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Iščejo strojne
tehnike, medicinske
sestre ...

Vrtijo se v
ritmih valčka,
rumbe, tanga

Na Zaposlitvenem sejmu na Jesenicah
so mladim in drugim iskalcem zaposlitve
predstavljali možnosti za izobraževanje
ter zaposlitvene in karierne možnosti.

Skupina ljubiteljev družabnega
plesa, med njimi so tudi pari z
Jesenic, se dvakrat na mesec
srečuje na družabnih srečanjih
s plesom.
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Prva sončna
elektrarna na bloku

Župan izbral
direktorja uprave

Jesenice so prvo mesto v Sloveniji, ki se lahko pohvali s sončno elektrarno na večstanovanjskem
objektu v Sloveniji. Stanovalci bloka na Ulici Gustla Štravsa 1 bodo polovico potrebne električne
energije pridobivali s pomočjo sonca.

Urša Peternel

Za direktorja občinske uprave je župan izbral
dr. Gregorja Hudriča. Naloge direktorja bo
prevzel predvidoma junija.

Urša Peternel

Župan občine Jesenice
Blaž Račič je izbral nove
ga direktorja občinske
uprave. To bo postal dr.
Gregor Hudrič, ki je bil
tudi edini prijavljeni kan
didat na javnem natečaju.
Hudrič je Jeseničan, tre
nutno zaposlen na minis
trstvu za notranje zadeve.

Naloge direktorja občin
ske uprave bo prevzel
predvidoma junija.
Dosedanja direktorica ob
činske uprave Valentina Go
rišek, ki je to delo opravljala
od leta 2015, se bo s priho
dom novega direktorja vrni
la na mesto vodje oddelka za
okolje in prostor na Občini
Jesenice, kjer je bila zaposle
na pred tem.

Večstanovanjski objekt na
Ulici Gustla Štravsa 1 na Je
senicah je prvi v državi, ki je
dobil sončno elektrarno.
Več kot 129 panelov na stre
hi objekta bo zagotavljalo
polovico potreb električne
energije, posebej pomemb
no pa je, da investicija sta
novalcev skorajda ni udarila
po žepu. Ko bo naložba od
plačana, bodo elektriko ime
li praktično zastonj.
Sončno elektrarno, prvo na
večstanovanjski stavbi v drža
vi, je postavilo podjetje GEN
-I Sonce. Kot je dejal predse
dnik uprave dr. Robert Go
lob, so doslej zgradili še
okrog sedemsto sončnih
elektrarn na enostanovanj
skih objektih. Lani sprejeta
uredba pa je omogočila, da
samooskrbo z zeleno energi
jo nudijo tudi večstanovanj
skim objektom. Prva sončna
elektrarna na večstanovanj
ski stavbi s 23 stanovanji na
Jesenicah ima 36,7 kW moči,
letno pa bo proizvedla 37.000
kilovatnih ur zelene električ
ne energije. Na letni ravni bo
znižala emisije ogljikovega
dioksida za 17 ton, omogočila

pa bo za dobrih 4500 evrov
letnih prihrankov pri rabi
električne energije.
Kot je v imenu stanovalcev
dejal Brane Zajović, je nalož
ba stala dobrih 36 tisoč evrov,
a stanovalcem za to ni bilo
treba vzeti kredita. GEN-I
jim je namreč omogočil
obročno odplačevanje,

naslednjih sedem let bodo
njihove položnice za elektri
ko višje za evro ali dva. Živ
ljenjska doba sončne elek
trarne je okrog trideset let,
torej bodo vsaj 23 let imeli
elektriko praktično brezplač
no. Za zdaj s sončno elek
trarno pokrivajo polovico po
treb po električni energiji, saj

veljavna uredba ne dopušča
stoodstotne samooskrbe. A
po napovedih naj bi se ured
ba v kratkem spremenila,
tako da v bloku načrtujejo, da
bodo namestili še 110 doda
tnih panelov in tako zagoto
vili še več sončne energije in
višji odstotek samooskrbe.
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Širitev sistema
izposoje koles

Jeseničani pijejo
dobro vodo

Našli prostor pod
zborovskim soncem

Ko za cigarete zapraviš
kot za novega golfa

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

Občina Jesenice bo uredila
tri dodatne kolesarnice za iz
posojo koles, in sicer na
Plavžu, Slovenskem Javorni
ku in Blejski Dobravi.

Dobršen del pitne vode ni
predhodno obdelan, kar je
redkost v Sloveniji.

Za pevci Kvinteta Vintgar je
prvo petletje ustvarjanja, ki
so ga zabeležili s slavnos
tnim koncertom v dvorani
Gledališča Toneta Čufarja.

Tudi v Zdravstvenem domu
na Jesenicah, pod okriljem
Zdravstvenega vzgojnega
centra, poteka brezplačni in
dividualni program opušča
nja kajenja.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Inovacija za lastnike apartmajev
Janez Tarman je razvil in izdelal poseben sprejemni termi
nal, ki gostom omogoča avtomatsko registracijo v nastanitvi
in plačilo turistične takse s plačilno kartico. Postopek olajša
delo lastniku apartmaja, nad novostjo pa so navdušeni tudi
turisti.
12. stran

Knjiga prinaša dobro
poznavanje zelišč,
njihovih lastnosti in
učinkov(in) ter njihove
uporabnosti.
Poglavja v knjigi: Zeliščni
vrt, Zelišča v vrtu skozi
stoletja, Načrtovanje
zeliščnega vrta, Kako
pripravimo zeliščni vrt,
Uporaba zelišč, Spravilo
in shranjevanje zelišč,
Zeliščni pripravki v
zdravilstvu, Pripravki
zelišč v kulinariki,
Opisi rastlin, Napotki
za zeliščarje.

Prvo sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu v Sloveniji so odprli direktor GEN-I
Sonce Robert Jelenc, jeseniški župan Blaž Račič, predsednik uprave GEN-I dr. Robert
Golob in predstavnik stanovalcev Brane Zajović. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kdo sem, Jeseničan?

Širitev sistema
izposoje koles
Občina Jesenice bo uredila tri dodatne kolesarnice za izposojo koles, in sicer na Plavžu, Slovenskem
Javorniku in Blejski Dobravi.
Urša Peternel

venije so se izseljevali –
med njimi zlasti mladi – pa
tudi priseljevali, hkrati so se
priseljevali tujci. V ljudeh,
ki so se priselili, lahko naj
demo nove potenciale, pri
ložnosti. Vse našteto vpliva
na podobo sodobne občine
Jesenice, kjer se že desetle
tja znižuje število prebival
cev. (Na vprašanje, zakaj se
število znižuje, bo še treba
poiskati odgovore.)
Nekatere tradicionalne pri
reditve, ki povezujejo ljudi,
so izgubile svojo značilno
podobo in smisel, nekatere
še vedno živijo, čeprav se
zdi, da je njihov čas že minil,
pojavile so se nove pobude
in prireditve (Kulturna mav
rica, multikultinarika, Mete
orita ...). Jožefov sejem je,
na primer, ostal za časom,
saj je nastal v obdobju, ko še
ni bilo velikih nakupovalnih
centrov, danes pa se zdi, da
izgublja svoj smisel in
pomen. Miss narcis je nekoč
veljala za prvovrstno priredi
tev, katere ugled je daleč
presegal lokalne okvire.
Kljub velikim naporom
domačinov bo pot do nekda
nje slave in ugleda za to pri
reditev še dolga in zahtevna,
podobno je s pustno priredi
tvijo Svinjska glava, ki ima
nove organizatorje.
Zato moramo zdaj razmišlja
ti o sodobnem času, o dano
stih, ki zaznamujejo današ
nji čas, in graditi na zgod
bah, ki so nastale (in še na
stajajo) kot posledica zgoraj
opisanih sprememb. To
seveda ne pomeni, da bomo
na zgodovino pozabili ali da
se bomo sramovali tradicije,
vendar je treba iti s časom
naprej. Tako se za vse nas
odpirajo nova vprašanja ozi
roma moramo na izpostav
ljeno vprašanje poiskati nove
odgovore, kar je naša skupna
naloga za prihodnje obdobje.

Kupili bodo tudi osemnajst novih koles, od tega devet električnih. / Foto: Gorazd Kavčič

Sistem izposoje bo kompatibilen tako z že
obstoječimi tremi kolesarnicami na Hrušici, pri
TIC Jesenice in pri Občini Jesenice kot s
kolesarnicami v ostalih občinah, ki so partnerice
v projektu.
bo Evropski sklad za regio
nalni razvoj projekt sofi
nanciral v višini dobrih 38
tisoč evrov, preostalih 45
tisoč evrov pa bo Občina

Jesenice zagotovila iz svoje
ga proračuna. Projekt se bo
začel izvajati še v prvi polo
vici letošnjega leta, so poja
snili na Občini Jesenice.

Vodilni partner projekta je
sicer BSC, poslovno podpor
ni center, Kranj, projektni
partnerji pa so Občina Bled,
Občina Jesenice, Mestna
občina Kranj, Občina Naklo,
Občina Radovljica, Občina
Tržič in CIPRA, vrednost
celotnega projekta znaša več
kot pol milijona evrov, od
česar bo Evropski sklad za
regionalni razvoj projekt
sofinanciral v višini skoraj
300 tisoč evrov.

Prva sončna elektrarna na bloku
1. stran
Ob tem se je Brane Zajovič
zahvalil stanovalcem vseh 23
stanovanj, ki so se odločili
pristopiti k projektu (med
njimi je veliko starejših, celo
92-letni gospod, ki so ga
prepričali, da naložba prina
ša nekaj dobrega za vse sta
novalce in za prihodnost).
Postopki za pridobitev vseh
potrebnih soglasij in dovol
jenj za gradnjo sončne elek
trarne na večstanovanjskih
objektih so bili namreč zelo

zahtevni. V. d. generalnega
direktorja direktorata za
energijo na ministrstvu za
infrastrukturo Hinko Šolinc
je ob tem zagotovil, da prip
ravljajo spremembo uredbe,
ki bo omogočala poenostav
ljeni postopek za postavitev
elektrarn na hišah in lažjo
pridobitev soglasij za posta
vitev na blokih. Prav tako bo
omogočila skupnostne elek
trarne, ki bodo postavljene
na enem objektu, uporabni
ki pa bodo objekti v okolici.
Zadovoljstvo, da so na Jese

Blok na Ulici Gustla Štravsa 1 je pravi zgled
energetske učinkovitosti, zlasti po zaslugi
stanovalca Braneta Zajovića, ki vodi vse projekte.
Tako so že pred leti postavili toplotno črpalko za
ogrevanje sanitarne vode in v skupnih prostorih
namestili varčne LED-žarnice. Naslednji projekt
pa bo postavitev toplotne črpalke za ogrevanje.
nicah dobili prvi blok s son
čno elektrarno, je izrazil tudi
jeseniški župan Blaž Račič.
Kot je dejal, upa, da bodo
temu zgledu sledili tudi dru
gi objekti na Jesenicah in v

drugih krajih. Račič pa je še
posebej navdušen nad pove
zanostjo stanovalcev, ki so
skupaj pristopili k projektu
in tako naredili nekaj dobre
ga tudi za zeleno okolje.

Foto: Gorazd Kavčič

Župan Blaž Račič

Občina Jesenice je bila uspe
šna na razpisu LAS Gorenj
ska košarica, v sklopu kate
rega je Ministrstvo za gos
podarski razvoj in tehnolo
gijo potrdilo projekt Hitro s
kolesom. Gre za projekt
vzpostavitve mreže izposoje
koles v šestih občinah:
Kranj, Bled, Jesenice, Naklo,
Radovljica in Tržič. Občina
Jesenice bo v sklopu projek
ta zgradila tri nove kolesar
nice z avtomatiziranim sis
temom izposoje, in sicer na
Plavžu, Slovenskem Javorni
ku in Blejski Dobravi. Kot
poudarjajo na Občini Jese
nice, bo sistem izposoje
kompatibilen tako z že
obstoječimi tremi kolesar
nicami na Hrušici, pri TIC
Jesenice in pri Občini Jese
nice kot s kolesarnicami v
ostalih občinah, ki so part
nerice v projektu. Poleg
tega bodo kupili osemnajst
novih koles, od tega devet
električnih, in opremili info
točko Jesenicebikes pri TIC
Jesenice. Izdelali bodo tudi
študijo za razvoj mreže
izposoje koles na območju
LAS ter poskrbeli za pro
mocijo. Celotna vrednost
jeseniškega dela aktivnosti
je ocenjena na nekaj manj
kot 84 tisoč evrov, od česar

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

Po zaključku študija na ljub
ljanski fakulteti za družbene
vede sem se na prelomu
tisočletja vrnil v domači kraj.
»Opremljen« s politološkimi
znanji in na podlagi ocene,
da posamezne družbene sku
pine (v tem primeru lokalne
skupnosti) povezujejo skup
ni interesi, sem si kot nado
budni novinar, ki je začenjal
svojo novinarsko pot na jese
niškem Radiu Triglav, posta
vil vprašanje iz naslova: Kdo
sem, Jeseničan?
Razmišljal sem takole: Če
vem, kdo sem, vem tudi, kaj
hočem, in tako torej vem,
kateri so moji cilji ter kateri
so moji interesi. Podobno
kot to velja za posameznika,
tudi za lokalno skupnost
velja enako. Šele ko skup
nost ve, kdo oziroma kaj je,
in ko ve, kaj zmore oziroma
kaj zna, lahko prepozna svo
je potrebe in ugotovi, kaj
hoče oziroma kaj želi doseči
kot skupnost. Ko se spozna
mo, lahko opredelimo cilje
skupnosti.
Z namenom spoznavanja
lokalne skupnosti sem tedaj
na Radiu Triglav pripravil
sklop oddaj z naslovom 'Kdo
sem, Jeseničan?'. Pri iskan
ju odgovora na to vprašanje
sem se pogovarjal z različni
mi Jeseničani in Jeseničan
kami, s podjetniki, šolniki,
kulturniki, športniki in dru
gimi akterji iz lokalnega
okolja. Odgovori so bili raz
lični, a je bilo kljub vsemu iz
vsega skupaj mogoče izluš
čiti nekatere najpomem
bnejše ugotovitve; dobršen
del tedanjih ugotovitev velja
še danes.
Sodobni Jeseničan je dedič
večstoletne železarske zgo
dovine. Naš človek je bil
vedno vajen trdega dela, pa
naj bo to v rudnikih v Sav
skih jamah, na kmetijah
pod Golico, v železarskih
obratih ob Savi Dolinki ...
Poleg železarstva Jesenice
danes pomembno zazna
muje hokejska tradicija, tudi
Gledališče Toneta Čufarja
ustvarja pomembno razsež
nost ugleda Jesenic. Kot
posledica politike nekdanje
skupne države so Jesenice
danes narodnostno pisane,
poznane so po raznolikih
kulturnih tradicijah, ki jih
ohranjajo različna društva
in ki lahko ponujajo nove
priložnosti.
Sodobne Jesenice so v zad
njem desetletju zaznamova
le migracije: državljani Slo

Na strehi bloka je 129 sončnih panelov, ki jih napaja sonce.
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Na Zaposlitvenem sejmu na Jesenicah so mladim in drugim iskalcem zaposlitve predstavljali
možnosti za izobraževanje ter zaposlitvene in karierne možnosti. Jeseniška podjetja iščejo zlasti
tehnični kader, bolnišnica zaposluje medicinske sestre ...
Urša Peternel
V Kolpernu je potekal tretji
Zaposlitveni sejem, na katerem so svoje kadrovske potrebe predstavljala podjetja
Niro Steel, Sumida, Hidria,
Splošna bolnišnica Jesenice
in prvič – Hofer. Poleg tega
so o svojih samostojnih poslovnih poteh spregovorili
mladi podjetniki, ki delujejo
pod okriljem Plavž Coworkinga. Mladi so na sejmu
dobili tudi informacije o
srednješolskem in visokošolskem oziroma univerzitetnem šolanju, spoznali so
možnosti štipendiranja, se
naučili pripraviti življenjepis Europass ...
Sejem so organizirali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju s
Predstavništvom Evropske
komisije v Sloveniji, Plavž
Coworkingom in ostalimi.
In kakšen kader iščejo jeseniška podjetja? "Ves čas
iščemo tehnični kader: mehatronike operaterje, stroje
tehnike, strugarje, vzdrževalce ... V nekaj letih se bo
kar nekaj sodelavcev začelo
upokojevati in že zdaj razmišljamo, kako naprej. Potrebujemo namreč vsaj pol
leta, da nove delavce uvedemo v delo," je povedala

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Iščejo strojne tehnike,
medicinske sestre ...

