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Pretekel je
maraton v
New Yorku

Iz Majinega
domačega
»piskra«

Željko Najdek, uporabnik
VDC Jesenice, je uspešno
– celo z osebnim
rekordom – pretekel
maraton v New Yorku.

Maja Jensterle z Blejske
Dobrave pod blagovno znamko
Iz domačega piskra izdeluje
naravno zeliščno kozmetiko in
unikatne izdelke iz gline.
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V nedeljo gremo na
lokalne volitve

Drama, komedija
in oboje skupaj
Jesenice v teh dneh utripajo v ritmu festivala
ljubiteljskih gledališč – 31. Čufarjevih dni.

V nedeljo bomo volili župana, člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. V bitko za
župansko mesto se je podalo sedem kandidatov, za mesta v občinskem svetu pa se poteguje devet
list oziroma strank.
Urša Peternel

Mencinger (SD – Socialni
demokrati), Gordana Ana
Višnar Župančič (DeSUS –
Demokratična stranka upokojencev Slovenije), Žarko
Štrumbl (SDS – Slovenska
demokratska stranka), Miha

Foto: Gorazd Kavčič

V nedeljo ob 7. uri zjutraj se
bo odprlo 35 volišč v jeseniški občini, na katerih bodo
volilni upravičenci na lokalnih volitvah izbirali župana,

člane občinskega sveta in
svetov krajevnih skupnosti.
Za mesto župana se poteguje sedem kandidatov (po vrstnem redu, kot ga je izžrebala volilna komisija): Alma
Rekić (Levica), Tomaž Tom

Rebolj (SMC – Stranka modernega centra), Blaž Račič
(predlagatelj Zoran Račič in
skupina volivcev) in Janko
Pirc (LMŠ – Lista Marjana
Šarca). Če v prvem krogu
nobeden od kandidatov za
župana ne bo dobil večine
glasov, bo potekal drugi
krog volitev, in sicer v nedeljo, 2. decembra.
Za mesta v 28-članskem občinskem svetu pa se poteguje devet list oziroma strank:
SD – Socialni demokrati,
SLS – Slovenska ljudska
stranka, SMC – Stranka modernega centra, DeSUS –
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Neodvisna lista Za boljše Jesenice,
SDS – Slovenska demokratska stranka, LMŠ – Lista
Marjana Šarca, NSi – Nova
Slovenija – Krščanski demokrati in Levica. Na voliščih
volivci lahko glasujejo le za
eno listo, in sicer tako, da
obkrožijo zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasujejo. Če želijo dati
posameznemu kandidatu z
liste, za katero so glasovali,
preferenčni glas, morajo
vpisati v prostor pri listi zaporedno številko kandidata.
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Pločnik ob občinski
cesti na Blejski
Dobravi

Delajte zavzeto, pojdite
tudi v tujino!

Ogorčenje občanov
nad posekom dreves

"Brkati"
zdravstveni dom

Občina Jesenice načrtuje
projekt ureditve pločnika ob
občinski cesti na Blejski Dobravi.

Dva nekdanja dijaka Gimnazije Jesenice Iztok Klančnik
in Miha Sprinčnik, po osnovni izobrazbi inženirja, sta gimnazijce navduševala nad
inženirskim poklicem.

Veliko občanov je razburil
posek več dreves na Ulici
Franca Benedičiča.

Akciji ozaveščanja o moških
rakih so se pridružili v
Zdravstvenem domu Jesenice, kjer so si zaposleni nadeli brke.
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Direktorica Gledališča Toneta Čufarja Branka Smole,
predsednik organizacijskega odbora Boris Bregant in
selektor Iztok Valič

Urša Peternel
V sredo, na obletnico rojstva
Toneta Čufarja, so se s polaganjem cvetja k Čufarjevemu spomeniku na trgu, ki
prav tako nosi njegovo ime,
začeli letošnji Čufarjevi dnevi. Potekali bodo vse do četrtka, 22. novembra, na Čufarjevem odru pa se bo v devetih festivalskih dneh zvrstilo
osem predstav za odrasle in
šest mladinskih predstav, ob
zaključku festivala pa še domača premiera romantične
komedije s songi Za zmeraj!
Kot je dejal selektor Iztok Valič, je bil v primerjavi z lanskimi Čufarjevimi dnevi narejen korak naprej v kakovosti predstav, izbral pa je predvsem predstave, ki dosegajo
kakovost, iskrenost in gledališko celovitost, je poudaril.
Med prijavljenimi je bilo letos kar nekaj novih, lastnih
tekstov igralskih skupin, kar
je pozitivno, saj se veča nabor avtorjev, prav tako se pojavljajo sodobnejša besedila.
Predsednik organizacijskega
odbora Čufarjevih dni Boris
Bregant je zlasti zadovoljen
z odzivom mladih gledališčnikov, na ogled bo šest mladinskih predstav, in sicer ob

dopoldnevih, na brezplačen
ogled pa so posebej povabili
srednješolce. Predstave za
odrasle bodo tradicionalno
na ogled zvečer.
In kakšne žanre si letos lahko obetajo gledalci? Komedijo, dramo in kombinacijo
obojega, je dejala direktorica
Gledališča Toneta Čufarja
Branka Smole.
Predstave bosta ocenjevali
dve strokovni žiriji, ena
predstave za odrasle, druga
za mladino. Ob zaključku
festivala v četrtek, 22. novembra, bodo najboljšim
predstavam za odrasle podelili štiri Čufarjeve plakete
(za najboljšo predstavo v celoti, najboljšo moško vlogo,
najboljšo žensko vlogo in
najboljšo predstavo po izboru občinstva). Najboljšim v
mladinski kategoriji pa bodo
podelili posebne nagrade
nova gaz, ki nosijo ime po
Čufarjevi črtici.
Tudi letos bodo organizatorji poskrbeli za spremljevalni
program, v avli gledališča bo
na ogled fotografska razstava o dosedanjih Čufarjevih
dnevih, ob zaključku festivala pa se obeta še domača
premiera.
10. in 16. stran
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
V sredo so se začeli 31. Čufarjevi dnevi, festival ljubiteljskih gledališč. "Gre za izjemno pomemben festival, v
sklopu katerega se bo v

Tomaž Tom Mencinger
devetih dneh na odru predstavilo kar nekaj ljubiteljskih
gledališč, ob zaključku festivala pa bo posebna žirija
med tekmovalnimi predstavami izbrala najboljše ter
podelila nagrade in plakete
Toneta Čufarja. Festival je
skozi leta prešel v dogodek,
na katerega se vsako leto prijavijo ljubiteljska gledališča
iz cele Slovenije, kakovost
festivala pa je v svetu kulture
in gledališčne dejavnosti prepoznana in cenjena po celotni Sloveniji. Predstave bodo
na sporedu do četrtka, 22.
novembra, ko je predviden
tudi zaključek festivala, pri

tem pa vso zainteresirano
javnost vljudno vabim, da se
festivala vsaj kakšen dan tudi
udeležijo," je dejal župan
Tomaž Tom Mencinger.
V torek, 20. novembra, bo v
Kolpernu potekala slavnostna akademija ob sedemdesetletnici hokeja na Jesenicah. Prireditelj je HDD SIJ
Acroni Jesenice, gostitelj pa
njihov največji sponzor skupina SIJ. Udeležili se je
bodo povabljeni gostje, ki so
zaznamovali hokej na Jesenicah. Kot je poudaril
župan: "Hokej ostaja naš
paradni konj, zato smo lahko na pretekle dosežke in na
zgodovino izjemno ponosni, zato je prav, da dogodek
obeležimo tudi na tak
način."
Decembra se začne čas praznikov in veselja. Tudi letos
bodo različni organizatorji
na Jesenicah organizirali
pestro dogajanje. "Na začetku meseca, natančneje 5.
decembra, načrtujemo tudi
uradni prižig praznične razsvetljave, ki ga bo organiziral Zavod za šport Jesenice
skupaj z že tradicionalnim
miklavževanjem. Več informacij bo znanih v kratkem,
zato predlagam, da spremljate informacijske kanale
Občine Jesenice in Zavoda
za šport Jesenice in se
dogodka tudi udeležite," je
še povedal župan Tomaž
Tom Mencinger.

Dopisna seja
občinskega sveta
Urša Peternel
Tik pred zaključkom mandata so jeseniški občinski svetniki morali opraviti še eno,
tokrat dopisno sejo (peto v
tem mandatu). Na njej so
sprejeli ugotovitveni sklep o
predčasnem prenehanju
funkcije namestniku člana
Občinske volilne komisije
Občine Jesenice za mandatno obdobje 2018–2022 Žarku Štrumblu. Štrumbl namreč na lokalnih volitvah kandidira za mesto župana, v
skladu z zakonom o volitvah

pa člani občinske volilne
komisije ne morejo hkrati
kandidirati na volitvah.
Na mesto namestnika člana
Občinske volilne komisije so
imenovali Bojana Korbarja.
Občinsko volilno komisijo
sestavljajo predsednik in trije člani ter trije namestniki
članov. Predsednica komisije
je Martina Hrovat, njen
namestnik dr. Primož
Ažman, člani so Borut
Žigon, Zvonka Arh in Anton
Mohorč, namestniki članov
pa Marija Smolej, Zdenko
Meglič in zdaj Bojan Korbar.

Proračun za naslednje
leto javno objavljen
Urša Peternel
Na spletni strani Občine
Jesenice je objavljen proračun za leto 2019. Proračunski prihodki naj bi znašali
19,7 milijona evrov, odhodki
23,3 milijona evrov, razliko
naj bi pokrili z ostankom
sredstev na računu in z
dodatnim zadolževanjem v
predvideni višini 2,2 milijona evrov. Za investicijsko
porabo bodo namenili nekaj
manj kot devet milijonov
evrov. Med največjimi inve-

sticijami bodo obnova Ruardove graščine, dokončanje
obnove strehe in fasade
Osnovne šole Toneta Čufarja in gradnja kanalizacije na
Lipcah. V proračunu je
zagotovljen tudi denar za
projekt Plazovi nad Koroško
Belo, začetek obnove kopališča Ukova, posodobitev
avtobusnih postajališč in
postavitev novih kolesarnic.
Po področjih porabe Občina
največ denarja namenja za
izobraževanje (dobrih dvajset odstotkov odhodkov).

V prihodnje še tri
nove kolesarnice
Letošnja sezona uporabe koles v kolesarskem sistemu JeseNICE bikes se je zaključila. V prihodnje
bodo postavili tri dodatne kolesarnice in sistem še razširili.
Urša Peternel
Konec oktobra se je zaključila sezona uporabe koles v
kolesarskem sistemu JeseNICE bikes. V treh kolesarnicah (pri Občini Jesenice,
TIC Jesenice in na Hrušici)
je bilo za izposojo na voljo
15 navadnih in tri električna
kolesa. Po podatkih TIC
Jesenice so največ izposoj
koles zabeležili v maju, in
sicer 35, v poletnih mesecih
pa v povprečju med 20 in 25
na mesec. Največ koles so si
uporabniki izposodili v kolesarnici pri TIC Jesenice.
"Kolesarski sistem JeseNICE
bikes je eden od načinov, s
katerim Občina Jesenice promovira trajnostno mobilnost, hkrati pa tudi več gibanja in posledično boljše zdravje svojih občanov. Kolesa
bodo zopet na voljo spomladi, o točnem datumu ponovnega odprtja naslednje sezone pa bomo javnost pravočasno obvestili," so povedali na
Občini Jesenice.
Obeta pa se tudi razširitev
kolesarskega sistema, saj
bodo v sklopu projekta Hitro

s kolesom postavili tri dodatne kolesarnice, in sicer na
Plavžu nasproti zdravstvenega doma, na Slovenskem
Javorniku pri AMD ter na
Blejski Dobravi pri avtobusni
postaji. Posebno pomembno
je, da bodo nove kolesarnice
kompatibilne tako z že obstoječimi tremi kolesarnicami

kot tudi s kolesarskimi sistemi v nekaterih sosednjih
občinah, denimo v Radovljici
in na Bledu.
Že prihodnje poletje pa naj
bi na Pristavi zaživel tudi
gorskokolesarski center; po
dosedanjih neuspešnih razpisih za izbiro izvajalca del
so na Občini Jesenice zdaj

prejeli dve ponudbi in upajo, da bo izbrani izvajalec
lahko dela začel čim prej.
Celotna investicija skupaj z
opremo, poligonom in preureditvijo Kurirskega doma
naj bi znašala okoli 150 tisoč
evrov, projekt pa je sofinanciran iz programa Interreg
Slovenija Avstrija.

Pločnik ob občinski cesti
na Blejski Dobravi

pa bi bilo treba urediti tudi
dodatno odvodnjavanje s
kanalizacijo.
Dela naj bi začeli in tudi
zaključili v letu 2019, za kar
so že zagotovljena sredstva v
proračunu za prihodnje
leto. Lastniki zemljišč ob
občinski cesti so že odstopili
zemljišča za ureditev pločnika, za kar se jim Občina
Jesenice zahvaljuje.
Za dodatne informacije v
zvezi s projektom se lahko
krajani obrnejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice.
Kontaktna oseba je Marko
Markelj, tel. št. 04 5869 215
ali elektronski naslov marko.
markelj@jesenice.si.

