občini.
Zavedati se je potrebno, da je v 
izvedbo navedenih dogodkov 
vloženo izjemno veliko truda, 
energije in časa prizadevnih 
posameznikov in skupin. Zato 
bi bilo pošteno, da se jih, skupaj 
s spodaj podpisanim, udeležu-
jemo v čim večjem številu in na 
ta način podpremo kulturno in 
družbeno dogajanje v kraju. 
Vsi dogodki so javno objavlje-
ni. Odzovimo se njihovim va-
bilom in s tem podprimo pri-
zadevna društva ter posame-
znike. Zaslužijo si. 

Robert Sušanj,  
Koroška Bela 

Občina Jesenice je v sodelovanju z jeseniškimi krajevnimi 
skupnostmi in podjetjem JEKO-IN, d. o. o., Jesenice aprila 
organizirala čistilno akcijo, s katero vsako leto poskrbi za 
čistejše okolje. Po vseh krajevnih skupnostih se je je udele-
žilo veliko število posameznikov, hkrati pa so se povabilu 
odzvala tudi društva, šole in javni zavodi. Kljub številnim 
nabranim smetem, med katerimi so udeleženci pod nase-
ljem Prihodi našli celo 30-milimetrski protiletalski naboj iz 
časov JLA, pa je razveseljiv podatek, da je zbranih smeti 
vsako leto manj, kar kaže na vedno večjo oziroma boljšo 
okoljsko ozaveščenost občanov. Za skrb, čas in dobro voljo 
vseh udeležencev, hkrati pa za angažiranost in pomoč pod-
jetja JEKO-IN, d. o. o., se župan Tomaž Tom Mencinger in 
vsi predsedniki krajevnih skupnosti iskreno zahvaljujejo.

Zahvala za sodelovanje v čistilnih akcijah

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (RAGOR) v sode-
lovanju z Občino Jesenice že več let izvajajo projekt Devej-
mo po starem. "S projektom želimo spodbuditi kmete k 
ohranitvi tradicionalnih kmetijskih praks. Izvajalcem del 
bomo omogočili finančno pomoč za izvedbo tradicional-
nih del. Obsekovanje ali smukanje listavcev (predvsem je-
sena in bresta) za krmo domačim živalim je bila nekoč 
kmetijska praksa, prisotna v vseh hribovskih predelih Go-
renjske. Danes jo ohranjajo le še redki posamezniki, zato 
je del vzpodbud namenjen njim. Drugi del vzpodbud je 
namenjen izdelavi lesenih korit na planinah, pašnikih in 
drugih kmetijskih površinah za namene napajanja živine, 
saj vse prevečkrat korita zamenjujejo odslužene kopalni-
ške kadi ali korita iz umetnih snovi. Vse zainteresirane za 
izvedbo navedenih del pozivamo, da nam pošljejo prijave 
na elektronski naslov klemen.klinar@ragor.si ali nas pokli-
čejo na telefonsko številko 04 581 34 16. V primeru večjega 
števila prijav bo o izbiri izvajalcev odločala komisija," je 
povedal Klemen Klinar z RAGOR-ja.

Devejmo po starem

Na seji sveta Krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava so se 
seznanili z odgovorom pristojnih glede postavitve rumene 
utripajoče luči na prometni znak pri stavbi KS, ki opozarja 
na dimenzije železniškega podvoza. Postavitev luči ni smo-
trna, ker se bo začela gradnja obvoznice, so jim pojasnili. 
Seznanili so se tudi z informacijo, da javni dražbi hiše na 
naslovu Blejska Dobrava 1 nista bili uspešni, zato Občina 
Jesenice vodi nadaljnje postopke s pogajanji. 

S seje sveta KS Blejska Dobrava ...

Sestali so se tudi člani sveta Krajevne skupnosti Plavž in 
med drugim govorili o problematiki parkiranja. Na pobudo 
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, da vsaka krajev-
na skupnost izdela predlog, kjer bi lahko uvedli modro cono, 
je svet KS Plavž predlagal, da se postopno uvede modro 
cono na parkirišču med Lekarno Plavž in trgovino »Čufar«. 

... in s seje sveta KS Plavž
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Urša Peternel

Golica team organizira tek-
movanje v smučarskih skokih 
Planica po Planici, ki bo pote-
kalo v soboto, 28. maja, s kva-
lifikacijami ob 10. uri. Tekma 
bo na maketi planiške velikan-

ke, v merilu 1 : 16,7 m, in sicer 
v Kajžah, Planina pod Golico 
57a. Nastopilo bo 75 tekmoval-
cev iz 16 držav, ves izkupiček 
sponzorjev pa bo namenjen v 
humanitarne namene oziro-
ma za nakup defibrilatorja za 
Planino pod Golico. 

Planica po Planici
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jese-
nice je nedavno potekala 
predstavitev knjige Eda Tor-
karja z naslovom Srečne 
frizerke. Torkar, sicer Jese-
ničan, ki pa že skoraj dve 
desetletji živi v Radovljici, 
že vrsto let ni objavil nobe-
ne knjige, pravzaprav ni 
niti pisal kaj dosti, je pove-
dal. Pred nekaj leti pa je 
vendarle znova začel ustvar-
jati, in to v dolgih nočeh 
brez spanca. "Ped nekaj leti 
sem preživljal resno živ-
ljenjsko krizo, ki pa na sre-
čo ni pustila hujših posle-
dic kot to, da imam od 

takrat težave s spanjem. A 
ne jemljem uspavalnih tab-
let, zvečer si raje skuham 
močno črno kavo in ponoči 
pišem zgodbice. Ta knjiga 
je plod mnogih neprespa-
nih noči ...« Zgodbice je 
najprej začel objavljati na 
svojem blogu Obujenke, ob 
pomoči prijateljice, obliko-
valke Tanje Radež pa je 
konec lanskega leta knjiga, 
žepnica, ki ji je dal naslov 
Srečne frizerke, izšla pri 
založbi eBesede. Na 280 
straneh je objavljenih sto 
izbranih zgodbic, vse so 
kratke, imajo le po dve, tri 
strani. »Eno napišem v eni 
noči, največ dveh. Pišem o 
vsem. Zgodbice imajo ose-
bno noto, a to ne pomeni, 
da s svojo krvjo in življen-
jem odgovarjam za vsako 
zapisano besedo. V zgodbi-
cah ne rešujem svojih živ-
ljenjskih problemov, niso 
preveč "zatežene", temveč 
bolj radožive. Pomembno 
mi je predvsem, kako so 
napisane,« je dejal. In zakaj 

naslov Srečne frizerke? 
Zato, ker je to naslov ene od 
kratkih zgodbic, sicer pa 
naslov nima globljega 
pomena. Tudi sicer so 
zgod bice tako različne, da 
so v knjigi razporejene po 
abecednem redu naslovov, 
je pojasnil. Pa bo zdaj, ko je 
znova "prišel na okus pisa-
nja", še pisal in objavljal? 
"Zabubil sem se v tole pro-
vinco in izgubil stik z zalo-
žbami, literarnim življen-
jem. Sicer je bolj udobno, 
če ti knjigo izda založba, a 
moraš dolgo čakati. Če bom 
še kaj napisal, bom zato 
izdal v samozaložbi."

Sto kratkih zgodb
Srečne frizerke je naslov nove knjige kratkih zgodb jeseniškega pisatelja Eda Torkarja.

Edo Torkar v Občinski knjižnici Jesenice / Foto: Anja Peternelj

"Če po pravici povem, 
so mi Jesenice bolj 
všeč kot Radovljica ... 
Na Jesenice redno 
hodim, tu imam 
prijatelje, sestre,  
drugo sorodstvo ..."

"Ne potrebujem dosti 
spanja. Če spim štiri 
ure na noč, mi 
ostanejo štiri ure za 
pisanje. Noč je dober 
čas za ustvarjanje ..."

Med 13. in 22. majem po vsej 
državi poteka Teden ljubitelj-
ske kulture. Tudi na Jeseni-
cah se v tem tednu vrstijo 
različni kulturni dogodki. 
Tako je v Kulturnem domu 
na Javorniku že potekalo sre-
čanje Kekčeva pesem v orga-
nizaciji Območne izpostave 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti (JSKD) Jesenice, v 
Kolpernu je bila na ogled lut-
kovna predstava Mojca 
Pokraculja v izvedbi gledališ-
ča Ringo raja, v Glasbeni šoli 
Jesenice so pripravili nastop 
godalnega orkestra in har-
monikarjev. Drevi, v petek, 
ob 18. uri pa v DOLIK-u odpi-
rajo razstavo Lepota je umet-
nost ob zaključku tretjega 
likovnega natečaja za mlade. 
Razstava najboljših likovnih 
del bo na ogled do 14. junija. 
Po besedah koordinatorke 
jeseniške območne izposta-
ve JSKD Petre Ravnihar letoš-
nji Teden ljubiteljske kulture 
sovpada s Tednom vseživ-
ljenjskega učenja, njun sku-
pni slogan pa je Učenje in 
kultura z roko v roki. Teden 
ljubiteljske kulture je sicer 
namenjen ozaveščanju jav-
nosti o razširjenosti, kakovo-
sti in pozitivnih vplivih ljubi-
teljske kulture na sodobno 
družbo.

Teden ljubiteljske 
kulture
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Matjaž Klemenc

Kaj je bil glavni razlog, da si 
se odločila za plezanje?
"Prijatelji so mi predlagali 
športno plezanje. Dobra 
družba in pozitivno vzdušje 
pa je bil razlog, da sem osta-
la. Vse se je začelo pred peti-
mi leti."

Je bilo športno plezanje prvi 
šport, ki si ga trenirala?
"Pred tem sem kratek čas 
trenirala taekwon-do in te-
nis. Kljub temu da mi je bil 
tenis kar všeč, nisem preveč 
zavzeto trenirala. V špor-
tnem plezanju je druga 
zgodba. Tu res uživam in 
dobro delam."

Kdo te je do sedaj treniral?
"Trenirala sem pod vod-
stvom Tjaše Kosič, Katje Kli-
nar, Polone Kobentar in 
Nadje Kosič." 

Koliko treningov opraviš v 
tednu dni?
"Treniram štirikrat teden-
sko po dve uri. Ob koncih 
tedna so po navadi na spore-
du tekmovanja."

Sezona se počasi bliža h kon-
cu. Kako si zadovoljna z njo?
"Po eni strani sem zadovolj-
na, po drugi strani bi lahko 
dosegla še kaj več. Z rezulta-
ti sem kar zadovoljna. Bili 
pa so tudi trenutki, ko je 
zbranost pri plezanju malce 
popustila in s tem je odšla 
še boljša uvrstitev po vodi."

Na katerih tekmovanjih si 
nastopala letos?
"V IRCC-ligi ter v Zahodni 
ligi. Junija se začne prva tek-
ma za državno prvenstvo."