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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V Ruardovi graščini so
na delu restavratorji

V uspešnem podjetju Niro Steel z Jesenic ves čas iščejo tehnični kader: mehatronike
operaterje, strojne tehnike, strugarje, vzdrževalce. So prvo jeseniško podjetje, ki se je
vključilo v sistem vajeništva, in prvi dijak, bodoči orodjar, bo tri leta pri njih opravljal
vajeništvo, je povedala direktorica Ksenja Brelih Klincov. / Foto: Gorazd Kavčič
Ksenja Brelih Klincov, direktorica uspešnega jeseniškega podjetja Niro Steel.
Njihovo podjetje sodeluje s
Srednjo šolo Jesenice in
Šolskim centrom Škofja
Loka, dijaki pri njih opravljajo prakso, poletno počitniško delo ... Kot je dodala,
mlade pritegne raznoliko
delo, možnost samostojnega dela na strojih pa jim
okrepi samozavest.

Sejem je bil v znamenju Evropske unije, z
dogodkom so se pridružili vseevropski pobudi
za mlade – EUandME, EU in jaz. Njen namen
je, da mladim približajo, kaj vse jim EU ponuja
in omogoča in kako jih lahko podpre pri
izobraževanju, usposabljanju, karieri ...
Udeležence sta pozdravila vodja predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in
jeseniški župan Blaž Račič.

Obnova Ruardove graščine je največji občinski projekt
letos. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Kako se da svojo strast in hobi spremeniti v poslovno
priložnost, je mladim s svojo zgodbo dokazoval osebni
trener David Černelč. Ljubitelj športa in zlasti fitnesa je
pred tremi leti pridobil licenco osebnega trenerja, se na
začetku boril za "kruh", danes pa je kot samostojni
podjetnik uspešen in zadovoljen v svojem poklicu.

Sejem so v sklopu šole obiskali tudi devetošolci z Osnovne šole Prežihovega Voranca.
Matevž se je odločil za srednjo lesarsko šolo, Manca za vzgojiteljsko, Saška pa za
Gimnazijo Jesenice.

Da bi mladi lahko takoj dobili službo v bolnišnici, je
povedala tudi pomočnica direktorja Splošne bolnišnice
Jesenice Mojca Strgar Ravnik. Skoraj ves čas imajo odprte razpise za srednje in
diplomirane medicinske sestre, iščejo tudi zdravnike in
druge sodelavce. In kaj po
njenem mnenju mladi pričakujejo od prve službe?
"Dobro plačo, ugoden urnik, da jim bo v službi lepo
..." je odgovorila. A kot je
dodala, v bolnišnici urnik ni
vselej ugoden, plače pa so
vezane na omejitve, ki veljajo v javnem sektorju. A kljub
temu je poklic medicinske
sestre lep. "Sama sem rada
medicinska sestra in poklic
s srcem opravljam že tri desetletja," je dodala Strgar
Ravnikova.

Obnova Ruardove graščine
na Jesenicah je začasno
ustavljena. Šele sedaj, ko je
graščina prazna in očiščena,
se je namreč pokazalo, v kakšen stanju je zares objekt.
Projekti obnove so stari že
nekaj let, zato bodo zdaj pripravili nove projekte, ki
bodo usklajeni z dejanskim
stanjem stavbe. Med drugim so ugotovili, da je
ostrešje v precej slabšem
stanju, kot so predvidevali,
poleg tega so odkrili nove
poslikave, ki jih zdaj pregledujejo konservatorji oziroma restavratorji. Celotna

obnova naj bi stala dobra
dva milijona evrov, pri čemer je občina dobila 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev države za energetsko
sanacijo. Kot je pojasnil jeseniški župan Blaž Račič, je
interes občine, da ostanejo
znotraj obstoječih finančnih
okvirov in tudi znotraj obstoječega gradbenega dovoljenja. Če bi se potrebna
dela toliko spremenila, da bi
bilo potrebno novo dovoljenje, bi to za seboj potegnilo
celotno proceduro in vprašanje je, ali bi lahko prenovo
zaključili v začetku leta
2020, kot je načrtovano, je
dejal.
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Mnenja

Lothar Orel
Pandice. "Ja pa iii..."
Vsi poznamo tak odziv. Kaj
je to, kar jih dela tako priljubljene? Da so mehke? Ljubke? Oddaljene? Ne. Ne. In
NE. Njihov čar je v tem, da
so črno-bele. Kot kdaj pa
kdaj naš pogled na življenje.
Nekdo ima prav (navadno
mi) in nekdo 'ima narobe'
(vsi ostali). Naša pandasta
nrav zacveti – npr. – v spletnih prepirih.
Na neki točki je črno-bel pristop razumljiv, celo smiseln
– otrok nima kognitivnih
kapacitet, da bi zmogel razumeti nianse življenja, zato
svet sprva karseda poenostavljamo, ga slikamo v binarnostih. Denimo pravljice; te
čvrsto gnezdijo na črno-belosti, prav kot Benetke na
pilotih. To je dobro, to slabo.
Ti so naši, ti pa vaši. Psiček
je priden, volčiček hudoben.
Velike pripovedke in religije, vse zgodbe, ki najbolj
razvnemajo, govorijo o borbi med dobrim in slabim.
Rdeča kapica. Hokej. Sveto
pismo. Harry Potter.

KPŠHD Vuk Karadžić
Radovljica
Ana Hering

Lothar Orel
ki so jo tvoje utrujene roke
tako skrbno zidale, se zamaje in podre. Družinski član
zboli, umre. Pluton ni več
planet.
Nečloveško bi bilo terjati od
človeka, naj se ob takih stiskah ne zateka samodejno v
varno in poznano. To nas
pomirja. Nam da občutek, da
smo močni in veliki. Je protistrup proti občutku nemoči
in nebogljenosti, ki ga v teh
trenutkih vsi občutimo – in
se nam hkrati zdi, da ga doživljamo le mi, ker redkokdo o
tem spregovori odkrito.

In da ob srečanju z ljudmi, ki v nekem za nas
pomembnem aspektu niso taki kot mi, ne
pozabimo, da to lahko pomeni dvoje – da so oni
drugačni od nas ali da smo mi drugačni od njih.
To je kulturno pogojeno in
samo po sebi ni s tem nič
narobe. Problem vzklije, ko
ne zmoremo – ali nočemo
– odrasti. Nihče med nami
ni izjema; vsi se kdaj zalotimo, da svet opazujemo v
črno-beli tehniki. Predvsem
ko smo čustveno vznemirjeni, se hitro zgodi, da svet
postane serija kontrastov,
mi pa se prelevimo v mentalne pande, ki na vse okoli
sebe projecirajo oznake.
Belo–črno. Dan in noč.
Pekel–nebesa. Moško in
žensko. Mesojedci : vegani.
Jesenice in Olimpija. Ateistka vs. vernica.
Takrat dialog ni mogoč, saj
si ne želimo toliko zmagati
kot poraziti drugega. Da
bomo mi imeli 'prav'. Ustvarimo dva nasprotna tabora,
da se lahko v enem od njih
počutimo doma. Kajti svet je
poln kaosa – zapusti te ljubljena oseba. Delaš dva 'šihta'
in komaj kaj spiš, pa pride
drobna sapica spremembe
– in finančna hišica iz kart,

Predstavitev društva

Delitev na 'naše' in 'druge',
na 'črno' in 'belo', na 'prav'
in 'narobe' nam vrne občutek stabilnosti znotraj kaosa.
Ko pa se notranji potres
umiri in se reaktivira razum
– tedaj bi bilo zaželeno
pogledati še onstran
črno-belega, v svet, ki je
pisan in prostran in na katerem smo vsi doma.
V izogib nesporazumu – ne
zagovarjam teze, da smo 'vsi
enaki'. Nismo! Različni smo
si in konstruktivno, zdravo,
celo nujno je imeti svojo
jasno izraženo identiteto,
meje, preference. Predvsem
v mestu, kakršno so Jesenice, pa je bistveno, da nam
pogled seže od pand še na
druge živali. In da ob srečanju z ljudmi, ki v nekem za
nas pomembnem aspektu
niso taki kot mi, ne pozabimo, da to lahko pomeni dvoje – da so oni drugačni od
nas ali da smo mi drugačni
od njih. To je ena najbolj
bistvenih in najpogosteje
neuzaveščenih razlik.

Obvestilo bralcem
Z rubriko Mnenja želimo spodbuditi dialog o aktualnih
zadevah v občini in širše. Vabimo bralke in bralce, občanke
in občane, da nam sporočijo svoje mnenje, kritiko ali pohvalo. Zapisi naj bodo dolgi največ 2500 znakov s presledki.
Daljše prispevke bo uredništvo skrajšalo po lastni presoji.
Mnenja morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom, anonimnih mnenj ne bomo objavljali. Prav tako ne
bomo objavljali mnenj, ki bodo žaljiva in ne bodo spoštovala kulture dialoga. O objavi bo odločal uredniški odbor Jeseniških novic. Mnenjsko stran bo urejala članica uredniškega
odbora Ana Hering. Mnenja lahko pošiljate na e-naslov:
novice.jesenice@jesenice.si. Uredništvo Jeseniških novic

Na turobno torkovo popoldne sem obiskala društvene
prostore KPŠHD Vuk Karadžić, kjer so me pričakali
predsednik društva Milan
Stojanović ter članici Stojanka Šučur in Sandra Jevtić.
Društvo bo naslednje leto
praznovalo 25-letnico obstoja. Nove prostore jim je zagotovilo podjetje KOV, v njih se
družijo, vadijo koreografije
iger, shranjujejo noše, prirejajo literarna srečanja, šahovske turnirje ipd. Trenutno
imajo 145 članov, večina jih
prihaja z Jesenic, pa tudi z
Bleda, Lesc, Krope, Radovljice ... So tudi člani Zveze kulturnih društev Jesenic, Radovljice in člani Zveze srbskih
društev Slovenije.
Društvo organizira pet samostojnih dogodkov letno, na
večino povabijo tudi druga
društva. Vsako leto se udeležijo Kulturne mavrice, ki se
bo letos odvila 15. junija v
hali Podmežakli. Znotraj
društva deluje več sekcij:
dramska, literarna, športna,
pevska in folklorna sekcija,
ki je najmočnejša.
Folkloristov je največ, nekje
med osemdeset in devetdeset. Sama sem najprej pomislila na kolo, a sta me Stojanka in Sandra hitro popravili. Obstaja namreč širši
izraz za folklorne plese in to
so t. i. igre. Te so vezane na
etnično ozemlje, zahtevajo
posebne koreografije in
narodno nošo, ki je značilna
za tisto ozemlje. Kljub temu
naj omenimo, da je kolo
nedavno postalo del nematerialne kulturne dediščine
Srbije, zaščiteno tudi s strani UNESCA.
Sandra je opisala igro glamoč, ki izhaja iz istoimenskega kraja Bosne (Republike Srpske). V tej igri gre za
ponazoritev običaja, kako so
si fantje izbrali dekleta.
Dekleta vodijo kolo, kasneje
se jim pri plesu pridružijo
fantje. Ti imajo nalogo, da

Moja
razmišljanja
Spoštovani,
v veliko veselje mi je, ko sem v
Jeseniških novicah prebrala,
da nas vabite, da podamo svoja mnenja o okolju, kjer živimo – tako pozitivna kot negativna. Moje razmišljanje se
absolutno nanaša na odgovorne, kdaj bomo na Jesenicah na
Tomšičevi dočakali mini trgovinico z osebnimi živili.
O možnosti odprtja trgovinice
sem že govorila z županom,
gospodom Blažem Račičem in

preverijo zdravje, moč in
vzdržljivost deklet, saj so se
želeli prepričati, da bo izbrano dekle delovno, močno in
zdravega duha. Življenje v
Glamoču včasih do ljudi ni
bilo prizanesljivo: zemlja je
bila trda in nerodovitna, življenje pa skromno in težko.
To dokazuje tudi igra, saj se
pleše brez glasbene spremljave, ritem določajo glasovi,
topot nog in zvok dukatov,
našitih na ženskih nošah.
Glamoč se tako bistveno razlikuje od šumadijskih iger
centralne Srbije, kjer je bilo
življenje lažje, narava pa
darežljiva. Šumadijska noša
se predstavlja tudi za srbsko
nacionalno nošo.