Graditi ga bodo začeli prihodnje leto, denar je že zagotovljen v občinskem
proračunu.
Urša Peternel
Občina Jesenice načrtuje
projekt ureditve pločnika ob
občinski cesti na Blejski
Dobravi. Gre za cesto, ki
vodi iz naselja Saple mimo
Acrona in Sumide do križi-

šča z občinsko cesto Blejska
Dobrava–Lipce. Pločnik bo
urejen na levi strani občinske ceste, gledano v smeri
ceste Blejska Dobrava–Lipce, to je proti travnikom.
Širok bo 1,20 metra, bo pa
urejen kot površina za pešce

v ravnini vozišča, in ne kot
nivojsko ločen pločnik. Kot
so pojasnili na Občini Jesenice, sta razloga za to dva:
vozišče je ozko in bi nivojsko ločen pločnik predstavljal dodatno oviro in onemogočal srečevanja, poleg tega

Županova priznanja za
uspehe v času šolanja
Objavljeno je javno povabilo dijakom in študentom, prijave zbirajo
do 21. decembra.
Urša Peternel
Občina Jesenice je objavila
javno povabilo za podelitev
priznanj župana za uspehe
v času šolanja. Ob prazniku
občine Jesenice, to je 20.
marca, namreč župan pode-

li tudi priznanja in nagrade
odličnim dijakom srednjih
šol, ki so dosegli izjemen
uspeh na maturi in so postali zlati maturanti, ter odličnim študentom, ki so zaključili študij s povprečno
oceno vseh letnikov študija

in diplomske naloge 9,5–10.
Na javno povabilo se lahko
javijo dijaki srednjih šol, ki
imajo stalno prebivališče v
občini Jesenice in so v šolskem letu 2017/2018 dosegli izjemen uspeh na maturi
(zlati maturanti). Povabilo

pa velja tudi za študente
visokih šol in fakultet visokošolskih strokovnih programov prve bolonjske stopnje, univerzitetnih programov prve bolonjske stopnje
in magistrskih programov
druge bolonjske stopnje
(raven 6/2 in 7), ki imajo
stalno prebivališče v občini
Jesenice in so zaključili študij s povprečno oceno vseh
letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.
Dijaki bodo poleg priznanja
prejeli nagrado v višini dvesto evrov neto, študenti pa
tristo evrov neto. Prijave na
Občini Jesenice zbirajo do
21. decembra letos.
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Občinske novice

Delajte zavzeto,
pojdite tudi v tujino!
Dva nekdanja dijaka Gimnazije Jesenice Iztok Klančnik in Miha Sprinčnik, danes uspešna poslovneža,
po osnovni izobrazbi inženirja, sta gimnazijce navduševala nad inženirskim poklicem.
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice je potekal dogodek Ne teslo, Tesla bom!, s katerim v sklopu
projekta Inženirke in inženirji bomo! skušajo mlade
navdušiti za inženirske poklice. V ta namen so med
gimnazijce povabili nekaj

ške gospodarske zbornice
Slovenije in predsednik zbora za alpsko smučanje pri
Smučarski zvezi Slovenije.
Šolal se je na Gimnaziji Jesenice, a kot je dejal, je bil v
gimnazijskih časih pravo
»teslo« in takrat zanj nihče
ne bi stavil pet par, da bo nekoč uspel v poslu. »Učiti se

kavi in rogljičkih (na tako
imenovanem »coffee speachu«) in se pogovarjajo o poslu; kot direktor z njimi deli
dobre novice, ne skriva pa
niti slabih. In kako izbira
svoje sodelavce? Dejal je, da
so sicer pomembne tudi reference in tehnično znanje,
a zanj so najbolj pomembne

strici na Zilji, kjer izdelujejo
športne izdelke, zlasti smučarske in kajtarske deske.
Tudi on je en semester študiral v Nemčiji, kar je bila
zelo pozitivna izkušnja, saj
je pridobil nova znanja, postal bolj prilagodljiv ... Miha
je bil na Gimnaziji Jesenice
član akrobatske skupine, za-

Poudarek na izvajanju
komunalnih programov
Janko Rabič
Člani Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, ki ga sestavljajo predsedniki sedmih svetov krajevnih skupnosti, so
na novembrski seji ocenjevali delo v mandatnem obdobju 2014–2018. Gre za
posvetovalni organ župana,
katerega naloga je obravnavanje aktualnih tem z različnih področij in koordiniranje izvajanja programov
(predvsem komunalnih)
med krajevnimi skupnostmi
in strokovnimi službami
Občine Jesenice. V tem
mandatu se je svet sestal na
osmih sejah, med pomembnejšimi zadevami je redno
obravnaval komunalne plane z vso aktualno problematiko. Vključil se je v izvedbo
vsakoletnih očiščevalnih akcij, urejanja otroških igrišč,

določal cene vrtičkov, obravnaval neurejene površine v
lasti Slovenskih železnic,
odlaganje starih avtomobilov, zaraščanje zelenic, problematika modrih con in
sodeloval v razpravo o pripravi celostne prometne
strategije v občini.
Po besedah predsednice sveta Ivanke Zupančič so člani
uspešno uresničili zastavljene cilje. Na seji so poudarili,
da naj svet tudi v novem
mandatu nadaljujejo takšno
delo. Še večji poudarek naj
bo na usklajevanju investicij, saj bodo tako lažje uresničevali želje krajanov za
večjo kvaliteto življenja in
bivanja, kar sodi med glavne
cilje delovanja sveta. Podprli
so pobudo sveta KS Slovenski Javornik Koroška Bela za
uvajanje participativnega
proračuna za področje krajevnih skupnosti.

Gasilci odlično usposobljeni

Iztok Klančnik / Foto: Tina Dokl
izjemnih posameznikov, po
osnovni izobrazbi inženirjev, ki so spregovorili o tem,
kaj je potrebno, da uspeš v
poklicu, v svojem delu uživaš in zraven še – dobro zaslužiš ... Med njimi sta bila
tudi Iztok Klančnik in Miha
Sprinčnik, oba nekdanja dijaka Gimnazije Jesenice.

"Učiti se mi ni dalo ..."
Iztok Klančnik je univerzitetni diplomirani inženir informatike (kasneje je opravil
tudi diplomo iz managementa, nato pa še MBA),
dela pa kot generalni direktor v podjetju Hewlett-Packard Enterprise Slovenija. Je
tudi podpredsednik Ameri-

Miha Sprinčnik
mi ni dalo, marsikaj sem
ušpičil, veliko sem smučal,
življenje je bilo krasno ... A
pride trenutek, ko se to spremeni, in danes mi je žal, da
nisem poslušal, kako pomembno je učenje. Tako
sem se moral zamujenega
naučiti kasneje, na težji način,« je dejal Klančnik, ki je
danes menedžer z dušo in
telesom in je napisal že več
lepih poslovnih zgodb o
uspehu. Med drugim je bil,
star 36 let, najmlajši direktor družbe IBM na svetu. In
kaj je tisto, kar ga dela dobrega menedžerja? Kot je
dejal, se je sposoben pogovarjati z ljudmi, s sodelavci
se enkrat mesečno dobijo ob

osebnostne lastnosti. »Delajte zavzeto, pokažite, da
vam je delo všeč, da vas zanima in da želite uspeti!« je
položil na srce jeseniškim
gimnazijcem. Predlagal pa
jim je tudi, naj gredo vsaj za
kakšno leto v tujino, nabrat
novih izkušenj; sam je denimo dve leti delal na Dunaju,
kar je bila odlična izkušnja.

V tujini postaneš bolj
prilagodljiv
Da naj izkoristijo vsako možnost, ki se jim ponudi v tujini, je dijakom svetoval tudi
Miha Sprinčnik, še en nekdanji jeseniški gimnazijec,
danes vodja proizvodnje v
podjetju Capita MFG v Bi-

Veščina, ki jo bodo mladi najbolj potrebovali v poklicih prihodnosti, bo sposobnost
reševanja problemov. Najpomembnejše lastnosti bodo tako ustvarjalnost, čustvena
inteligenca, iznajdljivost, samoiniciativnost, ambicioznost, odprtost in sposobnost
sodelovanja.

tem član vodilne akrobatske
skupine na svetu Dunking
Devils, postal organizator
njihovih nastopov in konstruktor košev in trampolinov. Obenem je uspešno
zaključil strojno fakulteto;
strojni inženir je že njegov

Občinska gasilska zveza Jesenice je oktobra na Hrušici organizirala letošnje tekmovanje v gasilskih veščinah. Glavni
namen tekmovanja je utrjevanje znanja in usposobljenosti
za posredovanje v požarih in drugih izrednih dogodkih. Skupaj je nastopilo 47 ekip osmih prostovoljnih gasilskih društev iz občin Jesenice in Žirovnica, ki so vključena v Gasilsko
zvezo Jesenice. Razveseljiva je velika udeležba mladih gasilcev, ki z mentorji uspešno osvajajo gasilska znanja. Na tekmovanju so bili najuspešnejši mladi gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Hrušica, ki so pri pionirjih in mladincih
po številu točk zasedli največ prvih in drugih mest. Pri članih A je bila najboljša druga ekipa gasilcev Blejske Dobrave,
pri članih B ekipa Zabreznice, pri članicah A in B ekipi Blejske Dobrave. Pri starejših gasilcih in gasilkah pa so največ
znanja pokazali člani gasilskega društva iz Smokuča.

Obnova "rdečega mostu" je zaključena
Dober delavec v
poklicih prihodnosti
ne bo mravlja ali
čebela, temveč bo
opica – radoveden,
iznajdljiv, ustvarjalen,
so poudarili na
dogodku.

Oktobra se je zaključila obnova tako imenovanega rdečega
mostu na Hrenovci. V sklopu del so uredili novo pohodno
površino, zgradili kovinsko nadstrešnico nad mostom in
razsvetljavo na nadstrešnici. Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

oče, a kot je dejal Miha, je
oče trideset let delal eno in
isto, medtem ko se danes,
na srečo, tehnologije hitro
spreminjajo, potrebno je nenehno izobraževanje, kar je
zanj izziv in prednost. Kot je
poudaril, Karavanke niso
meja, svet se na drugi strani
nadaljuje, sam z družino že
poltretje leto živi v Avstriji,
so zadovoljni, ne izključujejo pa možnosti, da bi se nekoč vrnili v Slovenijo. Je pa
gimnazijcem svetoval, naj
se ob šoli ukvarjajo še s čim
drugim, kot je bil sam član
akrobatske skupine.
Podobno je menil tudi dr.
Peter Svete iz razvojnega
centra podjetja Lek, ki je
prav tako sodeloval na dogodku. Poudaril je, da so za
osebni razvoj pomembni
tudi hobiji: »Življenje ni le
služba, dobro je imeti nekaj,
kamor se lahko umaknete
od službenih izzivov ..."

WWW.JESENICE.SI

jeseniške novice
Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali
pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati
največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme
biti daljši od ene tipkane strani formata A4.
Jeseniške novice, št. 17/letnik XIII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 92, ki je izšel 16. novembra 2018.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
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:
Nazorjeva ulica 1, 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 od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

Kandidatka DeSUS za županjo občine Jesenice

Gordana Ana Višnar Župančič

3.

Vse življenje sem Jeseničanka, rojena na Jesenicah
leta 1954.
Osnovno šolo sem obiskovala na Jesenicah, kasneje
Srednjo tehnično tekstilno šolo v Kranju.
Ob delu sem dokončala Višjo pravno šolo v Mariboru.
Zaposlila sem se v zunanjetrgovinskem podjetju in
opravila izpite za zunanjetrgovinsko registracijo. Ob
delu sem se izobraževala še na Delavski univerzi na
Jesenicah, in to nemški jezik, prav tako govorim in
pišem aktivno angleško.
V izredno težkem obdobju po osamosvojitvi sem oprav
ljala delo direktorice Vatrostalne Jesenice.
Ob stečaju te firme sem se odločila za samostojno pot
in nadaljevala z delom v privatnem podjetju ognje
varne dejavnosti VIGO Jesenice, kjer opravljam dela
direktorice. Podjetje je uspešno od samega začetka do
danes, torej 20 let, in nudi delo 20 delavcem.
Menim in trdim, da je možno občino voditi podobno
kot voditi uspešno gospodarsko družbo. Izvirne nalo
ge občinskih skupnosti lahko obravnavamo kot nalo
ge, ki jih je treba časovno določiti. Torej o programu
dela župana ne bi želela govoriti kar povprek za celot
no mandatno obdobje, temveč ga je treba načrtovati
za posamezno letno obdobje z zavezo, kaj se bo v tem

obdobju tudi res izvedlo.
Iskreno upam in želim tudi doprinesti k občanom bolj
ljubeznivi občini, občini, ki bo znala prisluhniti vsaki
dobri pobudi, olajšati bivanje vsem, občanom pribli
žati kvalitetno izobraževanje, obrtnikom in podjetni
kom pa omogočiti boljše pogoje poslovanja.
Želim si, da bi naši stari in starejši občani lahko kvali
tetno doživljali jesen svojega življenja, želim pa tudi
naši mladini in mladim družinam nuditi zanesljivo
in varno okolje, v katerem bodo lahko vzgajali svoje
otroke.
Kar pa si želim čisto na koncu in za kar sem priprav
ljena trdo delati, je, da vzbudim v občini občutek, da
ambicije niso prepovedane, so zaželene, da je treba
meriti višje in dlje in da si vsi skupaj ZASLUŽIMO VEČ.
Povedati moram še to, da se ne podajam na volilno
tekmo za županjo zato, da bi si na občini zagotovila
socialno varnost.
Zatorej HOČEM VEČ veselja, zadovoljstva v naši
občani, več šolstva, zdravstva, oskrbe, športa, kvalitetnega preživljanja časa.
To lahko dosežemo!
Gordana Ana Višnar Župančič