Kaj pričakuješ na tem držav-
nem prvenstvu?
"Državno prvenstvo je sesta-
vljeno iz več tekem. Želja je 

uvrstiti se čim višje. Zadovo-
ljila me bo vsaka uvrstitev 
med prvo deseterico."

Si do sedaj tekmovala tudi 
izven Slovenije?
"Nekaj izkušenj imam tudi 
s tekem izven Slovenije. 
Tekmovala sem v Avstriji, 
Italiji in na Hrvaškem."

Dosedanji uspeh, ki bi ga 
postavila na prvo mesto?
"Tretje mesto v skupnem 
seštevku Zahodne lige."

Se spomniš svoje prve tek-
me?
"Seveda. To je bilo v domači 
dvorani, osvojila pa sem tri-
najsto mesto."

Je bilo takrat kaj treme?
"Na tisti tekmi je bila trema 
kar prisotna. Danes je priso-
tna le še pozitivna trema."

V športnem plezanju je kar 
nekaj disciplin. Ti je katera 
še posebej pri srcu?
"Težavnostno plezanje mi je 
najbolj všeč. Predvsem zara-
di moje boljše vzdržljivosti. 
Pri balvanskem plezanju 
sem dostikrat premajhna." 

Omenila si vzdržljivost kot 
dobro lastnost. Kaj je tisto, 
na kar te trenerka največkrat 
opozori?
"Včasih premalo razmi-
šljam, kako se postaviti, da 
bo težišče na pravem mestu 
in da bom gib izvedla v celo-
ti. Tukaj štejejo tudi malen-
kosti in če eno malenkost 
»spregledaš«, sledi padec."

Rada plezaš tudi v skalah?
"V tem uživam, saj se doga-
ja v naravi, na svežem zraku 
in v lepem razgledu. Vsaka 
smer v naravnem plezališču 
je drugačna, kar pa od mene 
zahteva iznajdljivost in kon-
centracijo."

Te je kaj strah višine?
"Na začetku res ni bilo prije-
tno, a z leti sem se višine 
povsem navadila in strahu 
praktično ni več."

Imaš v klubu dobro konku-
renco?
"Ja, konkurenca je dobra. Še 
posebej me veseli, da se vsi 
med seboj spodbujamo."

Ti ustrezajo tehnično bolj ali 
manj zahtevne stene?
"Bolj mi ustrezajo zahtevne 
stene."

Imate v klubu dobre pogoje 
za trening?
"Pogoji so kar zadovoljivi. 
Škoda je le to, da umetna 
plezalna stena ni malce 
višja."

Imate še kje druge, razen na 
Jesenicah, treninge?
"Včasih gremo v Avstrijo, v 
St. Johann in v Celovec, ter v 
Ljubljano." 

Ocena tvoje najbolj zahtev-
ne preplezane stene?
"Moja najbolj zahtevna pre-
plezana smer ima oceno 
7b."

Kako usklajuješ šolo in ple-
zanje?
"V šoli mi gre dobro. Zave-
dam se, da moram narediti 
vse za šolo v določenem času. 
To me motivira, saj je želja, 
da grem na trening, velika."

Kaj si želiš v plezanju v pri-
hodnosti?
"Želim si čim več stopničk."

Uživa v plezanju
Štirinajstletna Laura Radman z Jesenic je članica Športnoplezalnega odseka Jesenice.

Laura Radman

Matjaž Klemenc

V dvorani v Zalogu je pote-
kalo državno prvenstvo v 
curlingu, že sedmo po vrsti. 
Jeseničani so imeli svoje za-
stopnike tako v moški kot v 
ženski konkurenci. V moški 
konkurenci je nastopilo štiri-
najst ekip. Ekipa Mamuta je 
morala priznati premoč šele 
v finalu. Srebra so se veselili 
Štefan Sever, Aljaž Stopar, 

Noel Gregori, Luka Prezelj 
in Matej Šmuc. Na tretjo sto-
pničko je stopila ekipa Mo-
deli, za katero so igrali Zvo-
ne Sever, Matjaž Prezelj, 
Domen Zalokar in Mitja Do-
noša. Državnega naslova se 
je veselila ekipa Bojsom iz 
Zaloga. Jeseničani so bili za-
stopani še s tremi ekipami, 
in sicer Team Razinger, Svi-
zci in Dr. Mudnik. Uspeh je 
dopolnila ženska ekipa TOP 

4 (Nika in Patricija Černe, 
Ana Smolej, Petra Klemenc, 
Anja Kresnik), ki je v finalu 
izgubila z ekipo Ledene Koc-
ke iz Curling kluba Ljublja-
na. Nastopila je še ena jese-
niška ženska ekipa, in sicer 
Ledolomilke. V Zalogu so se 
merili tudi v mladinski kon-
kurenci. Jeseniška ekipa 
TOP 4 (Nika in Patricija Čer-
ne, Ana Smolej, Nika Sveti-
na) se je veselila naslova. 

Mešano jeseniška-zaloška 
ekipa Topli Štumfki (Meta 
Šebat, Lea Bertoncelj, Freia 
Verbinc, Bronja Vencelj 
Merc) je bila tretja. Fantje so 

dobili še dve medalji: lanski 
zmagovalci Taped ducks 
(Blaž Kusterle, Simon Lan-
gus, Tilen Zupan, Štefan 
Volk) so bili tokrat drugi, 

uspeh so dopolnili Mamuti 
(Štefan Sever, Aljaž Stopar, 
Noel Gregori, Luka Prezelj) z 
bronasto medaljo. Nastopili 
so še Polar bears in Tanovi.

TOP 4 državne 
prvakinje
Ženska mladinska ekipa v curlingu TOP 4 je osvojila državno prvenstvo,  
v članski konkurenci pa so Mamuti in ženska ekipa TOP 4 postali državni 
podprvaki.

Mladinci z medaljami državnega prvenstva 

Jeseniški balinarji, ki tekmujejo v 2. Ligi vzhod-center, so 
slabo odprli spomladanski del. Če se vrnemo malo nazaj, v 
jesenski del, so le-tega končali na prvem mestu, s točko 
prednosti pred ekipo Rogovila Tele TV. V uvodnih dveh tek-
mah so doživeli dva poraza. V 8. kolu so doma izgubili z 
ekipo Polje z 8:14, sledil pa je še poraz v gosteh z ekipo Bi-
strica s 17:5. V zadnjem kolu so le popravili slab začetek z 
domačo zmago 17:5 proti ekipi Sodražica. Na lestvici vodi 
ekipa Rogovila Tele TV S 26 točkami. Jeseničani so drugi z 
21 točkami.

Slabše nadaljevanje

Članska reprezentanca Slovenije v tradicionalnem karateju 
se je udeležila mednarodnega turnirja Mostar 2016. Nasto-
pili so karateisti iz Srbije, Hrvaške, Slovenije ter Bosne in 
Hercegovine. V reprezentanci so bili tudi člani Karate kluba 
MI-KI z naslednjimi rezultati. Nina Rupnik je bila trikrat zla-
ta in dvakrat bronasta, Sara Ravnik po enkrat zlata in srebr-
na ter dvakrat bronasta, Karin Pazlar enkrat zlata in enkrat 
srebrna, Aleksander Jovanovič po enkrat zlat, srebrn in bro-
nast, Matija Legat pa enkrat srebrn.

Karateisti uspešni v Mostarju

Po porazu proti ekipi Rudar Trbovlje so jeseniški nogometa-
ši zabeležili še štiri poraze. Doma so izgubili s Savo Kranj z 
0:1 in z Leščani z 1:2 (S. Tiganj), v gosteh pa z ekipo Bravo 
z 1:4 (Jagundžija) in z enakim rezultatom proti Žirem (Dra-
gosavac). Dve koli pred koncem so Jeseničani na predza-
dnjem, trinajstem mestu z 19 točkami. Jutri gostujejo v Ko-
mendi, v zadnjem kolu pa doma gostijo Ilirijo. Pred člansko 
ekipo, kar se tiče obstanka v 3. ligi, je izredno težka naloga.

Nogometaši v težavah

Odbojkarice Zgornje Gorenjske so si skozi kvalifikacije pribo-
rile obstanek v 1. ligi. Mirno lahko rečemo, povsem zasluže-
no. V rednem delu so prvi del odigrale slabše. Končni zbir sta 
bili dve zmagi (Braslovče 3:0, Aliansa Šempeter), zmaga 3:2 s 
Kema Puconci in minimalni poraz 2:3 z Vital Ljubljano. Brez 
točk so ostale na naslednjih tekmah: Nova KBM Branik, dva-
krat 0:3, GEN-I-Volley, dvakrat 1:3, Braslovče 0:3, Luka Koper 
0:3, 1:3, Calcit Ljubljana 1:3, 0:3, Kema Puconci 0:3, Aliansa 
Šempeter 1:3, Vital Ljubljana 0:3. Prvi del so končale na 
osmem mestu z 12 točkami. To jih je pripeljalo v Zeleno sku-
pino, vse točke z rednega dela pa so prenesle naprej. V zeleni 
skupini so se do konca borile za prvo oz. drugo mesto, ki je 
vodila v modro skupino, v skupino, ki je na koncu izluščila 
najboljšo ekipo v Sloveniji za sezono 2015/2016 (stari in novi 
prvak Calcit Ljubljana). Gorenjke so v skupini dosegle le eno 
zmago, ki je štela tri točke (Aliansa Šempeter 3:1). Dvakrat so 
zmagale s 3:2 (Aliansa Šempeter, Formis), dvakrat izgubile z 
2:3 (Kema Puconci, Formis) in enkrat ostale brez točk (Kema 
Puconci 1:3). Skupno so osvojile 21 točk in tretje mesto v sku-
pini. Niso napredovale v Modro skupino in niso direktno iz-
padle v 2. ligo. Za obstanek v ligi so se dvakrat pomerile z 
ekipo Ankaran Hrvatini. Velik del naloge so opravile že na 
domači tekmi, ki so jo dobile s 3:0. Odlično so opravile tudi s 
povratno tekmo, ki so jo prav tako dobile s 3:0. Če vemo, da 
gre za zelo mlado ekipo, je obstanek za igralke in trenerja Iz-
toka Kšelo lep uspeh.