Društvo organizira pet
samostojnih dogodkov
letno, na večino
povabijo tudi druga
društva. Vsako leto se
udeležijo Kulturne
mavrice, ki se bo letos
odvila 15. junija v hali
Podmežakli.
Stojanka in Sandra sta na
noše izjemno ponosni. In z
lahkoto sta, saj imajo v omarah neprecenljive etnološke
dragocenosti. Večino noš
poskušajo kupiti na terenu,
torej v krajih, iz katerih izvirajo plesi. Le redko jih nadomestijo z rekonstrukcijami.
Na nastopu se tako plesalci
preoblečejo tudi petkrat ali
šestkrat, kar pomeni, da vsak
s seboj pripelje velik kovček
oblek. Nekatere noše so mestne, spet druge vaške. Stojanka pove: »Noša za glamoč, ki
vsebuje toge barve, debelejše
materiale, geometrične vzorce, je popolnoma drugačna
od denimo beograjske, za
katero je značilna pisanost,
cvetlični vzorci, jelek, okrašen z zlatom, itn.«
Trdo delo v društvu redno
obrodi sadove in odrasla fol-

z gospo predsednico KS Sava
Tino Repovž. V okolju, kjer
živim, je zelo veliko starejših
ljudi, nekateri od njih nimajo
niti svojcev, ki bi jih odpeljali
do nakupovalnih centrov, kjer
bi si lahko kupili najosnovnejša živila. Marsikateremu starejšemu se je težko znajti v
velikih trgovskih centrih.
Prosim lepo, da odgovorni
razmislite o ugodni rešitvi –
odprtju živilske trgovine na
Ulici Toneta Tomšiča, saj bi
trgovina marsikomu olajšala
življenje.
Marija Golob, Jesenice

Stojanka Šučur, Milan Stojanović in Sandra Jevtić
klorna skupina se, če je uspešna na slovenski ravni, udeleži tudi evropskega tekmovanja srbske diaspore. V
24-letni zgodovini društva
jim je to uspelo že enajstkrat.
Sandra pove: »Tekmovanja
se po navadi udeleži nekje od
petdeset do šestdeset srbskih
folklornih skupin iz celotne
Evrope. Prvo plaketo smo
osvojili leta 2002 s plesi iz
Bele krajine, leta 2014 smo v
Banjaluki osvojili srebrno
plaketo, 2017 smo V Portorožu osvojili srebrno, lani pa
bronasto. Obenem smo
osvojili tudi posebno nagrado za originalnost narodne
noše – vse noše so bile avtohtone in stare, le redki deli
so bile rekonstrukcije. Če bo
vse šlo po sreči, bomo šli
letos v Beograd.«
Ko jih povprašam o navezanosti na Srbijo, ali jo pogrešajo in bi šli morda starost
preživet tja, mi Milan pove:
»Sam sem v Slovenijo prišel
pred 45 leti. Sem Srb, rojen
na Hrvaškem. Tako sem se
iz Hrvaške preselil v Kropo,
ki mi nikakor ni bila všeč.
Na začetku sem samo zaprl
oči in se v mislih vračal
domov. Ampak nazaj nisem
šel, ker me je bilo sram, kaj
bi rekel staršem. V Slovenijo

sem prišel zaradi dela, ne
zaradi avanture. Jaz sem Srb
iz Hrvaške, moja žena je
Srbkinja iz Bosne, živiva pa
v Sloveniji. Na Hrvaškem
nimam več svojcev in svojega rodnega kraja ne obiskujem več. S tem sem se sprijaznil, pomiril. Grem pa
večkrat letno do svojcev svoje žene v Bosno. Nekam
moraš iti obiskat korenine.
Srbijo imamo radi, ne bi pa
šli tja živet, ker je naš dom
tu.« Sandra in Stojanka sta
rojeni v Sloveniji, njuni starši so iz Bosne, zdaj Republike Srpske, prišli na Jesenice.
Otroci Stojanke so tako že
tretja generacija, ki živi v
Sloveniji. Stojanka doda: »V
Sloveniji se dobro počutim,
to je moja domovina in moja
država. Je pa res, da poskušamo ohranjati kulturo in
tradicijo svojih staršev in jih
prenašati na otroke. Vezi, ki
nas povezujejo z rojstnimi
kraji, prijatelji, sorodniki,
dodatno krepimo prav z
udejstvovanjem v društvu.
Zelo pomembno nam je, da
svojo kulturo in tradicijo
prenašamo na mlade in jih
učimo o njihovi zgodovini,
poreklu. Trudimo se, da jim
to prenesemo na zabaven in
hkrati poučen način.«

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
ZA TURISTIČNE PRIREDITVE
Obveščamo vas, da je bil dne 4. 2. 2019 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave
in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto
2019. Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe
turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni. Višina sredstev,
namenjenih za javni razpis, znaša 23.000,00 €.
Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v ponedeljek, 25. 2. 2019, ob 15.30 v Sejni sobi Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave
do 24. 2. 2019 na elektronski naslov aleksandra.orel@jesenice.si.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 4. 3. 2019.
BLAŽ RAČIČ
ŽUPAN

www.jesenice.si

Vsi ljubimo pande,
mar ne?
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Občinske novice

Jeseničani pijejo dobro vodo

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2019. Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki
so v javnem interesu. To so predvsem:

Dobršen del pitne vode ni predhodno obdelan, kar je redkost v Sloveniji.

programi razvoja in urejanja izgleda kraja
 
(npr. urejanje razgledišč, vstopnih točk, počivališč –
klopi, mize, koši, ocvetličenje ipd.),
programi razvoja in vzdrževanja javne turistične
 
infrastrukture (npr. turistična signalizacija, tematske,
turistične, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne
 
dediščine v turistične namene,
trženje in promocija celovite turistične ponudbe
 
na ravni turističnega območja (npr. izdajanje
promocijskega materiala, spletno trženje, obiski
sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih
ipd.),
programi, ki razvijajo turistične proizvode občine
 
Jesenice,
programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju
 
lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov
in turizma,
izdelava in promocija turističnih spominkov
 
oz. izdelava idejne zasnove turističnih spominkov,
delovanje turističnih društev.
 

"Na osnovi rezultatov mikrobioloških in
kemijskih analiz ugotavljamo, da je bila pitna
voda v letu 2018 na oskrbovalnih območjih, ki
so v upravljanju podjetja JEKO, zdravstveno
ustrezna in varna za pitje."
JEKO v jeseniški občini
upravlja šest vodovodnih
sistemov: Peričnik, Završnica, Plavški Rovt, Planina
pod Golico, Javorniški Rovt
in Kočna. Kot izhaja iz poročila, na vodnih virih Peričnik, Završnica in Kočna
skladnost in zdravstveno
ustreznost pitne vode zagotavljajo brez predhodne obdelave. Na vodnih virih Plav-

vzeli 153 vzorcev pitne vode
za mikrobiološke analize in
27 vzorcev pitne vode za kemijske analize. Skladnost pitne vode so spremljali na zajetjih, vodooskrbnih objektih
in pri končnih uporabnikih
na internem vodovodnem
omrežju. Večina vzorcev je
bila skladna s pravilnikom o
pitni vodi. "Na osnovi rezultatov mikrobioloških in ke-

mijskih analiz ugotavljamo,
da je bila pitna voda v letu
2018 na oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju podjetja JEKO, zdravstveno
ustrezna in varna za pitje,"
so zapisali v poročilo.
Podrobnejše poročilo o kakovosti pitne vode je obja-

vljeno na spletni strani
JEKO, kakor tudi ostale informacije, ki zadevajo zdravstveno ustreznost pitne
vode in njeno skladnost s
predpisi, morebitne motnje
v oskrbi s pitno vodo, podatki o terminu popisa in menjav vodomerov.

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v
sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice: www.
jesenice.si. Višina sredstev, namenjenih za javni razpis,
znaša 7.000,00 €. Rok za oddajo vlog je do vključno torka,
12. 3. 2019.
Občina Jesenice, župan Blaž Račič

www.jesenice.si

Občani jeseniške občine pijejo dobro vodo, izhaja iz
poročila o kakovosti pitne
vode v občini Jesenice v letu
2019, ki so ga pripravili v
javnem komunalnem podjetju JEKO. Celo več, dobršen
del pitne vode ni predhodno
obdelan z UV-žarki ali dezinficiran z natrijevim hipokloritom, kar je redkost v
Sloveniji.

ški Rovt in Javorniški Rovt
opravljajo stalno dezinfekcijo z UV-žarki, na Planini
pod Golico pa z natrijevim
hipokloritom.
V JEKO stalno spremljajo kakovost pitne vode in izvajajo
notranji nadzor vodovodnih
sistemov, pri čemer sledijo
sistemu HACCP in smernicam dobre higienske prakse.
V lanskem letu so v okviru
notranjega nadzora na območju občine Jesenice od-

JUNIK-M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Urša Peternel

OBVESTILO
O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
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Kultura
Spominska
razstava v Doliku

Priznanji ob prazniku

Ob slovenskem kulturnem prazniku so v
Razstavnem salonu Dolik odprli pregledno
razstavo v poklon umrlim članom Dolika.
Razstava bo na ogled do 19. marca.

Ob osmem februarju so podelili priznanji na področju ljubiteljske kulture, ki sta ju prejela Albina
Seršen in Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.

V osrednjem jeseniškem
likovnem prostoru, razstavnem salonu Dolik, so ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju pripravili
pregledno razstavo dediščine
dolinskih slikarjev, ki so jo
poklonili 13 umrlim umetnikom, članom likovnega društva Dolik. V dobrih sedemdesetih letih delovanja se je v
Doliku zamenjalo kar nekaj
obrazov, številni pa so pustili
velik pečat. Tako so na prvi
spominski razstavi na ogled
postavili dela Rudolfa Arha,
Branka Čušina, Franceta
Dolinška, Evgena Guština,
Nika Hafnerja, Janka Koroš-

Zveza kulturnih društev
(ZKD) Jesenice že več let ob
slovenskem kulturnem prazniku skupaj z Območno
izpostavo JSKD in Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice organizira osrednjo prireditev v občini s podelitvijo
priznanj zaslužnim posameznikom in skupinam na
področju ljubiteljske kulture. Na letošnji je slavnostni
govornik, častni občan občine Jesenice Boris Bregant
med drugim izpostavil velik
prispevek vseh jeseniških
kulturnih ustvarjalcev v širši
družbeni skupnosti in opozoril, da so nekateri prevečkrat prezrti v domačem okolju. Predsednik ZKD Jesenice Miloš Možina je priznanje najprej podelil Albini
Seršen za dvaindvajsetletno
delo pri bogatenju kulture
pri Društvu upokojencev
Jesenice. Pripravlja in vodi
različne prireditve, najbolj

ca, Zdravka Kotnika, Valentina Markeža, Rudija Reichmana, Cveta Velikajneta,
Toneta Tomazina, Lojzeta
Višnarja in Alojza Višnarja Slavka. Dela pokojnih dolikovcev so na izjemen način
zapolnila razstavni salon,
saj gre za izvrstne umetnike, mojstre barv in svetlobe,
njihova dela pa so svoj prostor našla tudi v velikih galerijah in muzejih v Sloveniji
in po svetu. Odprtja razstave
se je udeležilo lepo število
obiskovalcev, ki so izrazili
spoštovanje do pokojnih
umetnikov in njihovih del.
Razstava bo na ogled do 19.
marca v delovnem času razstavnega salona.

V Foto galeriji v Mercator centru na Jesenicah so člani Foto
kluba Jesenice na ogled postavili nagrajene fotografije sedme območne fotografske razstave pod okriljem jeseniške
Območne izpostave JSKD za kulturne dejavnosti. Na razpis
za dve temi – Prosto in Arhitektura – je prispelo 343 fotografij članov Foto kluba Jesenice in Fotografskega društva Jesenice. Najprej so bile najbolje ocenjene fotografije na ogled
v dvorani Kolpern na Stari Savi, na sedanji lokaciji pa bodo
do 13. marca. Za glasbeno popestritev je poskrbel harmonikar Janž Ramuš z Glasbene šole Jesenice.

Justin. Orkester, ki letos slavi 145 let delovanja, daje
pomemben pečat ohranjanju in bogatenju godbeniške
tradicije v Sloveniji. Nastopa
na številnih prireditvah, pripravlja samostojne koncerte, osvaja priznanja na tek-

movanjih in stalno skrbi za
kvalitetno rast.
V programu prireditve je
nastopil Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice
pod vodstvom dirigentke
Natalije Šimunovič z gostjo,
sopranistko Janjo Hvala.

Za pevci Kvinteta Vintgar je prvo petletje ustvarjanja, ki so ga zabeležili s
slavnostnim koncertom v dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah.
V paleto tematskih sklopov od slovenskih ljudskih do umetnih iz različnih
obdobij so svoj odtenek dodali tudi posebni glasbeni gostje Prifarski muzikanti.
Samo Lesjak

ilustracija: M. Židanek

Kvintet Vintgar z Blejske
Dobrave si je v petih letih
nastopanja med poslušalci
ustvaril sloves ubranega in
konceptualno dovršenega
pevskega sestava, katerega
nastopi privabljajo občinstvo vseh generacij. V kvintetu pod umetniškim vodstvom Luke Černeta (drugi
tenor), ki je pomembne
izkušnje nabiral tudi v sestavu Perpetuum Jazzile, pre-

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

odmevna so srečanja z znanimi ljudmi iz domačega
okolja. Zvrstilo se jih je že
več kot sto, tretjina gostov je
bila s področja kulture. Za
Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora je priznanje
prevzel predsednik Anton

Našli prostor pod
zborovskim soncem

Na ogled nagrajena ustvarjalnost fotografov

23. in 24. feb. 2019, ob 19.30

Predsednik Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora Anton Justin, predsednik ZKD
Jesenice Miloš Možina in nagrajenka Albina Seršen

pevajo še Maks Marion (prvi
tenor), Ambrož Černe (bariton), Andrej Černe (basbariton) in Matej Kocen (bas).
Njihova prva vidnejša nagrada je z Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb,
ki je potekalo pred dobrimi
tremi leti v Logatcu. Na
njem so prejeli zlato priznanje, poleg tega pa še posebna priznanja za najbolj obetavno zasedbo večera, najboljšo malo zasedbo večera ter
najboljšo izvedbo skladbe iz

obdobja 19. stoletja. S tem
so si odprli vrata na državno
tekmovanje Naša pesem v
Mariboru, na katerem so
prejeli srebrno plaketo.
Najbolj svež uspeh Kvinteta
Vintgar pa je glavna nagrada
na regijskem tematskem
koncertu Sozvočenja 2018 v
Škofji Loki. Kvintet se je
predstavil s ciklom generacijskih skladb, s pesmimi
odraščanja torej; v vsakem
obdobju namreč različno
zaznavamo zvoke, ki nas

Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Janko Rabič

Kvintet Vintgar je slavnostni koncert ob jubileju svojega ustvarjanja priredil na Jesenicah.