Dovolj nam je siromašenja in brezčutne
presoje – za človeka in okolje gre
Imamo znanje, modrost in izkušnje, zato bomo zagotovili
Kakovostno in varno življenje občank in občanov:
1. Občino Jesenice bomo vključili v mrežo starosti prijaznih mest in občin ter v
EU-projekte za socialno vključevanje handikapiranih oseb oz. oseb s posebnimi
potrebami. Poglavitne rešitve:
• omogočanje mobilnosti takšnih oseb (subvencionirane vozovnice oz. izkoriščanje
logike prevozov, organiziranih na lokalni ravni),
• vključevanje mladih v projekte pomoči starejšim in handikapiranim osebam tudi preko
priznavanja obveznih izbirnih vsebin,
• vzpostavljanje projekta prenosa znanja in izkušenj na mlajše generacije – »pusti mobi
– delaj z glavo in rokami«,
• vključevanje mladih v socialne projekte preko javnih del.
2. Zagovarjali bomo:
• uvedbo potujočih trgovin, knjižnic itd.,
• ohranjanje starostnikom prijaznih bankomatov (uvedba menija starostnik na
bankomatih) ter bančnih izpostav oz. uvajanje enotnih bančnih oken (za vse banke
eno okno),
• ohranjanje majhnih lokalnih trgovin z lokalnimi proizvodi,
• pripravo projekta za nov večnamenski kulturni objekt, s čimer bomo pripomogli še k

večji krepitvi kulture, jezika in kulturne dediščine ter njih ohranitev,
• pripravo projekta za pametni dom starostnikov ter pametno regijsko bolnišnico z
aktivno vključenostjo občinske fakultete za zdravstvo ter lokalne industrije,
•u
 stanovitev občinskega stanovanjskega sklada, ki bo omogočil boljši in hitrejši dostop
do prvega stanovanja za mlade in mlade družine,
• finančno pomoč pri preselitvi starejših in hendikepiranih oseb v manjša, kvalitetnejša
stanovanja brez arhitektonskih ovir s plačilom stroškov selitve (ne glede na status
stanovanja: lastniško, najemno),
• finančna pomoč pri urejanju stanovanjskih enot za potrebe starejših in hendikepiranih
(s tem načinom bi omogočili daljše bivanje starejših v normalnem bivalnem okolju in
razbremenili bi pritisk na domove za starejše in negovalne oddelke v zdravstvenih in
socialnih ustanovah),
• ponovno uvedbo ukrepov za energetsko sanacijo stavb, še zlasti v zasebni lasti,
• uvedbo subvencioniranja pri izgradnji malih čistilnih naprav v zasebni lasti v predelih,
kjer ni možen priključek na javno kanalizacijsko omrežje,
• uvajanje tehnologij, ki ne obremenjujejo okolja,
• človeku in okolju prijazen razvoj,
• takojšnjo izdelavo projekta za obnovo vodovodnega omrežja z odstranitvijo
azbestnih cevi.

NAROČNIK: DESUS, KERSNIKOVA ULICA 6, LJUBLJANA; OO JESENICE

To bomo za vas storili mi, spodaj napisani kandidati in kandidatke stranke DeSUS
VOLILNA ENOTA 1:
1. Mag. Božena Ronner, roj. 1951
2. Vinko Otovič, roj. 1959
3. Marjeta Mlinarič Ronner, roj. 1966
4. Gašper Jakopič, roj. 1998
5. Alenka Klinar, roj. 1977

VOLILNA ENOTA 2:
1. Stanko Sedlar, roj. 1950
2. Vesna Lah, roj. 1951
3. Stanislav Pem, roj. 1947
4. Irena Košir, roj. 1952
5. Drago Alojzij Čelesnik, roj. 1937
6. Prof. Marija Heberle Perat, roj. 1944
7. Šerif Alibašič, roj. 1944
8. Marjetka Morič, roj. 1943

VOLILNA ENOTA 3:
1. Anton Stražišar, roj. 1937
2. Cecilija Noč, roj. 1937
3. Franc Rožič, roj. 1942
4. Jelka Rozman, roj. 1954
5. Boris Glavič, roj. 1947
6. Ljudmila Leper, roj. 1961
7. Andrej Vindišar, roj. 1943

VOLILNA ENOTA 4:
1. Dr. Borut Stražišar, roj. 1965
2. Gabriella Kristan, roj. 1944
3. Zdenko Tratnik, roj. 1948
4. Simona Zarnik, roj. 1939
5. Leopold Ravnihar, roj. 1946
6. Anica Tratnik, roj. 1954
7. Vincencij Šetinc, roj. 1934
8. Božena Leben, roj. 1940

4.
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Ogorčenje občanov nad posekom dreves
Veliko občanov je razburil posek več dreves na Ulici Franca Benedičiča. Na Stanovanjskem skladu odgovarjajo: sklep o tem so sprejeli etažni lastniki,
drevesa so bila nevarna predvsem za otroke na bližnjem otroškem igrišču.
Urša Peternel
Konec oktobra so na Ulici
Franca Benedičiča ob stanovanjskem bloku najprej
močno obrezali, zatem pa v
celoti požagali več listavcev.
To je med nekaterimi občani vzbudilo precej razburje-

dreves nastalo – (divje) parkirišče ... Pozanimali smo
se, kdo je sprejel odločitev,
da drevesa posekajo, in koga
so pravzaprav motila.
Najprej smo se obrnili na
Občino Jesenice, kjer so pojasnili, da je bil poseg opravljen na zemljišču, ki je v

Za razliko od zelenja na zasebnih površinah za
drevesa na javnih površinah (za njihov obrez,
posek ali zasaditev) skrbi posebna strokovna
komisija, ki deluje pod okriljem Občine
Jesenice. Ta najprej opravi ogled in na tej osnovi
za vsako posamezno drevo izda odločbo. Na
Občini Jesenice so poudarili, da se trudijo za
čim več zelenja in dreves po občini, drevesa, ki
jih je nujno posekati, pa tudi nadomeščajo z
novimi.
lasti Stanovanjskega sklada,
torej na zasebni površini.
Dejstvo je, da lastniki zasebnih zemljišč občine niso
dolžni prositi za dovoljenje
za tovrstne posege, prav
tako občina nima pravice

posegati v njihovo odločitev,
in to ne glede na to, ali gre
za lastnika, kot je Stanovanjski sklad, ali pa za lastnika
neke hiše, ki bi rad posekal
drevo na svojem vrtu.
Zato smo se obrnili na Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, kjer so nam potrdili, da so res naročili posek
omenjenih dreves. Pojasnili
so, da so bila drevesa "prevelika za tovrstno umestitev".
Sklad je res zemljiškoknji-

žni lastnik zemljišča, na katerem so rasla drevesa, v
stavbah pa je lastnik štirih
in 39 stanovanj, torej ni večinski lastnik.
"Na zboru etažnih lastnikov
na Ulici Franca Benedičiča
2b je bil dne 15. novembra
2017 sprejet sklep, da je treba drevesa ob stavbi in na
bližnji zelenici ustrezno obrezovati. Drevesa naj bi
predstavljala predvsem nevarnost za otroke, saj je v

neposredni bližini otroško
igrišče. Dne 25. novembra
2017 je bil sprejet sklep etažnih lastnikov stavbe na naslovu Ulica Franca Benedičiča 2a, ki pravi, da naj se
drevesa zaradi neustreznosti podrejo," so pojasnili na
skladu. Ker je sklad zemljiškoknjižni lastnik zemljišča,
je na pobudo etažnih lastnikov in upravnika pridobil
ustrezne ponudbe za izvedbo del. "Pri pregledu s strani

ponudnikov je bilo ugotovljeno, da so drevesa nevarna in da predstavljajo nevarnost, zato je bolj smiselna
odstranitev kot le obrezovanje. Stanovanjski sklad RS
je za zaščito oseb in premoženja izvajalcu dovolil odstranitev," so zapisali.

Naročnik: Stranka modernega centra, Beethovnova ulica 2, 1000 Ljubljana

nja, ki so ga izrazili tudi na
Facebooku na strani Občine
Jesenice, češ da gre za "masaker nad drevesi", da se na
ta način uničuje življenjsko
okolje v mestu in da bo bržkone že kmalu na mestu

Požagana drevesa na Ulici Franca Benedičiča

Zasaditev novih dreves
ni predvidena, saj je v
teku nepravdni
postopek za določitev
pripadajočega
zemljišča k
večstanovanjskim
objektom. Če se bodo
etažni lastniki odločili
za novo zasaditev,
sklad temu ne bo
nasprotoval, ne bo pa
nosil finančnih
posledic takšnih
odločitev, so nam
povedali.

Miha
Rebolj

Kandidat za župana
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Uspešni akciji Rdečega
križa Jesenice

Blaž
Račič
samostojni

V dveh humanitarnih akcijah je Območno združenje Rdečega križa Jesenice
zbralo veliko materiala in sredstev za pomoč socialno ogroženim.
Andraž Sodja

kandidat
s podporo
volivcev
za župana
Občine
Jesenice

s e n ic

e

RAČIČ ZORAN, CESTA CIRILA TAVČARJA 1 B, JESENICE

nar

na Območnem združenju
Rdečega križa Jesenice
namenili za pokritje stroškov za tople obroke učencem iz socialno šibkejših
družin v občinah Jesenice in
Kranjska Gora. Na Območnem združenju rdečega križa Jesenice se vsem, ki so
pomagali sokrajanom, ki
pomoč potrebujejo, iskreno
zahvaljujejo.

ne
os

Mercatorjevi trgovini v
Kranjski Gori, so prostovoljci občanom ponudili kruh,
pecivo in druge izdelke, ki
so jih zamenjali s prostovoljnimi prispevki. Odziv jeseniških pekarn, slaščičarn in
nekaterih restavracij je bil
res velik, saj so za akcijo
darovali 25 večjih škatel različnih izdelkov. V akciji so
zbrali 551 evrov, ki jih bodo

o pon
m
i
ed

Je

V septembrski humanitarni
akciji Rdečega križa Jesenice, ki so jo v nakupovalnem
centru Mercator pripravili
skupaj s hokejisti HDD
Jesenice, so zbrali 23 škatel
hrane, pralnega praška in
drugih donacij. Po besedah
Rine Beravs Zor z Rdečega
križa Jesenice so podrli vse
rekorde, pri čemer je pohvalila družbeno odgovornost
hokejistov, ki so se že večkrat vključili v tovrstne akcije, saj so v preteklosti že
sodelovali pri deljenju hrane, ponudili pa so se tudi, da
bodo pomagali hrano razvoziti. V oktobru se je Območno združenje Rdečega križa
Jesenice pridružilo tudi
humanitarni akciji Rdečega
križa Slovenije Drobtinica,
ki vsako leto poteka ob svetovnem dnevu hrane. Na
dveh stojnicah, v Mercator
centru na Jesenicah in v
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NADALJUJMO SKUPAJ -

da bi v občini radi delali in živeli,
za sožitje generacij in kultur.

MISLIMO RESNO
ZA OBČINO JESENICE

Kandidat za župana Občine Jesenice

VOLILNA ENOTA 2
1. FRANČIŠEK DIJAK
2. ANAMARIJA DIJAK
3. VALENTIN METELKO

Tomaž Tom Mencinger

8

ter kandidatke in kandidati za občinski svet Občine Jesenice in
za svete v vseh sedmih krajevnih skupnostih v občini Jesenice
bomo delovali po načelu: dokončajmo, kar je začeto, negujmo, kar je
dobro, v razvoju pa se bomo osredotočili na osnovne cilje:
*
*
*

VOLILNA ENOTA 3
1. ŠTEFANIJA FERBEŽAR
VOLILNA ENOTA 4
1. MATEJA BAN
2. RAFAEL FRANC PENIČ
3. NEVENKA SVETINA
4. BLAŽ LAVTIŽAR
5. ANDREJ ČERNE
NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

NOVA SLOVENIJA LOKALNE VOLITVE 2018, DVORAKOVA ULICA 11 A, LJUBLJANA; OO JESENICE

*
*

ZA ŽIVLJENJE PO MERI LJUDI - dostopna zdravstvena oskrba,
aktivna stanovanjska politika, varna starost.
ZA PODJETNOST IN RAST - podpora gospodarstvu in
kmetijstvu, razvoj trajnostnega turizma, krepitev mednarodnega
povezovanja.
ZA VAROVANJE OKOLJA – zagotavljanje trajnostne mobilnosti
s cenejšimi (brezplačnimi) vozovnicami v mestnem potniškem
prometu, ureditev parkirišč in izboljšanje mirujočega prometa.
ZA STROKOVNO IN PRIJAZNO OBČINSKO UPRAVO
ZA DEMOKRACIJO IN VKLJUČENOST – participatorni proračun,
upoštevanje pobud občanov in občank, izboljšanje delovnih
pogojev poklicnih gasilcev in prostovoljcev ter vključevanje
ranljivih skupin.

Vabimo Vas, da se v nedeljo v čim večjem številu udeležite volitev in
pri kandidatu za župana izberete številko

2

za Tomaža Toma Mencingerja ter
pri kandidatkah in kandidatih za občinski svet izberete številko
za listo Socialnih demokratov.

