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Spet družabni
plesi v Kazini

Na Zaposlitvenem sejmu so se
predstavljala najboljša jeseniška
podjetja, ki bodo v prihodnjih
letih zaposlovala zlasti strojnike,
metalurge ...

Skupina zanesenjakov je
obudila lepo tradicijo
prirejanja plesnih večerov v
jeseniški Kazini. Že na prvem
se je lepo število parov vrtelo
ob glasbi skupine Arrow
band.
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Enainpetdeseta
Svinjska glava bo!

Obletnica prvega
naslova prvakov
Jeseniški hokejisti so pred natanko šestdesetimi
leti osvojili prvi naslov državnih prvakov.
Urša Peternel

V nedeljo bo na spodnji postaji žičnice Španov vrh potekala 51. prireditev Smuk za svinjsko glavo.
Prvo prireditev so organizirali pred pol stoletja, leta 1967. Pestro bo tudi dogajanje na pustno soboto.

Tretjega februarja je minilo
natanko šestdeset let od
dne, ko so jeseniški hokeji
sti osvojili prvi naslov držav
nih prvakov. Prvenstvo leta
1957 je potekalo v Beogradu,
prvi favorit je bil domači
klub Partizan. Za Jesenice
so nastopali vratarja Tone
Korantar in Jože Novak, bra
nilci Joža Dolinar, Dušan
Hribar, Alojz Kaltenekar,
Marjan Kristan in Jože Tre

Urša Peternel
V nedeljo ob 11. uri se bodo
na spodnji postaji žičnice
Španov vrh znova zbrale
pustne maske. Sekcija Svinj
ska glava pri Turističnem
društvu Golica bo namreč (v
sodelovanju z Občino Jeseni
ce) tudi letos pripravila tradi
cionalno prireditev Smuk za
svinjsko glavo, 51. izvedbo, a
na natanko 50. obletnico
prve prireditve, ki je potekala
leta 1967. Kot je v imenu or
ganizatorjev povedal Egon
Kepic, je prireditev med lju
dmi še zmeraj dobro spreje
ta, zato jo organizirajo kljub
logističnim težavam in dej
stvu, da žičnica ne obratuje.
Tako kot že lani bo tudi letos
potekala na spodnji postaji
žičnice Španov vrh, kajti na
srednji postaji ni zagotovlje
na elektrika, ni sanitarij ...
"Tudi v letih, ko smučišče ni
obratovalo, se je prireditev
odvijala, tako da jo imamo
namen ohranjati pri življe
nju tudi v prihodnje. Če se
bodo stvari glede obratovanja
sedežnice spremenile, pa se
bomo temu prilagajali," je
napovedal Kepic.
Sama prireditev bo potekala
tako kot prejšnja leta, pustne

maske bodo tekmovale v
otroški in odrasli kategoriji,
nagrada za najboljšo otroško
masko bo torta v obliki svinj
ske glave, za odraslo masko,
ki bo dosegla najboljši sred
nji čas, pa pečena svinjska
glava. Nagrade bodo sicer
prejele najboljše med posa
meznimi maskami, pari in
skupinskimi maskami. Vsa
ko leto je udeležba dobra,
zlasti ob lepem vremenu.
V sklopu pustnih prireditev
bo že danes, v petek, zvečer
v Kolpernu na Jesenicah po
tekal občni zbor, na katerem

bodo izbirali novega "tazgor
nega" župana oziroma žu
panjo, ki mu bo štafeto vo
denja svinjske občine preda
la dosedanja županja Tatja
na Košir. Prireditev je odpr
tega tipa, vabljeni vsi, pri
pravljajo pa zabavni pro
gram in pustni ples z živo
glasbo.
Jutri, v soboto, bo pustova
nje za otroke ob 12. uri po
tekalo tudi v Domu Prista
va v Javorniškem Rovtu, ob
16. uri v Osnovni šoli To
neta Čufarja Jesenice Vese
lo pustovanje Mladinskega

centra Jesenice za otroke
in starše, ob 18. uri pa bo
pustovanje s plesom v ma
skah tudi v Domu Društva
upokojencev Jesenice. Za
bavno bo tudi v Kazini,
kjer so oživili tradicionalne
plese, od 19. ure naprej bo
za ples skrbel ansambel
Arrow band, zaželene so
maske, najboljše tri bodo
nagrajene, posebni gostje
pa bodo ptujski kurenti. V
nedeljo bo pustno rajanje
še na Koroški Beli, v dvora
ni Farnega kulturnega dru
štva, z začetkom ob 16. uri.
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Razpis za energetsko
sanacijo

Za večji red na
ekoloških otokih

Kulturni praznik

Objavljen je še zadnji javni
razpis za energetsko sanacijo objektov, na voljo je petdeset tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Čeprav je ekoloških otokov
dovolj, se dogaja, da so
prenapolnjeni. Pomembno
je, da občani embalažo stisnejo ...

Na osrednji občinski proslavi
ob 8. februarju, slovenskem
kulturnem prazniku, so v
Gledališču Toneta Čufarja
podelili tudi priznanja zveze
zaslužnim kulturnikom.

Predstavnica hrvaške
ambasade v vrtcu
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bušak ter napadalci Dušan
Brun, Boris Čebulj, Niko
Čebulj, Ivo Domijan, Ciril
Klinar, Toni Tišler, Zvone
Turnšek in Vinko Valentar.
Naslov je bil prvi v dolgi se
riji petnajstih osvojenih
zvezdic. V sezoni 1991/1992
je potekalo prvo državno pr
venstvo v samostojni Slove
niji in državni prvaki so zno
va postali jeseniški hokejisti,
ki so nato osvojili še devet
naslovov, zadnjega v sezoni
2014/2015.

Lani je potekala jubilejna, 50. prireditev Smuk za svinjsko glavo. / Foto: Andraž Sodja (arhiv)
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V Vrtcu Jesenice so iz potreb, ki so nastale zaradi pestre nacionalne in jezikovne
sestave, ustvarili inovacijski
projekt Ustvarjamo prostor
za vse.
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Popravek
Pri naštevanju imen častnih občanov v prejšnji številki Jeseniških novic smo pomotoma izpustili eno častno občanko,
in sicer Miro Jazbinšek. Častni občanki se za nenamerno
napako iskreno opravičujemo.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
"V letošnjem letu se obeta
pričetek vrste večjih infrastrukturnih investicij. Obvoznica Lipce, katere investitor je Občina Jesenice, je že
v gradnji. Obljubljeno je, da
bo država pričela gradnjo
krožišča na Hrušici in
povezovalnega mostu proti
deponiji Mala Mežakla.
Pomembna investicija bo
tudi povezovalni pločnik od
Splošne bolnišnice Jesenice
proti Hrušici. Obeta se tudi
zelo pomembna sanacija
državne ceste med potokom Jesenica in Zdravstvenim domom Jesenice, pri
tej investiciji je občina nosilec infrastrukturne ureditve
pločnika in javne razsvetljave. Večina teh investicij naj
bi bila zaključena še letos,
nekatere pa tudi v prihodnjem letu," je povedal
župan Tomaž Tom Mencinger o letošnjih investicijah na področju cest.
Občina Jesenice je tudi
uspešno kandidirala za pridobitev več kot dvesto tisoč
evrov nepovratnih sredstev
na čezmejnem projektu
Interreg. "Gre za mednarodni projekt med Avstrijo in
Slovenijo Alpe-Adria park,
v katerem s projektom kolesarskega parka in kolesarskih poti sodeluje tudi občina Jesenice. V tem delu se
vključujemo s projektom
gorskega kolesarjenja v
občini Jesenice. V sklopu
projekta se bo celovito prenovil Kurirski dom pri Pristavi v Javorniškem Rovtu,
kjer se predvideva tudi kolesarski poligon in oprema za
gorsko kolesarjenje, tam pa
bo tudi izhodišče za vodene

V jeseniški občini se začenjajo gradnja pločnika čez Kopavnik in krožišča na Hrušici ter obnova ceste
od zdravstvenega doma do bolnišnice.
Urša Peternel

Župan Tomaž Tom
Mencinger
kolesarske ture. V sklopu
Kurirskega doma bo info
točka, mogoč pa bo tudi
najem koles. V sklopu projekta, ki ga ocenjujemo za
enega boljših projektov s
področja športa in rekreacije, bodo urejene in označene tudi kolesarske poti in
proge za turno smučanje, v
samem projektu pa bo vsebovana tudi povezava s
Kranjsko Goro in čezmejno, preko sedla Rožce na
avstrijsko stran," je povedal
župan.
"Zaključek projekta je predviden v dveh letih. Že
letos bomo pristopili k prvi
fazi, torej obnovi Kurirskega doma, prihodnje leto pa
še izgradnji kolesarskega
parka, tako pričakujemo,
da bi projekt v celoti lahko
predali namenu v začetku
leta 2019, s tem pa bo Pristava dobila še dodatno vsebino ter postala še privlačnejša za obiskovalce," je še
dodal župan Tomaž Tom
Mencinger.