navdihujejo. Vintgar je
upravičeno prepričal žirijo
in se uvrstil na sklepni koncert zmagovalcev iz vseh
regij – koncert, ki je bil
posvečen počastitvi svetovnega dneva zborovskega
petja, je decembra potekal v
veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.
Zmagovalni tematski sklop
je kvintet predstavil tudi na
slavnostnem koncertu na
Jesenicah, spored pa so
obogatili tudi z mnogimi
drugimi skladbami od Časa
ljubezni pa do zimzelene
What a Wonderful World
ter seveda z nastopom posebnih gostov, priljubljenih
Prifarskih muzikantov. Ti
so se z veseljem odzvali
vabilu jubilantov in najprej
sami zaigrali nekaj svojih
uspešnic, kasneje pa združeni s kvintetom na odru
poskrbeli za navdušujoč
sklepni del raznolikega
koncerta. Ta je bil obarvan
tudi multikulturno, saj je
kvintet v goste povabil tudi
domače Makedonsko kulturno društvo Ilinden –
skupaj so navdušili vse
zbrane v dvorani.
»Iskreno se zahvaljujemo
našim glasbenim gostom
ter seveda občinstvu za vso
podporo, ki nam jo izkazujejo vsa ta leta. Občutek imamo, da smo našli svoj prostor pod zborovskim soncem,
obenem pa se zavedamo, da
je za popolno izvedbo vloženega mnogo truda in energije. Toda ko v očeh poslušalcev v dvorani zagledamo
lesk sreče, nam to daje zadoščenje, da smo na pravi poti
in aktivni bomo še naprej,«
je slavnostni koncertni večer
sklenil predsednik kvinteta
Andrej Černe.
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Šport

Trmasta med oprimki

Šport na kratko
ŠPORTNO PLEZANJE

Jeseniški plezalci tekmovali doma v hitrosti
Enajstletna Tinka Rakar s Koroške Bele, članica Športno plezalnega odseka Jesenice, je v lanskem letu
nase opozorila z dvema tretjima mestoma v skupnem seštevku.
Matjaž Klemenc
Kdaj si stopila med športne
plezalce?
"Plezati sem začela že zelo
zgodaj, nekje pri štirih letih.
Ati je bil tisti, ki mi je odkril
skrivnosti plezanja. Eno leto
sem plezala organizirano v
klubu pod vodstvom Mateje
Košir. Ko sem prenehala trenirati v klubu, sem spet plezala skupaj z atijem. Dve leti
nazaj sem se še drugič priključila Športno plezalnemu
odseku Jesenice. Najprej
pod vodstvom Katje Klinar.
Pol leta kasneje sva se s prijateljico dogovorili, da se
pridruživa tekmovalni skupini. Sedaj treniram pod
vodstvom Tjaše Kosič."
So bili začetki težki?
"Začela sem z lahkimi smermi, veliko mi je ati pomagal
in ni mi bilo težko. Če se
prav spominjam, me plezanja in višine ni bilo prav nič
strah."
Si se v času, ko nisi trenirala, ukvarjala s kakšnim drugim športom?
"Trenirala sem atletiko in
hodila na folkloro."
Koliko treningov športnega
plezanja opraviš tedensko?
"Tedensko treniram trikrat
po dve uri. Mogoče bi bil
lahko še kakšen trening
več."
Je tekem dovolj?
"Tekem je dovolj. Tekmujem v državnem prvenstvu,
zahodni ligi in v iRCC."
Se spominjaš, kje si prvič
tekmovala?
"Dobro se spominjam prve
tekme. Bilo je pri šestih le-

tih, doma na Jesenicah, božično-novoletna tekma v hitrosti. Začelo se je uspešno,
z bronasto medaljo."
Prva osvojena medalja izven
Jesenic?
"Prvo bronasto medaljo
izven Jesenic sem osvojila
na tekmi zahodne lige v Žirovnici. V istem letu je sledila prva zlata medalja v
tekmi zahodne lige v Šenčurju. Manjkala mi je še
srebrna medalja. To sem
dobila na tekmi zahodne
lige v Ljubljani."
Lansko leto si boš zagotovo
zapomnila po dveh tretjih
mestih: skupnega v zahodni
ligi in skupnega v državnem
prvenstvu. Kaj je bilo težje
osvojiti?
"Težja pot je bila v državnem prvenstvu, v težavnosti,
saj je v tem tekmovanju več
tekem, smeri so težje in
močnejša je konkurenca. V
zahodni ligi sem bila skupno tretja v kombinaciji treh
disciplin: težavnosti, balvanov in hitrosti."
Težavnost je tvoja najljubša
disciplina. Zakaj?
"Težavnost mi je všeč, ker se
pleza v višino. Smeri so dolge, po navadi tudi težke."
Kako uspešna si v balvanih
in v hitrosti?
"Hitrost me, kljub temu da
sem v tej disciplini uspešna, ne privlači. Na balvanih v začetku nisem bila
prav uspešna. Premalo sem
trenirala na njih. Sedaj se
jim več posvečam in 'sem z
njimi že na ti'."
Prejšnji teden je bila tekma
zahodne regije na Jeseni-

Prejšnjo soboto je na Jesenicah potekala tekma športnih
plezalcev Zahodne lige v hitrostnem plezanju. V različnih
kategorijah se je pomerilo 185 plezalcev in plezalk. Športni
plezalci ŠPO Jesenice so dobro izkoristili »domač teren«
in si priplezali kar nekaj uvrstitev med prvo deseterico. Pobližje si poglejmo njihove uvrstitve po kategorijah: mlajše
cicibanke: 1. Liza Babič, 2. Špela Fliser, 5. Tinkara Sedžek;
mlajši cicibani: 4. Maj Travnik; starejše cicibanke: 4. Sara
Božič, 8. Maša Ahec; starejši cicibani: 10. Teo Ališič; mlajše deklice: 2. Tinka Rakar; mlajši dečki: 1. Maj Savorgani;
starejše deklice: 1. Rosa Rekar, 5. Mija Šimnic, 6. Neža Babič, 10. Amadeja Lavtižar Verdnik; starejši dečki: 2. Emil
Dautovič, 6. Ajdin Dautovič; kadeti: 2. Miha Torkar. Tekmovali so še v Zagrebu, na tekmi iRCC na balvanih. V kategoriji deklice U-12 je bila liza Babič peta, Špela Fliser pa
osma. Pri dekletih, starejših od U-16, najdemo Mijo Šimnic
na devetem mestu.
NAMIZNI TENIS

Dva poraza
Tinka Rakar
cah. Merili ste se v hitrosti.
Kako si jo ti doživela?
"Na začetku sem imela veliko treme. Ker sem imela
veliko navijačev, pa me je
minila. V moji skupini nas
je tekmovalo 33. Na začetku
nisem imela tako dobrega
časa, a sem ga kasneje močno popravila. Dosegla sem
drugo mesto. Za prvo mesto mi je zmanjkalo 32 stotink. Z rezultatom sem zelo
zadovoljna, saj sem premagala nekatere zelo dobre nasprotnice."

Imaš na treningih dobro
konkurenco?
"Na treningu je dobra konkurenca. Veliko je starejših
plezalcev in plezalk od
mene, ki znajo v vsakem trenutku, ko pride do težav,
priskočiti na pomoč s koristnimi nasveti."
Čemu daješ na treningu
največji poudarek?
"Tjaša me največkrat opozarja, da premalo izkoriščam noge."

Imaš pred tekmo vedno tremo?
"Trema pred tekmo je vedno prisotna. Ko enkrat
začnem plezati, jo skušam
odmisliti in se osredotočiti
na plezanje."

Kje vidiš svojo prednost?
"Sem zelo trmasta in nepopustljiva. Če mi ne uspe,
npr. pri balvanih, nisem potrta, ampak se skoncentriram in skušam v naslednjem poskusu odplezati
bolje."

Kakšni so pogoji za trening
na Jesenicah?
"Pogoji so v redu. Veseli
me, da se velikokrat spreminjajo smeri v steni. Če se
ne bi, bi bilo plezanje preveč monotono."

Kakšne želje imaš v plezanju v prihodnosti?
"V prihodnosti si želim, da
bi se uvrstila v reprezentanco in da bi dosegala čim
boljše rezultate na vseh tekmovanjih."

Namiznoteniške igralke Jesenic so zadnji dve tekmi izgubile
z 2:5. Doma so izgubile z ekipo Kemo. Zmagi sta prispevali
Barbara Jančič in Nuša Bolte. V gosteh so izgubile z ekipo
Arrigont (zmagali sta Mojca Smolej in Barbara Jančič). Jeseničanke na lestvici ostajajo predzadnje s 4 točkami.
KOŠARKA

Tretji po prvem delu
Jeseniški košarkarji so 1. del v 2. ligi Center končali z osmimi
zmagami in šestimi porazi. To jih je med osmimi ekipami
uvrstilo na tretje mesto in v ligo za razvrstitev. V ligi za razvrstitev Center so ekipe iz prvega dela prenesle točke iz
medsebojnih tekem. Lestvica pred drugim delom je naslednja: 1. Kolpa Črnomelj 11, 2. Enos Jesenice 10, 3. Krvavec
Meteor 8, 4. Janče 7.
KEGLJANJE

Kegljači v drugem delu še brez zmage
Jeseniški kegljači SIJ Acroni so izgubili še štiri tekme. Doma
sta jih premagala Litija s 6:2 in Nova Gorica s 6:2, v gosteh
pa so Jeseničani izgubili s Calcitom s 7:1 in Proteusom s 7:1.
Po 14. kolu so Jeseničani na zadnjem mestu z 2 točkama.
Predzadnji Hrastnik ima točko več. Prav jutri se bosta ekipi
pomerili v Hrastniku. Tekma je odločilna, saj je Jeseničani,
če želijo obstati v ligi, ne smejo izgubiti.

Pomembna zmaga proti Vipitenu
Matjaž Klemenc
Po tekmi z Zell am Seejem,
ki so jo Jeseničani dobili s
6:1 in na kateri so se po Bašičevem golu napolnile vreče s plišastimi igračami, so
železarji odigrali še pet tekem. Januar so zaključili z
gostujočo zmago s 6:3 proti
neugodni ekipi KAC. Februar bi morali odpreti proti odpisani ekipi Fassi, kar se
napredovanja tiče. Tekma
pred reprezentančnim odmorom ni bila odigrana, saj
so jo »odpihnile« vremenske nevšečnosti. Prejšnji teden so ljubitelji hokeja na
Jesenicah lahko prišli na
svoj račun. Najprej je Podmežakla gostila najbolj za-

Derbi z Olimpijo je z
metom prvega ploščka
odprl eden izmed
najboljših slovenskih
nogometašev vseh
časov Zlatko Zahovič.
želeno ekipo, ljubljansko
Olimpijo, sledilo je vodilno
moštvo lige Pustertal, za
piko na i pa je v soboto gostoval Vipiteno, ki ga vodi
reprezentančni selektor Ivo
Jan in je velik tekmec Jesenic na lestvici AHL. Derbi z
Olimpijo je bil letos že šesti
po vrsti. Kar se tiče zmag, so
si Jeseničani nabrali že pet
ničel, a žal tudi tokrat ni bilo

nič drugače. Kljub temu da
so železarji po 40 minutah
imeli prednost 3:1, so na
koncu izgubili s 3:5. Ljubljančani so tri gole dosegli
v manj kot dveh minutah in
pol, zadnjega pa v prazno
mrežo. Prvič je jeseniški gol
branil 35-letni Kanadčan
Matt Climie, ki ni bil jeziček
na tehtnici, ki bi se zasukal v
korist Jeseničanov. Najbolj
pozitiven je bil obisk, saj se
je več kot tri tisoč gledalcev
ogledalo enega najbolj tradicionalnih slovenskih derbijev. S Pustertalom so izgubili še drugič, tokrat s 4:1 (zadnja dva zadetka so dobili v
prazen gol). Kljub porazu so
zapustili dober vtis in na
koncu zasluženo poželi

aplavz. Slednjega je še posebej prejel vratar Žiga Kogovšek, ki je več kot upravičil
zaupanje. Posebej pomembna je bila sobotna tekma z
neposrednim tekmecem za
osmo mesto ekipo Vipiteno,
kjer je bila zmaga obvezna.
Jeseničani so tokrat zdržali
pritisk in zmagali s 4:1. Po
sobotni tekmi so se približali osmem mestu. Sedmi Feldkirch ima 64 točk, osmi
Vipiteno 60 točk, deveti Jeseničani pa 55 točk in tekmo
manj. Včeraj so Jeseničani
gostovali v Asiagu. Razpored Jesenic do konca prvega
dela: 23. 2. Lustenau, 26. 2.
Milano (obe doma), 2. 3.
Fassa, 6. 3. Bregenzerwald,
9. 3. Cortina (vse v gosteh).

ŽIGA PIŠLAR, S.P., PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

Jeseničani imajo ob dobrem razpletu še možnost, da prvi del končajo na osmem mestu.
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Zanimivosti
Predstavitev Od
kome do maratona
Na Ljudski univerzi Jesenice in v Občinski
knjižnici Jesenice je potekala predstavitev knjige
Maria Ponjavića z naslovom Od kome do
maratona.

Andraž Sodja

svojih sto pretečenih kilometrov na humanitarnem teku
Jesenice tečejo, ki je eden
njegovih najljubših tekov.
Tekmovalno se je jeseni sicer
odločil za 'upokojitev' z
maratonov, je pa dejal, da se
bo še naprej z veseljem udeleževal humanitarnih tekov,
za otroke.
Večer je z igranjem na klavir
popestril njegov sin Marko,
oba je spremljala na predstavitvi tudi žena Renata.
Ob predstavitvi se je Mario
tudi iskreno zahvalil vsem
za pomoč tako na njegovi
življenjski poti kot tudi pri
izdaji knjige, s katero je
zaprl težko poglavje svojega
življenja in optimistično gleda v prihodnost.
Prejšnji teden so predstavitev knjige pripravili tudi v
Občinski knjižnici Jesenice,
z avtorjem se je pogovarjala
Monika Sušanj. Tudi tokrat
je za glasbeno spremljavo
poskrbel Mariev sin Marko.