Zaslužen obstanek odbojkaric v ligi
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Pia Kokelj

Na Ljudski univerzi Jesenice 
skupaj z blogerko Barbaro 
Završnik prirejajo zanimiva 
srečanja, ki so v prvi vrsti 
namenjena nosečnicam, 
novopečenim ali bodočim 
mamicam, hkrati pa vsem, 
ki vas zanimajo teme, pove-
zane z zanositvijo, nosečnos-
tjo in materinstvom. 
Predavanja so poimenovali 
kar po naslovu Barbarinega 
bloga Dragi mali škrat, ki je 
pred kratkim ugledal luč sve-
ta. Gre za spletni projekt, na 
katerem so zbrani članki od 
zanositve pa vse do poroda, 
materinstva, o težavah, s 
katerimi se pri tem mamice 
soočajo, pa tudi o rešitvah, 
idejah, zabavi in vsem, kar 
spada zraven. Barbara je 
namreč dolgo navdušena 
prebirala nosečniške vsebi-
ne, nato pa sta se, kot pravi 
sama, v njeni glavi srečala 
firbec in ustvarjalnost in nas-
tala je spletna stran oziroma 
blog. »Sama še nisem mami-
ca, a sem nad nosečniškim 
svetom postala tako navduše-
na, da bi rada svoje znanje 
delil tudi z drugimi,« veselo 
pripomni študentka Special-
ne in rehabilitacijske pedago-
gike na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Na povabilo Ljud-
ske univerze, da bi skupaj 
organizirali poučna srečanja, 
se je z veseljem odzvala, saj 
je ravno to cilj njenega pro-
jekta, širiti informacije ter 

povezati dekleta in ženske 
različnih starosti in izkušenj. 
»Predavanja so zasnovana 
bolj kot druženja, saj želim, 
da bi pogovor potekal obojes-
transko. Na podana dejstva 
želim slišati komentarje, pri-
pombe, izkušnje, saj je to 
tisto, kar je najbolj pomem-
bno. Stvari, ki jih doživimo v 
praksi, in ne le na papirju.« 
Potekala bodo vsak drugi 
torek v mesecu v prostorih 
Ljudske univerze, za vnaprej 
pa imajo pripravljen tudi že 
vsebinski načrt. »Zasnovali 
smo nekaj tem, ki sem jih 
sama nato dobro preštudira-
la in pripravila predstavitev. 
Za začetek se bomo lotili naj-
bolj osnovnega nosečniškega 

vprašanja: »Noseča sem, kaj 
pa zdaj?«, nato sledi prikaz 
porodnega načrta, kaj lahko 
pričakujemo v devetih mese-
cih nosečnosti, konec maja 
se bomo dotaknili teme ple-
nic, v juniju pa še vzpodbud-
na debata o vseh mamicah 
sveta in njihovih nasvetih,« 
pojasni Barbara. 
Srečanja potekajo v okviru 
Centra za medgeneracijsko 
sodelovanje, saj si na Ljud-
ski univerzi želijo privabiti 
ljudi različnih generacij in s 
tem občanom približati 
samo univerzo in njihove 
projekte. Prvi del srečanj bo 
namenjen predvsem podaja-
nju snovi, drugi del pa si je 
Barbara zamislila bolj kot 

spoznavanje: »Želim, da bi 
se obiskovalke med sabo 
povezale, zato bo ta del v prvi 
vrsti čvekanje, izmenjavanje 
izkušenj, vprašanj itd. Skrat-
ka ne bo nam dolgčas, zato 
vse, ki jih omenjene teme 
zanimajo, lepo vabim, da se 
nam pridružijo.« Dogodki 
so brezplačni, vendar pa je 
potrebna prehodna prijava 
preko elektronske pošte Lju-
dje univerze. »Rada bi pou-
darila, da to ne bodo običaj-
na suhoparna predavanja, 
kjer bi citirala stališča stroke, 
ampak so nekakšna bližnjica 
do znanja, ki ga potrebuješ 
do poroda,« za konec še 
doda ustvarjalka bloga Dragi 
mali škrat.

Dragi mali škrat
Na Ljudski univerzi Jesenice so se začela predavanja blogerke Barbare Završnik, namenjena 
nosečnicam in mladim mamicam.

Avtorica bloga Dragi mali škrat Barbara Završnik

Andraž Sodja

Na tradicionalnem pomlad-
nem koncertu v dvorani Gle-
dališča Toneta Čufarja na 
Jesenicah so nastopili godbe-
niki pihalnega orkestra Jese-
nice - Kranjska Gora. V pro-
gramu se je orkester predsta-
vil s skladbami Dublin dan-
ces, Downtown divertimento, 
Contestant overture, Heat-
herwood portrait, And hold in 
memory ter On the Tamiami 
trail, dirigentsko palico pa so 
si podajali dirigenti dirigent-
ske šole slovenskih godb, ki je 
potekala na Jesenicah pod 
vodstvom vodje in mentorja 
Mira Sajeta, dolgoletnega 
dirigenta Pihalnega orkestra 
Krka in člana predsedstva 
zveze slovenskih godb, ki se 
je dirigentsko kalil na Braba-
nis Conservatoriumu v Til-
burgu na Nizozemskem. 
Med šestnajstimi dirigenti je 
bil tudi dirigent domačih god-
benikov Dejan Rihtarič.

Pomladni koncert z dirigenti
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je v soboto, 7. maja, v Gledališču Toneta Čufarja na 
Jesenicah pripravil tradicionalni pomladni koncert z gosti – dirigenti dirigentske šole. 

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora ob letošnjem pomladnem koncertu z dirigenti 
dirigentske šole

Pia Kokelj

Mlada akademska slikarka 
Helena Tahir od 12. maja 
dalje razstavlja v dveh nad-
stropjih galerije Kosove gra-
ščine. Njene bogate vizualne 
podobe bodo na ogled vse do 
18. junija. Tahirjeva je v 
ospredje svoje razstave pos-
tavila človeka, ki išče smisel 
v zanj nelogičnem svetu, sre-
čo v žalosti, svetlobo v temi, 
realnost v sanjah in fantaziji. 
Risbe in grafike izhajajo iz 
njenih likovnih prizadevanj 
in dognanj v sklopu zaključ-
ka študija na Akademiji za 
likovno umetnost in obliko-
vanje v Ljubljani (ALUO). 

24-letna umetnica, ki prihaja 
z Jesenic, se je v sklopu štu-
dija dve leti izobraževala tudi 
na Portugalskem, kjer je 
tudi diplomirala. Za njo je že 
več mednarodnih razstav, 
njena dela pa so bila objav-
ljena tudi v umetniški reviji 
Art Reveal Magazine, kar je 
za njo velika potrditev. Naj-
bolj jo zanimajo risanje, sli-
kanje, analogno fotografira-
nje in grafika, zato se je tudi 
na omenjeni razstavi pred-
stavila z digitalno grafiko, 
linorezi in grafiti. Avtorica 
trenutno ustvarja v Ljublja-
ni, kjer tudi nadaljuje študij 
na podiplomskem progra-
mu ALUO.

Svetloba in fantazija

Najbolj znano delo tokratne razstave je sklop treh grafitov 
z naslovom Uničenje.

IN MEMORIAM

Prvomajska budnica  
v Miškov spomin

Leta 1974 je zaradi Miloša Žvaba 
- Miška ponovno zaživela prvo-
majska budnica na Blejski Dob-
ravi. Ker je bil Miško glavni pobu-
dnik za budnico, velik ljubitelj 
motorjev in glavni serviser vseh 
motorjev na Blejski Dobravi in v 
okolici, saj mu je bilo to ''poprav-
ljanje'' v največje veselje, so bud-
ničarji in budničarke letos budni-
co priredili v njegov spomin.
Budničarji in budničarke so v tiši-
ni svoje motorje pripeljali pred 
njegovo delavnico. Zbralo se je 23 

motorjev z vozniki in sopotniki in še kar nekaj prijateljev in 
znancev. Gašper Tersoglav je imel krajši govor, nato so z 
vžigom motorjev za 20 sekund in minuto molka počastili 
njegov spomin. Ob odprti delavnici, prižgani luči in njegovi 
sliki je bil občutek tak, kot da je bil Miško dejansko z nami. 
V govoru je bilo omenjeno, da bo budnica postala Miškov 
memorial in da se bo vsako leto začela tako kot letos, pred 
Miškovo delavnico.
Ob takem dogodku smo ponovno spoznali, kako je bil tudi 
širše spoštovan, zato bi se radi zahvalili vsem in vsakomur 
posebej za te ganljive trenutke.

Alenka in Barbara Žvab

Moped, s katerim je vozil v budnicah v letih od 1979 do 1993.

Milan Žvab - Miško
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Janko Rabič

Srečanja z znanimi ljudmi 
iz domačega okolja pri Dru-
štvu upokojencev Jesenice 
že osmo leto iz meseca v 
mesec odkrivajo nove in 
nove življenjske zgodbe po-
sameznikov in družin. Vne-
mi in volji voditeljice Albine 
Seršen gre zahvala, da širša 
javnost izve za ljudi, ki so 

sicer širše prepoznavni, ven-
dar o njihovem osebnem ži-
vljenju ni znanega veliko. Z 
iskrivim načinom vodenja 
zna pokukati v njihovo srce 
in dušo, tako, da včasih osta-
ne skritega prav malo. 
Spomladanski del srečanj je 
spet postregel z novimi go-
sti. Najprej je na "vroči stol" 
sedla Ivanka Zupančič z Je-
senic. Ženska, ki je bila naj-

prej desetletja predana po-
klicnemu delu v nekdanji 
Železarni in SIJ-u, še pose-
bej pa je znana in cenjena 
po družbenih aktivnostih. Iz 
nje izžareva velika volja po-
magati, kjer je le mogoče, 
prirojen ji je optimizem. Z 
resnim in odgovornim de-
lom opravlja več pomemb-
nih nalog in funkcij. Med 
drugim je bila dvajset let 

predsednica Območnega 
združenja RK Jesenice, vodi 
projekt Starejši za starejše 
pri Društvu upokojencev Je-
senice, je predsednica sveta 
krajevne skupnosti Plavž. 
V klepetu s člani družine 
Harej so obiskovalci spozna-
li njihov življenjski ritem, 
delo in vsakdanje obvezno-
sti. Miro in Jasna sta ves čas 
povezana z zdravstvom. 

Hčerka Nataša je direktorica 
Radia Triglav. Sin Edvard se 
zaradi drugih obveznosti sre-
čanja ni mogel udeležiti. Ja-
sna je kot dolgoletna fiziote-
rapevtka v Zdravstvenem 
domu Jesenice srečanje po-
pestrila na posebej zdrav na-
čin. Predstavila je nekaj 
osebnih vaj za dobro počutje, 
ki so jih vsi izvedli skupaj.   
75. majsko srečanje je bilo 
spet družinsko obarvano. Al-
bina je gostila družino Jer-
šin. Brane je več desetletij 
vpet v vsa športna dogajanja 
v občini Jesenice. Za vse-
stransko delo je letos prejel 
Bloudkovo plaketo, drugo 
najvišje priznanje za podro-
čje športa v Sloveniji. Gorda-
na je bila zaposlena kot ad-
ministratorka, Petra in Anja 
sta si izbrali poklic v zdra-
vstvu. Družinska srečanja 
včasih še posebej popestri 
kakšen najmlajši. Tokrat je 
bil to devetmesečni Miha, 
Anjin sin. Potrpežljivo je pre-
našal več kot uro dolg klepet 
odraslih in ni izgledalo, da bi 
mu bilo vse skupaj odveč. 

Vrtiljak življenjskih zgodb
Albina Seršen je v pomladnem nizu družabnih srečanj gostila Ivanko Zupančič, družino Harej in družino Jeršin.