Veleposlanik Italije
obiskal Jesenice
Urša Peternel
Občina Jesenice je gostila
veleposlanika Republike
Italije Paola Trichila, ki sta
ga spremljala direktorica
Inštituta za trgovino Elisa
Scelsa in gospodarski analitik Dimitrij Žbona. Goste
je sprejel župan Tomaž
Tom Menciger s podžupanoma Vero Pintar in Miho
Reboljem ter vodjo oddelka
za gospodarstvo Vero Djurić Drozdek. Veleposlanik
je v pogovoru izpostavil
možnosti sodelovanja med
Inštitutom za trgovino in
jeseniškimi podjetji ter
možnosti sodelovanja na
področju kulture. Župan je
s sodelavci predstavil občino z gospodarskega, kulturnega in športnega vidika. Ob zaključku srečanja
je bil sprejet dogovor, da bo
Občina Jesenice gostom
posredovala seznam podjetij, ki bi bila zainteresirana
za vzpostavitev bilateralnih

O pločniku, krožišču, cesti

odnosov z italijanskimi
podjetji. V nadaljevanju pa
bi Občina Jesenice organizirala individualna srečanja
z italijanskim Inštitutom
za trgovino in jeseniškimi
podjetji. Gostje so izrazili
tudi željo po kulturnem
sodelovanju, zato bo Občina Jesenice v nadaljnje
pogovore vključila Gornjesavski muzej Jesenice,
Glasbeno šolo Jesenice in
Občinsko knjižnico Jesenice. V nadaljevanju srečanja
so gostje obiskali tudi dve
podjetji na Jesenicah, ki sta
v lasti italijanskega lastnika, in sicer podjetje Tehnični plini Jesenice ter podjetje Kovinar Pittini. Direktorja obeh podjetij, Branko
Vrečko in Matjaž Dolenec,
sta predstavila poslovanje
in razkazala proizvodnjo. V
zadnjem delu obiska pa je
gostom Jesenice skozi zgodovino predstavil kustos
Gornjesavskega muzeja
Marko Mugerli.

Na delovnem sestanku na
Jesenicah se je mudil državni sekretar na ministrstvu
za infrastrukturo Jure
Leben. Z županom Tomažem Tomom Mencingerjem in podžupanom Miho
Reboljem so govorili o
aktualnih infrastrukturnih
projektih v občini. Državni
sekretar je poudaril izgradnjo povezovalnega pločnika
čez Kopavnik ob regionalni
cesti od bolnišnice proti
Hrušici. Dejal je, da sta bili
na Direkcijo RS za infrastrukturo v januarju poslani
dve ponudbi za izdelavo
geološko-geomehanskih
raziskav. Naročilo za geološko-geomehanske raziskave
in poročilo o pogojih gradnje je v fazi pregleda in ocene ponudb, računajo pa, da
bodo dela zaključena še to
pomlad.
Glede gradnje krožišča na
Hrušici je državni sekretar
pojasnil, da poteka pregled
recenzije projekta. Če bodo
pripombe, se bo projektna

Podžupan Miha Rebolj, župan Tomaž Tom Mencinger in državni sekretar Jure Leben
dokumentacija popravila in
dopolnila, nato bo pripravljena za razpis za izbor izvajalca. Krožno križišče se
navezuje na projekt avtocestne dograditve predora Karavanke oziroma most čez
Savo, ki je v pristojnosti

DARS-a in je v začetni fazi
načrtovanja.
Govorili so tudi o obnovi
odseka magistralne ceste
med Splošno bolnico Jesenice in Zdravstvenim domom
Jesenice, za katero je že podpisan sofinancerski spora-

zum med občino ter investitorjem. Državni sekretar je
dejal, da naj bi Direkcija RS
za infrastrukturo objavila
javni razpis predvidoma še
ta mesec, in če ne bo zapletov, bi lahko z gradbenimi
deli začeli letos spomladi.

Dan odprtih vrat občine
Urša Peternel
Pobudi Skupnosti občin
Slovenije, da 15. februarja
pripravijo dan odprtih vrat
za občane, so se pridružili
tudi na Jesenicah. Župan
Tomaž Tom Mencinger si
je vzel čas za pogovor z obiskovalci, žal jih je na obisk
prišla le peščica. Med njimi
je bil tudi Janez Komel, ki
si je prišel ogledat občinsko
stavbo, v kateri so bili
nekoč prostori Železarne
Jesenice in kjer je imel
pisarno. Kot je povedal, z
nekdanjimi sodelavci radi
obujajo spomine na lepe
trenutke, slabe pa so k sreči
pozabili. »Če je kaj dobrega, pohvalim, sicer sem pa
siten in me marsikaj na
Jesenicah tudi moti, denimo prometna urejenost,
slabe kolesarske poti, sem

Župan Tomaž Tom Mencinger si je vzel čas za pogovor z obiskovalci.
namreč v skupini upokojencev kolesarjev in se vsakič znova jezimo, ker ni
poskrbljeno za kolesarje.
Moti me tudi nova brv čez

železniško progo v Hrenovco, pa voziček za invalide,
ki ni v uporabi ...« je povedal. Obiskovalec Stane Arh
pa je dejal, da se je treba

vprašati tudi, kaj je dobrega
na Jesenicah. »Želim, da se
Jesenice razvijejo, da bodo
veselo, optimistično mesto!« je povedal.

Razpis za energetsko sanacijo
Objavljen je še zadnji javni razpis za energetsko sanacijo objektov, na voljo je petdeset tisoč evrov
nepovratnih sredstev.
Urša Peternel
V tej številki Jeseniških
novic je objavljen javni razpis za dodelitev finančnih
spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovlji-

vih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice. Gre za še zadnji
razpis, s katerim bo Občina
Jesenice namenila petdeset
tisoč evrov nepovratnih
sredstev za energetsko sanacijo objektov. Prijavijo se

lahko občani, ki so ukrepe
izvedli v lanskem letu, rok
za oddajo vlog je 27. marec.
Kot so pojasnili na Občini
Jesenice, so doslej za ta
namen namenili že več kot
1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev, v tem času pa

je bila večina stanovanjskih
stavb že energetsko saniranih, zato ocenjujejo, da je
projekt dosegel svoj namen.
S tem se projekt tudi zaključuje, občani pa se še naprej
lahko prijavljajo na razpise
državnega Eko sklada.
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Na Jesenicah so se na Zaposlitvenem sejmu predstavljala najboljša jeseniška podjetja, ki bodo v
prihodnjih letih zaposlovala zlasti strojnike, metalurge ...
Urša Peternel
V Kolpernu na Jesenicah je
potekal Zaposlitveni sejem,
ki so ga pripravili Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske,
Mladinski svet Jesenice in
Coworking Plavž. "Namen
prireditve je pokazati mladim, da na Jesenicah obstajajo odlična podjetja in da
dobrih delovnih mest ne bo
manjkalo," je o namenu sejma povedal Stevo Ščavničar,
direktor Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske. Tako so
se na stojnicah predstavljala
najboljša jeseniška podjetja,
kot so Sumida, KOV, SIJ
Acroni in SIJ Elektrode, DaMatech, Niro Steel, TPJ in
Hidria, poleg njih pa tudi
drugi največji zaposlovalec v
občini, Splošna bolnišnica
Jesenice. Na sejmu so bili
prisotni tudi Gimnazija Jesenice in Srednja šola Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, kadrovska agencija
Trenkwalder in zavod za zaposlovanje.

Strojni tehnik,
metalurg ...
Anže Mrak iz jeseniškega
podjetja KOV je povedal, da

v njihovem podjetju iščejo
strojne tehnike, inženirje
strojništva, obdelovalce kovin, varilce, ključavničarje ...
Sedem let je v njihovem
podjetju zaposlen strojni
tehnik Aleš Kramar, ki je
povedal, da je delo zanimivo, včasih tudi težko, poteka
tudi na terenu. Poklic bi priporočil fantom, ki jih zanima strojna obdelava kovin,

čajo in potrebujejo dodatni
kader.
Tudi v podjetju Tehnični
plini Jesenice (TPJ) bodo zaradi upokojevanja v prihodnjih desetih letih morali
zaposliti 25 ljudi, zlasti strojnih inženirjev, iščejo pa
predvsem ljudi iz lokalnega
okolja, je povedal Dušan
Marjanovič. Kot je dodal, od
delavcev pričakujejo osebno

"Sin Arnes obiskuje osmi razred, tako da doma
že razmišljamo, na katero srednjo šolo se bo
vpisal. Zato sva tudi prišla, ker je še precej
neodločen, razmišlja o srednji zdravstveni ali
strojni šoli," je povedala mama Sadmira, ki je na
sejem prišla s sinom Arnesom.
varjenje ... "Meni je to delo
všeč in rad ga opravljam!" je
dejal.
Strojnike, mehatronike in
elektrotehnike (poleg delavcev z osnovnošolsko izobrazbo za delo v proizvodnji) zaposlujejo tudi v podjetju Sumida, kjer so po besedah Vojka Čujovića samo
v zadnjem letu zaposlili več
kot sto novih sodelavcev, organizacijske enote pa še ve-

motivacijo in odprtost za
učenje, ponujajo pa urejeno
delovno okolje in nadpovprečne plače.
Na stojnici podjetij SIJ Acroni in SIJ Elektrode so mladim želeli približati predvsem metalurški poklic. Metalurgov po besedah Stanislava Jaklja primanjkuje,
priložnost za delo pa imajo
povsod po svetu. "Ko zaključiš metalurgijo in si dober,

zaposlitev dobiš takoj!" je
dejal.