Sredini večeri na Ljudski
univerzi Jesenice so že tradicionalno namenjeni predavanjem in srečanjem v okviru različnih tem in avtorjev,
ki se predstavljajo. Tokrat so
gostili prvo predstavitev knjige, ki jo je napisal jeseniški
rekorder, ki je leta 2015 pretekel sto kilometrov na teku
Jesenice tečejo, Mario Ponjevič s Hrušice. Mario je opisal
svojo življenjsko pot, predvsem tisto po hudi nesreči, ki
mu je spremenila življenje,
bitko, da se je postavil na
noge, in kako je z izjemno
voljo in tekom našel rešitev
za svoje misli, premagal vse
ovire, si ustvaril družino in
našel nove smisle življenja
skozi tek, kjer je tudi tekmovalno dosegal zavidanja vredne rezultate. Kot je poudaril, teče zato, da živi, enostavno ne more brez teka. Posebno ponosen je ravno na

Slavnostna akademija
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin so s slavnostno akademijo počastili stoletnico prihoda
Angele Boškin na Jesenice.
Urša Peternel
Fakulteta za zdravstvo Angele
Boškin z Jesenic je s slavnostno akademijo obeležila stoletnico začetka delovanja Angele Boškin na Jesenicah. Angela Boškin (1885–1977) je bila
prva šolana medicinska sestra pri nas, svojo poklicno pot
pa je začela leta 1919 ravno
na Jesenicah. Na dogodku v
dvorani Kolpern so predstavili njeno delo in prispevek k
razvoju zdravstva in zdravstvene nege. Razpravljali so
tudi o razvoju zdravstvene
nege kot stroke in znanstvene
discipline skozi čas.
Jeseniška fakulteta od leta
2016 nosi ime po Angeli
Boškin, prav tako že vrsto let
podeljuje priznanja Angele
Boškin za izjemne uspehe
študentov in visokošolskih
učiteljev in sodelavcev.
Kot je dejala v. d. dekanje
Sanela Pivač, fakulteta s
ponosom nosi ime po Angeli Boškin. Začetki fakultete

V. d. dekanje Sanela Pivač in prva dekanja, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič / Foto: Gorazd Kavčič
sicer segajo v leto 2007, ko
so akreditirali prvi študijski
program, danes imajo akreditiranih že pet študijskih

V dekretu "gospodični Angeli Boškin", s katerim
so jo poslali na Jesenice, piše, da bo delala kot
oskrbna sestra. "Vaš delokrog bo obsegal kraje
Koroška Bela, Javornik, Sava, Jesenice. Vaša
naloga bo, da obiskujete matere, ki so na
porodu, jih navajate, da gledajo v času poroda na
higijenična določila in da jih poučujete o
pravilni negi z dojenčki," je zapisano v dekretu.
Službo je Boškinova nastopila 3. februarja 1919.
Bila je prva skrbstvena sestra v Jugoslaviji, zato
se začetek njenega dela na Jesenicah šteje za
začetek poklica medicinske sestre pri nas.

programov in dva programa
za izpopolnjevanje, razvoj
pa gre še naprej. Na slovesnosti so podelili posebno

zahvalo prvi dekanji, izr.
prof. dr. Brigiti Skeli Savič,
ki je fakulteto uspešno vodila od samega začetka.

Slovesnosti sta se udeležili tudi sorodnici Angele Boškin
Mojca Janžekovič van Midden in Helena Janžekovič.

Utrinki na Prešernov dan v Vrbi
Člani Fotografskega društva Jesenice nadaljujejo z mesečnimi razstavami v svoji foto galeriji v avli Gledališča Toneta
Čufarja. Februarski termin so namenili dolgoletnemu članu
Vitomirju Pretnarju, naslov razstave Prešernov dan pa se
navezuje na slovenski kulturni praznik. Avtor je v objektiv na
ne povsem običajen način ujel dogajanja 8. februarja v pesnikovem rojstnem kraju. Za pripravo razstave mu je čestital
predsednik Fotografskega društva Jesenice Stane Vidmar in
mu izročil priznanje. Za glasbeni del odprtja je poskrbel
kantavtor Andrej Kokot, razstavljene fotografije pa bodo na
ogled do 13. marca.

Novi

KADJAR
SUV Renault

Renault
že za MEGANE

16.490 €

LIFE TCe 100 FAP
–
–
–
–
–

Pomoč pri speljevanju v klanec
Regulator in omejevalnik hitrosti
Klimatska naprava
LED dnevne luči
Poklopljiv naslon zadnje klopi v
razmerju 1/3-2/3
**
– Radio Bluetooth, USB, AUX

*

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

LIFE TCe 140 FAP

Novi Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

– Kartica Renault za prostoročno
upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska
naprava s tipalom zaznave
strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop
luči in sistem za samodejno
preklapljanje med dolgimi in
zasenčenimi lučmi
– Meglenki spredaj
*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete –
popust
ob menjavi
za20”
novo 1.000 €.
Platišča
iz lahkestaro
litine
Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust vSilverstone
višini 1.500 €. **Renault Financiranje

Paket zimskih
pnevmatik

– Klimatska naprava
– Multimedijski sistem Media Nav
Evolution s 7” zaslonom na dotik
MP3, AUX, Bluetooth, USB, DAB
– Kartica Renault
– Platišča iz lahke litine 16”
– Meglenki spredaj
– LED dnevne luči C-shape

Renault KADJAR
–
–
–
–

Klimatska naprava
Samodejna parkirna zavora
LED dnevne luči C-shape
Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med
merilniki
– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Radio Arkamys + DAB

ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.
Že za(x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe inŽe
za ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Že
za dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
Že za
Število delcev
emisij
Ogljikov
plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev
PM10 in PM
ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Poraba
pri mešanem
ciklu
2,5 3,9−6,0 l/100 km. Emisije CO2 104−141 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom.
renault.si
Renault priporoča
*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

12.490 €*

12.690 €*

16.790 €*

17.790 €*

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
Predsednik društva Stane Vidmar izroča priznanje avtorju
razstave Vitomirju Pretnarju.
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Zanimivosti

Ko za cigarete zapraviš toliko kot
za novega golfa
Tudi v Zdravstvenem domu na Jesenicah, pod okriljem Zdravstvenega vzgojnega centra, poteka brezplačni individualni program opuščanja kajenja,
za katerega ni potrebna napotnica.
Urša Peternel
Ob svetovnem dnevu boja
proti kajenju, ki ga obeležujemo 31. januarja, so v
Splošni bolnišnici Jesenice
pripravili stojnico, na kateri so obiskovalce in zaposlene spodbujali k razmisleku o opustitvi kajenja.
Na dogodku so sodelovali
dijaki Srednje šole Jesenice in študentje Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin.
Obiskovalci so si lahko na
plakatih prebrali, zakaj je
kajenje škodljivo, katere
bolezni povzroča in tudi
kakšne so možnosti za
opuščanje kajenja. Obiskovalci so lahko napihnili balon in s tem simbolično
preverili svojo pljučno kapaciteto.

Pulmolog Joško Fajdiga, dr.
med., pa je v svojem predavanju Kadim, pa kaj predstavil vzroke, zakaj ljudje začnejo kaditi in kakšne so posledice kajenja za zdravje
kadilcev. Med drugim je poudaril, da je kajenje dejavnik
tveganja za razvoj ateroskleroze, ki prizadene tako koronarne arterije kot arterije
udov in možganske arterije.
Sproži nastanek nekaterih
drugih kroničnih bolezni,
kot so kronična obstruktivna
pljučna bolezen (KOPB),
pljučni emfizem. Odgovorno je za nastanek raka na
številnih organih, kot so
ustna votlina, žrelo, grlo,
pljuča, požiralnik, želodec,
trebušna slinavka, ledvice,
sečni mehur, prostata, maternični vrat, za levkemijo ...

In še z vidika stroškov: kadilec, ki pokadi
škatlico cigaret vsak dan, v dvajsetih letih za
cigarete zapravi skoraj 25 tisoč evrov. "To je
cena renaulta grand scenica ali kateregakoli
golfa," je dejal Joško Fajdiga.

Sodelujoči na stojnici, ki so jo ob svetovnem dnevu boja proti kajenju postavili v avli jeseniške bolnišnice.
Vpliva na znižanje kostne
gostote pri ženskah po menopavzi. Posebej škodljivo
je kajenje v nosečnosti, saj
poveča tveganje za prezgodnji porod, nizko porodno

težo in sindrom nenadne
smrti novorojenčka. Kot je
poudaril, je škodljivo tudi
pasivno kajenje.
Za vse, ki si želijo prenehati
kaditi, obstajajo rešitve. Pri

CINDI Slovenija poteka program opuščanja kajenja,
imajo tudi svetovalni telefon. Tudi v Zdravstvenem
domu na Jesenicah, pod
okriljem Zdravstvenega

vzgojnega centra, poteka
brezplačni individualni program opuščanja kajenja, za
katerega ni potrebna napotnica. Poklicati jih je mogoče na telefon 04 5868 182.

pa moraš predvsem imeti
rad plavanje. Če nimaš motivov, ciljev, je to težko delati."
In vse, kar je Anja doslej dosegla z veseljem to tega
športa, disciplino in voljo,
ob pomoči družine in ostalih, je moč videti v hiši starih staršev Jožice in Francija
na Jesenicah. Tam je soba,
kjer so shranjene vse njene
kolajne in pokali. Tistih najbolj žlahtnih kolajn je okoli
dvajset, skupna številka pa

neverjetna. V petindvajsetih
letih je osvojila 2500 kolajn
in pokalov!
Sedaj pet let živi v Ljubljani,
vendar se vedno rada vrača v
svoje domače mesto. "Tukaj
bo vedno moj dom. Na Jesenicah je družina, šolala sem se.
Če bi le mogla, bi najraje živela na Jesenicah, vendar mi sedaj obveznosti drugje tega ne
dopuščajo. Se je pa mesto v
zadnjih letih zelo razvilo in je
prijetno za življenje."

Ustvarjalci časa (5. del)

Plavalka Anja Klinar
Janko Rabič

Z Jesenicami so povezane
generacije športnikov in
športnic, ki dosegajo izjemne rezultate v različnih
športih in posredno vplivajo
na razpoznavnost mesta v
Sloveniji in širše v svetu.
Lepo je slišati, ko je ob njihovih rezultatih omenjeno,
od kod prihaja športnik, pa
tudi ko sam omeni, da je z
Jesenic oziroma so tam njegove korenine.
Med množico zaslužnih tokrat več besed o plavalki
Anji Klinar. Z jubilejem mesta je povezanih njenih petindvajset let izjemne plavalne kariere. Stara je trideset
let in še vedno v vrhu slovenskega plavanja, visoko pa
kotira tudi v svetovnem merilu. Skrbi za ohranjanje dobre forme, čeprav je sedaj v
prednosti študij.
Kot meteor se je v začetku
novega tisočletja pojavila
najprej na slovenski plavalni
sceni. Kot za stavo je rušila
državne in osebne rekorde.
Od leta 2003 naprej je bila
dvakrat evropska mladinska
prvakinja, pa zatem osvojila
dve kolajni na članskem
evropskem prvenstvu. V
vseh teh letih je nanizala več
kolajn in odličnih uvrstitev

na sredozemskih igrah, dosegala dobre rezultate na
svetovnih prvenstvih, različnih plavalnih mitingih, da
vseh zmag in kolajn na državnih prvenstvih in na drugih tekmovanjih sploh ne
omenjamo. Zmanjkalo bi
prostora na tej strani, če bi
želel napisati vse njene uvrstitve v finale vseh tekmovanj, nekaj je bilo na največjih tekmovanjih tudi nehvaležnih četrtih mest.
Največja čast športnika je
sodelovanje na olimpijskih
igrah. Anja je bila doslej na
štirih. Leta 2004 je bila v
Atenah s šestnajstimi leti
najmlajša članica slovenske
olimpijske reprezentance in
zasedla 13. mesto. Dvakrat je
bila razglašena za najboljšo
slovensko plavalko.
Začetki njene kariere so bile
v domačem mestu. "Kriva",
da je zaplavala v ta šport, pa
je mama Jožica, ki jo je vodila do bližnjega kopališča
Ukova. Nadaljevala je pri
Plavalnem klubu Radovljica,
kjer je vsa leta članica. Še vedno je v dobri formi, čakajo
jo novi izzivi, med drugim
letos na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. Njena
dosedanja plavalna pot je iz-

Anja Klinar
jemna, vredna vsega spoštovanja, in le globok poklon
nad doseženim. "Ja, mislim,
da je za mano uspešna kariera," danes meni Anja. "Kar
dolga je, tudi spominov
ogromno. Najlepši so seveda
tisti, ko osvajaš kolajne.
Predvsem moram reči, da je
plavanje najtežji šport. Treningi so dvakrat na dan, vedno moraš biti 110-odstotno
pripravljen, če hočeš dosegati vrhunske rezultate. Seveda
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Mladi

Tenis je njen svet

Kariera se ne zgodi,
temveč se gradi

Osemnajstletna teniška igralka Tina Cvetkovič z Jesenic je stopila med profesionalne teniške igralke.

Na Srednji šoli Jesenice spodbujajo dijake, da bi
že v prvem letniku začeli razmišljati o razvoju
svoje kariere.

Janko Rabič
Pri štirih letih je naredila
prve zamahe z loparjem na
igrišču Podmežakla, navdušenje nad tenisom jo je pripeljalo v Teniški klub Radovljica, kjer se pod vodstvom
trenerja Mitja Skaze kaže
njen velik talent. Osemnajstletna Tina Cvetkovič z
Jesenic je v najmlajših in
mladinskih kategorijah
osvojila vse naslove državnih prvakov in zmagovala
na turnirjih. Z državno mladinsko reprezentanco je v
kategoriji do 16 let osvojila
tretje mesto na evropskem
prvenstvu. Krona domačih
nastopov sta naslova članske

Tina Cvetkovič z le nekaterimi od okrog tristo pokalov, ki
jih je osvojila na dosedanji teniški poti.

državne prvakinje za leto
2018 in prvakinje v dvojicah. Sedaj se je odločila za
pogumen korak, preselila se
je med profesionalne igralke. Zaveda se, da bo pot težka, vendar ima veliko voljo,
naporni treningi niso ovira.
Ker je tenis drag šport, ob
veliki pomoči staršev upa še
na večjo podporo sponzorjev. »Začela sem igrati profesionalne turnirje do 15
tisoč dolarjev po svetu.
Zmagala sem že v kvalifikacijah in se uvrstila na glavni
turnir. Zastavila sem si visoke cilje, letos želim priti
med petsto igralk na svetovni lestvici WTA, potem pa
vedno višje."

Urša Peternel
Na Srednji šoli Jesenice že
nekaj let poteka projekt Moj
poklic je moj izziv, ki ga sofinancira Občina Jesenice. "V
naši šoli poudarjamo pomembnost razvoja kariere dijakov
in jih z različnimi aktivnostmi spodbujamo k razmišljanju o tem. Spodbujamo jih k
raziskovanju interesov, osebnih lastnosti, talentov, sposobnosti, prepričanj in vrednot
ter k raziskovanju kariernih
možnosti v okolju," poudarja

bijo strokovnjake iz prakse,
ki so nekoč obiskovali Srednjo šolo Jesenice, zdaj pa so
uspešni in zadovoljni v svojih
poklicih. Dijakom so doslej
predstavili poklic vzgojitelja
predšolskih otrok in medicinske sestre v praksi. Dijaki
so dobili informacije o
pomembnosti pridobljenega
znanja v šoli kot tudi o znanjih in veščinah, ki so potrebne za opravljanje poklica, in
slišali zgodbe o uspehu, ki so
se začele odvijati že v srednji
šoli, je povedala Kozjekova.