Družina Harej Družina Jeršin

Urša Peternel

Petega maja, na svetovni 
dan higiene rok, so v Splo-
šni bolnišnici Jesenice pri-
pravili zanimiv dogodek: 
sklenili so tako imenovani 
krog varnih rok okrog bolni-
šnične stavbe. Akciji, v kate-
ri so si udeleženci podajali 
razkužilo za roke, so se pri-
družili otroci iz Vrtca Jeseni-
ce, dijaki Srednje šole Jese-
nice, študentje Fakultete za 
zdravstvo Jesenice, sodelav-
ci Doma dr. Franceta Berge-
lja Jesenice, obiskovalci in 
del zaposlenih v bolnišnici 
na čelu z direktorjem Jane-
zom Poklukarjem. 
Del kroga je potekal skozi 
trakt kirurškega oddelka, s 

čimer so simbolično pouda-
rili idejo kampanje Rešimo 
življenja – razkužimo roke, 
ki je v letu 2016 v središče 
postavila kirurškega pacien-

ta oziroma higieno rok na 
vseh področjih kirurške 
oskrbe pacientov na oddel-
kih in v operacijskih prosto-
rih.

Sklenili krog razkuženih rok

Krog varnih rok okrog bolnišnice / Foto: Gorazd Kavčič

Ljudska univerza Jesenice 
kot nosilec projekta 3FIT – 
Čili in zdravi starosti napro-
ti, financiranega iz Norve-
škega finančnega mehaniz-
ma, pripravlja zaključno 
konferenco projekta, ki bo v 
sredo, 25. maja, v dvorani 
Kolpern na Jesenicah. Glav-
ni namen konference je 
predstaviti potek in rezulta-
te projekta 3FIT s poudar-
kom na strategiji ohranjanja 
zdravja starejših, ki jo pri-
pravljajo v sedmih partner-
skih občinah, tudi jeseniški. 
Glavni cilj projekta 3FIT je 
promocija zdravja med sta-
rejšimi prebivalci zgornje 
Gorenjske. V projektu so 
razvili in izvedli program 
ohranjanja zdravja starejših 
v obliki izobraževanj, vadb 
in delavnic, vključevanje sta-
rejših pa je temeljilo na indi-
vidualnem pristopu, upo-
števali so individualne po-
trebe in omejitve posame-
znikov. V projekt so vključe-
ne občine, društva upoko-
jencev, domovi za starejše 
in organizacije za izobraže-
vanje odraslih, ki delujejo 
na zgornjem Gorenjskem. S 
tem so vzpostavili mrežo, ki 
zagotavlja strokovno in traj-
nostno izvajanje programa 
ohranjanja zdravja starejših. 

Zdravi in čili starosti 
naproti

Janko Rabič

Franc Črv, najbolj prepo-
znavno fotografsko ime v 
57-letnem obdobju na Jese-
nicah, vneto ustvarja naprej. 
Na 41. samostojni razstavi v 
Foto galeriji v Mercator cen-
tru na Jesenicah se predsta-
vlja s kolekcijo barvnih foto-
grafij z naslovom Drevo. Po 
vrsti razstav o železarstvu, 
jeklu in športu se spet vrača 
k naravi. Na fotografijah 
obiskovalcem pričara pogle-
de na različna drevesa, ki so 
nepogrešljivi del narave, 
simbol življenja, vsestran-
sko uporabni; skratka večni. 
Franc Črv, nosilec najvišjih 
fotografskih nazivov, preje-

mnik številnih nagrad, s to 
razstavo, ki bo na ogled do 
8. junija, le še razširja svoj 
bogati fotografski opus. Po-

memben pečat mu je dal 
leta 2014 ob svoji 85-letnici 
z izdajo Fotomonografije 
Človek in jeklo. 

Drevesa skozi objektiv Franca Črva

Franc Črv se predstavlja na že 41. samostojni razstavi.
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 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna pri- 

reditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično 

društvo Bohinj in prikazuje stare življenjske nava-

de Bohinjcev. 

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen način vabimo, 

da sodelujejo v izboru za poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 30.7.2016 ob 19.30 uri. 
V kolikor bo par želel imeti civilno poroko v Bohinju ta 

dan, se bo izvedla v popoldanskem času. Par bo oblečen 

v narodni noši, po poroki bo veselica z ansamblom. 

Za hrano in pijačo določenega števila svatov bo poskr-

bljeno. Mladoporočenca bosta prejela več lepih daril, 

kot sta prstana, potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta vse lepote Bo-

hinja in še kaj!

Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero 

najkasneje do torka, 24.5.2016. Razpis je objavljen tudi na www.bohinj-info.com

Pozor!   Ker bo potekala poroka po starem, se bosta morala naučiti 

nekaj besedila (a ne veliko).

Izkoristite edinstveno priložnost za poroko 

in dobro zabavo, korajža velja!

Urša Peternel

Članice Zaposlitvenega klu-
ba za mlade Jesenice so v 
sodelovanju z Mladinskim 
centrom Jesenice v dvorani 
Kolpern pripravile zabaven 
dogodek za otroke in njiho-
ve starše. Predšolske in šol-
ske otroke ter njihove starše 
so povabile na celodnevno 
zabavno otroško matinejo, 
ki je vsebovala obisk čarode-
ja Tonija, glasbene in plesne 
točke ob pomoči Sare Hor-
vat, dijakinje drugega letni-
ka smeri predšolska vzgoja 
na Srednji šoli Jesenice, gle-
dališko predstavo v izvedbi 
dramske sekcije Osnovne 
šole Toneta Čufarja, hokej-
sko tekmo, bogat srečelov 
ter različne ustvarjalne dela-
vnice. Poleg bogatega in 
zabavnega  programa 
so dekleta poskrbela tudi za 
hrano in pijačo. "Dogodek je 
obiskalo več kot tristo udele-
žencev, za vse stroške pa 
smo poskrbele organizator-
ke same, v sodelovanju in z 
dobro voljo številnih dona-
torjev in sodelavcev, ki se 

jim iskreno zahvaljujemo," 
je povedala Oldina Pehad-
žić. Nad dogodkom so bili 
navdušeni tako otroci kot 
starši. Eden od očetov Igor 
je dejal: »Čudovita ideja in 
kvalitetna izpeljava. Vesel 
sem, da imamo pri nas mla-
de, ki so sposobni brezplač-

no pripraviti tak dogodek. 
Pa še kuhati nam ni bilo tre-
ba …« Mamica Danijela pa 
je povedala: »Krasno je, 
punce so odlične. Takoj se 
vidi, da so vložile veliko dela 
in rezultat je prelep. Sin mi 
je rekel, da so tukajšnje 
palačinke boljše od mojih.« 

V Zaposlitvenem klubu Jese-
nice sodelujejo izobražena 
dekleta, ki so iskalke zaposli-
tve, z različnimi aktivnostmi 
pa si prizadevajo pridobivati 
nove izkušnje, se učiti novih 
stvari in se predstaviti tako 
potencialnim delodajalcem 
kot širši javnosti. 

Zabava za otroke
Članice zaposlitvenega kluba so pripravile celodnevno zabavno otroško matinejo.

Mateja Kešina, Kristina Kac Glavaš, Sanela Djukić, Monika Kalman, mentor Uroš Kopavnik, 
Maša Teran, Oldina Pehadžić, Monika Soklič in Anja Tomšič (manjka Maja Nučič) 

Urša Peternel

Na povabilo ameriškega 
velepo slaništva je v Slovenijo 
pripotovala atraktivna skupi-
na Step Afrika! iz Washingto-
na, ki je eden najboljših afri-
ško-ameriških plesnih 
ansamblov v ZDA. Nedavno 
so nastopili v Beli hiši za 
predsednika Obamo in prvo 
damo. Vsako leto gostujejo v 

desetih državah in nastopijo 
pred 50 tisoč gledalci in 
tokrat so bili med njimi tudi 
dijaki Gimnazije Jesenice. 
Kot je povedala ravnateljica 
Lidija Dornig, je do gostova-
nja na njihovi gimnaziji priš-
lo zaradi odličnega sodelova-
nja z ameriško ambasado iz 
Ljubljane. Dijakom so pred-
stavili tradicijo stepa, v svojih 
nastopih pa vselej poudarjajo 

tri načela: ekipno delo, preda-
nost in disciplino. »Kadarkoli 
nastopamo pred dijaki, je 
zabavno, z njimi želimo 

navezati stik, jim pokazati 
nekaj novega in jim dati pri-
ložnost, da se poskusijo v ste-
pu,« je povedal Williams. 

Step Afrika!
Na Gimnaziji Jesenice so gostili plesalce zasedbe 
Step Afrika!, ki je nedavno nastopila za 
predsednika Obamo in prvo damo.

V zasedbi je enajst plesalcev, Slovenijo jih je tokrat 
obiskalo devet. Na prvem nastopu so na noge spravili 
dijake Gimnazije Jesenice.

Andraž Sodja

Tudi letos je Območna izpo-
stava Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti Jesenice 
pod vodstvom Petre Ravni-
har pripravila že 22. Kekče-
vo srečanje – regijsko sreča-
nje otroških gledaliških sku-
pin Gorenjske. Potekalo je v 
Gledališču Toneta Čufarja 
na Jesenicah. S svojimi gle-
dališkimi igrami so se pred-
stavili Igralska skupina Pod-
ružnične šole Podljubelj s 
predstavo Zmajska, igralska 
šola POTica s predstavo Pri-
hajajo klovni, dramski kro-
žek Osnovne šole Tržič s 
prestavo Frkolini z ulice, 
Show KUD Franc Kotar iz 
Trzina s predstavo Princesa 
kamnitih besed in igralska 
skupina dramskega krožka 
OŠ Tržič z otroki osmih in 

devetih razredov z naslovom 
Valeta. Pestro pa je bilo tudi 
v četrtek, ko so se predstavi-
li: otroška gledališka skupi-
na Kulturnega društva 
Bohinjska Bela s predstavo 
Obisk z Marsa, otroška 
igralska skupina Gledališča 
Toneta Čufarja z Butalci, 
Mladi dovški oder z domiš-
ljeno in družbeno-kritično 
predstavo Mularija brez 
wi-fija, dramski krožek 
Osnovne šole prof. dr. Josi-
pa Plemlja z Bleda s pred-
stavo Psi, ljubezen in kurje 
oko ter Linhartovi čuki iz 
Kulturnega društva Mošnje 
s predstavo Oh, boy. Regij-
sko srečanje je strokovno 
spremljala Simona Zorc 
Ramovš, ki bo izbrala tudi 
nastopajoče za državno sre-
čanje, ki bo 8. in 9. junija v 
Medvodah.

Mularija na odru
Potekalo je že 22. Kekčevo srečanje,  
regijsko srečanje otroških gledaliških skupin.