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

Jeseniška podjetja
želijo privabiti mlade

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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Študij fizike, medicine ...
Na sejmu je 12 študentov
predstavljalo tudi fakultete,
ki jih obiskujejo. Urban
Mur s Hrušice je tako mlade
navduševal nad študijem fizike, sam je že pred magisterijem in načrtuje tudi
doktorat. "Mladi ne vedo, da
je fizika splošna znanost, v
času študija pridobiš široko
bazo znanj, naučiš se razmišljati, kako deluje svet. Fiziko potrebujejo v malodane
vsaki industriji, v telekomunikacijah, prometu, farmaciji, celo v zavarovalništvu,
financah ..." je dejal. Študentka petega letnika medicine Ana Šebat z Blejske
Dobrave pa je predstavljala
študij medicine. "Moraš
imeti smisel za človeka, logiko – ne smeš biti 'piflar',
skratka, morajo te veseliti
stvari, ki jih še ne veš," je
dejala. "Učenja je sicer precej, a če se znaš organizirati
in si razporediti čas, ni tako
težko," je še dodala bodoča
zdravnica, ki razmišlja o
specializaciji iz urgentne
medicine.

Mlade z Jesenic vabijo
v Nagold
Mladim z Jesenic se ponuja možnost
prostovoljnega dela v nemškem Nagoldu.
Urša Peternel
Občina Jesenice je že več kot
25 let pobratena z nemškim
mestom Nagold in v tem času
je navezala poslovne in prijateljske vezi, zlasti na področju
kulture, glasbe in fotografije.
Kot je povedala vodja oddelka
za gospodarstvo Občine Jesenice Vera Djurić Drozdek, pa
je mesto Nagold pred kratkim
ponudilo še dodatno možnost
povezovanja, in sicer na področju mladinskega sodelovanja. Gre za enoletno prostovoljno delo, poskrbljeno bo za
bivanje in hrano, mladi bodo
prejeli tudi mesečno žepnino,
lahko se bodo udeležili tečaja
nemškega jezika. "Želijo nas
vključiti v projekt sodelovanja, ki ga vodi Mladinski cen-

ter Nagold. Menimo, da je to
odlična možnost za mlade,
starejše od dvajset let in s
stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki si želijo pridobiti izkušnje v mednarodnem
okolju, si ustvariti novo socialno mrežo in dodatno izpopolniti nemški jezik," je povedala. "Pogoji niso zahtevni:
starost nad dvajset let, osnovno znanje nemščine, veselje
do občasnega dela v gostinskem lokalu centra in popoldansko varstvo manjših otrok
ter potrdilo o nekaznovanosti," je dodala. Več informacij
je na voljo na Občini Jesenice, telefon 58 69 289, ali na
elektronskem naslovu vera.
djuric-drozdek@jesenice.si,
in sicer še do 27. februarja
2017.

Javni razpis za razvoj kmetijstva
Občina Jesenice je objavila javni razpis za dodelitev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v občini Jesenice v letu 2017. Na voljo je 18 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna.

jeseniške novice
Na stojnici podjetja KOV sta Anže Mrak in Aleš Kramar za
mlade pripravila nagradno igro, med drugim so morali
narisati vijak v vseh treh pogledih. V podjetju KOV iščejo
strojne tehnike, inženirje strojništva, obdelovalce kovin,
varilce, ključavničarje ...

Podjetji SIJ Acroni in SIJ Elektrode sta mladim želeli
približati predvsem metalurški poklic. Metalurgov po
besedah Stanislava Jaklja primanjkuje, priložnosti za delo
pa imajo povsod po svetu. "Ko zaključiš metalurgijo in si
dober, zaposlitev dobiš takoj!" je dejal.
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Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne ho
noriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pis
mo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati naj
več tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Veliko mladih se je ustavilo tudi ob stojnici Splošne
bolnišnice Jesenice, kjer so si pod skrbnim vodstvom Jane
Lavtižar najprej morali razkužiti roke, potem pa so si
rezultat lahko pogledali v posebni napravi. Jeseniška
bolnišnica je sicer drugi največji zaposlovalec v občini.

Študentka petega letnika medicine Ana Šebat z Blejske
Dobrave je predstavljala študij medicine. "Učenja je sicer
precej, a če se znaš organizirati in si razporediti čas, ni
tako težko," je dejala in dodala, da sama razmišlja o
specializaciji iz urgentne medicine.

Jeseniške novice, št. 3/letnik XII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 16, ki je izšel 24. februarja 2017.
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Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
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Občinske novice
Odziv na ogorčeno
pismo občanke
Urša Peternel
"V park hodijo družine z
majhnimi otroki, stari ljudje
na berglah. Otroci se igrajo
na poteh. In kaj vsak dan
gledamo? Teror s strani
mularije, ki jim nič ni sveto.
Divjajo s kolesi in mopedi
po vsem parku in terorizirajo ljudi v parku. Itak jim
nihče ne upa nič reči, ker bi
še kaj pokasiral. In kaj naredite vi? Nič? Vsako leto je
huje. Vsako leto je mularija
bolj pogumna, saj jim nihče
nič ne reče. Kaj šele, da bi
poklicali starše in jih kaznovali. A ne kako je najlažje
reči: hja, saj jim nič ne
moremo. In je zadeva zaključena. Zakaj pa potem
imamo redarje? Zato, da
prenašamo teror in agresijo
mularije? V parku so dnevno cele horde mulcev. V parku se fiksajo, uničujejo gredice, sveče in rože, ki jih
ljudje prinesejo v park, da o
onesnaževanju okolja raje
ne izgubljam besed. Povsod
polno smeti, razbitih sveč,
polomljenih klopi, potacanih gredic ... A je mogoče že
kdo za to bil kaznovan ali
vsaj opominjan? NIHČE!"
To je le izsek iz daljšega
ogorčenega pisma, ki ga je
na župana Jesenic naslovila
stanovalka Plavža, v njem pa
ponovno opozarja na po njenem mnenju neznosno stanje v Spominskem parku.
Opozorila je tudi na zasnežene in zaledenele poti v
parku in neočiščene poti
med bloki v času sneženja.

Ročno posipanje
Na pismo so se odzvali na
Občini Jesenice in pojasnili,
da zimsko službo v Spominskem parku izvaja javno
komunalno
podjetje
JEKO-IN, in sicer od vhoda v
park do kostnice. "V zimskih razmerah, kot smo jim
bili priča v januarju, je bilo
gibanje v Spominskem parku oteženo, tako kot tudi
povsod drugod po mestu, je
pa JEKO-IN v okviru rednih
cestarskih relacij izvajal roč-

no posipanje s soljo in drobljencem. Izven zimskih razmer urbano opremo v parku
redno vzdržujemo. Vse klopi, koše, pitnike, nasade
JEKO-IN vsak teden pregleda in redno vzdržuje," je
pojasnila Valentina Gorišek,
direktorica občinske uprave.
Glede nadzora v parku je
povedala: "Občinski redarji
v skladu z zakonom o
občinskem redarstvu opravljajo naloge in pooblastila
na podlagi zakonov in predpisov lokalne skupnosti. Na
podlagi obvestil občanov, ki
so jih prejeli občinski redarji med opravljanjem dela na
Plavžu, so začeli konec
maja 2016 opravljati redne
obhode na tem območju.
Občinski redarji so v času
svojega dela zaznali posamezne kršitve in opozorili
na primerno ravnanje. Tako
hudih kršitev, kot jih opisujete vi, niso ugotovili. Kar
se tiče opozorilne table, na
katero ste opozorili (odmetavanje smeti, vožnja z
motornimi kolesi, kurjenje
...), je v izdelavi."

Pluženje parkirišč
Glede izvajanja zimske službe na javnih površinah pa
je Goriškova pojasnila, da
zimsko službo izvajajo na
vseh kategoriziranih cestah, javnih poteh in parkiriščih, kot so med drugim
Hrušica - Plac, Republika,
Tavčarjeva za lekarno,
zdravstveni dom, Fiprom,
Gledališče Toneta Čufarja,
Kolpern, Parkirišče pri
Turistu ... "Parkirišča, ki so
v območju objektov, kot je
na primer Tavčarjeva 1–5
oziroma drugih stanovanjskih območjih, niso kategorizirana kot javne površine,
ker so pretežno v rabi stanovalcev teh večstanovanjskih objektov, zato tudi
niso zajeta v izvedbeni plan
javne službe. Pluženje in
posipanje dvorišč in parkirišč ob večstanovanjskih
objektih, ki jih uporabljajo
stanovalci, ni javna služba
in je ne izvajamo."