Mladi akrobati na prvenstvu
Urša Peternel
Državnega prvenstva v skokih
z male prožne ponjave (trampolin) v koprski Bonifiki so se
udeležili tudi akrobati Partizana Jesenice. Kot je sporočil

Leon Mesarič, so osvojili
nekaj kolajn in nekaj lepih
posamičnih uvrstitev. Sodelovalo je okrog petsto tekmovalk in tekmovalcev, od začetnikov, ki obiskujejo še vrtec,
do najstarejših, ki so tudi že

Najmlajše jeseniške akrobatke

trenerji. V skupini začetnikov
so vsi, ki so dosegli štirideset
točk, dobili kolajno, kar je za
vsakega začetnika na prvi tekmi lepa spodbuda. Med temi
je bilo tudi šest jeseniških
deklic z najmlajšo petletno
Ido Vukalić.
V preteklosti so jeseniške ekipe cicibank redno osvajale
kolajne, tokrat so Jbile v ekipi
tri: Vaneza Gia Mlakar (5.
mesto), Julija Žerovc (18.
mesto) in Loti Lokovšek (27.
mesto). Tudi med cicibani sta
tekmovala samo dva: Nik
Veskovič je osvojil 4. mesto,
Tibor Mohar pa 22. mesto.
Ekipa mlajših dečkov je bila
šesta. Posamično so zasedli
21. mesto Miha Erjavec, 23.
Lev Oskar Mohar, 33. Uroš
Vukelić, 40. David Vavtar, 42.
Žan Ribarič, 47. Anže Noč,

65. Marcel Žerovc. Ekipa
mlajših deklic je med petnajstimi ekipami osvojila drugo mesto. Tretja je bila Neža
Rižmarič Hladnik, 10. Zala
Biček, 16. Ema Omejc Kravanja, 25. Ela Lokovšek, 35. Ema
Halimović, 45. Ana Glavač,
63. Staša Hančič. Ekipa starejših deklic je bila šesta med
trinajstimi ekipami, posamezno je bila najboljša Jeseničanka Danaja Osmančević na
12. mestu. Prijetno je presenetila Seldijana Bajektarević,
ki se je vrnila po triletnem
premoru in se uvrstila na 19.
mesto. V ekipi so tekmovale
še Zala Zarja Mesec (37. mesto), Zala Sitar (52. mesto),
Gaja Ribarič (59. mesto). Starejši deček Jakob Košir je bil
13. in mladinka Jasmina Kadirić 30.

Dijaki na ogledu proizvodnje v podjetju Sumida

Želimo, da dijaki spoznajo, da so poleg volje za
uspeh in dosego ciljev potrebni trud, vztrajnost
in notranja motivacija, poudarja Azira Kozjek.
svetovalna delavka na šoli
Azira Kozjek, ki je tudi karierna svetovalka. Dijake na ta
način želijo seznaniti s pomenom in načrtovanjem kariere
že od prvega letnika naprej.
"Tako kot pravijo: Kariera se
ne zgodi, temveč se gradi,"
poudarja Kozjekova.
Dijakom že v okviru ur, ki so
namenjene poklicni orientaciji, predstavijo informacije o
znanjih, veščinah in spretnostih, ki so potrebne za opravljanje določenega poklica.
Dijaki dobijo tudi konkretne
informacije o izobraževalni
poti do pridobitve poklica,
seznanijo se s formalnimi in
neformalnimi oblikami izobraževanja.
Poleg tega na šoli organizirajo delavnice, na katere pova-

Na področju strojništva pa se
je šola v letošnjem šolskem
letu povezala z dvema uspešnima podjetjema iz jeseniške
občine Sumida in KOV, ki so
ju dijaki obiskali in se seznanili, kakšna znanja in veščine
morajo imeti zaposleni. V
podjetju KOV je bila za dijake
drugega letnika mehatronik
operater organizirana tudi
kratka delavnica varjenja.
Na spletni strani šole imajo
tudi karierni kotiček s podatki o možnostih študija, štipendijah, počitniškem delu,
razpisih ... V prihodnje bodo
projekt nadgradili z uvedbo
karierne mape, ki ne bo
mapa učnih uspehov, temveč bodo v njej zapisana znanja, veščine in spretnosti
posameznega dijaka.

Profili Veka Ineo 76

s kuponom do 31. 3. 2019.
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Vrtijo se v ritmih
valčka, rumbe, tanga
Skupina ljubiteljev družabnega plesa, med njimi so tudi pari z Jesenic, se dvakrat na mesec srečuje
na družabnih srečanjih s plesom v restavraciji Šobec.
Urša Peternel
V novi restavraciji Šobec v
kampu Šobec v Lescah vsako prvo in tretjo nedeljo v
mesecu potekajo družabna
srečanja s plesom, ki so namenjena ljubiteljem plesa
vseh starosti. Med njimi so
tudi nekateri plesni navdušenci z Jesenic in okolice.
Pogovarjali smo se z Jernejem Udirjem s Koroške
Bele, ki je s spremljevalko
Urško reden udeleženec
plesnih večerov.
"Plese v restavraciji Šobec
organizira KPD Lesce, ki ga
vodi Boštjan Brelih. Udeležujemo se jih večinoma plesalci tretjega življenjskega
obdobja, sicer pa smo veseli
vsakogar, tudi mlajših plesalcev. Prihajajo plesni pari
iz okoliških krajev, saj ta-

kšnega plesa ni vse od Kranja do Kranjske Gore, sploh
pa ne v tako lepi plesni dvorani," je povedal Udir. Prave
plesne melodije igra Miha
Kralj s pevko Marjetko, tako
da se pari vrtijo v ritmih du-

Zanimivo pa je, da na ples
in prijetno druženje prihajajo tudi nekatere ženske, in
ker manjka plesalcev, zaplešejo tudi med seboj. Zato bi
bili po Udirjevih besedah
veseli novih plesalcev, tako
posameznikov kot parov.
Starost ni pomembna, lahko
pridejo tudi mlajši ljubitelji
plesa. Kot je povedal sobesednik, je sam na ples pripeljal tudi že hčerko in sta lepo
zaplesala.

nja naučil že v šolskih letih,
spominja pa se, kako so se
na Jesenicah včasih učili
plesati v plesni šoli pri plesnem učitelju Arčonu, plesali pa so ob nedeljah v Partizanu, kar dva dneva med

Plesi potekajo vsako prvo in tretjo nedeljo v
mesecu od 17. do 21. ure, v obdobju od
septembra do aprila.
najskega in angleškega valčka, rumbe, polke, nekateri
celo zahtevnejšega argentinskega tanga. "Meni je recimo najbolj všeč angleški
valček," je povedal Udir.

Ohranjajo tradicijo
družabnih plesov
"To so plesi naše mladosti,"
je dejal Udir, ki se je plesa-

tednom pa tudi v Jelenu. Žal
je tradicija družabnih plesov
kasneje kar nekoliko zamrla, zadnja leta pa se spet prebuja. Nekaj časa so plesi potekali tudi pri Avseniku v
Begunjah pa v jeseniški Kazini ...
Nekateri pari plešejo že vrsto let, Udir s svojo spremljevalko zadnja štiri leta.

Animacijske točke
Ples sicer traja štiri ure, za
oddih plesalcev pa v premoru za animacijske točke poskrbi Cvetka Puhar.
Udeleženci so zadovoljni
tudi s prijazno natakarico Julijo in prijaznim sprejemom
lastnika restavracije Jožeta
Borseta, je povedal Udir.

Ljubitelji plesa (na fotografiji Jernej Udir s soplesalko
Urško) plešejo vsako drugo nedeljo v restavraciji Šobec.

Pevski kulturni šopek
Urša Peternel
Slovenski kulturni praznik
so v Glasbeni šoli Jesenice
počastili s koncertom pev-

cev. Začeli so ga s himno,
nato pa je vsak od nastopajočih poleg pripravljenega slovenskega samospeva zrecitiral tudi izbrano pesem Fran-

ceta Prešerna. Kot je sporočila pomočnica ravnateljice
Klavdija Jarc Bezlaj, so s tem
koncert povezali v lep slovenski kulturni šopek.

TA
SOBO

2

S pevskega nastopa ob kulturnem prazniku / Foto: Sašo Valjavec

EC

MAR

Dan
veselih
ust

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče
PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu staršev
ali kot skupine najkasneje do 28. 2. 2019.

KAORI D.O.O., SONČNI LOG 7, LOGATEC

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju

www.visitkranj.com
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Pisan spored manjšinskih etničnih
skupin in manjšin
V Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku je potekalo srečanje
foklkornih, pevskih in instrumentalnih skupin z naslovom Kolo in rožmarin.
Janko Rabič
Na jeseniški Območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) so za
uvod v letošnje izvajanje programa srečanj ljubiteljskih
kulturnih skupin občin
Kranjska Gora, Jesenice in
Žirovnica pripravili področno
srečanje folklornih, pevskih
in instrumentalnih skupin

manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin iz občin
Jesenice in Radovljica. Srečanje z naslovom Kolo in rožmarin je potekalo 1. februarja
v dvorani Kulturnega doma
na Slovenskem Javorniku.
Enajst skupin, od otroških
do odraslih, je poskrbelo za
pisan program plesov in
pesmi z izdelanimi odrskimi postavitvami.

Sodelovala so tri društva:
Kulturno-športno društvo
Biser Jesenice, Makedonsko
kulturno društvo Ilinden
Jesenice ter Kulturno, prosvetno, športno in humanitarno društvo Vuk Karadžić
Radovljica.
Strokovni spremljevalki srečanja sta bili dr. Vesna Bajić
Stojiljković in Neva Trampuš.

Inovacija za lastnike
apartmajev
Janez Tarman je razvil in izdelal poseben sprejemni terminal, ki gostom
omogoča avtomatsko registracijo v nastanitvi in plačilo turistične takse s
plačilno kartico. Postopek olajša delo lastniku apartmaja, nad novostjo pa
so navdušeni tudi turisti.
Urša Peternel
Janez Tarman s Hrušice je
izdelal poseben sprejemni
terminal za goste, ki je novost
v Sloveniji in celo v svetovnem merilu. Terminal namreč omogoča gostom, da se
sami prijavijo, ko prispejo v
nastanitev, plačajo turistično
takso in dobijo kodo, s katero
si odprejo vrata apartmaja.
Prva tovrstna naprava je pritrjena na apartmajski hiši Tarman v Planini pod Golico,
lansko poletje so jo poskusno
uporabljali, izkazala pa se je

Janez Tarman v delavnici ob terminalu, ki je še v izdelavi.

Janez Tarman je začel
tudi postopek
patentiranja terminala
in pričakuje, da bo
patent dokončno
zaščiten maja letos.
Enajst skupin je poskrbelo za pisan program plesov in pesmi.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-7,9 l/100 km in 121-179 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0319 g/km, trdi delci:
0,00035-0,00065 g/km, število delcev: 0,82-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2,
ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI VITARA COMFORT: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.950 • lastna udeležba (polog):
€ 0 • znesek financiranja: € 14.950 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 218,04 • stroški odobritve: € 299 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 18.315 • letna
spremenljiva obrestna mera: 5,95% • efektivna obrestna mera: 6,11% na dan 18.12.2018 • v primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča.
Akcija velja do 31.3.2019. Do prejema zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805 ,www.avtomony.si

za odličen pripomoček, ki
močno olajša delo lastniku
apartmajev. Nad tovrstnim
načinom registracije pa so
navdušeni tudi gostje.
Kot je povedal Janez Tarman, je terminal razvijal dve
leti. Ideja se mu je porodila,
potem ko so mu vsakodnevne vožnje iz Hrušice, kjer
dela in živi, do Planine pod
Golico, kjer ima dva apartmaja, jemale veliko časa.
Gostje so prihajali ob vseh
urah, tudi ob dveh ponoči.
Poleg tega je imel težave s
sporazumevanjem, saj sam
ne govori tujih jezikov. "Ko
je bila živa še mama, ni bilo
težav, goste je lahko pričakala tudi sredi noči, pa še znala je nemško in je z veseljem
klepetala z njimi," je pripovedoval Tarman, ki ima
sicer na Hrušici podjetje z
gradbeno mehanizacijo.
Najprej je napravo za sprejem in avtomatsko registracijo gostov skušal najti kje
na trgu, a neuspešno. Zato
se je izdelave lotil sam;
model je izdelal kar iz kartona, na pomoč pa poklical še
elektrikarja Petra Klinarja,
programerja Bojana Pogačarja in konstruktorja Dominika Pršo. Tako so razvili
napravo, ki spominja na
bankomat, sestavljajo pa jo
ekran, terminal za plačilo z
bančno kartico in naprava
za skeniranje osebnih dokumentov. Gostje lahko izbirajo med štirimi jeziki: slovenščino, angleščino, nemščino
in italijanščino, terminal pa
jih zvočno vodi skozi celoten
postopek. Ko opravijo vse
potrebno, dobijo kodo, s
katero lahko odprejo vrata
apartmaja.