Med deseterico se je predstavila tudi otroška skupina 
Gledališča Toneta Čufarja s predstavo Butalci.
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Urša Peternel

Jeseničanka Sanja Moore, 
Baturjeva iz Kurje vasi, je 
pred nekaj leti napisala knji-
go spominov na življenje na 
Jesenicah v sedemdesetih in 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja z naslovom Se še 
spomnite, tovariši (in tovari-
šice)? Odzivi Jeseničanov na 
zabavno in duhovito vsebino 
so bili odlični, saj je knjiga 
že skoraj razprodana. In vse 
odtlej jo, kot pravi, znanci 
sprašujejo, kdaj bo napisala 
še drugi del knjige. No, in 
zdaj se je Sanja pisanja tudi 
zares lotila. Knjigo bo nada-
ljevala tam, kjer je prvi del 
zaključila, to je s smrtjo 
Tita. »Za zdaj imam napisa-
na poglavja o jeseniškem 
kopališču, hali Podmežakla, 
železniški postaji in o tem, 
kje so začeli prodajati prve 
pice, pa o delikatesnih trgo-
vinah, kjer so se stvari pro-
dajale še preko lesenih pul-
tov, o cerkvi sv. Lenarta, o 

Iztoku in Dunji in še neka-
terih znanih karakterjih ...« 
Bo pa vključila tudi nekaj 
zgodb, ki so ji ostale še od 
prejšnje knjige. K sodelova-
nju želi povabiti tudi Jeseni-
čane, ki bi ji zaupali osebne 
spomine in kakšne zanimi-

ve anekdote iz tistih časov. 
»Želim si, da bi bila nasle-
dnja knjiga sicer moja, am-
pak napisana kot nekakšen 
kolaž, ki bi vseboval zgodbe 
mojih bralcev, ki bi se v njih 
tudi prepoznali,« pravi Sa-
nja. Knjiga naj bi izšla poleti 

2017, vsem, ki bodo sodelo-
vali pri njenem nastajanju, 
pa bo podarila podpisan iz-
vod knjige z osebnim posve-
tilom. Kot dodaja, Jeseniča-
ni in okoličani lahko stik z 
njo navežejo prek elektron-
ske pošte sanjamoo-
re2002@yahoo.co.uk.
Sanja v Veliki Britaniji živi 
od leta 2000, ko se je prese-
lila k zdaj že bivšemu možu. 
Tudi po ločitvi je z otroko-
ma, 24-letnim Matijo in 
13-letno Morno Francesco, 
ostala v Nottinghamu, kjer 
dela kot svobodna novinarka 
in pisateljica, ukvarja se z 
motivacijskimi govori in na-
stopi, piše pa tudi knjigo v 
angleščini. Občasno sodelu-
je tudi z angleškimi televi-
zijskimi kanali. »Za hobi pa 
predelujem staro pohištvo v 
nove, bolj moderne kose in 
kreiram moške kolonjske 
vodice in balzame po bri-
tju.« Pogosto pa se vrača 
tudi na Jesenice, kjer živi 
njen zdajšnji partner Sandi. 

Se še spomnite, 2. del
Jeseničanka Sanja Moore, ki od leta 2000 živi v Nottinghamu, je začela pisati drugi del knjige s 
spomini na Jesenice. K sodelovanju vabi tudi Jeseničane, da ji zaupajo svoje anekdote o življenju v 
mestu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Sanja Moore z otrokoma, trinajstletno hčerko Morno 
Francesco in 24-letnim sinom Matijo / Foto: osebni arhiv

Andraž Sodja

Na platoju Karavanke je po-
tekal tečaj varne vožnje za 
motoriste, ki ga je pripravila 
policijska uprava Kranj s po-
licisti motoristi. Letošnja 
motoristična sezona se je v 
Sloveniji začela tragično, saj 
je v prvih dneh življenje iz-
gubilo že šest motoristov. 
Policista motorista, ki sta 
tudi inštruktorja varne vo-
žnje, sta več kot deset sluša-
teljev seznanila z nekateri-
mi praktičnimi navodili za 
varnejšo vožnjo, ki so jih 
udeleženci sprejeli z zani-
manjem in številnimi vpra-
šanji, pogrešali pa so ude-
ležbo motoristk, ki so ravno 
tako med ljubitelji vožnje z 
motorji. Udeleženci pa so 
po teoretičnem delu, kjer so 
spoznali tudi posledice pro-
metnih nesreč in vzroke za-
nje, nadaljevali še s praktič-
nimi navodili za varnejšo 
vožnjo z motorjem, saj mo-

toristi poleg kolesarjev in 
pešcev predstavljajo eno naj-
bolj ogroženih skupin ude-
ležencev v prometu. Posebej 
so opozorili tudi na pomen 
opreme in pa tehnične brez-
hibnosti motociklov, pose-
bej nekaterih kosov opreme, 
kot so na primer motoristič-
ne rokavice, ki lahko pri 
padcu motoristu pomagajo 
obvladati telo in zmanjšati 
poškodbe, saj so običajno 
prav roke prvi stik s tlemi po 
padcu. "Vsem motoristom 
svetujemo, da svojo pripra-
vljenost preverijo na poligo-
nu, mogoče tudi teoretično. 
Pri motorju so specifike, na 
katere kot avtomobilisti 
sploh nismo pozorni. Asfalt 
je še prehladen in ne nudi 
pravega oprijema motorju, 
na cestah je še pesek, vozni-
ki motoristov na cesti še 
niso navajeni," je povedal 
policist motorist Matej Er-
žen – inštruktor varne vož-
nje.

Za večjo varnost 
motoristov
Policisti Policijske uprave Kranj so na Jesenicah 
pripravili teoretični in praktični tečaj varne vožnje 
za motoriste ob začetku motoristične sezone.

Andraž Sodja

V ponedeljek, 9. maja, se je 
na spletnem družbenem 
omrežju Facebook začela že 
šesta dobrodelna dražba 
športnih artiklov, ki jo že 
šesto leto zapored pripravlja 
znani jeseniški humanitarec 
Fikret Avdič Fičo. Kot je po-
vedal Avdič, je tudi letos po-
nudba na dobrodelni dražbi 
pestra, saj so drese s svojimi 
podpisi prispevala številna 
velika športna imena, med 
njimi nogometni vratar Jan 

Oblak, hokejske legende To-
maž Razingar, Marjan Man-
freda, Luka Gračnar, Kle-
men Pretnar, Dejan Varl, 
Marjan Kozar, Murajica Pa-
jič, Sabahudin Kovačevič, 
Aleksander Petrov, David 
Sefič, Vesna Ažman, hokeji-
sti slovenske reprezentance, 
veterani HD Jesenice, plava-
lec Darko Đurič, nogometaš 
Mladen Rudonja, med pred-
meti so tudi rokavice Denisa 
Porčiča Chorchypa in drugi. 
"Skupaj je na voljo 28 špor-
tnih artiklov. Dražba bo po-

tekala preko komentarjev na 
spletnem družbenem 
omrežju Facebook do 29. 
maja ob 20. uri. Plačilo ku-
pljenih rekvizitov bo šlo ne-
posredno na transakcijski 
račun Zveze društev prijate-
ljev mladine Jesenice, sred-
stva pa so v celoti namenje-
na letovanju otrok iz social-
no ogroženih družin v leto-
višču Zveze društev prijate-
ljev mladine Jesenice Pinea 
pri Novigradu," je še pove-
dal Avdič. Dobrodelno akci-
jo so podprli številni znani 
obrazi in podjetja, tako sta s 
svojim nastopom za fotogra-
fije fotografoma Alešu Ko-
širju in Borutu Žigonu akci-
jo podprla akrobata Filip 
Kržišnik in Blaž Slanič ter 
podjetje Proteini.si. S pomo-
čjo humanitarnih dražb 
športnih artiklov je radosti 
letovanja na morju v prete-
klih letih izkusilo že blizu 
sto otrok, ki se sicer letovanj 
zaradi težkega materialnega 
položaja ne bi mogli udele-
žiti. Odziv na dražbo je bil 
izvrsten, saj so dresi v manj 
kot 24 urah zbrali že več kot 
tisoč evrov v ponudbah, naj-
višja cena pa je bila ob za-
ključku redakcije ponujena 
za dres Murajice Pajiča, in 
sicer 300 evrov.

Na dražbi nogometni 
dres Jana Oblaka
Znani jeseniški humanitarec Fikret Avdič Fičo je letos pripravil že šesto 
dobrodelno dražbo športnih artiklov. Izkupiček od prodaje je namenjen 
letovanju otrok iz socialno ogroženih družin.

Fikret Avdič in športna novinarka Nina Valant iz podjetja 
Proteini.si

Acron, d.o.o., Titova 53b, 
4270 Jesenice
Tel.: 04 586 65 00
E-pošta: info@acron.si
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Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 
9.–13. in 15.–18.30,
sobota po predhodnem dogovoru,
nedelja in prazniki zaprto.

OTROŠKE SOBE, DNEVNE SOBE, KUHINJE, 
SPALNICE, VGRADNE OMARE, PREDSOBE ...

PREVERITE TRENUTNE AKCIJE!
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Z vami že 20 let

Tjaša Sterle Polak 

Si že od nekdaj vedela, da bi 
rada postala novinarka?
"Ne, nisem. Študirati sem 
šla mednarodne odnose, ker 
me je zanimala diplomacija, 
o novinarstvu nisem razmi-
šljala. V drugem letniku 
sem videla, da na Slovenski 
tiskovni agenciji (STA) išče-
jo nekoga za delo v zunanji 
redakciji, in ker sem do 
takrat opravljala tipično štu-
dentko delo (promocije itd.), 
sem si rekla, da kot medna-
rodnica zagotovo ustrezam, 
in se prijavila. Izbrali so me, 
a sem nazadnje pristala v 
notranjepolitični redakciji."

In zdaj si zaprisežena novi-
narko?
"(smeh) Lahko rečem, da 
sem."

Ko si prejela nagrado čuvaj/
watchdog, so pohvalili pred-
vsem tvojo zavidanja vredno 
mrežo virov. Kako ti jo je 
uspelo vzpostaviti?
"Na STA sem pokrivala pod-
ročje notranje politike: par-
lament, vlado, stranke in 
javni sektor. Mrežo virov je 
veliko lažje splesti, če pokri-
vaš samo eno področje, saj 
kmalu začneš spoznavati 
ljudi in vzpostavljati stike. 
Pomagali pa so mi tudi 
takratni sodelavci."

Zdaj že leto dni delaš v reda-
kciji 24UR. To pomeni, da 
si tudi javno bolj izpostavlje-
na. Občutiš kakšne pritiske, 
se novice o tvoji zasebnosti 
pojavljajo v kakšnih tabloi-
dih?
"Bolj izpostavljena sem, a 
novic o sebi v kakšnih časopi-
sih in revijah ne zaznavam. 
Najbolj so izpostavljeni vodi-
telji resničnostnih šovov in 
voditelji novic, saj so njihovi 
obrazi pogosteje na malih 
ekranih. Opažam pa, da me 
ljudje na ulici velikokrat bolj 
preučujejo, saj se jim najbrž 
zdim od nekod znana. Samo 
nekajkrat so me ustavili in 
mi povedali, da sem v živo 

videti drugačna kot na televi-
ziji. Negativnih komentarjev 
nisem bila deležna."