Za večji red na
ekoloških otokih
Čeprav je ekoloških otokov dovolj, se dogaja, da so ti prenapolnjeni. Pomembno je, da občani embalažo
stisnejo, poleg tega pa nekateri v zabojnike za ločeno zbiranje odlagajo odpadke, ki tja ne sodijo.
Urša Peternel
V zadnjem času je nekaj
občanov na strani Občine
Jesenice na spletnem portalu Facebook opozorilo na
problematiko prenapolnjenih zabojnikov na ekoloških
otokih na parkirišču za jeseniškim gledališčem, v okolici Srednje šole Jesenice, v
Javorniškem Rovtu ... Za
pojasnila o tem, kako poteka
odvoz in kakšen je sistem
ravnanja z odpadki na ekoloških otokih ter kako bodo
rešili problematiko, smo
prosili vodjo procesa ravnanja z odpadki na JEKO-IN
Tamaro Hribar in vodjo
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) Jesenice Boštjana Omerzela.
Kot je pojasnila Tamara Hribar, se v jeseniški občini na
111 ekoloških otokih ločeno
zbira papirnata, steklena in
mešana embalaža. Omenjene odpadke je mogoče oddati tudi v zbirnem centru.
"Postopoma pa uvajamo
tudi ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat, ki je bilo
najprej uvedeno v krajevnih
skupnostih Slovenski Javornik - Koroška Bela, Blejska
Dobrava in Hrušica, lani
tudi v krajevnih skupnostih
Podmežakla in Planina pod
Golico, letos pa bomo sistem uvedli še v mestu Jese-

nice. Gospodinjstva se v sistem ločenega zbiranja od
vrat do vrat lahko vključijo
ali ne. Tista, ki se, dobijo
koledar odvoza, ukinemo pa
tudi tedenski odvoz in uvedemo izmenični štirinajstdnevni odvoz komunalnih
odpadkov in embalaže," je
pojasnila Hribarjeva. Sicer v
občini ločeno zberejo 43
odstotkov odpadkov (po
teži), kar je dokaj visok
odstotek, ločeno zbrani
odpadki pa se ne odložijo na
deponijo, temveč gredo v
predelavo in so surovina za
ponovno uporabo.
A četudi je v občini ekoloških otokov dovolj, se dogaja,
da so ti prenapolnjeni, na
kar so opozorili tudi občani
na Facebooku. Kot pojasnjuje Hribarjeva, je zelo
pomembno, da občani
embalažo stisnejo, preden
jo odložijo v zabojnik, poleg
tega pa se dogaja, da nekateri na otoke odlagajo odpadke, ki tja ne sodijo, to je
kosovne in gradbene odpadke, oblačila, embalažo
nevarnih snovi (barv, razredčil), celo avtomobilske
dele, gradbene odpadke,
zeleni odrez ... "To res ne
sodi na ekološke otoke, temveč v zbirni center, ki je
odprt vsak dan, občani pa
lahko odpadke oddajo brezplačno," poudarja Hribarje-

Na skupnem sestanku na Občini Jesenice so
sklenili, da bodo na ekološkem otoku za
gledališčem namestili dva dodatna zabojnika za
papir in embalažo, na ekoloških otokih pa bodo
v prihodnje postavili tudi nadstrešnice. Obenem
bodo na osnovnih šolah izvedli delavnice na
temo Kako ločujemo odpadke, da bodo že otroke
ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadkov.

Ekološki otok na Dobravski ulici na Slovenskem Javorniku:
kup kosovnih odpadkov, ki ne sodijo v zabojnike za ločeno
zbiranje, temveč v zbirni center.

V jeseniški občini je 111 ekoloških otokov, kar
pomeni eden na 190 prebivalcev. Po zakonodaji
bi zadoščal eden na petsto prebivalcev, torej je
mreža ekoloških otokov v občini zelo gosta.
va. Prav tako naj občani ne
bi odlagali odpadkov na
zabojnik ali obenj, si želijo v
JEKO-IN.
Boštjan Omerzel, vodja MIR
Jesenice, ugotavlja podobno:
nekateri občani na ekološke
otoke odlagajo marsikaj, kar
tja ne sodi. Občinski redarji
in inšpektorji opravljajo redni nadzor tudi nad stanjem
ekoloških otokov, in če so ti
prenapolnjeni, obvestijo
JEKO-IN, da jih prej izprazni. Na štirih lokacijah, kjer
je največ težav, bodo povečali nadzor, gre za lokacije za
gledališčem, pri TVD Parti-

Koliko težkih kovin je v zelenjavi
V vzorcih korenja, ki so jih nabrali na Dobravski ulici in na Lipcah, je bila presežena oziroma dosežena mejna vrednost svinca.
Urša Peternel
Na zadnji seji občinskega
sveta so se občinski svetniki
seznanili s poročilom o
akcijskem programu varstva
okolja, v sklopu katerega je
bila izdelana tudi analiza
vsebnosti težkih kovin v
zelenjavi. Vzorce solate in
korenja so vzeli septembra
lani na osmih lokacijah (na
vrtovih ob stanovanjskih
objektih od Planine pod
Golico do Koroške Bele, Slo-

venskega Javornika, Blejske
Dobrave, Lipc, središča mesta), za primerjavo pa so v
analizo vključili še vzorce
omenjenih dveh vrtnin iz
dveh jeseniških trgovin.
Prav solata in korenje naj bi
namreč sodila med zelenjavo, ki ima velik sprejem
kovin v užitne dele. Tako so
v analizo v Kanado poslali
deset vzorcev solate in deset
vzorcev korenja.
In kaj so pokazali rezultati
analiz? Mejne vrednosti za

svinec in kadmij niso bile
presežene pri nobenem
vzorcu solate. So pa bile
dosežene oziroma presežene
mejne vrednosti svinca pri
dveh vzorcih korenja, in
sicer presežena pri korenju,
ki je raslo na vrtu na Dobravski ulici, dosežena pa pri
vzorcu korenja, ki so ga nabrali na Lipcah. Vrednost kadmija pri nobenem korenju z
jeseniških vrtov ni bila dosežena ali presežena, je bila pa
presežena pri v trgovini kup-

ljenem korenju. Prav tako je
bila pri obeh trgovinskih
vzorcih korenja dosežena
mejna vrednost svinca.
V analizi so ugotavljali tudi
vsebnost cinka, molibdena,
bakra, niklja, kobalta, arzena, kroma in živega srebra.
V primerjavi z dostopnimi
podatki izvedenih analiz
zelenjave v Ljubljani in
Zagorju so koncentracije
molibdena in bakra v solati
na Jesenicah večje kot v
solati v Ljubljani in v Zagor-

ju. Pri drugih kovinah je
onesnaženost solate na Jesenicah podobna onesnaženosti v Ljubljani ali Zagorju.
"Analizirani sta bili dve vrsti
različne zelenjave. Korenje,
ki prevzema v užitni del težke kovine iz tal, in solata, ki
prevzema v užitni del težke
kovine iz onesnaženega zraka. Onesnaženost tal na
Jesenicah je posledica prometa in železarske dejavnosti. Onesnaženost zraka je
predvsem posledica železar-

zan na Koroški Beli, na Dobravski ulici in na Savski cesti
na Javorniku.
Sicer pa v redarstvu v zadnjem obdobju ugotavljajo,
da prihaja tudi do vandalizma, požigov smetnjakov,
dvakrat pa so morali zabojnik za papir s pomočjo gasilcev tudi vleči iz reke Save,
kamor so ju vrgli vandali.
Tako v JEKO-IN kot v MIR
Jesenice poudarjajo, da je
tudi stanje ekoloških otokov
odraz mesta, kakovosti življenja v občini in ne nazadnje ogledalo kulture in ozaveščenosti prebivalcev.

ske dejavnosti, čeprav k onesnaženosti zraka s cinkom
in kadmijem nekaj prispeva
tudi promet. Dovoljena mejna vrednost za svinec v solati
je 0,3 mg/kg svežega vzorca,
v korenju pa trikrat manjša,
to je 0,1 mg/kg svežega vzorca. Iz analize rezultatov
svinca v solati lahko ugotovimo, da je bila v solati ugotovljena bistveno večja koncentracija svinca kot v korenju,
pa še vedno nižja od mejne
vrednosti, ki velja za solato.
Na osnovi rezultatov se lahko oceni, da k onesnaženju
solate s težkimi kovinami
predvsem vpliva sedanja
železarska dejavnost," je
pojasnil vodja oddelka za
okolje in prostor Občine
Jesenice Matej Smukavec.
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Krajevna skupnost
Zbiranje odpadnih
olj iz gospodinjstev
Vlivanje odpadnih olj v kanalizacijsko omrežje je
zelo škodljivo.
Urša Peternel
Jeseniška občina se bo vključila v akcijo zbiranja odpadnih olj iz gospodinjstva.
Vlivanje teh olj v kanalizacijsko omrežje je namreč zelo
škodljivo, saj lahko povzroča
poškodbe cevi, zavira tehnološke procese na čistilni napravi, privablja glodavce v
kanalizacijsko omrežje ...