1

#SlovenijaEnakihMožnosti

SOCIALNI DEMOKRATI, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA; SD JESENICE

VOLILNA ENOTA 1
1. MAJA RAZINGAR
2. BORIS KITEK

Jeseniške novice, petek, 16. novembra 2018

7

LISTA MARJANA ŠARCA, BISTRIŠKA CESTA 10 A, KAMNIK
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Šport
Šport na kratko
Jeseničani uspešni v Oberstdorfu
V Oberstdorfu sta potekala dva turnirja v curlingu Cherry
cup, na katerem so uspešno tekmovali člani Curling kluba
Jesenice. Na turnirju od 9 do 12 let je z dvema zmagama
presenetila jeseniška ekipa, ki je nastopila v postavi Stela
Gregori, Lana Zaveljcina, Anže Kučina in skip Maks Omerzel. Pomlajena mladinska ženska reprezentanca v postavi
Ajda Zaveljcina, Jera Aideen Schiffrer, Lea Bertoncelj in skip
Liza Gregori pa je osvojila deseto mesto. Jeseničani sestavljajo mladinsko reprezentanco v curlingu in nastopajo v
odprti mladinski češki ligi. Ligo so začeli odlično, saj so
dobili vseh pet uvodnih tekem. Ekipo sestavljajo Štefan in
Bine Sever, Simon Langus, Noel Gregori in Jakob Omerzel,
trenerka je Eva Sever.

Za uvod dva poraza
Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice so letošnjo Extra
ligo odprle z dvema porazoma. Najprej so doma tesno izgubile z Žirmi z 51 : 47. Sledil je še en poraz v gosteh. Z 61 : 44
so izgubile s Krko. Poleg ekip Kranjska Gora - Jesenice, Žiri
in Krka v Extra ligi igrajo še Pomurje, Ledita, Felix in Jelša.

Odločilna zadnja četrtina
V četrtem krogu so košarkarji Enosa Jesenice doma gostili
Krvavec Meteor. Do tretje četrtine sta bili ekipi praktično
poravnani (56 : 55 za Krvavec Meteor). Zadnja četrtina je
popolnoma pripadla gostiteljem, ki so na koncu tekmo
dobili s 77 : 66. V skupini center je na vrhu lestvice Ljubljana
z osmimi točkami. Drugi so Jeseničani s točko manj.

S Hrastnikom se ni izšlo
V šestem krogu 1. A kegljaške lige so imeli Jeseničani doma
zelo pomembno tekmo za obstanek z ekipo Hrastnika. Žal
se jim ni izšlo po njihovih željah, saj so gostje tekmo dobili
s 5 : 3. Jeseničani so bili poraženi tudi v soboto. V gosteh so
izgubili s Konjicami 1 s 7 : 1. Na vrhu je Konstruktor s 14
točkami. Zanimivo je v spodnjem delu lestvice. Sedma Gorica ima štiri točke, osmi Triglav tri ter deveti Hrastnik in
deseti SIJ Acroni po dve točki.

Jeseničanke še brez točk
Namiznoteniške igralke Jesenic so bile v tretjem krogu proste. Sledili so trije porazi. S Kemo v gosteh so izgubile s 5 :
0, doma pa z Arrigonijem s 5 : 1 in s Kajuhom Slovanom s
5:2. Jeseničanke so s petimi porazi v prvi ženski namiznoteniški lestvici še brez osvojene točke.

Na koncu poraz
Nogometaši moštva SIJ Acroni Jesenice so s porazom zaključili jesenski del v prvi gorenjski ligi. V predzadnjem krogu
so s 7 : 2 premagali Železnike. Žal se ni izšlo v zadnjem
krogu, saj so na gostovanju izgubili s Škofjo Loko z 2 : 1.
Jesenski del so končali s petimi zmagami (Polet 4 : 0, Velesovo 4 : 2, Bitnje 2 : 1, Preddvor 4 : 2, Železniki 7 : 2), dvema
neodločenima rezultatoma (Lesce 3 : 3, Britof 2 : 2) in štirimi
porazi (Zarico 3 : 0, Bohinj 2 : 1, Visoko 5 : 1, Škofja Loka 2 :
1). Na vrhu lestvice je Bohinj z 28 točkami. Jeseničani so
šesti s 17 točkami.

Drugo mesto za Ernesta Emana Babačo
V Ljubljani je bil drugi krog v streljanju 1. A državne lige,
pionirske, kadetske in mladinske lige. Pri pionirjih je bil od
strelcev moštva Triglav Javornik - Koroška Bela najboljši
Lovro Klinar, ki je osvojil nehvaležno četrto mesto. Skupaj z
Metodom Pogačnikom in Ažbetom Močivnikom je bil šesti.
Pri mladincih je bil Ernest Eman Babača drugi. V 1. A ligi je
bil najviše Anže Presterel na 15. mestu.

Dvakrat četrto mesto
V Tržiču so se športni plezalci merili v težavnosti. Trem
jeseniškim plezalkam je uspela uvrstitev med deseterico. Pri
cicibankah je bila Tinka Rakar četrta, Liza Babič osma, med
mlajšimi deklicami pa je bila Rosa Rekar četrta.

Začela se je zimska balinarska liga
V Balinarskem klubu Jesenice letos spet organizirajo zimsko
ligo v Bazi na Jesenicah. Glavni namen je, da aktivni tekmovalci, ki nastopajo v različnih slovenskih ligah, tudi zimski
čas izkoristijo za rekreativne ljubitelje tega športa pa je to
predvsem prijetno razvedrilo in tudi nabiranje izkušenj proti boljšim ekipam. Lani so v ligi od novembra do marca odigrali skupaj šestdeset tekem. Letos je udeležba nekoliko
manjša, sodelujejo pa ekipe z Jesenic, Hrušice in Žirovnice.
Tekme so na sporedu ob torkih od 16. ure naprej.

Prednost v hitrosti in
dobrem preigravanju
Osemnajstletni Mario Bešić z Jesenic, član Nogometnega kluba SIJ Acroni Jesenice, je jeseni dosegel
štiri zadetke, a verjame, da bo spomladi še uspešnejši.
Matjaž Klemenc
Na koncu lanske sezone
članska nogometna ekipa
Jesenic ni imela sreče z
obstankom v tretji slovenski
ligi. Vam je žal, da niste
obstali?
Na koncu sezone smo bili
kar razočarani, da nismo
ostali v tretji slovenski ligi.
V primeru obstanka bi ekipa ostala skupaj in letos bi
imeli še več možnosti, da bi
v tretjem kakovostnem razredu obstali. Na koncu smo
bili deveti, kar žal ni bilo
dovolj za obstanek. Rešili bi
se lahko s pomočjo Bleda, a
ta ni bil uspešen v kvalifikacijah za drugo slovensko
ligo.
Letos igrate v prvi gorenjski
ligi. Ekipa je spremenjena. S
kakšnimi cilji ste stopili v
ligo?
Prvi problem pred sezono je
bil ta, da nismo vedeli, s
kakšno ekipo bomo nastopili. Bili smo brez prijateljske
tekme in prva naša tekma je
bila pokalna s Koprom, ki
smo jo visoko izgubili. Po
tretji tekmi v prvi gorenjski
ligi se je ekipa šele sestavila
in začeli smo se dvigovati.
Poraz z 12 : 0 doma v pokalu
s Koprom je bil zagotovo
boleč?
Izgubiti proti Kopru ni sramota, a z rezultatom, s katerim so nas premagali, pač je.
Kljub temu da končni rezultat ni realen. Žal smo hitro
dobili štiri gole in po tem je
naša igra povsem razpadla.

Kako je potekala vaša nogometna kariera?
Oče je igral nogomet in tako
sem tudi sam pri šestih letih
začel trenirati v Nogometnem klubu Jesenice. Poleg
Jesenic sem igral še v Lescah in pol leta pri Olimpiji, v
kategoriji U15, v najvišji ligi.
Je prva liga nekaj posebnega?
Seveda je razlika. Igra se
hitreje in ekipe so veliko
bolje pripravljene.

Mario Bešić
Za vami je jesenski del.
Zelo slabo ste ga odprli – s
tremi porazi. Nadaljevanje,
če odštejemo zadnjo tekmo
s Škofjo Loko, je bilo veliko
boljše. Ste zadovoljni z
opravljenim?
Po porazu s Koprom smo
nanizali še tri poraze v prvi
gorenjski ligi. Kot sem že
omenil, na začetku ekipa še
ni bila dokončno sestavljena. Veliko je bilo novincev,
tako da smo se še spoznavali. Ob tem tudi sreča ni bila
na naši strani. S prihodom
novih igralcev smo se pokazali v drugačni luči in začeli
smo zbirati točke. Vseeno
smo imeli kar nekaj spodrsljajev. Tu imam v mislih
neodločen rezultat proti Lescam, proti Britofu. Če pogledam skozi jesenski del, bi
morali imeti vsaj šest točk
več. Ob dobrem treningu

pozimi verjamem, da bomo
v drugem delu boljši.
Letošnja prva gorenjska liga
je zelo izenačena ...
Liga je zelo izenačena in
kakovostna. Kakovost se je
povečala s tem, da so iz tretje slovenske lige izpadli
Bohinj, Lesce in mi. Letos je
vsako gostovanje negotovo.

Kdo vse vas je treniral pri
Jesenicah?
Pri članih delam pod vodstvom Daria Railiča, ki me
je že treniral v mlajših
selekcijah. Omenil bi še
Nevzeta Halilovića in Ferika Ališiča. Pri slednjem
sem pri 16 letih debitiral v
članski ekipi.
Na katerem mestu igrate?
Največ igram na mestu krilnega ali srednjega napadalca. Preizkusil sem se tudi kot
vezist. Najbolj mi ustreza
mesto krilnega napadalca.

Kaj tej ekipi manjka za kakšno točko več?
Pri nas, tudi pri meni, je
glavni problem realizacija.
Ekipi manjkajo tudi izkušnje.

Kje vidite svoje prednosti,
kje slabosti?
Moji prednosti sta dobro
preigravanje in hitrost. Kot
slabosti bi v ospredje postavil realizacijo in moč.

Kako ste zadovoljni s svojo
igro v prvem delu sezone
2018/2019?
Z igro sem zadovoljen, a
manjkala je realizacija. Do
priložnosti pridem, ni pa
pravega zaključka.

Šele dobro ste vkorakali v
člansko ekipo. Kakšne želje
ste si postavili v nogometu?
Želim, da bi v prihodnosti
dal vse od sebe, in upam, da
me kdo opazi in naredim
korak naprej.

Povrnitev izgubljene samozavesti
Po nekaj slabih predstavah so si jeseniški hokejisti z zmagama v gosteh proti Zell am Seeju in
Lustenauu spet povrnili izgubljeno samozavest.
Matjaž Klemenc
Zadnje, česar smo se v prejšnji številki dotaknili, je bil
domači poraz jeseniških
hokejistov s 4 : 0 proti ljubljanski Olimpiji. Pred tekmo smo upali, da se bo krivulja uspeha spet obrnila
navzgor, a je žal ostalo le pri
željah. Kriza aktualnih državnih prvakov se je le še
poglobila. Pred reprezentančnim premorom so Jeseničani imeli še tri tekme v
AHL. Proti Pustertalu se v
dani situaciji, tekmo so igrali v gosteh, ni pričakovalo
prav veliko, saj so šli nasprotniki v tekmo z maksimalnim izkupičkom. Na

koncu so upravičili vlogo
favorita in tekmo dobili s 6 :
2. Zagotovo smo več pričakovali od domače tekme z
Gardeno. Pravi tekmec kot
naročen za celjenje ran. A
še enkrat je bil to le račun
brez krčmarja. Videli smo
medle Jesenice, ki so pred
koncem z golom Tavžlja
izid poravnali na 1 : 1, a še v
isti minuti dovolili gostom,
da so spet ušli na točko prednosti. Zmago s 3 : 1 so
potrdili z zadetkom v prazno mrežo. Vseeno smo na
tekmi videli nekaj pozitivnega, in sicer v mladem vratarju Žigi Kogovšku in novincu napadalcu Philippu Paradisu. Kogovšek je dobro

opravil svoje delo. Paradis je
bil edini, ki je poskušal
nekaj več. Presežek mu je
uspel že čez dva dni, ko je v
visoki zmagi z 12 : 2 proti
Zell am Seeju kar petkrat
zadel nasprotnikovo mrežo.
Z zmago so Jeseničani
dokazali, da še niso pozabili
igrati hokeja, ob tem pa so
si povrnili kar nekaj izgubljene samozavesti.
Na srečo so po reprezentančnem premoru dodali še
eno zmago. V gosteh so v
torek s 5 : 3 premagali Lustenau, ki je bil pred to tekmo
tik pod vrhom.
»V času reprezentančnega
premora je bilo v klubu le
deset igralcev. Kljub temu

smo se odlično pripravili na
Lustenauu. Utrujenost po
dolgi vožnji se ni poznala.
Danes smo bili dobri v trenutku, ko so bile moči na
ledu izenačene, in v trenutku, ko smo igrali z igralcem
več. Posebno dobro smo
igrali, ko smo imeli igralca
manj. Svoje je dodal zanesljivi vratar Saunders. Imel
sem občutek, da smo spet
vsi na isti valovni dolžini.
Upam, da smo s tema zmagama prebrodili krizo. Jutri
nas čaka Bregenzerwald.
Doma je treba zmagovati in
upam, da nadaljujemo zmagovalni niz,« je bil po tekmi
z ekipo Lustenau zadovoljen
Andrej Tavželj.
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»Brkati« zaposleni v
zdravstvenem domu
Akciji ozaveščanja o moških rakih so se pridružili v Zdravstvenem domu Jesenice, kjer so si zaposleni
nadeli brke in se v znak podpore fotografirali.
Urša Peternel
November je mesec boja
proti moškim rakom, poimenovan tudi movember.
Gre za mednarodno gibanje, katerega cilj je ozavešča-

nje javnosti o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moške. Tako si moški v znak
podpore akciji ozaveščanja
ta mesec pustijo rasti brke,
akcijo pa simbolno obeležijo
tudi tako, da si podporniki

nadenejo brke in se fotografirajo z njimi. Akciji so se
pridružili v Zdravstvenem
domu Jesenice, kjer so na
pobudo Zdravstvenega
vzgojnega centra Jesenice
na stojnici ozaveščali o mo-

Ksenija Noč, Nevenka Vrhovnik in Živa Varl iz Zdravstvenega vzgojnega centra, pobudnice
akcije.