Kako pa je s prepoznavnos-
tjo na Jesenicah?
"Tukaj me poznajo skoraj 
vsi. Na neki način celo name 
gledajo kot na »zvezdo« – 
povsem drugače kot vidim 
sama sebe."

Kako je bilo zamenjati 
medij, kjer si samo pisala, 
za televizijo?
"Težko. Že ob prihodu na 
STA nisem imela nobenih 
izkušenj z novinarstvom, in 
ko sem se končno naučila 
pisati, sem odšla na televizi-
jo. Napisati tekst za televizij-
sko novico je izredno zahte-
vno, saj mora biti prilagoje-
na gledalcem, starim od 
sedem pa do 80 let. Težko je 
vsem vse razložiti »po 
domače«. Imela pa sem tudi 
težave, da sem se navadila, 
da nisem več sama. Na tele-
viziji sodelujem s snemal-
cem, montažerjem, grafi-
kom in urednikom. Na zače-

tku sem snemalca pogosto 
pustila nekje za sabo."

Kako si se počutila, ko si pri-
šla na POP TV in v živo 
videla vse »zvezdnike« ozi-
roma voditelje, ki jih drugi 
gledamo samo s kavčev? 
"Tako kot novinarka STA, 
ko sem prvič v živo videla 
politike. »O, joj, kako bom 
to zmogla,« sem si naprej 
govorila. Več treme sem 
imela predvsem pred vodite-
lji na 24UR, novinarje sem 
poznala že s terena."

V žepu imaš dve nagradi: 
čuvaj/watchdog in nagrado 
za najboljšo novinarko reda-
kcije 24UR. Sta nagradi 
pomembni v smislu, da te 
starejši novinarji jemljejo 
bolj resno ali le za lastno 
motivacijo?
"Oboje. Sicer sem imela že 
pred prejetjem nagrade 
čuvaj/watchdog občutek, da 
me kolegi na STA in tisti, s 
katerimi sem sodelovala, 
jemljejo resno, a nagrada je 
bila neka pika nad i. Redak-

cijska nagrada pa se mi zdi 
še toliko bolj pomembna, saj 
je od sodelavcev. Obe mi 
dajeta motivacijo in energijo 
za naprej, hkrati pa sem 
vesela, da drugi vidijo, da se 
trudim."

Naslednja nagrada bo …
"Bomo videli (smeh)."

Ali je dejstvo, da prihajaš z 
Jesenic, vplivalo nate kot na 
novinarko?
"Ne, ne vidim nobenega vpli-
va, razen če se kdaj pogovar-
jamo o hokeju (smeh). Res 
je, da drugače vidim stvari, ki 
se zgodijo na Jesenicah ali na 
Gorenjskem, zato sem več-
krat jaz tista, ki pokrije 
dogodke, ki se zgodijo tu."

Se zdaj počutiš bolj Ljubljan-
čanko ali Jeseničanko?
"Tukaj sem živela 18 let, 
tukaj imam prijatelje, tako 
da sem še vedno Jeseničan-
ka. Na Ljubljano sem se 
navadila, ampak so Jesenice 
še vedno moje mesto. Torej 
... bolj Jeseničanko."

Mlada »čuvajka«
Novinarka v redakciji 24UR Irena Joveva z Jesenic se pri rosnih sedemindvajsetih lahko pohvali z 
novinarsko nagrado čuvaj/watchdog in dejstvom, da njen trud opazijo tudi sodelavci. Kako ga ne bi, 
saj priznava, da je včasih že kar pretirana perfekcionistka. Na Jesenice, ki so ji v krvi pustile močan 
pečat, se vrača skoraj vsak prosti konec tedna.

Irena Joveva, mlada novinarka z Jesenic, ki jo televizijski gledalci bolj poznajo kot 
poročevalko v dnevnoinformativni oddaji 24UR.

Andraž Sodja

Kvintet Vintgar z Blejske 
Dobrave v sestavi Maks 
Marion (prvi tenor), umetni-
ški vodja Luka Černe (drugi 
tenor), Ambrož Černe (bari-
ton), Andrej Černe (bas/
bariton) in Anže Košir (bas) 
se je 23. in 24. aprila prvič 
udeležil letos že 24. tekmo-
vanja Naša pesem v Maribo-
ru in na debitantskem nas-
topu zabeležil izvrstno dru-

go mesto med malimi pev-
skimi skupinami in s tem 
srebrno priznanje. 
Kot je povedal Andrej Černe, 
predsednik KD Vintgar, v 
okviru katerega sestav delu-
je, so pred petčlansko žirijo 
in približno 500 poznaval-
cev zborovskega petja stopili 
z veliko znanja in odgovor-
nosti, z rezultatom pa so 
zadovoljni, čeprav se zaveda-
jo, da je bilo tako pri petju 
kot pri žiriji še nekaj rezerve. 

Sedanja zasedba Kvinteta 
Vintgar deluje od leta 2014, 
nase pa so opozorili že z uvr-
stitvijo na regionalni in drža-
vni nivo na srečanjih pev-
skih zborov in pevskih sku-
pin Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti ter na Regij-
skem tekmovanju odraslih 
pevskih zborov in malih 
pevskih skupin lani novem-
bra v Logatcu, kjer je Vintgar 
prejel zlato priznanje in še 
tri posebna priznanja: za 

najboljšo malo pevsko sku-
pino, obetavno zasedbo in za 
najboljšo izvedbo skladbe, 
napisane v 19. stoletju: 
"Uspeh nas je opogumil, 
zato smo se prijavili na drža-
vno tekmovanje Naša pesem. 
Strokovne priprave je vodil 
umetniški vodja Luka Černe, 
v zaključni fazi priprav za 
Maribor pa je v delo vključil 
tudi Gašperja Banovca, s 
katerim sta pevcem ponudi-
la bogato paleto različnih 
znanj in prijemov. Vaje so 
posneli tako zvočno kot na 
video ter posnetke izkoristili 
kot učbenik za priprave." 

Srebro za Kvintet Vintgar

Andraž Sodja

Tridesetega aprila je Svetov-
ni tek miru Sri Chinmoya 
prispel v Slovenijo, najprej 
je obiskal tromejo, nato pa 
so se tekači podali na pot do 
Jesenic, kjer jih je ob osmih 
zvečer v športnem parku Na 
placu na Hrušici sprejel 
jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger. Kot je poudaril, 

ga zelo veseli, da je Svetovni 
tek miru znova obiskal Jese-
nice, in pozdravil njegovo 
sporočilo miru, ki je še toli-
ko bolj pomembno v časih, 
ko dele sveta pretresajo voj-
ne. Plamenica miru je tudi 
zakrožila med obiskovalci, z 
njo pa so skupaj z gasilci 
PGD Hrušica tudi prižgali 
kres, ki je tako simbolično 
prerasel v pravi kres miru. 

Z ognjem miru 
prižgali kres
Na predvečer prvega maja so Hrušico obiskali 
tekači Svetovnega teka za mir Sri Chinmoya. 

Prihod tekačev z baklo Teka miru Sri Chinmoya

Kres na Placu na Hrušici z ognjemetom



Zanimivosti

13Jeseniške novice, petek, 20. maja 2016

OKNO V SVET

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

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

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

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

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

          

Janko Rabič

Člani društev upokojencev z 
Jesenic, s Slovenskega Ja
vornika in iz Šentjakoba na 
Koroškem so vzor dobrega 
sosedskega sodelovanja na 
obeh straneh Karavank. 

Dvakrat letno organizirajo 
tekmovanja v kegljanju na 
asfaltu, izmenično v Šentja
kobu in na Jesenicah. Leto
šnje 36. srečanje je bilo v 
Šentjakobu. V uvodu so be
sede o prijateljstvu izrekli 
domači župan Heinrich Ka

tnigg in predsednik upoko
jencev Erich Olipitz, s strani 
gostov pa podžupanja Obči
ne Jesenice Vera Pintar in 
predsednik Društva upoko
jencev Jesenice Boris Bre
gant. Na tekmovanju so že 
po tradiciji kegljači Šentja

koba z zmago potrdili pred
nost domačega igrišča. Pri 
posameznikih sta bila naj
boljša Maria Ogris pri žen
skah in Alex Jesensko pri 
moških, pri gostih pa pri 
ženskah Jožica Smolej in pri 
moških Drago Sabolič.  

Srečanje kegljačev upokojencev  
v Šentjakobu

Andraž Sodja

Astronomsko društvo Nova 
je 9. maja na treh lokacijah 
po Jesenicah pripravilo jav
no opazovanje Sonca ob red
kem astronomskem dogod
ku – prehodu Merkurja pre
ko Sončeve površine, kar je 
bilo mogoče nazadnje opa
zovati v maju 2003, nasled
nja priložnost pa bo 11. no
vembra 2019. Opazovanje 
so pripravili pred Osnovno 
šolo Toneta Čufarja na Jese
nicah, pred Turističnoin

formacijskim centrom na 
Cesti maršala Tita 18 in na 
Čufarjevem trgu, kjer je 
opazovanje potekalo najdlje. 
Opazovanje je skalilo slabo 
vreme, saj so oblaki popol
dne zakrivali Sonce, zato so 
obiskovalci prehod Merkur
ja preko Sončeve ploskve 
lahko opazovali prek preno
sa v živo na spletu. Kljub 
temu so v astronomskem 
društvu Nova odziv ocenili 
za zelo pozitiven, saj se je 
opazovanja udeležilo kar ne
kaj radovednežev.

Prehod Merkurja 
preko Sonca
Astronomsko društvo Nova je pripravilo 
opazovanje redkega astronomskega dogodka, 
prehoda najbližjega planeta Soncu Merkurja 
preko Sončeve ploskve.

Urša Peternel

Na Stari Savi bodo tudi letos 
potekale prireditve pod sku
pnim imenom Poletje na Sta
ri Savi. Dogodke koordinira 
Gornjesavski muzej Jeseni
ce, podpira pa Občina Jeseni
ce. Poletje se bo začelo že 9. 
junija z baletno predstavo 
Glasbene šole Jesenice, ki so 
ji dali naslov Bajke in pripo
vedke. Dan kasneje, 10. juni
ja, bo prav tako na trgu na 
Stari Savi potekal koncert 
harmonikarskega orkestra 
Glasbene šole Jesenice pod 
vodstvom Diane Šimbera. 
Dvanajstega maja bo sledila 
komedija za otroke in odrasle 
Butalci v izvedbi dveh skupin 
gledališke šole pri Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice pod 
mentorstvom Katje Stušek in 
Nike Brgant. Na odru v Kol
pernu pa se bo 17. junija od
vijal predOdmev, koncertni 
dogodek, na katerem se bodo 

predstavile mlade rokovske 
glasbene skupine in posame
zniki iz bližnje okolice. Na 
koncertu bodo predstavili no
vosti in program letošnjega 
Odmeva 2016. 
Ko bomo že globoko v juni
ju, natančneje 18. junija, bo 
Stara Sava zaživela v utripu 
Poletne muzejske noči. Za
čela se bo ob 20. uri z vod
stvom po razstavi Delavke 
železarne, sledil pa bo umir
jen glasbeni večer na trgu s 
koncertom Romančice v iz
vedbi Romane Krajnčan 
Kvarteta. Takoj po koncu 
šolskega leta bo Staro Savo 
napolnil tudi otroški živžav 
udeležencev Oratorija v or
ganizaciji Župnije Jesenice. 
V banketni dvorani Kolper
na pa bo julija in avgusta 
potekala Torkova kinoteka. 
Še do 22. maja je na spletni 
strani muzeja mogoče pri
spevati predloge, katere fil
me naj predvajajo letos. 