Olja je mogoče oddati v
Zbirnem centru JEKO-IN, o
dodatnih lokacijah organiziranega zbiranja pa bodo občanke in občane sproti obveščali. Odpadna gospodinjska olja se namreč lahko
uporabljajo kot energent,
zato se že pojavljajo podjetniki, ki ta olja prevzemajo,
je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger.

Ocvirek
Urša Peternel

Foto: Bralec Daniel

Bralec Daniel nam je poslal
fotografijo nepravilnega parkiranja na prostoru za gibalno ovirane osebe, ki so ga
delavci javnega komunalnega podjetja JEKO-IN pri pluženju zasuli s snegom, za
nameček pa je bilo potem
prav vozilo javnega komunalnega podjetja napačno
parkirano na tem mestu. Za
pojasnilo smo se obrnili na
JEKO-IN, kjer je vodja procesa vzdrževanja javnih površin Sebastjan Klukovič poja-

snil, da so občanu, ki je fotografijo poslal tudi njim, takoj
odgovorili in sprejeli njegovo
kritiko, v dopoldanskih urah
naslednjega dne pa kup snega tudi odpeljali. "Vozilo,
parkirano v območju parkiranja za invalide, je stvar osebne integritete posameznika,
posameznik pa seveda za to
tudi odgovarja. Stališče JEKO-IN je, da tako početje ni
sprejemljivo in je vredno kritike na nivoju posameznika,
ne pa tudi podjetja, ki se zaveda širše družbene odgovornosti," je pojasnil.

Napačno parkirano vozilo na prostoru za invalide

Pokrajina, cvetje, tihožitja
V Razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem
Javorniku so 17. februarja odprli samostojno slikarsko raz
stavo domačinke Cvetke Špoljarič, sicer članice društva Do
lik z Jesenic. Na razstavi, ki si jo bo mogoče ogledati do 13.
marca – vsak delovnik od 16. do 20. ure – avtorica predstav
lja paleto pokrajinskih slik, cvetja in tihožitij.

Pr' Lenčk z novo
dejavnostjo
Na ekološki kmetiji Razingerjevih v Javorniškem Rovtu so se lotili predelave mleka, izdelujejo sir,
jogurt, skuto, maslo ...
Janko Rabič
Peter Razinger je edini v Javorniškem Rovtu, ki si vsakdanji kruh služi samo s
kmetijsko dejavnostjo. Z
družino živi na kmetiji z domačim imenom Pr' Lenčk.
Imajo deset hektarjev lastnih obdelovalnih površin,
prav toliko v najemu. Delo
je bolj zahtevno kot v dolini,
kar visoko na nadmorski višini več kot tisoč metrov. Tereni so drugačni, krajša je
vegetacijska doba. Ukvarjajo
se z vzrejo krav in drobnice,
imajo ovce, koze in kokoši.
Pridelajo nekaj žita za krmo
pa krompirja in zelenjave.
Delajo vsi v družini, po potrebi na pomoč priskočijo
drugi sorodniki in sosedje.
Peter se je lani odločil za kar
zahtevno investicijo, predelavo mleka kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. "Ker nam
je ostajalo nekaj mleka, smo
se odločili za to," pravi Peter.
"Izdelujemo sir, jogurt, skuto, maslo, vse, kar je možno
narediti iz mleka. Okoli dvajset tisoč evrov je bilo stroškov. Prijavili smo se na raz-

Peter Razinger z ženo Meri
pis Občine Jesenice in prejeli
kar spodbudno vsoto. Veliko
nam je pomagala in svetovala pri odločitvi svetovalka za
družino in dopolnilne dejavnosti Ana Beden. Upam, da
nam bo z našimi izdelki na

trgu uspelo in da se bo vložek povrnil."
Peter je zelo dejaven v Kmetijsko-gozdarski zbornici,
kjer opravlja več funkcij, je
tudi predsednik Agrarne
skupnosti Javorniški Rovt.

Prizadeva si, da bi bilo za
taka območja čim več posluha v naši politiki. Da bi bilo
delo kmeta spoštovano in
ovrednoteno – tako, da bi se
od tega dalo preživeti na
kmetiji.

Razstava likovnih del Janeza Kovačiča

Osmi marec na Jesenicah

V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah drevi ob 18. uri od
pirajo razstavo likovnih del akademskega slikarja Janeza Ko
vačiča. Doslej je pripravil že preko dvesto samostojnih raz
stav in sodeloval na več kot dvesto skupinskih razstavah v
Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Španiji, Kanadi in
ZDA. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, restavriranjem in
izdelovanjem vitražev. Je avtor več kot 140 vitražnih oken v
Sloveniji in tujini. Razstava bo na ogled do 21. marca.

Na Jesenicah ohranjajo tradicijo praznovanja osmega mar
ca, dneva žena. Tako bo na ta dan v domu Društva upoko
jencev Javornik-Koroška Bela ob 17. uri potekala proslava s
pevskim zborom Večerna zarja. Ob 18. uri pa si bodo ženske
(in tudi moški) v Gledališču Toneta Čufarja lahko ogledali
komedijo Damski orkester v izvedbi Mladinskega gledališča
Tržič. Organizatorja sta Socialni demokrati Jesenice in Gle
dališče Toneta Čufarja Jesenice.
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Kultura
Razstava del
slikarske šole

Kulturni praznik

Urša Peternel

Na osrednji občinski proslavi so ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, v Gledališču Toneta
Čufarja podelili priznanja Zveze kulturnih društev Jesenice zaslužnim kulturnikom.

V banketni dvorani Kolperna na Jesenicah bo do konca marca na ogled razstava
likovnih del, ki so v zadnjem letu in pol nastala v
Slikarski šoli Brine Torkar.
Učencem so ob tej priložnosti podelili diplome, za
kulturni program so poskrbeli učenci Glasbene šole
Jesenice, potekal pa je tudi
pogovor s Failo Pašić Bišić

iz društva UP o strpnosti in
ljubezni v povezavi z
begunsko problematiko.
Akademska slikarka Brina
Torkar, rojena na Jesenicah, poučuje risanje in slikanje vse generacije, od
najmlajših do starejših, pripravlja slikarske kolonije in
tabore in vodi priprave na
sprejemni izpit na akademiji. Na Jesenicah tečaji
potekajo v Hiši sreče, vpis
pa je še mogoč.

Akademska slikarka Brina Torkar na odprtju razstave del
svojih učencev v Kolpernu / Foto: Facebook

Ljubezen na slikah
K stalni razstavi Jesenice – mesto železarjev in ambientalni
postavitvi delavskega stanovanja v Ruardovi graščini so v
Gornjesavskem muzeju dodali še značilno delavsko spalnico iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Ob tem so na Valentinovo pripravili muzejski večer z naslovom Ljubezen v spalnici. O tanki meji med erotiko in pornografijo v likovni
umetnosti je predaval kustos umetnostni zgodovinar Aljaž
Pogačnik. Naslednji muzejski večer bo 14. marca Sprehod
po železarskih Jesenicah z dr. Markom Mugerlijem.

Andraž Sodja
Ob slovenskem kulturnem
prazniku so tudi na Jesenicah pripravili tradicionalno
proslavo v Gledališču Toneta Čufarja, na kateri so podelili tudi priznanja zaslužnim
kulturnikom. V kulturnem
programu prireditve so nastopili kulturno društvo Vox
Carniola, Fotografsko društvo Jesenice, Fotoklub Jesenice ter otroška in odrasla
igralska skupina pri Gledališču Toneta Čufarja.
Slavnostni govornik, predsednik sveta Javnega sklada
za kulturne dejavnosti –
Območne enote Jesenice
Andrej Černe je v govoru
poudaril pomen slovenske
kulture in dosežkov velikih
imen, ki so dvignila in ponesla sloves našega naroda v
Evropo in svet, kljub temu
da nas je zgodovina vseskozi tiščala v polje majhnih:
"Spomnimo se Trubarja,
Gallusa, Prešerna, Plečnika,
ki so svojo pot v svet začrtali
daleč od domačega kraja.
Kljub vsemu veljamo za
posebne, da so liki otožni,
da so dobro opisani tisti, ki
opisujejo bolečino. Smo
eden redkih narodov, ki praznik kulture praznuje kot
državni praznik, a ne pove-

Nagrajenci Zveze kulturnih društev Jesenice s predsednikom Milošem Možino
zan z veselim dogodkom."
Kot je še poudaril Černe, se
je pri nas pokazala tudi slast
oblasti, ki je pozabila, kje se
je začela ideja o novi ustavi,
samostojnosti, nacionalnem programu, tako že na
drugih volitvah kulturnikov
ni bilo več med kandidati za
visoka mesta. "S povedanim
se natanko uresničujejo
prve štiri vrstice Prešernove
Glose: Slep je, kdor se s petjam ukvarja, / Kranjec moj
mu osle kaže; / pevcu vedno

sreča laže, / on živi, umrje
brez dnarja. Verzi zvenijo
tako domače. Ali res ne znamo prestopiti? Znamo, a
samo tisti, ki z vztrajnostjo
vzdržujemo brezčasnost teh
stihov. Ta vztrajnost nas
ohranja kot narod in ohranja naš materni jezik. Z
odgovornostjo in zavestjo
smo danes tu, da počastimo
nagrajence za njihov doprinos k vztrajnosti, pomenu,
časti in slavi današnjega
praznika."