ških rakih, zaposleni pa so
se v znak podpore akciji fotografirali z "brki".
Ksenija Noč, vodja Zdravstvenega vzgojnega centra,
je ob tem povedala, da sedem tisoč moških v Sloveniji vsako leto zboli za rakom.
Najpogostejši rak pri moških, zlasti starejših, je rak
prostate, letno ga diagnosticirajo pri 1500 moških. Med
moške rake sodijo še rak na
debelem črevesa in danki,
modih, koži in pljučih. Po
besedah Ksenije Noč je tudi
rak debelega črevesa pogostejši pri starejših moških,
medtem ko je rak mod predvsem bolezen mlajših moških, saj zbolevajo zlasti moški, stari med dvajset in štirideset let. Tako kot pri vseh
drugih rakih je najpomembnejše zgodnje odkrivanje,
sodelovanje v programu
Svit, ki je namenjen odkrivanju prikrite krvavitve v
blatu, redno samopregledovanje mod ... Pomemben pa
je tudi zdrav življenjski slog
z zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem in zmernim pitjem alkohola.

Akciji so se pridružili zaposleni v zdravstvenem domu, tudi
reševalec Jure Rostohar iz ambulante nujne medicinske
pomoči.

Podatki kažejo, da bo za rakom do svojega
75. leta starosti zbolel kar eden od dveh dečkov,
rojenih v Sloveniji leta 2011. Ogroženost z
rakom se veča s starostjo.

Korak naprej k muzeju
jeseniškega športa

s kuponom do 31. 12. 2018.

K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki bi pomagali popisovati bogato športno dediščino.
Urša Peternel
Sekcija veteranov športnikov Športne zveze Jesenice
začenja popisovati bogato
športno dediščino, kar bo
osnova za projekt ureditve
jeseniškega športnega muzeja. Kot je v imenu delovne
skupine povedal Branko Jeršin, si že nekaj let prizadevajo, da bi na Jesenicah dobili
muzej športne dediščine.
"Šport v Zgornjesavski dolini ima tako bogato tradicijo,

da si to vsekakor zasluži. V
Gornjesavskem muzeju Jesenice so že doslej z izjemnim občutkom znali ob
različnih priložnostih s posebnimi projekti obeležiti
delček zgodovine. V njihovih depojih je zbranega že
kar precej gradiva. Še več pa
je zanimivega gradiva na sedežih društev, marsikaj pa
tudi v zasebnih arhivih," je
povedal Jeršin. V zadnjih
dveh letih je bil tako narejen
korak naprej k uresničitvi

projekta jeseniškega športnega muzeja. Občina Jesenice je ustanovila delovno
skupino, v kateri so predstavniki občine, Gornjesavskega muzeja Jesenice,
Športne zveze Jesenice in
Zavoda za šport Jesenice.
Pod njenim okriljem bodo v
začetku decembra ob sedemdesetletnici jeseniškega
hokeja hram jeseniškega
hokeja okrasili z zastavami,
na katerih bodo obeleženi
vsi naslovi državnih prvakov

v teh sedemdesetih letih.
Delo pa se bo nadaljevalo.
"Skupina želi, da bi začeli
popisovati bogato športno
dediščino, ki je shranjena v
športni dvorani, športnem
parku, na kegljišču in balinišču. Odločili smo se, da k
sodelovanju povabimo prostovoljce, ki bi se lotili tega
obsežnega dela," je povedal
Jeršin. Prvo srečanje je bilo
včeraj v Kolpernu, kustos
Aljaž Pogačnik je predstavil
načrt popisovanja.

Prijateljevanje kegljačev
Janko Rabič
Športniki društev upokojencev z Jesenic, Slovenskega
Javornika in Šentjakoba na
Koroškem z izmenično izvedbo tekmovanj v kegljanju
na asfaltu nadaljujejo dolgo-

letno tradicijo prijateljevanja na obeh straneh Karavank. Letošnje oktobrsko,
38. tekmovanje je bilo na
kegljišču Podmežakla na Jesenicah. Čeprav je v ospredju druženje, pa vendar na
kegljišču vlada tekmovalno

vzdušje – s ciljem podreti
čim več kegljev. Tokrat so
bili za skupaj 351 kegljev
boljši domačini. Pri ženskah
posamezno so bile pri domačinkah najboljše: Tončka
Sabolič, Francka Jelševar in
Sonja Kos, pri moških Mi-

lenko Hočevar, Zoran Krejić
in Brane Bakič. V ekipi Šetnjakoba pri ženskah: Maria
Ogris, Steffi Steinwender in
Traudi Freistritzer, pri moških: Alex Jesenko, Ernst
Korb in Robert Steinwender.

• razširjena ponudba malic
• pice, jedi po naročilu
• dostava hrane na dom
• katering
• Nudimo vam poseben
prostor za zaključene
družbe do 35 oseb.

T: 04 5864 396

OGLAS OAZA 11.2018.indd 1

Bistro OAZA, Gostinjstvo in turizem, d.o.o.,
Cesta maršala Tita 55, 4270 Jesenice,
info@bistro-oaza.si, www.bistro-oaza.si
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Drama, komedija
in oboje skupaj

Novih pet za nori svet

1. stran

Franci Tušar je ob svojem petinsedemdesetem rojstnem dnevu pet največjih uspešnic zbral v knjigi
komedij z naslovom Novih pet za nori svet.

Tekmovalne predstave za
odrasle so Goli pianist ali
Mala nočna muzika v izvedbi KD Loški oder, Škofja
Loka, Na kmetih Gledališča
Zarja iz Celja (sta bili že na
ogled), drevi sledi Petelinji
zajtrk v koprodukciji Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in Šentjakobskega gledališča Ljubljana, zatem pa še:
Prevare v izvedbi KD Janez
Jalen, Notranje Gorice, Skiner: Večni študent v izvedbi
Little Rooster Productions,
Senovo, Norci v izvedbi
Koroškega deželnega teatra
iz Slovenj Gradca, Štajerc v
Ljubljani v izvedbi Gledališke skupine Vsi prisotni pri
KUD-u Štefan Romih Črešnjevec, Slovenska Bistrica,
tekmovalni del programa

pa bo zaključila predstava
Varna hiša za moške Igralskega društva amaterska
skupina Neblo, Dobrovo v
Brdih.
Mladinske predstave, ki so
na ogled ob dopoldnevih, pa
so: Gospodarji Gledališča
Glej Ljubljana, Šest oseb
išče Williama v izvedbi
Amaterskega mladinskega
odra (AMO) Nova Gorica
(sta bili že na ogled), danes,
v petek, ob 10. uri sledi
predstava ZOC v izvedbi
Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice, naslednji teden pa
še: Baron sedi na veji v izvedbi Mladinske dramske družine F. B. Sedej, Števerjan,
Pajčevina v izvedbi Gledališča Glej iz Ljubljane in Mali
princ v izvedbi Mladega
odra Ruše.

Zveza kulturnih organizacij uresničuje cilje
V Zvezi kulturnih organizacij Jesenice (ZKD), ki jo sestavlja
17 kulturnih društev, klubov in skupin s področja ljubiteljske
kulture, v letošnjem letu uresničujejo zastavljene cilje. V prvi
polovici leta so med drugim organizirali osrednjo prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj
zaslužnim ljubiteljskim ustvarjalcem. Društva so v Tednu
ljubiteljske kulture pripravila več prireditev, razstav in predstavitev svojih dejavnosti. Vključila so se v Kulturno mavrico
Jesenic. Na oktobrski seji upravnega odbora ZKD so se
dogovorili, da bodo za člane društev 13. decembra v dvorani
Krajevne skupnosti Hrušica organizirali izobraževanje o
finančnem poslovanju ter o obveznostih, ki jih imajo na prireditvah do avtorskih agencij SAZAS in IPF. Sedaj spet pripravljajo razpis za podelitev priznanj zaslužnim ljubiteljskim ustvarjalcem, ki jih bodo podelili prihodnje leto ob
slovenskem kulturnem prazniku. Vsa društva že sedaj pozivajo, naj v svojih sredinah poiščejo zaslužne ljubiteljske kulturne ustvarjalce in druge člane ter jim na ta način izkažejo
javno pozornost in zahvalo.

a
recepti iz gorenjskeg
gl asa zbrani v knjigi

Urša Peternel
Igralec, pisec, režiser, organizator, predvsem pa duša
kulturnega dogajanja v
DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška
Bela je nedavno praznoval
dva jubileja: 75. rojstni dan,
obenem pa 55-letnico kulturnega udejstvovanja ali,
kot sam pravi v šali, "matranja v tej bajti", v stavbi
društva, ki je v več kot pol
stoletja postala več kot njegov drugi dom. Oba jubileja je Tušar obeležil na poseben način: z izdajo knjige
komedij Novih pet za nori
svet. V njej je zbranih pet
njegovih avtorskih komedij: Godni za poroko,
Medeni teden, Žena mojega moža, Večerja za dva in
Klopca za dva. Štiri od njih
so bile že uprizorjene,
nekatere so postale prave
uspešnice, le ena, Večerja
za dva, še ni zaživela na
odru. A kot pravi avtor, tudi

Srečanje in zabavo ob
izidu knjige in
praznovanju
Tušarjevih jubilejev so
pripravili prejšnji
teden na gledališkem
odru DPD Svoboda na
Javorniku.

Franci Tušar s svojo novo knjigo
to komedijo že pripravljajo,
malce se je zavleklo, ker ni
imel moških igralcev, a
zdaj je vse vloge zapolnil in

premiera bo verjetno januarja. V knjigi, ki je izšla v
samozaložbi, so objavljene
tudi fotografije s predstav,

pri pripravi pa so sodelovali
člani DPD Svoboda.
Tušar je sicer doslej napisal dve pesniški zbirki, in
sicer Rdeči prah in Ujeti
utrinki, zgodbe Na stezi
sledi, zbral in uredil je zbirko Jesenske iskrice, njegovi
teksti pa so vključeni tudi v
Železarsko liriko. Na vprašanje, ali piše že kak nov
dramski tekst, morda novo
komedijo, pa Tušar odgovarja, da je tisto, kar ustvarja, nakazal v knjigi Novih
pet za nori svet, ki jo zaključi – s pesmijo.

Utrinki Majde Gašperin
V razstavnem salonu na Slovenskem Javorniku Majda Gašperin razstavlja likovna dela in fotografije.
Janko Rabič
Majda Gašperin z Jesenic, ki
je šele v zrelejših letih našla
čas za uresničitev svoje želje
po likovnem ustvarjanju, je
pripravila drugo samostojno
razstavo v razstavnem salonu kulturnega doma na Slovenskem Javorniku. Še naprej ostaja zvesta lepim motivom iz vsakdanjega življenja, posebej ji je pri srcu
narava z gorskim svetom, v
katerem neizmerno uživa.
Tokrat je likovnim delom
dodala še nekaj čudovitih

fotografij gora s svojih poti.
Pomembne izkušnje pri
svojem delu že osem let
nabira v sekciji Kreativnost
na Ljudski univerzi Jesenice.
"Veseli me ustvarjanje na
platnu. Slikanje je izražanje razpoloženja, je nekaj
lepega. Slike so mi ljube,
takšne in drugačne. Uživam v danih trenutkih, saj
čas prehitro mine" pravi
Gašperinova. Razstava bo
na ogled do 30. novembra,
od ponedeljka do sobote,
od 16. do 20. ure.

Majda Gašperin ujete trenutke objavlja tudi na Facebooku
in v blogu.

Vrhunski koncert klarinetistov
Janko Rabič

glasu, Nazorjeva ulica 1
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem
01 42 41 ali
04/2
onu
telef
po
čite
v Kranju, jo naro
na: narocnine@g-glas.si.
.
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije

www.gorenjskiglas.si

V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah so v soboto, 10.
novembra, v okviru glasbenega abonmaja poskrbeli za
vrhunski dogodek. Nastopil
je Slovenski orkester klarinetov pod vodstvom dirigenta Tomaža Kmetiča. Sestavljajo ga klarinetisti, ki so
sicer člani Simfonikov RTV
Slovenija, Orkestra Slovenske filharmonije, obeh operno-baletnih orkestrov Ljubljane in Maribora, orkestrov
slovenske vojske in policije
ter profesorji, ki poučujejo
na glasbenih šolah. Vsi so
profesionalni klarinetisti in

zaposleni, tako da imajo v
takšnem sestavu le nekaj
koncertov na leto. Na jeseniškem odru so v takšnem
sestavu nastopili prvič. Glasbeni so občinstvu predstavili
izbor klasičnih skladb od
Mozarta naprej do modernejših, ki so napisane prav
za ta orkester.
Med nastopajočimi so bili
trije gorenjski klarinetisti.
Jeseničanka Monika Korbar,
profesorica na Glasbeni šoli
Jesenice, je bila pobudnica
tega koncerta in je pripravila
repertoar za nastop. Nastopila sta še Martina Strasser
iz Žirovnice in Nejc Herman iz Gorij.