Prvi terminal na apartmajski hiši Tarman v Planini pod Golico
Kot je povedal Tarman, se
podatki o gostih samodejno
posredujejo na portal e-turizem, prav tako se obračuna
turistična taksa. Sam je z
napravo povezan prek
mobilnega telefona, kjer toč-

lastnikom nastanitve. Tiste,
ki ostanejo dlje časa, pa Tarman v vsakem primeru obišče in izreče osebno dobrodošlico naslednji dan.
Janez Tarman ves čas r
azmišlja o nadgradnjah ter-

Kot je povedal Janez Tarman, turisti radi
obiščejo Planino pod Golico. Sam ima poleti
apartmaja večino časa zasedena, že zdaj pa
prejema rezervacije (prek Bookinga) za
prihajajoče poletje.
no vidi, kdaj so gostje prišli,
na daljavo pa jim lahko
pomaga tudi pri morebitnih
težavah. Po Tarmanovih
besedah so gostje nad tovrstnim načinom registracije
navdušeni. Zlasti tisti, ki
pridejo le za eno noč, niti ne
potrebujejo osebnega stika z

minala, v delavnici tako nastajata še dva, eden bo vgradni. Želi si, da bi zanimanje
za inovacijo pokazali lastniki apartmajev v okolici,
denimo na Bledu ali v Kranjski Gori, kasneje pa bi trg
lahko razširil tudi na druge
turistične kraje.
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Dihjemajoč, nepozaben dan ...
"Ni poroke brez solz, saj se vselej zgodi kaj nepričakovanega," pravi Špela Svetina Ažman iz podjetja Spellas, ki se ukvarja s kreiranjem poročnih
dogodkov. Na Poročnem sejmu 2019, ki je potekal prejšnji konec tedna v Kolpernu, smo se z njo pogovarjali o tem, kako zahtevna je organizacija poroke
in kaj naredi poročni dan zares nepozaben.
Urša Peternel
Zakaj je pomembno, da na
pomoč pri poroki pokličemo
načrtovalca poroke?
"Poroka je kompleksen projekt, njegove razsežnosti se
pari ne zavedo, dokler ne zakorakajo na pot priprav. Načrtovalec poroke je zato nepogrešljivi soustvarjalec poročne zgodbe. S kreativnimi
idejami in hkrati z racionalnostjo je nedvomno ključni
človek, ki naj bi mojstrsko
obvladoval poročni inženiring. Pravi načrtovalec poroke je strokovnjak, ki je izurjen na vseh področjih, ki se
dotikajo poroke: pozna zakonitosti oblačil, poročne floristike, gostinskih storitev,
protokolarnih pristopov …
Na poročni dan pa je nevidna figura, ki na nevsiljiv način poskrbi, da vse sledi začrtanemu scenariju. Najsi bo
še tako dobro načrtovan dogodek, vsaka poroka postreže z nepredvidljivimi dogodki, ki zahtevajo takojšnjo od-

zivnost, improvizacijo in seveda ugodno rešitev. V tujini
je načrtovalec poroke obvezni člen misije načrtovanja,
medtem ko se pri nas ta praksa počasi uveljavlja. Še vedno namreč velja miselnost,
da naj bi pari organizacijo
zlahka obvladovali sami."
Koliko pred poroko je treba
začeti načrtovati dogodek?
"Če se nasloniva na kak poročni priročnik, bo veljalo,
da kako leto vnaprej. Moje
izkušnje pa pričujejo, da
lahko skreiramo izjemno
poročno štorijo tako v dveh
mesecih kot v letu dni. Če se
mi par prepusti, mi v polnosti zaupa snovanje svojega
dogodka in se odpre življenju za priložnosti, ki pridejo
naproti, tedaj nas vedno počakajo prave izbire, ki se na
koncu zlijejo v dihjemajoč
praznik zaobljube."
Katere pa so najpogostejše
napake, ki jih pari naredijo
pri organizaciji?

"Najpikantnejša začimba priprav pa so
'dobronamerna' modrovanja in nasveti staršev,
sorodnikov, prijateljev, ki vsak po svoji podobi
skušajo usmerjati par. Pri tem pa vsi pozabljajo,
da je to njun dan, ki naj bi si ga ustvarila zase in
po svojih željah."

Pustovanja na
Jesenicah
Na pustno soboto, 2. marca,
bo v jeseniški občini potekalo več pustovanj, namenjenih tako otrokom kot odraslim. Mladinski center Jesenice veselo pustovanje za
otroke in starše pripravlja v
dvorani Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice z začetkom ob 16. uri, za zabavo bo
skrbel animator Malibu. Isti
dan ob 15. uri bo pustno rajanje na Kmetiji Smolej v
Planini pod Golico. Pustovanje s plesom pripravljajo
tudi v Društvu upokojencev
Jesenice, začelo se bo ob 18.
uri. V Kazini na Jesenicah pa
bo od 20. ure naprej potekalo kurentovanje, poskrbljeno
bo za glasbo v živo, obvezna
pa je rezervacija mize. Na
pustno nedeljo bo na smučišču Španov vrh potekal tradicionalni Smuk za trofejo
svinjska glava. Na pustni
torek, 5. marca, pa bodo v
vaškem jedru na Koroški
Beli obudili etnološki običaj
vleke ploha skozi osrednji
del stare vasi. Dogajanje se
bo začelo ob 15.30 na odseku ceste pr' Zavlcinu, ob
16.30 bo šranga pr' Frtinovmu koritu, od 17. ure dalje
licitacija in žaganje ploha,
izmenjava panklnov po plohu pobratenim vaščanom.

"V izhodišču morda preveč
zlahka pristopijo k projektu
organizacije. Mnogi se sklicujejo na to, da si ne želijo
zapletati, ker bo njuna poroka spontana. A naj poudarim, da tudi spontana
poroka zahteva odlično organizacijo v ozadju! Za
pare je to povsem nova izkušnja. Vstopajo na neznan
teren, za katerega so popolnoma neopremljeni. Najpikantnejša začimba priprav
pa so 'dobronamerna' modrovanja in nasveti staršev,
sorodnikov, prijateljev, ki
vsak po svoji podobi skušajo usmerjati par. Pri tem pa
vsi pozabljajo, da je to njun
dan, ki naj bi si ga ustvarila
zase in po svojih željah.
Pari pa bi radi ugodili
vsem, zato postajajo zmedeni in izgubljeni. Par
mora izstopiti iz polja pričakovanj okolice in zasledovati lastno resnico, ki se
medi ravno v času priprav
na poroko. Ni enostavno in
ni samo romantično, je pa
življenjsko in nujno, da v
zdravih odnosih vstopata v
zakonsko skupnost, ko se
življenje na novo prerazpostavi."
Za kakšne poroke se sicer
odločamo Gorenjci? Smo
"klasiki" ali pripravljeni na
kaj bolj "odštekanega"?

Špela Svetina Ažman je doma s Koroške Bele, živi pa v Kranju. Skreirala je že kar nekaj
samosvojih porok, tudi metalsko ... / Foto: Gorazd Kavčič
"Ker sem čistokrvna Gorenjka, brez primesi, mi je zares
posebna draž kreirati scenarije poročnih zgodb ravno za
Gorenjce. Bi si mislili, da
smo zadržani in zaklenjeni
v svoja prepričanja, ker smo
premalo na prepihu dežele.
Pa ne drži. Ravno Gorenjska
mi vsakič znova postreže z
zanimiveži, s katerimi
ustvarjam najbolj nenavadne, samosvoje in zapomnljive poročne dogodke. Zato
se vsakič znova radostno

vračam tudi na sejem na Jesenicah, kjer se srečujem s
pari, ki se prepuščajo mojim
zamislim o nevsakdanjih
porokah."
Kakšni pa so okvirni stroški
poroke?
"V povprečju okrog 10 tisoč
evrov, pri čemer največji delež odpade na gostinske storitve. Seveda se lahko izide
tudi s kakim tisočakom
manj, predvsem je odvisno
od števila svatov."

Kaj je po vaših izkušnjah
najbolj pomembno, da je
poročni dan zares popoln?
"Predpogoj, da bi par v polnosti zaužil svoj dan, je, da
zaobideta pričakovanja, saj ta
oskrunijo doživetja, in se preprosto prepustita dnevu, da
ju zapelje po svoje. In seveda
je pomembno tudi, da ne skrbita na zalogo v smislu, kaj če
se zgodijo nepredvidljivosti
(ker vselej se!). Naj preprosto
valujeta z drobnimi radostmi, ki jih naplavlja dan ..."
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Sudoku s končno rešitvijo
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Ocvrti pujski za pusta
Za novo leto smo pekli pujske za srečo iz kvašenega testa, ob pustu pa pripravimo ocvrte pujske za
maškare in v veselje otrok, še posebno, če zraven sodelujejo.
Jelka Koselj
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Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=T, 2=V, 3=L 4=S, 5=R, 6=O 7=A, 8=I, 9=G), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto
v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je STRGALNIK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je KVALITETEN SERVIS UGODNA CENA.
Sponzor križanke je Mirko Kavčič, s. p., Servis gospodinj
skih strojev, Cesta v Rovte 14, Jesenice, GSM 030 999 180,
mirko.kavcic@gmail.com. Podarja: 1. set čistil za pomivalni
stroj: Draga Turk, Žirovnica; 2. set čistil za pralni stroj: Bernarda Purgar, Lesce; 3. nagrada prašek v tabletah za pomi
valni stroj: Jože Čufar, Jesenice. Čestitamo, za nagrade
pokličite Mirka Kavčiča.

Za približno 10 pujskov potrebujemo: 40 dag bele mehke
moke, pol zavitka pecilnega
praška, 2 kisli smetani (4 dl), 2
rumenjaka, 5 dag sladkorja, 1
vaniljev ali limonin sladkor, 1
žličko soli, 1 žlico ruma, ostro
moko za pregnetanje, suhe
brusnice ali rozine za oči in
olje za cvrenje. Potrebujemo
še kovinska modelčka za krofe, večjega s premerom 10,5
cm in manjšega s premerom
7 cm (lahko je kozarec).
Priprava: Na mizo damo
moko s pecilnim praškom.
Naredimo jamico in vanjo
zamešamo kisli smetani,
rumenjaka, sladkorja, sol in
rum. Zamesimo testo, ki ga
dobro pregnetemo (10
minut), da postane gladko
in se posveti. Testo v kepi
pokrijemo s posodo in pustimo počivati 2 uri ali več ur.
Nato testo razvaljamo pol
cm debelo in iz njega izrežemo za vsakega pujska 1 večji
in 1 manjši krog. Manjšega

prebodemo s svinčnikom in
mu naredimo dve luknjici –
nosnici. Izrežemo še dva
manjša trikotnika za uhlja.
Pujska sestavimo tako, da
manjši preluknjan krog spodaj dobro premažemo z beljakom in damo na večji
krog. Tudi uhlja in oči pričvrstimo z beljakom na večji
krog.
Olje, ki naj v ponvi sega 4
cm visoko, dobro segrejemo. Segreto je takrat, ko
gredo mehurčki od kuhalnice, če jo pomočimo v olje.
Pujska položimo z obrazom
v olje, da se rumeno zapeče,
nato ga obrnemo in zapečemo še na drugi strani. Ocvrtke popivnamo na papirnati
brisači. Pujske postrežemo s
toplimi napitki, čajem in
toplo limonado za otroke, za
odrasle pa lahko s kuhanim
kuhanim vinom.
Namig: Možno je izdelati
tudi pujske, napolnjene z
marelično marmelado. Za
to pa potrebujemo 2 večja
kroga. Na enega damo mar-

Sponzor križanke je Dežela zabave, aktivnosti za prosti čas, Elizabeta Kejžar, s. p., Hrušica 71d, tel. 041 455 541. Za
reševalce križanke prispeva dvakrat po dve vstopnici za monokomedijo Profesor Kuzman mlajši, ki bo 13. 3. 2019 ob
19.30 v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.
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VRSTA
GLASBILA,
KLAVIR

mehke zmedene flancate.
Pol cm debelo zvaljano testo
zrežemo na pravokotnike z
dvema zarezama. Nato jih
zmedemo in svetlo ocvremo. Ohlajene flancate takoj
zapremo v posodo, da ostanejo mehki.

melado in okrog dobro
namažemo z beljakom, da
se zlepi z vrhnjim krogom.
Na vrhnji krog prilepimo z
beljakom še rilček, uhlja in
oči.
Iz enakih sestavin, a dvojno
količino, pripravljamo tudi

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 4. marca 2019, na Go
renjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.
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VEČ DELOV
SKUPAJ

VABLJENI
ORGAN ZA
V GLEDALETANJE PRI LIŠČE TONE
PTICAH
ČUFAR NA
JESENICAH
SIMBOL NEW
10
YORKA OB
VHODU V
PRISTANIŠČE
RISBA, SKICA

KLEMEN
TIČAR

BRITANSKI
PISEC
FLEMING

ŽIVLJENSKO
VODILO
UVAJANJE V
POKLICNO
DELO

3

ROY
ORBISON

IZPITJE
NA DUŠEK

RIMSKA
BOGINJA
JEZE
ZDRAVILIŠČE
V BELGIJI

SLOVARČEK:

SVETI PTIČ
PRI STARIH
EGIPŠČANIH

OLJE IZ
MAŠČOBNEGA TKIVA
KITOV

ROMUNSKI
TENISAČ
(ILIE)
MERI NAM
ČAS
KEMIJSKI
ZNAK ZA
ALUMINIJ

PREBIVALEC
SOSEDNE
DRŽAVE
PRVA ČRKA
GR.ABECEDE

IME POLITIKA
ERJAVCA

KEMIJSKI
ZNAK ZA
RENIJ
RAJKO
RANFL

11

IVE ŠUBIC

POSVEČENEC
IZBRANEC

KAREL
ERBEN
JUŽNOAFRIŠ.
IGRAČ GOLFA (ERNIE)

15

GIULIO
NATTA
NAŠ NABOŽNI
PISEC
(GVIDO)

POVEZAVA
GLAVE S
TRUPOM
MADŽARSKO
ŽENSKO IME

GRUČASTO
NASELJE V
OD CELJA
IME TV REAL.
VODNIKA
GOSTILNIČAR

14

ALEKSANDER
MEŽEK

PREBIVALCI
ČRNEGA
KONTINENTA
IME IGRALKE,
PESNICE,
DRAMATURGINJE
PAVČEK

KDOR
UŽIVA
MAMILA

7

2

KEMIJSKI
TNAK ZA
ERBIJ

5

OČE

9

VNETJE
JETER
PERGAMONSKI
VLADAR

OVOJNINA

DELAVSKI
SVET

SLAVKO
AVSENIK

TROBENTAČ

KISELKASTI
OKUS VINA
NEKDANJI
RUSKI NOGOMETAŠ

RDEČKASTI
VOL

12

TRAN: olje iz tkiva kitov, OBI: pas pri kimonu, EMBALAŽA: ovojnina, RANT: naš nabožni pisec (Gvido), EZOTERIK: posvečenec, izbranec,
NASEK: vzporedni grebeni na pili, NASTASE: romunski tenisač (Ilie), EČO: tv realizator Vodnik, SLANCE: naselje vzhodno od Celja

GORENJSKI GLAS
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Prireditve
Petek, 22. februarja
Odprtje spominske fotografske razstave Adija Finka, člana
FD Jesenice
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 18. uri

KJŠ-jev družabni večer; igranje družabnih iger za mlade,
najboljši prejmejo praktične nagrade
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri

Sobota, 23. februarja
GLASBENA DELAVNICA – jamm – namenjena mladim ne
glede na glasbeno predznanje. Vodi jo priznani bobnar Jure
Rozman, ki bo izbral najpogumnejše za nastop na 6.
GLASBENI MINEŠTRI V Tea-ter Baru na Jesenicah v mesecu
marcu.
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 10. uri

Premiera; F. Voga, SLOVENEC ZA VSE ČASE, drama v
izvedbi GTČ Jesenice in Dovškega odra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Nedelja, 24. februarja
Ponovitev; F. Voga, SLOVENEC ZA VSE ČASE, drama v
izvedbi GTČ Jesenice in Dovškega odra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Ponedeljek, 25. februarja

Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje priprave in
izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2019
SEJNA SOBA OBČINE JESENICE, ob 15.30

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja:
Pohodne poti, 4. del
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob
18. uri

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. ure

Predavanje: Moja soočanja s Himalajo – Viki Grošelj
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10.
uri

90 let mesta Jesenice, utrjevanje znanja za Kviz ob razstavi
Franc Črv
KOSOVA GRAŠČINA, ob 14. uri