Priznanja Zveze kulturnih
društev Jesenice so prejeli:
Hilda Sabina Zidar za prispevek k zborovskemu petju, članice krožka ročnih del pri Farnem kulturnem društvu
Koroška Bela, ki ohranjajo in
uspešno zastopajo tradicijo
ročnih del in slovenske kulturne dediščine, ter fotograf
in dolgoletni predsednik Fotografskega društva Jesenice
Bogdan Bricelj za prispevek k
razvoju ljubiteljske fotografske dejavnosti.

Foto: Igor Kavčič

Veličastna miniaturka

Aljaž Pogačnik pred Giorgionejevo Spečo Venero

Tradicionalni blagoslov sveč na Stari Savi
V cerkvi Marijinega vnebovzetja in svetega Roka na Stari
Savi sta Župnija Jesenice in Gornjesavski muzej tudi letos
pripravila tradicionalni blagoslov sveč ob prazniku svečnice,
2. februarja, ko katoliki praznujejo Jezusovo darovanje v
templju. Sveče, blagoslovljene na ta dan, imajo po tradiciji
posebne moči, zato so bile v preteklosti vseskozi na voljo,
da so jih postavili ob umirajočih, prižigali pa so jih tudi ob
neurjih, da bi odvračale strelo, točo in poplave. Blagoslova
se je udeležilo lepo število obiskovalcev, ki so tudi poudarili
pomen obnove in odprtja cerkve na Stari Savi.

Pulzirajoča predstava Mance Golja, Philipa Sodje, Sare Ravnik, Gašperja Pogačnika, Mance Ropret,
Armina Čulića, Zale Konda in Gašperja Stojca, ki so po motivih knjige Krasni novi svet sami pripravili
prizore pod taktirko režiserja (in mentorja) Vida Klemenca, je v skoraj polni dvorani pretežno mladih
gledalcev prinesla oglušujočo tišino in tisoč misli v vsako glavo.
Tjaša Sterle Polak
Po napovednih fotografijah
miniaturke Človek v kolesju sistema 1.1, ki jo je pripravila mladinska skupina
VI2 v Gledališču Toneta
Čufarja, je gledalec lahko
pričakoval nekaj "odbitega". In ni bil razočaran.
Pulzirajoča predstava Mance Golja, Philipa Sodje,
Sare Ravnik, Gašperja
Pogačnika, Mance Ropret,
Armina Čulića, Zale Konda
in Gašperja Stojca, ki so po
motivih knjige Krasni novi
svet sami pripravili prizore
pod taktirko režiserja (in
mentorja) Vida Klemenca,
je v skoraj polni dvorani
pretežno mladih gledalcev
prinesla oglušujočo tišino
in tisoč misli v vsako glavo.
Čeprav nas beseda loči od
živali, kakor je bilo zapisano
v opisu predstave, mladi z
orodjem komunikacije ne
morejo dovolj bogato podati
kritike sistema, v katerem
odraščajo. Zato so to storili s
telesom, sencami, kriki,

potom, krvjo in solzami.
Gibanje, ki so se mu prepustili na odru, je razkrilo prav
vsako mišico na njihovih
telesih, neprestani tihi vzdihi pa so pričali, kako težko
breme nosijo v kolesju siste-

ma. Pred gledalci so se izvijali iz kokona, se rojevali,
umirali, se jezili, bili nepomembni in majhni, zavedeni, zmedeni, otročji … Prizori, moderno in hitro prikazani: po rojstvu je otrok že

Igralci so se med predstavo pokazali, kako občutijo breme
sistema, v katerem živijo. / Foto: Klemen Klemenc

shodil, po igri se je že iztekla pesem in vsega je bilo
konec, so zadeli bistvo človeške majhnosti, vodljivosti in
minljivosti ter pustili tisoč
vprašanj. Rdeča nit celotne
miniaturke pa je bil ogromen kos lajkre: blago, tenko
kot mrena, ki nas lahko
povezuje, ločuje, skrije,
odkrije, zagrne … predvsem
pa naredi interpretacijo
"krasnega novega sveta" še
bolj mistično.
Da gledalec ni vedel, kje se
ga drži glava – tako kot vsak
kdaj v današnjem sistemu –
priča dejstvo, da aplavza po
koncu predstave sploh ni
bilo. Šele po daljši zatemnitvi se je dvorana opogumila
z glasnim navdušenjem nad
odrskim surrealizmom, ki
bi ga lahko videli kje med
kaljenjem akademsko izobraženih igralcev. Ocene
čakajočih na zvezde predstave so bile široko odprte oči,
rdeča lica in majhni cmoki v
grlih. Nihče ni pričakoval
takšne predstave in hvali ni
bilo slišati konca.
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Šport

Uspehe gradi na trmi
Štirinajstletna Nina Jeretič z Jesenic je članica Judo sekcije Partizan Jesenice. Zaradi bolezni je bila
odsotna leto dni. Z veliko volje se ji je uspelo vrniti na blazine tatami.
Matjaž Klemenc

se gibljem pri 69 kg. Pred
tekmo moram biti zelo pozorna, da tehtnica ne pokaže več
kot 70 kg. To predstavlja problem. Ni lahko tekmovati v
kategoriji nad 70 kg, saj v njej
ni več omejitve navzgor. Na
srečo se že nekaj časa prej ve,
kdaj bo naslednja tekme, in
borba s kilogrami ne pade na
zadnja dva dneva."

Na Jesenicah je veliko možnosti za ukvarjanje s športom. Kaj je bil glavni razlog,
da si se ti odločila za judo?
"Začelo se je zelo zgodaj, pri
štirih letih. Judo so mi predlagali doma, saj ga je treniral že bratranec. V začetku je
bila vse bolj igra, 'pravi' judo
pa se je začel nekje pri petih,
šestih letih."

Kakšna je konkurenca v tvoji kategoriji?
"Nasprotnice v moji kategoriji so zelo dobre, a imam
občutek, da sem lahko boljša od njih. Na čem to gradim? Na svoji trmi."

Kdo te je prvi vpeljal v skozi
skrivnosti juda?
"Prvi trener je bil Andrej
Krajzel. Za njim sem trenirala pri Renatu Vezzosiju,
sedaj pa me trenira Miha
Kavčič."

Si zadovoljna z rezultati v
zadnjem obdobju?
"Nanizala sem kar nekaj tretjih mest. Prepričana sem,
da sem še letos lahko višje."

Se spomniš prve tekme,
prve medalje?
"Kje sem prvič tekmovala,
se ne spomnim. Verjetno
sem osvojila medaljo prav
na tej prvi tekmi."
Kje so tvoje rezerve?
"Trener me opozarja, da moram prva narediti vstop v borbo, da se mi ni treba kasneje
truditi s kontranapadom."
Je prisotna trema, preden se
začne borba?
"Bilo je že obdobje, ko sem
to tremo že povsem premagala. Žal se trema spet vrača, a na srečo le pred dvobojem. Ko se začne borba, je
tudi trema pozabljena."
Na čem gradiš svojo samozavest?
"Zaradi zdravstvenih težav v
preteklosti nisem dosti tekmovala, tako da me nasprotnice bolj slabo poznajo – in
to skušam izkoristiti."

Nina Jeretič
Omenila si zdravstvene težave.
"Pred dobrima dvema letoma sem imela težave s ščitnico in sem izgubila leto
dni treninga, kar se zelo
pozna. Vrnitev je bila zelo
težka. Prve treninge sem
imela za najmlajšimi. Težave so predstavljali kilogrami, saj sem se zelo hitro
zredila zaradi tablet. Nisem
bila vajena kategorije, v kateri sem nastopala, v borbi
pa sem se hitro utrudila. Z
veliko volje se mi je na koncu le uspelo vrniti. Veliko
podporo sem imela od
mami in trenerja."