Občinstvu so predstavili izbor klasičnih skladb – od
Mozarta do modernejših.
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Pretekel je maraton v New
Yorku, zdaj je cilj Berlin
Željko Najdek, uporabnik VDC Jesenice, je uspešno – celo z osebnim rekordom – pretekel maraton v New Yorku.
Urša Peternel
"Ponosni smo nate, ti si naš
junak!" S takšnim napisom
so prijatelji in sodelavci Varstveno-delovnega centra
(VDC) Jesenice prejšnji teden pozdravili Željka Najdeka, odličnega tekača in maratonca, ki je 4. novembra
uspešno pretekel newyorški
maraton. In ne le pretekel, s
časom 4;31:13 je postavil svoj
osebni rekord, obenem pa
skozi cilj pritekel nasmejan
in poln energije! Sedemintridesetletni Željko je sploh
prvi Slovenec s statusom
osebe s posebnimi potrebami, ki mu je uspelo preteči
newyorški maraton, ki velja
za največjega in tudi enega

da se je leta 2014 s tekom
začelo ukvarjati prvih šest
uporabnikov CUDV Radovljica (danes tečejo uporabniki iz vse Slovenije). Med
njimi je bil tudi Željko, ki se
je takoj izkazal kot odličen
in vztrajen tekač, ki je predlani pretekel svoj prvi maraton v Ljubljani. Z vztrajnostjo in trdim delom si je
prislužil tudi nastop v New
Yorku, kjer je po Dolenčevih
besedah tekel fantastično,
ves čas stopnjeval tempo in
skozi cilj pretekel povsem
brez težav, obenem pa med
tekom užival in bil ves čas
nasmejan.
Z Željkom je tekel njegov
trener iz CUDV Radovljica
Jure Vajs, ki je dejal, da so

Prijatelji iz VDC Jesenice so Željku pripravili prisrčen sprejem. / Foto: Tina Dokl

najtežjih na svetu, zlasti zaradi številnih vzponov. Na
njem je letos teklo več kot
petdeset tisoč tekačev z vsega sveta, v ekipi tekaškega
trenerja Klemena Dolenca,
katere enakopravni člen je
bil tudi Željko, je bilo 19 tekačev. In prav vsi so pritekli
skozi cilj! "Pokazalo se je, da
smo zelo dobro trenirali,
pripravljali smo se leto dni,
se posvečali zlasti bazični
pripravi in moči. Tek je bil
tako popoln užitek, zame
osebno pa tudi najbolj doživet maraton v življenju, zlasti zaradi množice navijačev
ob progi," je dejal Klemen
Dolenc, ki je tudi zaslužen,

zaradi vzdušja in množice
gledalcev vsi imeli ves čas
solzne oči, v srca pa se jim je
usedla tudi neverjetna prijaznost domačinov.
Prisrčnega sprejema za
Željka v VDC Jesenice sta se
udeležila tudi ponosna Željkova starša, zapeli so mu
prijatelji, na harmoniko je
zaigrala Diana Šimbera, na
flavto Katarina Šimbera.
Manjkala ni niti torta.
Na vprašanje, kaj bo počel
zdaj, po newyorškem maratonu, je Željko izstrelil:
"Treniral naprej!" Čez dve
leti namreč želi teči na maratonu v Berlinu in tam še
izboljšati svoj osebni rekord.

Osrednji dogodek ob mesecu boja proti odvisnosti v jeseniški občini bo letos predavanje na temo odnosov v
družini, ki bo nosilo naslov
Medsebojna uglašenost v
družini. Predavanje bo v četrtek, 22. novembra, ob 17.
uri v Kolpernu na Stari Savi,
predavateljica pa bo dr. Katarina Kompan Erzar, strokovnjakinja za odnose, delo z
ljudmi, družino in navezanosti ter predavateljica na več
fakultetah. Predavanje je namenjeno staršem in drugi
zainteresirani javnosti, udeležba pa je brezplačna. Predavanje organizira Lokalna
akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti, ki vsako
leto novembra v sodelovanju
z društvi, šolami in drugimi
organizacijami pripravi različne aktivnosti, od delavnic
in predavanj do informiranja, katerih namen je ozaveščati in preprečevati različne
oblike odvisnosti. Aktivnosti
letos potekajo pod sloganom Skupaj zmoremo več –
prepoznajmo zasvojenost.
Na Srednji šoli Jesenice in
Gimnaziji Jesenice bodo
med drugim postavili info
točko Kadim, ampak lahko
jutri neham – ali sem zasvojen z nikotinom, v društvu
Žarek pripravili pogovor z
nekdanjim odvisnikom in čajanko o pasteh odvisnosti,
različne delavnice in predavanja bodo potekala tudi po
jeseniških osnovnih šolah.

V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o., proizvajamo in
tržimo visoko kakovostne
gumenotehnične izdelke
in pnevmatike. Za okrepitev naše proizvodne ekipe
vabimo k sodelovanju
novega sodelavca/sodelavko za delovno mesto

Foto: Tina Dokl

Tekel je z nasmehom. / Foto: osebni arhiv

Medsebojna
uglašenost v družini

IZDELOVALEC GUMENIH
IZDELKOV (m/ž),

S tekaškima trenerjema Juretom Vajsom in Klemenom Dolencem so prerezali torto.

ki bo zadolžen za izdelavo
gumenih izdelkov po tehnoloških predpisih ter za
pripravo orodij, naprav in
ustreznih polizdelkov.
Zaželeno: I, II.,III. ali IV. stopnja izobrazbe, delovne
izkušnje v proizvodnji, pripravljenost na delo v več
izmenah (III- ali IV-izmensko delo), vestnost, veselje
do dela, pripadnost,
odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen čas z možnostjo podaljšanja) in redno plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na email naslov
zaposlitev@savatech.si ali
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na
naslov Trelleborg Slovenija, d.o.o., Kadrovski sektor,
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Željko Najdek je povedal, da je na maratonu
užival, da je bilo vzdušje fantastično in da ni
imel nobene krize, dobrih 42 kilometrov je
pretekel brez težav. Navdušil ga je tudi sam New
York, seveda pa so jedli tudi znamenite
ameriške hamburgerje ...
Željko Najdek s ponosnimi starši / Foto: Tina Dokl
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Svet železarja skozi
objektiv

Iz policijskih zapisnikov
Tatvini tablic in igralnih konzol
V garažni hiši pri jeseniški bolnišnici je neznani storilec
ukradel registrske tablice z osebnega avtomobila. Policisti
so obravnavali tudi tatvino igralnih konzol iz trgovine s tehniko na Jesenicah.

Vlomi v kleti in garažo
V Kulturnem hramu na Koroški Beli je na ogled razstava fotografij Francija Kolmana.

Na Cesti revolucije je bilo vlomljeno v tri kleti. Obravnavali
so tudi vlom v garažo na Cesti maršala Tita.

Janko Rabič

Ni ustavil

V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela so z razstavo fotografij leta 1992 umrlega fotografa Francija Kolmana zaokrožili sklop štirih
dogodkov, ki so jih namenili
evropskemu letu kulturne
dediščine. Tokrat so poudarek dali železarski dediščini,
ki pomembno odseva skozi
izbor fotografij avtorja z
naslovom Svet železarja
skozi oko objektiva Francija
Kolmana. Pred odprtjem
razstave so ob ponovno velikem številu domačinov naprej predstavili kratek prikaz
zgodovine železarstva. O
tem je spregovoril kustos za
zgodovino železarstva dr.
Marko Mugerli iz Gornjesavskega muzeja Jesenice,
ogledali so si tudi film o
jeseniških plavžih.
Na razstavi so na ogled fotografije, reprodukcije diapozitivov, ki jih je Franci Kolman
posnel v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja, v času
svojega zgodnjega ustvarjalnega obdobja in službovanja

Voznik na znake ni ustavil jeseniškim policistom. V postopku so ugotovili, da je osebni avtomobil vozil brez veljavnega
vozniškega dovoljenja. Zato so mu vozilo zasegli, prekrškovni postopek pa proti njemu poteka tudi zato, ker na znake
policistov ni ustavil.

Vozil v napačno smer
Policisti so obravnavali prijavo o vožnji v napačno smer na
Lipcah. Policisti so voznika izsledili in proti njemu zaradi
hujšega prekrška vodijo prekrškovni postopek. Odvzeli so
mu tudi vozniško dovoljenje in ga izločili iz prometa.

218 kilometrov na uro pri omejitvi 110 kilometrov
Gorenjski prometni policisti so izmerili hitrost vožnje tujca,
ki je na cesti z omejitvijo 110 km/h od Lipc do Karavank z
osebnim avtomobilom vozil kar 218 km/h. Voznika so kaznovali z globo 1.200 evrov in sankcijo 9 kazenskih točk.

Motorist bežal pred policisti
Motorist je na Jesenicah bežal pred policisti. Pobegniti ni
uspel, preizkus alkoholiziranosti pri njem pa je pokazal
rezultat 0,83 mg/l. Pred tem dogodkom mu v gostinskem
lokalu zaradi očitnega vpliva alkohola niso želeli postreči z
alkoholno pijačo. "To so dejanja, ki občutno povečujejo tveganja in povzročajo nevarnosti v prometu. Zato apeliramo
na udeležence, naj upoštevajo prepovedi in omejitve, ker so
namenjene zagotavljanju varnosti," je povedal Bojan Kos s
Policijske uprave Kranj.

Na razstavi so na ogled fotografije, reprodukcije diapozitivov, ki jih je Franci Kolman
posnel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v času svojega zgodnjega ustvarjalnega
obdobja in službovanja v Železarni Jesenice.
v Železarni Jesenice. Za
bogato fotografsko ustvarjanje je prejel vrsto domačih in
mednarodnih nagrad. Njegovi diapozitivi z železarskimi motivi so danes v hrambi
Muzeja novejše zgodovine v

Ljubljani. Razstava bo do
sobote, 17. novembra, na
ogled v Kulturnem hramu
na Koroški Beli, v decembru
pa v poslovni stavbi jeklarske
družbe SIJ Acroni na Koroški Beli. V izvedbo celotnega

sklopa prispevkov ob evropskem letu kulturne dediščine so veliko dela in volje
vložili številni pri Farnem
kulturnem društvu Koroška
Bela, zlasti Petra Alič, in
tudi zunanji sodelavci.

Požar

Priprava vozil na zimo

Policisti so na Ulici Heroja Verdnika obravnavali požar na
pomožnem lesenem objektu. Okoliščine kažejo, da je zagorelo zaradi pregretja v prostoru in posledično vžiga strehe.
Tuja krivda je po do sedaj opravljenih aktivnostih izključena.

Urša Peternel
Petnajsti november je
datum, ko vozila morajo
biti opremljena z zimsko
opremo. Svet za preventivo

Mamma Mia!
PONOVNO NA BLEDU

Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto
leto navdušuje gledalce po Sloveniji. 11. decembra prihaja
ta najbolj gledan muzikal ponovno na Bled.

in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice skupaj s
Petrolom, družbo Junik-M
in Policijsko postajo Jesenice vsako leto v tem času
organizira brezplačno akci-

jo z naslovom Priprava na
zimo. Tudi letos je bilo
tako, akcija je potekala včeraj na Petrolovem bencinskem servisu na Jesenicah
pri rondoju, obsegala pa je

IZLET / 22. NOVEMBER 2018

Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna
glasba skupine Abba. V muzikalu nastopajo odlični pevci,
plesalci, igralci in glasbeniki: Simona Vodopivec Franko
(Donna), Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek
(Tanya), Gojmir Lešnjak – Gojc/Jaša Jamnik (Bill),
Uroš Smolej/Jure Sešek (Sam), Marjan Bunič (Harry),
Lina Rahne/Veronika Kozamernik/Lea Bartha Pesek
(Sophie), Matjaž Kumelj (Sky) ter mnogi drugi.
Domiselna scena in kostumi, skupaj s privlačnimi
skupinskimi plesnimi točkami in z razkošno osvetljavo,
poskrbijo za pravljično vizualno podobo.

Martinovanje
pri Slaku in Pavčku

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

Mamma Mia! prihaja 11. decembra ob 19.30 v Festivalno
dvorano na Bledu. Vstopnice so že v prodaji na spletni
strani eventim.si, na vseh poštah ter na bencinskih servisih
Petrol in OMV.

pregled pnevmatik, brisalcev in hladilne tekočine.
Tehnično primernost osebnih vozil je pregledovala
ekipa strokovnih sodelavcev Junik-M, vozniki pa so
dobili koristne informacije
o stanju svojih vozil pred
zimo ter v dar prejeli praktična darila.

ev izleta
2. ponokavj pirot stih mest
še ne

Tokrat se bomo podali na Dolenjsko in obiskali kraje, kjer sta kot
mladeniča preživljala najlepše dni Tone Pavček in Lojze Slak. Obiskali
bomo Pavčkov dom v Šentjuriju na Dolenjskem in muzej Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Ker sta bila oba vinogradnika in ljubitelja
dobre kapljice, bo v času martinovanj to prava izbira. Dan bomo sicer
začeli spokojno, saj bomo obiskali Plečnikove Žale in tudi grob Toneta
Pavčka, zaključili pa ga bomo bolj veselo – na domačiji pri Barbovih,
kjer se je Lojze Slak kot mladenič prvič srečal s harmoniko. Z nami bo
tudi novinar Jože Košnjek. 				
						Vabljeni.
Cena vključuje: prevoz, ogled ljubljanskih Žal, ogled Pavčkovega doma,
ogled Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kosilo na Slakovi domačiji
in DDV.
Odhod avtobusa:
ob 8.00 z AP Radovljica , ob 8.25 z AP Creina,
ob 8.35 z AP Mercator Primskovo, ob 8.55 z AP Škofja Loka
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 21. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred
odhodom, zaračunamo potne stroške.