Petek, 8. marca
8. marca Mednarodni dan žensk: Ulična akcija – obdaritev
Jeseničank z majhno pozornostjo
Ulice mesta Jesenic

Priprava računovodskih izkazov za razumevanje poslovnih
knjig – dvodnevna delavnica
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. ure

Mednarodni dan žena
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob
16. uri

Zbor članov DU Jesenice
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Praznovanje dneva žena
RESTAVRACIJA KAZINA JESENICE, od 19. ure dalje

Ke ste deklič, da b' rajal fantič 2019 – srečanje folklornih
skupin
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Vsak torek ob 10. uri – Črkovna igra Križem – kražem

Petek, 1. marca
Sveta maša
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10.
uri

Joga flow; vodena vadba z Ano Pirih. Obvezne prijave
najkasneje do 28. februarja na 031 416 180
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Sobota, 2. marca
Pustno rajanje na kmetiji
KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO, ob 15. uri

Veselo pustovanje za otroke in starše z animatorjem »mali BUjem«
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, od 16. ure dalje

Pustovanje s plesom
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 18. uri

Veselo kurentovanje
RESTAVRACIJA KAZINA NA JESENICAH, od 20. ure dalje

Nedelja, 3. marca
Vaša naša matineja, PETER PAN, predstava za otroke v
izvedbi Gledališča Zarja Trnovlje
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

53. Tradicionalni smuk za svinjsko glavo
Prihod mask, predstavitev in nastop, podelitev nagrad in govor župana Občine Španov vrh, PLANINA POD GOLICO, Spodnja postaja
žičnice Španov vrh, ob 11. uri

Ponedeljek, 4. marca
Davčni obračun za normirance – brezplačna delavnica
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 13. ure

Torek, 5. marca
Predavanje SOŽITJE – za večjo varnost v prometu
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 9.30

Etnološki običaj vleke ploha skozi osrednji del stare vasi (ob
15.30 na odseku ceste pr' Zavlcinu, ob 16.30 je šranga pr'
Frtinovmu koritu, od 17. ure dalje licitacija in žaganje ploha,
izmenjava panklnov po plohu pobratenim vaščanom)
VAŠKO JEDRO KOROŠKA BELA, od 15.30 dalje

25. 2. 2019, ob 17. uri – Delavnica kvačkanja
27. 2. 2019, ob 9. uri – Ljubiteljsko petje pesmi
28. 2. 2019, ob 17. uri – D
 elavnica za iskalce zaposlitve – spremno
pismo
4. 3. 2019, ob 17. uri – Kreativna delavnica – beneška maska akvarel
(obvezne prijave)
5. 3. 2019, ob 16. uri – Kulinarična delavnica – krofi (obvezne prijave)
6. 3. 2019, ob 18. uri – Predavanje Čustveni vampirji

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska
liga v kegljanju
Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvorani Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu
Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska liga
v odbojki
Vsak četrtek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska
liga v košarki

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16.30

Vsak torek ob 16. uri – Ustvarjalne delavnice
Vsak petek ob 16. uri – Kuharske delavnice
22. 2. 2019, ob 16. uri – Ogled risanega filma: Mali Bigfoot
25. 2.–1. 3. 2019 – Počitniški teden od 8. do 14. ure
(ustvarjalne, kuharske delavnice, družabne igre …)
5. 3. 2019 po 15. uri – Pustovanje
6. in 7. 3. 2019 ob 16. uri – Izdelovanje voščilnic in darilc za dan žena

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO
Zimske počitnice na kmetiji, 15. 2. 2019–2. 3. 2019, vsak dan od 8. do
13. ali do 17. ure

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informacije o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam
22. 2., 23. 2., 1. 3. in 2. 3. 2019 ob 18. uri
Magic The Gathering – spoznaj in igraj zanimivo miselno igro s kartami, ob 18. uri

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
22. 2. 2019 ob 20. uri – KJŠ-jev družabni večer (Texas hold'em poker,
Activity, Igre s kartami, Namizni nogomet, Ping pong)
23. 2. 2019 – Terme Olimia – Poizpitno razvajanje (povratni prevoz in
vstopnico v Wellness Orhidelia, Termalija Relax in Savna svet)
Smučanje Livigno, od 2. 3. do 9. 3. – več informacij na spletni strani
in Facebook strani

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: Ogled razstave »GRAN
CANARIA« fotografa Matjaža Vidmarja, ki je v objektiv ujel najlepše
naravne trenutke na enem izmed kanarskih otokov.
Vodja galerije Nik Bertoncelj.

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure: ogled fotografske
razstave Franca Črva ob 90-letnici

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Ob predhodni najavi in ob javnih prireditvah: ARHITEKTURA: 7. območna gostujoča fotografska razstava OI JSKD Jesenice in Foto kluba
Jesenice

Dobrodelne aktivnosti
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
Zbiranje starih oblačil ob naših uradnih urah: v petek in soboto od
17.00 do 19.00

Vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje
– urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani www.
zsport-jesenice.si
Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti
objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek in vsako sredo v mesecu ob 16. uri: Nemške igralne
urice
Vsak torek v mesecu ob 16.30: Angleške igralne urice
Vsaka sreda v mesecu od 17. ure do 18.30: Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45: Ure pravljic
Zadnji četrtek v mesecu od 18. ure do 18.45: Lepo je biti bralec

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

Vsak petek v mesecu od 10. ure do 10.45: Brihtina pravljična dežela
Zadnji petek v mesecu ob 17. uri: Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu od 15. do 16. ure: Družabne igre
Zadnji torek v mesecu od 15. do 16. ure: Ustvarjalne delavnice
Zadnji torek v mesecu ob 16. uri: Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure: Ustvarjalne delavnice
Zadnji četrtek v mesecu od 17. ure do 17.45: Ura pravljic z grofico

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

DNEVNI CENTER JESENICE – v prostorih ZD Jesenice –
vhod zadaj

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45: Žrebanje nagrajencev knjižne
uganke

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

Dogodki od 22. februarja do 8. marca

Četrtek, 7. marca
Priprava računovodskih izkazov za razumevanje poslovnih
knjig – dvodnevna delavnica
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jeseniške novice
Odpadki ob
Razvojnem centru
Ob poslovnem objektu Razvojnega centra
Jesenice se kopičijo odpadki, ki jih veter raznaša
po okolici.

"Smetišče" ob Razvojnem centru Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel
Bralka nas je opozorila na
kup odpadkov, ki se kopiči
ob poslovni stavbi Razvojnega centra Jesenice. Kot je
dejala, se kup iz dneva v dan
povečuje, plastiko in stiropor pa veter odnaša po okolici, vse do Lidla. Bralka se
sprašuje, zakaj podjetniki
ne poskrbijo za zabojnike in
reden odvoz odpadkov, ki
kazijo sicer urejeno območje nekdanjega Fiproma.
Poklicali smo Gabra Breganta, direktorja podjetja
Ocean Tec, ki na tem obmo-

čju izdeluje plovila. Bregant
je potrdil, da je del odpadkov zares njihov; težava je v
tem, da morajo za večje
kose organizirati poseben
odvoz. Strinjal se je, da
videz okolice res ni v ponos
podjetju, in zagotovil, da
bodo odpadke v kratkem
pospravili, v prihodnje pa
uredili zabojnike.
Del odpadkov pa naj bi ob
stavbo odlagala druga podjetja iz Razvojnega centra
Jesenice. Direktor Miha
Krisch je zagotovil, da jih
bodo pospravili v najkrajšem možnem času.

Koncert za nova okna na šolski stavbi
Osnovna šola Koroška Bela vabi na dobrodelni koncert z
naslovom Namesto Windowsow – nova okna, ki bo v torek,
12. marca, ob 18. uri v kulturnem domu na Slovenskem
Javorniku. Vstopnice po ceni 10 evrov bodo v prodaji od 18.
februarja naprej v času pouka v tajništvu šole.

Poteka vpis v vrtec
Za novo šolsko leto so v Vrtcu Jesenice razpisali dnevni, poldnevni in izmenični program.
Urša Peternel
V teh dneh poteka redni
vpis v Vrtec Jesenice za novo
šolsko leto 2019/2020. Kot
je dejala ravnateljica Vrtca
Jesenice Vanja Kramar, se
vsako leto veselijo srečanja z
novimi otroki in starši ob
vpisu. Za novo šolsko leto so
razpisali dnevni program, ki
traja do devet ur dnevno,
poldnevni program, ki traja
do šest ur, in izmenični
dnevni program, ki se izvaja
en teden v dopoldanskem in
en teden v popoldanskem
času. "Poldnevni in izmenični program bomo izvajali,
če bo za to izkazan zadosten
interes za oblikovanje enega
oddelka otrok. Izmeničnega
programa v letošnjem šolskem letu nismo izvajali, saj
za to ni bilo izkazanega
zadostnega interesa na strani staršev," je povedala Kramarjeva.
In kakšno zanimanje za vpis
v vrtec na splošno pričakujejo? "O tem, kaj bo pokazal
letošnji vpis, v tem trenutku
še težko govorimo. Tudi če
poznamo število rojstev
posamezne generacije, je
težko natančno predvideti,
kolikšen odstotek otrok
posamezne starosti se bo
vključil v vrtec. V splošnem
je vključitev v prvem starostnem obdobju nižja kot v
drugem. Na vpis in kasneje
vključitev otroka v vrtec vplivajo številni dejavniki znotraj družine. Nekateri starši
se v prvih letih otrokovega
življenja, če imajo to možnost, odločajo za domače

Četrt leta zastonj –25 %
Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!
To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico
ter izbrali eno od daril na fotografiji.
Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

Janez Logar Jaz,

Marijan Peternelj:
Melanda

midva, mi

Mojca Logar Več

Cena:
15 Eur

Marija

n Petern

www.gorenjskiglas.si
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avtomatski dežnik

bombažna brisača

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl
Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da
se celostno posvečamo svojemu zdravju
in dobremu počutju.
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti
za mentalno dobro počutje (mentalni
trening IMT in NLP). Starodavna znanja
tradicionalne kitajske medicine (TKM)
nam pomagajo razumeti, kako smo
povezani z naravo in vesoljem, kako se
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o
hrani odstira pogled na prehranjevanje z
energijskega vidika. Dodana so še moja
razmišljanja in osebna dognanja, ki so
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.
Z veseljem vam jih posredujem.
Izberite tiste, za katere začutite, da so
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo
je bivališče zdravega duha. Telo in duh
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo
in duha.
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da
bova »Zdravje in Jaz – Prijatelja.«

kava
Barcaffe,
250 g

Prisrčno vabljeni k branju.
Nena Veber

Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja

Nena Veber:
Zdravje in Jaz
– Prijatelja

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Vpis v vrtec je poseben čas tako za starše in otroke kot za strokovne delavce Vrtca
Jesenice, pravi ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar. / Foto: Gorazd Kavčič
varstvo, drugi si želijo in
nujno potrebujejo čim hitrejšo vključitve v vrtec …" je
povedala Kramarjeva.
So se pa lani srečali z večjim
številom vpisanih otrok, kot
je imel vrtec razpoložljivih

čakalni seznam je bilo uvrščenih 43 otrok. A ker so tako
kot vsako leto še pred začetkom šolskega leta številni
starši vlogo umaknili ali pa
tik pred začetkom šolskega
leta odstopili od podpisane

V vrtec je trenutno vključenih 669 otrok v 38
oddelkih in šestih enotah. Septembra lani so
ponovno odprli razvojni oddelek, v katerem
izvajajo prilagojen program za predšolske
otroke. Otrokom, ki so vključeni v ta oddelek,
nudijo tudi zdravstveno-terapevtsko podporo v
sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske.
prostih mest. V času rednega
vpisa so prejeli 256 vlog za
sprejem otrok, v skladu s
pravilnikom se je sestala
komisija za sprejem otrok in
vse vloge točkovala glede na
določene kriterije in določila
prednostni vrstni red. Na

pogodbe z vrtcem, so na
izpraznjena mesta vključevali otroke s čakalnega seznama. Po besedah Kramarjeve
so tako na izpraznjena mesta
lahko vključili vse otroke, ki
so bili v čakalni vrsti od rednega vpisa, zadnjega od

otrok so v vrtec vključili februarja letos. "V čakalni vrsti
pa ostajajo še vloge otrok, ki
so jih starši oddali po rednem vpisu, gre predvsem za
mlajše predšolske otroke,
rojene v letih 2017 in 2018,"
je dodala.
Pa se v novem šolskem letu
v Vrtcu Jesenice obetajo
kakšne spremembe ali
novosti? Kramarjeva je povedala: "Do konca koledarskega leta moramo urediti novo
razdelilno kuhinjo na Cesti
Cirila Tavčarja 3a, zaradi
česar bo potrebna tudi selitev uprave vrtca. Skupaj z
Občino Jesenice smo pristopili k pripravi projektne
dokumentacije za celovito
energetsko sanacijo enote
Angelce Ocepek na Cesti
Cirila Tavčarja 21. V načrtu
imamo tudi nekaj adaptacijskih del, ki bodo izvedena v
poletnih mesecih."

Smuk za svinjsko glavo
Tradicionalni, letos že 53. Smuk za svinjsko glavo bo na spodnji postaji
smučišča Španov vrh potekal na pustno nedeljo, 3. marca.
Urša Peternel
Tretjega marca bo na spodnji postaji žičnice Španov
vrh potekala tradicionalna
pustna prireditev, Smuk za
svinjsko glavo, letos že v 53.
izvedbi. Soorganizatorja prireditve sta Športni center
Španov vrh in Društvo za
razvoj turizma Jesenice. Kot
je v imenu organizatorjev
povedal Andraž Sodja iz
Društva za razvoj turizma
Jesenice, se letos obeta
nekaj sprememb. Tako se
bo tradicionalni svinjski
občni zbor odvijal v petek, 1.
marca, v gasilskem domu v
Planini pod Golico, s čimer
se želi prireditev v celoti
vrniti v "ta zgornjo" občino.
"Kdo bo letošnji župan
svinjske glave, bo znano po
tradicionalni kuhinji, na
občnem zboru, svojim občanom pa se bo z nagovorom
predstavil na prireditvi, ki se

Lanskoletni zmagovalci, dobre vile na konjih s kmetije
Smolej-Uric / Foto: Andraž Sodja
bo začela v nedeljo, 3. marca, ob 11. uri," je dejal Sodja.
Sicer pa v svinjskem organizacijskem komiteju obljubljajo, da bo letos smukaška
proga svinjsko težka, tako jo
bosta lahko premagala samo
Stenmark in Križaj, ki pa se

prireditve tradicionalno ne
bosta udeležila, zato vabijo
vse maske, še posebej skupinske, inovativne, domače
ali pač tiste, ki se želijo
svinjsko zabavati, da se prireditve udeležijo. Čakajo jih
lepe nagrade.

kot sanje