Judo ni samo surova moč. V
borbi je potrebne veliko
koncentracije, saj vsak padec koncentracije lahko pomeni poraz.
"Moč je pomembna, a veliko
je v glavi. Vnaprej moraš
predvidevati, kaj boš naredil.
Po navadi se borim proti večjim nasprotnicam in moram
ubrati posebno taktiko. Če
sem iskrena, me včasih to
tudi zmede. Še nekaj, kar moram popraviti v prihodnosti."
Imaš težave, da ostaneš v kategoriji do 70 kg?
"Ko sem začela s hujšanjem,
sem imela okrog 80 kg. Zdaj

Tekmuješ tudi v tujini?
"Do sedaj sem tekmovala le v
Italiji in Avstriji. Rada tekmujem na takih tekmah. Opazujem tekmovanje, tudi mlajše
kategorije, in vidim, kakšne
pristope borbe uberejo."
Usklajevanje šole in juda?
"Trenutno obiskujem 9. razred osnovne šole. Šolo postavljam na prvo mesto. Če
so težave v šoli, izpustim
tudi kakšen trening. Želim
se vpisati v športni oddelek
Gimnazije Jesenice. Za zdaj
šolo in judo dobro usklajujem in verjamem, da bo tako
tudi naprej. Judo je takoj za
šolo."
Kakšne načrte imaš z judom?
"Želim si naslova na državnem prvenstvu ter odmeven
rezultat na tekmi v tujini."

Poseben hokejski večer
Matjaž Klemenc
Jeseniški hokejisti so v zadnjem obdobju odigrali šest
tekem (sedma, v četrtek v
gosteh z Asiagom je bila že
po zaključku redakcije). Tokrat ne bomo šli po vrsti,
ampak se bomo ustavili nekje na sredini, na tekmi 6.
kola doigravanja za končnico, ko so Jeseničani doma
gostili Asiago. Asiago je večkratni italijanski prvak, a ta
podatek še zdaleč ni odločilen, da smo to tekmo postavili v ospredje. Prvi razlog je
vsekakor obisk gledalcev.
Približno tri tisoč je število,
ki se ga ne bi branil noben
slovenski prvoligaš, ne glede
na športno panogo. Če izključimo tekme z Olimpijo,
je bila zadnjič taka številka v
Podmežakli, ko so Jeseničani še igrali v ligi EBEL.

»Tudi sam sem bil presenečen nad velikim obiskom.
To se je poznalo pri igri, pri
pristopu igralcev. Veliko lažje je igrati na taki tekmi.
Vzdušje naredi svoje in
igralci iz sebe iztisnejo še
kakšen odstotek več kot običajno. Pred takim občinstvom bi si želel igrati vsako
tekmo,« je bil po srečanju z
Asiagom navdušen trener
Nik Zupančič. Med gledalci
je bilo moč videti tudi veliko
gospodarstvenikov, politikov, nekdanjih jeseniških
hokejistov. Hokej se v prvi
vrsti igra za gledalce. Če so
rezultati, pridejo gledalci.
Če je interes gledalcev, je
tudi večji interes sponzorjev. Če so sponzorji (beri denar), se lažje uresničijo cilji.
Veliko če-jev, ki se morajo
poklopiti, a žal v življenju
tako pač je.

»Za tekmo z Asiagom smo
si zadali cilj, da jo organiziramo malce drugače. Povabili smo zaposlene svojih
poslovnih partnerjev, svojih
pokroviteljev, gorenjske župane, direktorje občinskih
uprav, nekaj politikov,
predstavnike kitajskega in
ruskega veleposlaništva.
To, da so se vsi odzvali našemu vabilu, je zagotovo
dokaz, da hokej ljudi na Jesenicah še vedno zanima in
ima še vedno neko veljavo.
Tri tisoč gledalcev na tribuni je vsekakor pozitivna
spodbuda in dokaz, da je
trud, ki smo ga vložili v organizacijo te tekme, poplačan. Naši pokrovitelji, sponzorji, poznajo našo idejo in
kaj si želimo. Veseli me, da
so se vsi pripravljeni pogovarjati in imajo željo prisluhniti našim idejam,« je

o vsem okrog tekme z Asiagom povedal predsednik
HDD SIJ Acroni Jesenice
Anže Pogačar.
Na kratko si še poglejmo
izkupiček Jeseničanov v
teh šestih tekmah. Doma
so premagali Rittner s 3:1,
Asiago s 3:2 po podaljšku
in Pustertal s 4:2. V gosteh
so bili z 2:1 boljši od Rittnerja, izgubili so po podaljšku s Pustertalom s 5:4
in Lustenauvom s 5:2. Po
torkovi tekmi je edino jasno le, da Jeseničani slabši
kot četrti ne morejo biti.
To pomeni, da bodo prvo
četrtfinalno tekmo 1. marca odigrali doma. Četrtfinale in polfinale se igrata
na tri zmage, finale pa na
štiri zmage. Jutri, z začetkom ob 18.30, bo zadnja
tekma doigravanja. Na Jesenice prihaja Feldkirch.

Šport na kratko
Jeseničani gostitelji tekme v hitrostnem plezanju
Na Jesenicah je potekala tekma v hitrostnem plezanju za
Zahodno ligo. Tekma je bila dobro obiskana, saj je nastopilo 231 tekmovalcev iz 24 ekip. Iz domače ekipe je nastopilo 32 plezalcev in plezalk, ki so nastopili v štirih starostnih kategorijah, osem pa ji je stopilo na zmagovalni
oder. V kategoriji mlajše cicibanke je najhitreje plezala
Sara Božič. Enak uspeh je v kategoriji starejši cicibani dosegel Maj Sovorgnani. Pri mlajših deklicah je drugo mesto
pripadlo Rosi Rekar, tretja je bila Maša Božič. V kategoriji
mlajši dečki je prvo mesto osvojil Emil Dautovič. Na tretjo
stopničko je stopil Matevž Pogačnik. Pri starejših deklicah
se je drugega mesta veselila Jana Ravnik. Mesto za njo je
bila Laura Radman.

Štirje porazi Jeseničank
Namiznoteniške igralke Jesenic so zabeležile še štiri poraze. V 10. krogu so gostovale pri ekipi Kema in izgubile s 5
: 3. Dve zmagi za Jeseničanke je osvojila Mojca Smolej,
eno pa Nuša Bolte. Doma so gostile še ekipo Mute. Slednje so zmagale s 5 : 2. Zmagi za Jesenice sta prispevali
Anja Krmelj in Nuša Bolte. V 12. kolu so bile Jeseničanke
proste. Sledilo je gostovanje pri ekipi Kajuh Slovan in poraz s 5 : 1. Edino zmago je prispevala Mojca Smolej. V 14.
krogu so doma gostile ekipo Letrika in izgubile s 5 : 0.

Državno prvenstvo za kategoriji U-14 in U-18
V Mariboru je potekalo državno prvenstvo v judu za kategorije U-14 in U-18. Dobro so svojo vlogo odigrali tudi judoisti in judoistke Partizana Jesenice. Poglejmo si njihove
rezultate po obeh kategorijah. U-14: 3. Denis Mušič (do 42
kg), 7. Luka Jeretič (do 34 kg) in David Zlatanov (do 60 kg),
Anže Rižmarič Hladnik (do 42 kg) je izpadel v predtekmovanju; U-18 (kadeti): 2. Luka Ambrožič (do 55 kg), 3. Mark
Klinar (do 60 kg), 5. Jernej Razingar (do 50 kg), 9. Mark
Krajzel (do 60 kg); kadetinje: 3. Kati Ambrožič (do 52 kg)
in Nuša Ambrožič (do 57 kg), 9. Julija Komac (do 57 kg).

Dober začetek košarkarjev
Jeseniški košarkarji so se v tretji ligi uvrstili v skupino za
razvrstitev od prvega do šestega mesta. V ligo so prinesli
tri točke. Z ekipo Nazarje, ki se je z njimi uvrstila v to ligo,
so v rednem delu najprej izgubili v gosteh, doma pa zabeležili zanesljivo zmago. V ligi od prvega do šestega mesta
so poleg Jesenic in Nazarij še Medvode in Hrastnik (naprej
sta prenesla 4 točke) ter Litija in Koper, ki sta v ligi začela
z dvema točkama. Jeseničani so uspešno odprli ligo. V
uvodni tekmi so doma gostili Litijo in jo premagali z rezultatom 79 : 74. Tekma je bila izenačena, minimalno razliko
pa so si Gorenjci priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s
24 : 17. Na vrhu lestvice so Medvode s 6 točkami. Za petami sta ji s točko manj Hrastnik in Enos Jesenice. Jutri čaka
Jeseničane pomembna tekma v gosteh s Hrastnikom. Nadaljnji razpored tekem Jesenic v skupini od prvega do šestega mesta: 4. 3. Jesenice – Medvode, 11. 3. Jesenice – Koper, 18. 3. Litija – Jesenice, 25. 3. Jesenice – Hrastnik, 8. 4.
Medvode – Jesenice, 15. 4. Koper – Jesenice.

Dva na stopničkah
V Rušah je potekal mednarodni turnir v karateju. Na njem
so nastopili tudi člani Karate kluba Huda mravljica. Dvema se je uspelo prebiti na stopničke. Iris Hatič je bila druga v disciplini jiyu ippon kumite. Na drugo stopničko je
stopil tudi Tarik Mahmutovič. Srebro si je priboril v disciplini kata.