CEN A: 35 €
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Iz Majinega domačega »piskra«
Maja Jensterle z Blejske Dobrave pod blagovno znamko Iz domačega piskra izdeluje naravno zeliščno kozmetiko in unikatne izdelke iz gline.
Urša Peternel
Pred petimi leti je Maja
Jensterle z Blejske Dobrave
začela izdelovati naravno
zeliščno kozmetiko, najprej
zase in za svoja dva malčka,
kasneje za prijatelje in
znance, zatem pa je osnovala blagovno znamko Iz domačega piskra in svoje izdelke začela tudi prodajati.
"Že od mladih nog sem

sinova, pa sem začela izdelovati še naravna zeliščna
mazila, kreme in mila, saj
sem želela za otroka uporabljati samo naravne izdelke,
brez dodatkov in 'kemije',"
pripoveduje mamica dveh
dečkov, ki zelišča za svoje
izdelke prideluje sama na
domačem vrtu, ostale sestavine pa dobi od domačih ponudnikov, čebelji vosek denimo od slovenskega čebe-

niki. Maja za zdaj nima ekološkega certifikata za svojo
kozmetiko, saj so postopki
pridobitve dokaj zahtevni in
dragi, a v prihodnje namerava stopiti tudi na to pot.
Ker rada ustvarja, pa se je lotila tudi izdelave unikatnih
glinenih izdelkov, skodelic
za čaj ali kavo, posod za enolončnice, skled ... Kot pravi,
je vsak izdelek unikaten, izdelan skrbno in z radostjo in

Kozmetika je izdelana ročno, iz naravnih sestavin, iz zelišč, ki rastejo na Majinem vrtu.
Maja je letos sodelovala tudi
v projektu Ustvarjalni podjetnik, ki ga pripravlja jeseniški RAGOR; tako je vključena tudi v njihov katalog. Na
ustvarjalnih delavnicah rada

prikaže način izdelave naravne kozmetike, ker se že
vse življenje ukvarja s konji,
bila je tudi tekmovalna jahačica, pa v sodelovanju s
Kmetijo Smolej v Planini

pod Golico načrtuje tudi
programe za podjetja, kjer
bi združili ponudbo jahanja
s kozmetičnimi delavnicami
in še nekaterimi drugimi zanimivimi dejavnostmi.

Maja Jensterle se je lotila izdelave naravne zeliščne kozmetike.
rada nabirala zelišča in gledala staro mamo, kako jih je
sušila in pripravljala zeliščne čaje. Zato sem tudi sama
na domači njivi posadila
svoja prva zelišča, najprej
samo za čaj, ko sem dobila

Maja je znanje o
izdelavi naravne
kozmetike nabirala na
tečajih, kot grafična
oblikovalka pa je tudi
izdelala embalažo za
svoje izdelke.

larja. Uporablja samo naravna eterična olja in sama
izdeluje oljne izvlečke, ne
uporablja pa nobenih dodatkov in "kemije". "Moja naravna zeliščna kozmetika je
izdelana doma, ročno, po
receptih priznanih zeliščarjev in iz sestavin, pridobljenih po ekološkem principu," pravi.
Izdeluje mila (sivkino, ognjičevo, medeno in zeliščno),
mazila (sivkino, ognjičevo,
melisino, iz materine dušice) ter ognjičevo maslo za
telo, ki je menda sploh največja uspešnica med uporab-

daje vtis, kot da je izposojen
iz babičine omare ...
Za zdaj svojo kozmetiko in
glinene izdelke prodaja prek
spletne strani, priznava pa,
da je marketing njena šibkejša plat. "Vem, da so izdelki dobri, celo odlični; saj
je v njih tisto, kar zraste na
moji njivi. Marketing pa mi
ne gre," pravi Maja, ki se
pripravlja tudi na prodor v
tujino. V ta namen se je odločila, da bo v prihodnje preimenovala blagovno znamko, kozmetiko pa ponudila v
novi embalaži, tudi z angleškimi teksti.

Izdeluje mila (sivkino, ognjičevo, medeno in zeliščno), mazila (sivkino, ognjičevo, melisino,
iz materine dušice) ter ognjičevo maslo za telo.

SREDNJA ŠOLA
STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si, info@bc-naklo.si

VABLJENI NA DAN GIMNAZIJE
v četrtek, 22. 11. 2018, ob 17.00
STROKOVNA (BIOTEHNIŠKA) gimnazija

Gimnazijci v BC Naklo v štirih letih poleg splošne izobrazbe pridobijo veliko praktičnih
veščin, ki jim koristijo v nadaljnji karieri. Pouk se povezuje s terenskim delom, usvojijo
laboratorijske spretnosti, organizirajo kulturne prireditve, obiskujejo konjeniški krožek,
organizirajo odprave MEPI ipd. Za vsakogar se najde veliko zanimivega.
Gimnazijci se redno vključujejo v mednarodne projekte. V oktobru so skupaj s koroškimi
in tržaškimi Slovenci razvijali svoja naravoslovna znanja. V novembru so gostili belgijske in
nemške dijake, s katerimi so razvijali podjetne ideje. Izdelali so medeno linijo kozmetičnih
in pekovskih izdelkov.

Delo v mednarodni skupini
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo

3 1

8

5
6 7 1
9
3
2 4
7
7
6

6 4

1 8
3
9 4
5
2
4 7
1 5
3 8 6
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=Ž 2=A, 3=V 4=Č, 5=N, 6=I, 7=R, 8=P 9=E), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto
v križanki. Rešitev iz prejšnjega sudokuja je STAVBINEC.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je S TOPLIMI BARVAMI ZA MRZLE DNI. Sponzor je
SLIKOPLESKARSTVO Marko Kepic, Ulica Staneta Bokala 19,
Jesenice, GSM 040 833 787, ki podarja: 1. nagrada: nakup
materiala v trgovini Mavrica na Jesenicah v vrednosti 20
evrov: Jože Ažman, Kranj; 2. in 3. nagrada: nakup v vrednosti 15 evrov: Helena Bonča, Šenčur; Florjan Višnar, Jesenice.
Za nagrade se oglasite v trgovini Mavrica na Jesenicah.

Obara z belimi žganci
Razne obare: piščančja, telečja, jagnječja, kozličkova ali zajčkova in žganci so jedi stalnice, ki so večno
dobre in so všeč domačim ali pa zahtevnim gostom. Jed je primerna tudi za večje skupine. Pri nas je
bila sploh navada, da so na poročnih slavjih proti jutru postregli še obaro, običajno telečjo.
Dodamo še vse dišavnice in
paradižnikovo mezgo.
Kuhamo do mehkega. Okisamo, solimo, popramo in
pridenemo še drugo polovico sesekljanega peteršilja.
Vse še malo povremo in
ponudimo z žganci, belimi
ali ajdovimi, pire krompirjem, širokimi rezanci ali
majhnimi žličniki s smetano, moko in jajcem.
Namig: Poleti lahko dodamo obari še drugo sezonsko
zelenjavo: beluše, grah,
narezan stročji fižol, cvetačo, bučke ali na listke narezano kolerabo. To pa spominja že na enolončnico. Za
vegetarijance pripravimo
sirove ajdove štruklje.

Jelka Koselj
Piščančja obara
Za 4 osebe potrebujemo:
približno 1 kg piščančjega
mesa, 1 čebulo ali 2 šalotki, 2
žlici masti, 2 žlici moke, 1 peteršiljevo korenino z zelenim
delom, 25 dag korenja, 1 žlico
paradižnikove mezge, žličko
majarona, timijana in šetraja, lovorov list, 1–2 žlici kisa,
sol in poper.
Priprava: Piščancu odstranimo kože in ga zrežemo na
kose. Na masti svetlo prepražimo sesekljano čebulo ali
šalotki. Dodamo meso in
solimo. Ko se meso prepraži
in malo opeče, ga oprašimo
z moko in še malo vse prepražimo. Zalijemo z vodo,
približno z enim litrom, da
je meso pokrito. Pridenemo
drobno narezano korenje in
polovico sesekljane peteršiljeve korenine z zelenjem.

Beli žganci s krompirjem
Potrebujemo: 4 krompirje, 30
dag ostre moke, 30 dag mehke
moke, sol, mast, maslo in
ocvirke za zabelo ali pa popraženo čebulo ali šalotko.

Sponzor križanke je STATION PUB na jeseniški železniški postaji, Cesta maršala Tita 19. Ugodna cena jutranje kavice,
akcija vesele urice, igranje pikada, televizijske prenose športa in prijeten klepet v dobri družbi. Za naše zveste reševalce
križanke so pripravili pet enakovrednih nagrad, zapitek v višini 10 evrov, postrežen v prostorih Station Puba.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

GLIVIČNO
VNETJE
V USTIH

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

TUREK,
OTOMAN

SLED, KI
GA ZAPUSTIJO
PRSTI NA
PODLAGI

1

IME
LUTKARJA
MAJARONA

GUSTAV
IPAVEC

ZADNJA
ČRKA
GRŠKE
ABECEDE
GLAVNO
MESTO
MADŽARSKE

RIMSKI
ZADETEK DOBRODOŠLI
BOG
DVEH
TUDI V PRIŠTEVILK
HAJAJOČEM TRGOVCEV,
TRGOVSKA
PRI TOMBOLI LETU 2019
FIRMA
DOLŽINA
IZRAŽENA V
METRIH
NAŠ ŠAHIST
(BRUNO)

10

FRAN
ERJAVEC

POKRAJINA V
ETIOPIJI
DOMOVINA
KAVE

3
OČKA

SLOVARČEK:

HOKEJSKA
PLOŠČICA

MAERIŠKA
GLASBENA
KOMEDIJA
SORODNA
OPERI
INDIJANSKO
PLEME V
SEVERNI
DAKOTI

KDOR KADI
CIGARE
(POG.)
STANE
IVANC

13

8

VEČJA
SKUPINA
GLASBENIKOV

GLAVNI
ŠTEVNIK

NAPLAČILO
ARA
OKUS ALI
VONJ PO
KISLEM

OGNJENIK
NA HAVAJIH

6

POKRAJINA V
JUGOZAHODNI HRVAŠKI

NJIVA
(NAREČNO)

12

KRMA ZA
KONJE

RADO
NAKRST

STATION PUB
VABI NA
ŽELEZNIŠKO
POSTAJO
JESENICE

4

1

9

2

1

3

11

4

8

11

3

5

12

6

11

7

13

8

16

9

6

10

14

15

3

RUVANJE,
RAVSANJE

RIMSKO IME
ZA TROJANE

ČEBELI
PODOBNA
PIKAJOČA
ŽUŽELKA

VOJSKOVODJA CESARJA
JUSTINIJANA
ZADNJA
PLAT

14

NAJSTAREJŠI
ODDELEK
JURE

16

PREDUJEM

MOČVIRNAT
SVET

UREJEN
JAVNI NASAD

SKETOVA
LITERARNA
JUNAKINJA
ŽULJ,
OTIŠČANEC

PTICA
UJEDA
KOSITRU
PODOBNA
KOVINA (LA)

SUROVINA ZA
ČOKOLADO
ŽELATINA
IZ MORSKIH
ŠPANSKI
ALG
SLIKAR
(SALVADOR)

STAROŽIDOVSKI
VLADAR

PODOBA,
FIGURA

11

MOLČANJE,
TIŠINA

4

2

NAGLAVNI
ZAJEDAVCI

JANKO
KERSNIK

IME NEKDANJE
HRVAŠKE
PLAVALKE
LIGORIO

PRIVLAČNOST,
MIKAVNOST

MOČ,
ENERGIJA

POLAGALEC
TLAKA

PRIJETNOST
DOMAČNOST

VABLJENI,
KOS BLAGA ŠTAJERSKO
DA JIH
ZA OVIJANJE
SORTNO
OBIŠČETE
STOPAL,
VINO ZNAČILTUDI V LETU NAMESTO NEGA OKUSA
2019
NOGAVIC
IN VONJA

OROČENA
STVAR
(ETNOL.)

POLMRAK
IME SMUČ.
TEKAČICE
HIŽAR
ČRTA,
POTEZA

RADO
ČASL

PRIMORSKA
TOVORNA
ŽIVAL
TOMAŽ
TERČEK

5

UGODNE
CENE ZA
JUTRANJO
KAVICO

IGRALKA
NEODLOČEN
REZULTAT
PRI
ŠAHU

BRALNO PISALNI POMNILNIK V RAČUNALNIKU
OTOK V
JADRANU
JUŽNO OD
BRAČA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 26. novembra 2018, na
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.

IME SRBSKE SPODRSLJAJ,
IGRALKE
NAPAKA
BEGOVIĆ

9

PREPIR,
SVAJA

PRIJAZNA
PONUDBA,,
UGODNE
CENE,
VABLJENI

RADO
TORKAR

med žgance, če bodo žganci
preveč suhi. Sedaj žgance
zmešamo z vilicami in vmes
dodamo 2 žlici masla, da so
žganci bolj voljni. Segrejemo zabelo: mast z ocvirki.
Žgance zabelimo tako, da
zabelo vmešamo že med
mešanjem v žgance ali pa
šele takrat, ko so žganci že v
skledi in ocvirke ali popraženo čebulo posujemo po
vrhu.