Bliža se Poletje  
na Stari Savi
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v 
ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 30. maja 2016, na Go renj ski glas,  
Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Jelka Koselj

Za 6–8 oseb potrebujemo za 
testo: 1 kg pšenične bele moke, 
pol l pinjenca, 1 kocko svežega 
kvasa, 4 žlice oljčnega olja, 2 
žlički soli, 1 žličko sladkorja, 
približno 2 dl mlačne vode, 
ostro moko za pregnetanje in 
jajce z žlico mleka za mazanje. 
Nadevi: 20 dag sesekljane 
kuhane ali pečene šunke, pršu-
ta ali svinjske krače, 20 dag 
sira za pice in 20 dag seseklja-
nih oliv brez pečk. 
Posutje: 3 dag neoluščenih 
sezamovih, 3 dag lanenih, 3 
dag chia (Salvia hispanica) 
grobo zmletih semen ali 
namesto njih sesekljana bučna 
semena ali pa sončnična.  
Priprava: Za testo pripravimo 
kvasec. V posodico z 1 dl mlač-
ne vode nadrobimo kvas, 
dodamo sladkor in malo 
moke. Postavimo na toplo za 
četrt ure, da kvas vzhaja. Pre-
sejano, toplo moko damo v 
skledo. Vanjo naredimo jami-
co in vlijemo kvasec, topel 
pinjenec, oljčno olje in sol bolj 
ob straneh moke, da ne pride 

takoj v stik s kvasom. Doliva-
mo mlačno vodo. Zamesimo 
srednje gosto testo. Dobro 
pregneteno testo postane glad-
ko in se loči od kuhalnice in 
posode. Skledo pokrijemo in 
jo postavimo v topel prostor 
vsaj za pol ure, da testo vzhaja 
in se podvoji. Nato testo vza-
memo iz sklede in ga na mizi 
spet dobro pregnetemo. Testo 
razvaljamo v 3 pravokotnike 
dimenzije 20 x 50 cm. Vsak 
pravokotnik malo namažemo 
z razžvrkljanim jajcem in mle-
kom. Namažemo nadeve, na 
vsak pravokotnik drugačen 
nadev. Nadev namažemo 3 
cm od robov testa. Testo tesno 
zvijemo v tri valje. Vsak valj 
namažemo še po zunanji stra-
ni z jajcem in mlekom. Po 
vrhu posujemo semena, na 
vsak valj drugačno seme. Valje 
položimo enega poleg druge-
ga diagonalno na pekač, pokrit 
s peki papirjem, in iz njih 
spletemo kito-pletenico. Kon-
ca kite spodvihamo. Pletenico 
damo vzhajati v toplo pečico 
za približno 20 minut, da ple-
tenica za polovico naraste. 

Potem jo pečemo na spodnji 
višini v štedilniku pri 175 stopi-
njah C približno 1 uro, da lepo 
porumeni. Ohlajeno pletenico 
zrežemo na rezine. Ponudi-
mo jo s toplimi napitki, nehla-
dnim pivom ali solato. 

Glavnata solata – namigi
Najboljša je pridelana na 
prostem, ki zori od maja 
dalje. Ni ga čez kraljico maja 
in zimsko rjavko z redkvica-
mi ali paradižniki z baziliko 
pa tudi korenčkom ali krom-
pirjem. Zunanji listi so bolj 
zdravi kot srčki. Stebla in 

solatnih žil ne odrežimo 
stran. Solato čim manj skla-
diščimo, peremo hitro, dob-
ro odcedimo. Lahko jo 
»začinimo« z rukolo, krešo 
ali luštrekom in zelišči.
Preliv ni samo solatna oma-
ka: olje, kis ali limonin sok, 
česen in sol. Dobra je tudi 
smetanova (po 2 žlici olja, 
kisa ali limoninega soka in 
kisle smetane ter po žličko 
sladkorja, sesekljane čebule, 
začimbnih zelišč in soli). 
Moja najljubša solata v maju 
je glavnata solata s popeče-
nimi breskvami na žaru ali 
paradižniki in mocarelo.    

Pletenica za piknik
Za piknik lahko spečemo okusno pletenico iz kvašenega testa s tremi nadevi: mesom, sirom in 
olivami ter jo posujemo z različnimi semeni.

Pravilno geslo je VABIMO NA KONCERT DIRIGENTOV. 
Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. 
Za reševalce so namenili pet nagrad – knjige Partiture spo-
mina in zgoščenke Igraj, igraj, prijatelj naš stari. Nagrajenci 
so: Rosvita Klavdija Kuhar, Cerklje; Janez Kunšič, Mojstrana; 
Jasna Mravlje, Jesenice; Poldka Šmid, Jesenice in Maja Bra-
tun, Kranj. Čestitamo, nagrade boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  8 / 2016 

PP. 124, 4001  KRANJ
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5
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SKI KRAJ 
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SLOVARČEK: RIA: nizoz. žensko ime,     LENINAKAN: mesto v Armeniji,  JAMBLIH: filozof iz Halkide, ORJAŠICA: velika ženska,   JAO: kitajska lončarska peč,
APODA: živali brez nog,     EKSODINAMIKA: veja geologije,         EGAN: ameriški igralec (Richard),         ALANIN: amino kislina v beljakovinah

Sponzor križanke je BISTRO OAZA, Iztok Morič, s. p., Cesta maršala Tita 55, Jesenice. Vabijo vas na odlično hrano 
in postrežbo. Hrano lahko naročite tudi na dom po tel. 04 586 43 96. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: 
prva zapitek v vrednosti 20 evrov, druga in tretja pa 15 evrov. Nagrade postrežejo v Bistro Oaza.

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=A, 2=S, 3=B, 4=R, 5=P, 6=Ž, 7=O, 8=E, 9=T), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev iz 
prejšnje številke je  ORKESTRAŠ.

         SUDOKU  

9   1  3  8   4 
              
    4   5 9   7 
4 2   6 7     5 
  8           
  9   2  4  6 3 
        3 2     
    7 8 2       
  1      3     
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Petek, 20. maja
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri 

Odprtje razstave izbranih del likovnega natečaja za mlade – Lepota je 
umetnost

KOLPERN, banketna dvorana, ob 19. uri
Zanimivo predavanje: Slovenska gorska enota med I. svetovno vojno

Sobota, 21. maja
SAVSKE JAME, KORLNOV ROV, od 8. do 11. ure 

Živa uprizoritev zgodovinskih likov rudarja Tona, fužinarja Viktorja in 
upravitelja Heinricha (za družine)

OKREPČEVALNICA ŽIČNICA, Planina pod Golico, ob 21. uri
Disco večer z missicami in DJ Lukom

Nedelja, 22. maja
SAVSKE JAME, KORLNOV ROV, ob 15. uri

Živa uprizoritev zgodovinskih likov rudarja Tona, fužinarja Viktorja in 
upravitelja Heinricha (za družine)

Ponedeljek, 23. maja
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16.30

Tečaj plavanja za začetnike

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Delavnica FIT LUČIJI

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Ključ do dobrega spomina je domišljija

Torek, 24. maja
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16.30

Tečaj plavanja za začetnike

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Pripravimo se na nov šolski dan

Sreda, 25. maja
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16.30

Tečaj plavanja za začetnike

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: Moje življenjsko poslanstvo

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Slavnostno odprtje državne digitalne fotografske razstave Človek in 
kovina 2016 s projekcijo sprejetih fotografij

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, avla, ob 19. uri
Razstava nagrajenih fotografij Človek in kovina 2016

Četrtek, 26. maja
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16.30

Tečaj plavanja za začetnike

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Privlačnost astrologije in astrološkega znanja

Petek, 27. maja
MUZEJSKO OBMOČJE STARA SAVA, ob 10.30

Sprejem promocijske kolesarske skupine "SAVA Tour 2016" na njiho-
vi poti iz Zelencev do Beograda

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16.30
Tečaj plavanja za začetnike

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Literarni večer in impro komedija s KUD Kiks (Teden dobre volje)

Sobota, 28. maja
SAVSKE JAME, KORLNOV ROV, od 8. do 11. ure 

Živa uprizoritev zgodovinskih likov rudarja Tona, fužinarja Viktorja in 
upravitelja Heinricha (za družine)

TVD PARTIZAN JESENICE, parkirišče, ob 10. uri
Jesenice tečejo – dobrodelni tek skozi mesto

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 13. uri
Verižni eksperiment, vseslovenska zaključna prireditev

Ponedeljek, 30. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri

Pomen Lune in Sonca v astrologiji

Majske in junijske prireditve
GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30

Recital pianistov Marka Ponjavića in Natalije Šmitran

Torek, 31. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 9. uri

Za vsako bolezen rož'ca raste

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, igrišče z umetno travo, ob 17. uri
"Iz majhnega raste veliko" – zabavne družinske športne igre

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 18.30
Koncert orkestrov

Sreda, 1. junija
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Sredino predavanje: Feng Shui

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, avla, ob 17.30
Davčna pravičnost za socialno pravičnost – delavnica in odprtje raz-
stave fotografij

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predstavitev knjige Nogometaš avtorice Mojce Gubanc

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 20. uri
Dobrodelni koncert za fasado gledališča "Fasadni toni"

Četrtek, 2. junija
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, Kino Železar, ob 17. uri

Brihtin dan: Ledena doba – zabavno potovanje skozi znanstvene eks-
perimente

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Recital harfistke Leto Križanič

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri
Mavrica pevskih talentov 2016, gostja Eva Boto

Petek, 3. junija
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri

10. Kulturna mavrica Jesenic – 1. dan, nastopi domačih kulturnih društev

Sobota, 4. junija
TVD PARTIZAN JESENICE, od 10. ure dalje

Nastop akrobatov in akrobatk TVD Partizan Jesenice – predstavitev 
zahtevnih akrobacij v zraku iz državnega tekmovanja v akrobatiki 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri
10. Kulturna mavrica Jesenic – 2. dan, nastopi domačih kulturnih društev

MODULNA MAKETA JESENICE, Prostori CP, Kurilniška 10a, 
od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat za ogled makete in voženj vlakcev

Ponedeljek, 6. junija
GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30

Nastop pianistov

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

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja z naslovom 
Slovenske gore

Torek, 7. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 16.30

Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola

Četrtek, 9. junija
TRG NA STARI SAVI, ob 17. uri

Poletje na Stari Savi: Baletna predstava GŠJ: Bajke in pripovedke

V primeru dežja prireditev odpade.