Priprava: Krompir olupimo
in narežemo na listke. V litru slane vode na pol skuhamo krompir. Vre naj približno 10 minut. Nato stresemo
obe moki na krompir v
kupu, ki naj počasi vre še 20
minut. Nato kup moke prerežemo s kuhalnico na pol in
pustimo vreti še 10 minut. V
manjši lonček odlijemo del
tekočine oz. žgančevke, da jo
lahko kasneje vlijemo nazaj

IME PEVCA
PESTNERJA
DENARNA
ENOTA
IRANA

LEVI PRITOK
REKE VAH NA
SLOVAŠKEM

15

NINO ROBIĆ
FILMSKI
JUNAK V
BORILNIH
VEŠČINAH

7

NEKDANJI
ALPSKI
SMUČAR
(BORIS)

AMBA: zadetek dveh številk pri tomboli, PARMA: naš šahist (Bruno), SPOREK: prepir, svaja, ATRANS: rimsko ime za Trojane,
NARSES: vojskovodja cesarja Justijana, EŠA: ime plavalke LIgorio, DALI: španski slikar, OSMAN: Turek, LIAS: najstarejši oddelek jure

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 17 / 2018
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 16. november
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
ZOC (Zelo Originalen Cankar)

SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri
Tradicionalni slovenski zajtrk

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Feri Lainšček: Petelinji zajtrk (erotična igra o prijateljstvu)

Sobota, 17. november
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Prevare

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 20. ure dalje
Kulturno-zabavni program KPŠHD Vuk Karadžić

Nedelja, 18. november
AVTOBUSNA POSTAJA HRUŠICA, ob 6.30
Pohod po Vertovčevih poteh – skozi vasi po obronkih Vipavske doline
– v organizaciji PD Javornik Koroška Bela

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Skiner – večni študent

Za zmeraj

Petek, 23. november
DVORANA KULTURNEGA IN GASILSKEGA DOMA NA
BLEJSKI DOBRAVI, ob 18. uri
Koncert veteranskega pevskega zbora v spomin Maistrovim borcem

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.45
Nastop učencev harmonike

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Za zmeraj

Nedelja, 25. november
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Nagrada

Ponedeljek, 26. november
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA
BELA, ob 18. uri
Predavanje: Uporaba aparata za reševanje nesreč v gorah – reševanje
z gora, predavatelj: Gorazd Bregant

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice
Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni
spomin izrazite z objavo zahvale
v Jeseniških novicah.
Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjski-glas.si

Od 16. novembra do 6. decembra

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Torek, 27. november
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 10. do
12. ure
Brezplačna delavnica: Dobra higienska praksa oz. načela HACCP
Sreda, 28. 11., ob 17. uri – Predavanje Delovna terapija

Ponedeljek, 19. november
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 9. uri
Gospodarji

Sreda, 28. november
KLETNA SOBA ZDRAVSTVENEGA DOMA JESENICE, ob 18.
uri

Ponedeljek, 3. 12. ob 17. uri – Kreativna delavnica: Osnove kaligrafije
Sreda, 5. 12. ob 17. uri – Predavanje: Konoplja in njena uporaba v
vsakdanu

Srečanje skupine za samopomoč

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 12. uri
Pajčevina

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Zgodovina psihiatričnih ustanov na Slovenskem – predavatelj Črt Kanoni

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: Moj otrok
stalno trmari in izsiljuje

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Četrtek, 29. november
IGRALNICA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE, ob 17. uri
Lutkovna igrica: Kako je planinski zajček Repko skoraj izgubil uhelj

Aktivnosti v Domu dr. Franceta
Bergelja Jesenice

Glasbeni abonma: Koncert učiteljev

26.–30. 11. 2018, od 9. do 11. ure, v sredo, 28. 11. 2018, tudi popoldneod 14. do 17. ure – Izdelovanje adventnih venčkov v domski dvorani,
(Delavnica je namenjena stanovalcem, njihovim svojcem, zaposlenim in drugim občanom, ki si želijo izdelati svoj adventni venček.)

Ponedeljek, 3. december
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

29. 11.–7. 12. 2018, ves dan – Razstava adventih venčkov in božične
dekoracije (avla pri glavnem vhodu)

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Koncert tekmovalcev

Hospickafe: Vera v radost, z gostom patrom Karlom Gržanom

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Norci

Torek, 20. november
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri
Info točka: Kadim, ampak lahko jutri neham – ali sem zasvojen z nikotinom

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 12.45
Baron sedi na veji

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Štajerc v Ljubljani

Sreda, 21. november
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
Info točka: Kadim, ampak lahko jutri neham – ali sem zasvojen z nikotinom

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 12.45
Muzikal: Mali princ

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predavanje in predstavitev knjige: Apalaška pot: 3500 km hribov Amerike – Jakob J. Kenda

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Varna hiša za moške

Četrtek, 22. november
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE KOROŠKA BELA, ob 11. uri
Dan šole s sprejemom prvošolcev v šolsko skupnost in slovesnost ob
vstopu OŠ Koroška Bela v skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe

OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, ob 17. uri
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj na fotografskem natečaju
Pokrajina

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Glasbeni abonma: Koncert ob osemdesetletnici Matije Lorenza (Klavirski trio: violončelist Gregor Fele, violinistka Božena Angelova, pianistka Minka Popović)

Torek, 4. december
KOLPERN, KONFERENČNA DVORANA, ob 16. uri
Igrajmo se! Medgeneracijska ustvarjalna delavnica

KOLPERN, BANKETNA DVORANA, ob 18. uri
Arhitektura, odprtje 7. območne fotografske razstave

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice –
vhod zadaj
16. 11. 2018 ob 16. uri – Droge: Pogovor z bivšim odvisnikom – aktivnost v okviru boja proti odvisnosti
20. in 27. 11. ter 4. 12. 2018 ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica

Sreda, 5. december
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16. uri
Novoletni sprejem starejših krajanov KS Plavž (starih 80 let in več)

ŽUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LENARTA, ulica Mirka
Roglja 5, Jesenice, ob 17. uri
Miklavževanje

KINO ŽELEZAR JESENICE, ob 17. uri
Veselo Miklavževanje na Jesenicah: Čarodej Toni, obisk Miklavža, dobre vile in parkelj, obdaritev otrok

Četrtek, 6. december
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 16. uri
Novoletni sprejem starejših krajanov KS Sava

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 16. uri
Srečanje članic in članov društva, ki so ali še bodo v letu 2018 dopolnili 70, 80 in 90 let

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30 uri
Javni nastop učencev

23. 11. 2018 ob 16. uri – Pogovor z mladimi na temo prekomerne
uporabe interneta in mobilnih aparatov
30. 11. 2018 ob 16. uri – Praznovanje rojstnega dneva vseh otrok, rojenih v mesecu novembru

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure – razstava Rabeljsko jezero
fotografa Matjaža Vidmarja

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka, od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure – umetnostno-zgodovinska razstava Janez Potočnik (1749–1834) – Gorenjski poznobaročni slikar, Iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice

GALERIJA FOTO VIDMAR V PROSTORIH CENTRA TUŠ
Od ponedeljka do petka, od 8. do 20. ure – ogled nove razstave z
naslovom I Feel Slovenia, razstavlja Matjaž Vidmar

GALERIJA FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA JESENICE V AVLI
GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA
Od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure – ogled razstave Čufarjevi
dnevi skozi čas

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Vsak ponedeljek ob 17. uri – Delavnica za iskalce zaposlitve
Vsak torek ob 10. uri – Črkovna igra Križem-kražem
Vsak torek ob 17. uri – Delavnica kvačkanja
Torek, 20. 11., ob 16. uri – Kulinarična delavnica – meso v prehrani
diabetikov
Sreda, 21. 11., ob 17. uri – Predavanje – Mistika in neizrekljivo
Ponedeljek, 26. 11., ob 17. uri – Kreativna delavnica – namizna božična
dekoracija

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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jeseniške novice
Za zmeraj!

Slovesnost ob dnevu
spomina na mrtve

Foto: Drago Fon

V četrtek, 22. novembra, bo v sklopu Čufarjevih dni na ogled krstna izvedba
romantične komedije s songi Za zmeraj! Avtor teksta je Gregor Čušin,
glasbe Nataša V. Trseglav, režiser pa je Gaber K. Trseglav.

Urša Peternel
Na Blejski Dobravi je 26.
oktobra potekala komemoracija pred dnevom spomina na mrtve. Že desetletja jo
pripravlja krajevna organizacija Zveze združenj borcev (ZZB) NOB Blejska

Dobrava. Nastopili so moški
pevski zbor Društva upokojencev Jesenice, učenci podružnične osnovne šole z
mentorji, zbrane pa sta
nagovorila član sveta KS
Blejska Dobrava Ivan Berlot
in predsednik ZZB NOB
Jesenice Izidor Podgornik,

Avtor besedila Gregor Čušin, režiser Gaber K. Trseglav, igralec in pevec Mitja Šinkovec ter
avtorica glasbe in pevka Nataša V. Trseglav

ki sta položila tudi venec in
nageljne k spomeniku NOB.
Z minuto molka in poklonom prapora so se poklonili
spominu na vse žrtve v upanju, da se vojne grozote ne
ponovijo nikoli več. Slovesnost je povezovala Dragica
Bezlaj.

Urša Peternel
Za poseben zaključek letošnjih Čufarjevih dni bodo
tokrat poskrbeli domači gledališčniki s premiero oziroma krstno izvedbo predstave Za zmeraj! Kot je dejal
režiser Gaber K. Trseglav,
ne gre za muzikal, temveč
za romantično komedijo s
songi. Avtor besedila je Gregor Čušin, ki je dejal, da je
pri snovanju teksta kolebal
med pogrebom in poroko,
na koncu se je vendarle
odločil za poroko ... Dva
mlada človeka prideta do
razpotja: ali bosta ostala
skupaj in se poročila ali pa
se bosta razšla. A potem se
stvari zapletejo ... "Malo
grenko-sladka zadeva, čeprav bolj sladka ..." je razkril
avtor in dodal, da je na tekst
kar ponosen, saj da so "črke

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

Krstna izvedba bo v četrtek, 22. novembra, v
sklopu zaključka Čufarjevih dni. Večer kasneje,
23. novembra, bo predstava na ogled za izven,
ponovitve na Jesenicah pa bodo sledile še 17., 18.
in 19. decembra.
take, kot bi jih rad sam igral
na odru ..." Poudaril je, da je
posebej vesel, da bo predstava prvič uprizorjena na
domačem, jeseniškem odru.
Avtorica glasbe je Nataša V.
Trseglav, ki je dejala, da so
Gregorjeva besedila tako
lepa, da je pisanje glasbe
steklo kar samo od sebe. V
predstavi nastopa devet
igralcev in trio glasbenikov.
Zanimivo je, da tudi vsi
igralci pojejo, četudi ima
glavno vlogo pevec in po
novem tudi igralec Mitja
Šinkovec. Kot je dejal, je

hvaležen, da ga je Gaber
povabil k sodelovanju, v
igranju je odkril povsem
nov svet, vsako sekundo na
odru pa neskončno uživa.
Igrajo še: Lucija Fuzir, Nataša M. Šubelj, Gašper Pogačnik, Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa, Klemen Košir,
Metka Frelih, Matija Kunstelj in Boštjan Bifti Smukavec. Trio glasbenikov pa
sestavljajo Nataša V. Trseglav (klaviature in vokal),
Enos Kugler/Vid Žgajner
(bobni) in Dejan Jerončič/
Tadej Kampl (bas kitara).

Priznanja za balkone
Andraž Sodja
Največja jeseniška krajevna
skupnost Plavž že vrsto let
podeljuje priznanja tistim,
ki s skrbjo za svoje balkone
in vrtove in s tem skrbijo za
lepši videz krajevne skupnosti. Na slovesnosti, ki jo je
povezovala Albina Seršen,
so podelili priznanja kar štiridesetim krajankam in krajanom, in sicer Angeli Aleš,
Nedžadu Avdiću, Emirju
Begoviću, Brigiti Brus, Stanislavu Demšarju, Veri Der-

AKCIJA

dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR

v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo?
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si I info@teradom.si I 080 14 12 I 040/66 66 12

TERADOM D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 68, LJUBLJANA

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata
različnih dimenzij, motivov in barv.

mota, Anamariji Dijak,
Domu upokojencev Franceta Bereglja, Dragici Dornik,
Mariji Gril, Beisi Hamzić,
Alisi Karagić, Vilmi Kejžar,
Minki Klemenc, Milojki Klinar, Maji Korenc, Špeli
Košir, Jožetu in Jožici Kupljenik, Silvi Kužnik, Ani
Lasnik in Jožetu Pesjaku,
Milojki Lavtižar, Vinku Lavtižarju, Rudiju Mikuli, Acu
Mitevskemu, Zlati Mlakar,
Dončetu Nikolovemu, Saši
Noč, Viki Novak, Adi Preželj, Zdravku Rašeta, Stanki

Ravnikar, Dejanu Ropošu,
Elici Sarafimovi, Dragici
Skukan, Slavki Sovič, Darji
Svenšek, Dragu Šuligoju,
Mariji Trček, Juretu Višnarju in Slavi Klavora ter Cvetki
Zupančič.
Predsednica Krajevne skupnosti Plavž Ivanka Zupančič
in župan Tomaž Tom Mencinger sta se ob podelitvi
priznanj vsem ljubiteljem
cvetja, ki s svojo ljubeznijo
in spretnostjo skrbijo za lepše Jesenice, iskreno zahvalila.

Veseli december na Titovi 18
Urša Peternel
V sredo, 5., in četrtek, 6.
decembra, bo znova pestro
pred Titovo 18 na Jesenicah

(gre za stavbo, v kateri deluje tudi TIC Jesenice). Sosedje iz omenjene stavbe
namreč pripravljajo Veseli
dogodek na Titovi 18 z dru-

ženjem ob topli pijači, pečenem kostanju in vrtenju
kolesa sreče. Oba dneva bo
dogajanje potekalo med 10.
in 17. uro.