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Violinski recital

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

Predavanje z digitalno fotografijo z naslovom Slovenske gore avtorja 
Pavla Smoleja

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
 

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice,  
04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si

Od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ – aktiv-
nosti po vnaprejšnjih dogovorih z dijaki za opravljanje Obveznih izbir-
nih vsebin (OIV), namizne športne in družabne igre, informiranje mla-
dih o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ-podpori njihovim 
idejam (za slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD),  
030-625-298, info@drustvo-zarek.si

Vsak dan od torka do petka od 18. do 20. ure ustvarjalno-kreativne 
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta

MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 41, ZŠJ-
MCJ, 5884 680/681, www.mc-jesenice.si

Vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vodene dejavnosti 
za osnovnošolce: ustvarjalne delavnice, družabne igre, igre na prostem

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD), 030-
625-298, info@drustvo-zarek.si

Vsak dan od torka do petka od 16. do 18. ure: ustvarjalno-kreativne 
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre 

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, 04/583 42 01, 
info@knjiznica-jesenice.si

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

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

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA, 04/583 42 11, 
info@knjiznica-jesenice.si

Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 Družabne igre

Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice in žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12, info@knjiznica-
jesenice.si

Prvi četrtek v mesecu: 16.00–17.00 Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu: 17.00–17.45 Ura pravljic z grofico in žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Zbiranje prijav za brezplačni začetni tečaj računalništva: Petra Eržen, 
04 58 33 800

Torki in srede, 14.00–17.00: Pripravimo se na nov šolski dan – starši 
na LUJ podpišejo soglasje in vključijo otroka v program, kjer s prosto-
voljci in/ali mentorji LUJ pišejo domače naloge

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO
Vsak petek ob 18. uri – delavnice peke domačega kruha

Razstave

KOSOVA GRAŠČINA
Helena Tahir, akademska slikarka, likovna razstava – razstava bo na 
ogled do 18. 6. 2016, od torka do petka, od 10. do 12. ure in od 16. do 
18. ure. 

    

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Do 24. 5. 2016, v pon., tor., čet., pet. od 8.00 do 16.00 in v sre. od 
9.00 do 17.00 likovno-besedna razstava Jesenice imajo srce. Od maja 
dalje od torka do sobote med 10.00 in 18.00. Za ogled pokličite 04 583 
35 00.

Od 24. maja dalje bo na ogled muzejska razstava Rokodelci in doma-
ča obrt v Dolini – od torka do sobote med 10.00 in 18.00. Za ogled 
pokličite 04 583 35 00.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, AVLA
Razstava nagrajenih fotografij Človek in kovina 2016. Odprta bo do 
20. 6. 2016.

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI
Delavke železarne, muzejska razstava (za najavljene skupine vsaj 10 
ljudi ogled tudi izven odpiralnega časa) – razstava bo na ogled do 15. 
11. 2016 od torka do sobote med 10.00 in 18.00.

Pranje in perilo skozi čas, etnološka razstava – razstava bo na ogled 
do 19. 9. 2016 od torka do sobote med 10.00 in 18.00.

FOTO GALERIJA V AVLI GLEDALIŠČA TONE ČUFAR 
JESENICE

Fotografska razstava Vitomirja Pretnarja in Klemena Klemenca, članov 
Fotografskega društva Jesenice. Razstava bo na ogled do 23. 5. 2016.

Planinske postojanke Planinskega društva Jesenice – Erjav-
čeva koča na Vršiču, Koča pri izvoru Soče in Koča na Golici 
– so že stalno odprte, so sporočili iz društva. 

Planinske postojanke vabijo
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Tamara Meglič, 
Vzajemna 

V Vzajemni nudite najnižjo premijo 
dopolnilnega zavarovanja. Zakaj je 
poleg obveznega zavarovanja potrebno 
urediti tudi dopolnilno?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 
stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih 
obvezno zavarovanje ne krije v celoti. Če ne bi 
imeli sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, bi morali za zdravstvene storitve 
doplačevati iz svojega žepa. Doplačila so zlasti 
pri zahtevnejših zdravstvenih storitvah lahko 
zelo visoka. Pomembno je, da si zavarovanje 

pravočasno uredimo, da nam ni treba skrbeti za 
morebitne stroške zdravstvene oskrbe ob odhodu 
k zdravniku, specialistu, v bolnišnico ali lekarno.
Kako je z dopolnim zavarovanjem pri 
mladih?
Študenti in dijaki morajo dopolnilno zavarovanje 
urediti, ko zaključijo s šolanjem oziroma izgubijo 
status dijaka ali študenta. Zanje vsako leto 
pripravimo poseben paket, ki tokrat med drugim 
vključuje darilno kartico v višini 25 evrov za nakup 
v trgovinah Spar in Interspar ali bon v vrednosti 
35 evrov za nakup v športnih trgovinah Extreme 
ter brezplačno vključitev v program Varuh zdravja.
Nam lahko več poveste o tem 
programu?
Gre za program aktivnega varovanja zdravja, 
ki smo ga v začetku lanskega leta ponudili 
našim zavarovancem. Program Varuh zdravja 
jim prinaša številne ugodnosti: od brezplačnih 
preventivnih zdravstvenih storitev do ugodnih 
počitnic, brezplačnih tečajev ter popustov pri 
nakupih športne opreme in storitvah v centrih 

dobrega počutja. Poleg tega jim nudimo tudi 
pomoč pri vprašanjih, povezanih z zdravstvom, in 
naročanju pri zdravnikih specialistih.
Katero zavarovanje z vaše ponudbe bi 
priporočili našim bralcem?
Paketi zavarovanj so zelo različni, zato je 
pomembno, da se o najbolj primernem zavarovanju 
posvetujejo z nami. Sama bi zagotovo priporočila 
najboljši produkt na našem trgu za zavarovanje 
težjih bolezni. Gre za zavarovanje, ki omogoča 
zavarovalno zaščito v primeru, če vas doleti ena 
izmed 21 najpogostejših težjih bolezni. Zanimiv 
del tega produkta je, da v primeru večine kritih 
bolezni prejmete izplačilo zavarovalne vsote in 
ostanete še naprej zavarovani. Zavarovalno vsoto 
tako lahko med trajanjem zavarovanja izplačamo 
večkrat. Zavarovanje vam bom z veseljem 
podrobneje predstavila, zato vabljeni, da me 
pokličete ali obiščete v naši poslovalnici.

Najboljša naložba za prihodnost
Za boljšo in bolj varno prihodnost potrebujemo ustrezno zdravstveno zavarovanje. O tem se moramo najprej posvetovati s strokovnjaki na tem 
področju, ki zelo dobro vedo, kaj potrebujemo glede na naš življenjski slog. V današnji družbi so naši izzivi vedno večji, posledično so vedno 
večja tudi tveganja. »Zato je pomembno, da zavarujemo sebe in svoje najbližje, saj je to najboljša naložba, zagotovilo za boljši jutri,« svetuje 
Tamara Meglič iz Vzajemne. 

Poslovalnica Jesenice
Lekarna Plavž, Cesta maršala Tita 77
tel.: 041 390 021
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Andraž Sodja

V Planini pod Golico, kjer 
se maja razcvetijo ključav-
nice, kot belim narcisam 
pravijo v teh krajih, se je 
prejšnji konec tedna odvijal 
tradicionalni praznik nar-
cis. Letos je organizatorjem 
resno zagodlo vreme, tako 
se je popoldne nad osred-
njim prizoriščem razbes-
nelo pravo neurje z obil-
nim dežjem, ki pa ni skali-
lo prazničnega dogajanja, 
ki so ga popestrili godbeni-
ki Mestne godbe Novo 

mesto, čarodej Jole Cole in 
zvezde dneva, ansambel 
Biseri.
Dogajanje se je začelo že v 
soboto zjutraj s tekom Šest 
ur Španovega vrha v organi-
zaciji Zavoda za šport Jeseni-
ce. Udeležilo se ga je 35 tek-
movalcev, ki so skupaj opra-
vili 164 vzponov na Španov 
vrh. Skupni zmagovalec z 
desetimi vzponi je bil že dru-
gič Klemen Zupan. Med 
ženskami se je najbolje odre-
zala Polona Trobec Mlakar z 
zavid ljivimi sedmimi vzpo-
ni.

Osrednje dogajanje dneva je 
bil tradicionalni, letos že 52. 
izbor Miss narcis. Prijavilo 
se je sedem kandidatk, ki so 
se pomerile v "pikadu narci-
sa", kjer je bila namesto tarče 
slika narcise, in v sprehodu 
po modni brvi. Med prijavlje-
nimi so bile sicer kar štiri 
kandidatke z Dolenjskega, 
natančneje z Novega mesta, 
od koder se je prireditve ude-
ležila velika skupina obisko-
valcev. Med njimi je najbolj 
blestela tudi končna zmago-
valka izbora Miss narcis Moj-
ca Vidmar, ki je obiskovalce 

navdušila že med predstavit-
vijo kandidatk, saj je samoza-
vestno zahtevala harmoniko 
in na frajtonarico zaigrala 
skladbo V dolini tihi. S samo-
zavestnim nastopom si je na 
koncu tudi prislužila lento 
enega od najstarejših izborov 
za miss v Sloveniji. 
Zabava z ansamblom Biseri 
je kljub kislemu vremenu 
trajala pozno v noč, saj se 
gostje niso pustili pregnati 
vremenu, tako so bili na kon-
cu zadovoljni tudi organiza-
torji iz Turističnega društva 
Golica, kjer prireditev organi-

zirajo že več kot pol stoletja 
in zagotavljajo, da bodo pri 
tem vztrajali tudi v prihod-
nje. 
Sobotno dogajanje so 
dopolnili še z nedeljskim 

koncertom ansambla Kdr 
voč, ki je na narcisne polja-
ne pod Golico, skupaj s 
pohodom po Stari rudni 
poti, privabil lepo število 
obiskovalcev.

Miss narcis je Mojca
V Planini pod Golico so izbrali že 52. miss narcis, letos je to postala Novomeščanka Mojca Vidmar.

Miss narcis Mojca Vidmar iz Novega mesta

Najboljši tekači gorskega teka Šest ur Španovega vrha ob podelitvi medalj najboljšim

Kot je povedala miss narcis 2016 Mojca Vidmar, 
je ponosna, da se je pridružila tako bogati 
tradiciji: »Veliko hodim v hribe, na Golici sem 
bila sicer prvič, vendar obožujem hribe, igram 
harmoniko, pišem skladbe, Avsenik mi veliko 
pomeni, tako sem na neki način kar vesela in 
ponosna, da sem bila izbrana za miss narcis.« 
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