Tri suverene zmage
Jeseniški kegljači SIJ Acroni z velikimi koraki hitijo proti
prvi ligi. V zadnjih treh krogih so dosegli tri suverene zmage. Doma so premagali Rudar z 8 : 0 in Kočevje s 7 : 1. V
gosteh so bili boljši od konkurenta za vrh, Radenske. Tekmo so dobili s 6 : 2. Tri kroge pred koncem so Jeseničani
na vrhu s 27 točkami. Druga Radenska ima 23 točk, tretja
Pivka pa 21 točk.

Trije porazi, ki ne skrbijo
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so doživele tri zaporedne
poraze, ki pa niso skrb vzbujajoči. V 14. krogu so izgubile
v gosteh z ekipo Volleyball Ljubljana s 3 : 1 (16, 16, -12, 13).
Sledil je domači poraz s Calcitom Volleyballom s 3 : 0 (10,
10, 15). Maksimalni poraz s 3 : 0 (16, 24, 18) so doživele
tudi prejšnjo soboto pri ekipi Formulla Formis. Gorenjke
so trenutno na varnem, na osmem mestu z 12 točkami. Na
devetem mestu, ki vodi v kvalifikacije, je Luka Koper s sedmimi točkami.

8

Jeseniške novice, petek, 24. februarja 2017

Razpis
Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih
na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice
1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud
Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, tel. 04 586 92 46, faks 04 586 92 70, elektronska
pošta obcina.jesenice@jesenice.si.
2. Predmet javnega razpisa
Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice
do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli
naslednje investicijske ukrepe:
A. 	toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) oziroma toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje),
B. toplotno izolacijo in obnovo fasade,
C. toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,
D. 	zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata,
E. 	prehod na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje)
F. 	vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode,
G. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
H. 	vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali
pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
I. 	sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v
obstoječih večstanovanjskih stavbah,
J. 	vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih stanovanjskih
stavbah,
K. 	hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoječih
večstanovanjskih stavbah.
3. Pogoji
Do finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je:
 	lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe
investicijskega ukrepa;
 	najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt oziroma
pisno soglasje lastnika objekta k izvedbi investicijskega
ukrepa določenega v 2. točki tega razpisa.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki
oziroma najemniki objektov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženci v investiciji.
Za objekt šteje stavba ali del stavbe, na katerem je bil izveden
investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v
katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe predstavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi.
Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni objekti in drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso predmet
pridobitve finančne spodbude.
Vlogo lahko vloži fizična oseba (upravičenec) oziroma njen zakoniti zastopnik ali skrbnik. Nadalje vlogo lahko vloži tudi oseba
(vlagatelj), ki ima pisno pooblastilo upravičenca ali upravnik
objekta, ki ga pooblastijo etažni lastniki.
Na razpisu lahko sodelujejo upravičenci, ki so izvedli enega ali
več investicijskih ukrepov na objektih, ki so zgrajeni na območju
občine Jesenice.
Upravičenec je upravičen do finančne spodbude samo, če je
posamezni investicijski ukrep izvedel izključno za celoten objekt.
Izjema sta:
 	investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva, ki se lahko izvede v več fazah, s tem da morajo biti ob
prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa in
 	investicijski ukrep toplotne izolacije in obnove fasade v večstanovanjski stavbi, ki se lahko izvede v več fazah, s tem da
morajo biti ob prijavi na razpis točno opredeljene faze investicijskega ukrepa.
Upravičenec je upravičen do finančne spodbude za investicijski
ukrep vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno biomaso, če je bil ukrep izveden v naseljih: Hrušica, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod
Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna oziroma v naseljih, kjer ni možnosti priklopa na plinovodno omrežje
ali na daljinsko ogrevanje. Kot dokazilo o nemožnosti priklopa

na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje) se šteje izjava sistemskega
operaterja te gospodarske javne službe (plinovodno omrežje –
Jeko-in, d. o. o.; daljinsko ogrevanje Enos-OTE, d. o. o.).

g) z a vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali
pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso
 	40 % cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika
toplote, vendar največ 1.100 € za celotni sistem.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za investicijske ukrepe, izvedene v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, kar se
dokazuje z računom za izvedbo investicijskega ukrepa (na računu mora biti obvezno točno navedeno, kdaj in kje je bila storitev opravljena/izvedena).

h) za sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto:
 	celotna finančna spodbuda se določi na osnovi vrednosti 8 € za vsak vgrajen delilnik na ogrevalo. Ne glede na
to celotna finančna spodbuda ne more presegati 20 %
vrednosti, izkazane z računi.
 	v primeru razdeljevanja z merilniki toplote največ 40 €
na stanovanje (npr. kalorimetri)

Postopek se vodi v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in
izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.).
Pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Šteje
se, da je vloga popolna, če je obrazec za vlogo pravilno izpolnjen
ter so predložena vsa zahtevana dokazila.
Če je vloga nepopolna, pristojni organ od upravičenca zahteva
dopolnitev vloge v 15 dneh od prejema poziva za dopolnitev
vloge. Če upravičenec vloge ne dopolni v roku, jo organ s sklepom zavrže.
Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo
dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki so podrobneje določeni
v Navodilu za izpolnitev vloge in določitev tehničnih kriterijev, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Vložena dokumentacija, ki je priloga vloge, se upravičencu ali
vlagateljem ne vrača.
Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o
dodelitvi finančne spodbude zahteva dodatno dokumentacijo,
iz katere je razvidno, ali so doseženi tehnični kriteriji za posamezni investicijski ukrep, ki so določeni v Navodilu za izpolnitev
vloge in določitvi tehničnih kriterijev. Stroški pridobitve te dokumentacije bremenijo upravičenca.
Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo odločbe o
dodelitvi finančne spodbude izvede kontrolo izvedenih
investicijskih ukrepov pri upravičencu. Če pristojni organ
ugotovi nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne
spodbude.
Postopek vodi in o njem odloča na prvi stopnji pristojni organ
občinske uprave, ki odloča o dodelitvi finančne spodbude z
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča
župan. Odločitev župana je dokončna.
4. Višina spodbude:
Višina spodbude za posamezen investicijski ukrep je:
a) 	za toplotno izolacijo podstrešja oziroma strehe, toplotno
izolacija stropa ali poda kleti:
 5 €/m²
b) za toplotno izolacijo in obnovo fasade:
 5 €/m²
 	dodatna sredstva za objekte nad 8 stanovanj, in sicer za
obnovo celotne fasade 60 €/stanovanje, za obnovo
polovice fasade 30 €/stanovanje, za obnovo četrtine
fasade 15 €/stanovanje (pri obnovi dela fasade mora biti
vsaka faza tehnološko zaključena celota).
c) 	za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata:
 25 €/m² oken in balkonskih vrat
d) za prehod na plinovodno omrežje:
 	100 €/priključek (kot priključek se upošteva požarna
pipa; za večstanovanjski objekt se šteje 1 priključek za
celotni objekt)
	Za prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava
toplotne postaje):
 	1,5 € na kW obračunske moči toplotne postaje za ogrevanje ali za pripravo sanitarne tople vode (STV), vendar
največ 1.000 € na celoten večstanovanjski objekt oziroma 200 € na večstanovanjski objekt z do vključno 3 stanovanj, za 4 ali več stanovanj pa največ 1.000 €.
e) za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode:
 200 €/toplotno črpalko.
f ) za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode:
 	125 €/m² vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma največ 1.000 € za celotni sistem.

i)

za vgradnjo termostatskih ventilov:
 	za vgradnjo termostatskih ventilov v vrednosti 15 na
ogrevalo, vendar ne več kot 20 % vrednosti, izkazane z
računi o izvedbi.

j)

za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema:
 	celotna finančna spodbuda se dodeli na osnovi vrednosti za 1 € na ogrevalo in 5 € na dvižni vod ogrevalnega
sistema, vendar ne več kot 20 % računa za izdelavo projektne dokumentacije.

5. Višina razpoložljivih finančnih sredstev
Za finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev so na podprogramu 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, proračunski postavki 9010 Energetska sanacija Proračuna
občine Jesenice za leto 2017 namenjena sredstva v višini 50.000
€ (petdeset tisoč evrov). Če skupna višina vloženih zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev za izvedene investicijske ukrepe
preseže za ta namen zagotovljena proračunska sredstva, se
sredstva upravičencem dodeljujejo proporcionalno znižano.
6. Rok za predložitev vloge
Rok za predložitev vlog je od 27. 2. 2017 do vključno 27. 3.
2017. Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila je treba
oddati na Občini Jesenice, in sicer v Sprejemno-informativni
pisarni v času uradnih ur – osebno, ali priporočeno po pošti na
naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2017.
Vse nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s sklepom zavržene.
7. Kraj in čas, ko zainteresirani dobijo razpisno
dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo od 27. 2.
2017 do poteka razpisnega roka na Občini Jesenice, v Sprejemno-informativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v času
uradnih ur ali na spletni strani Občine Jesenice, http://www.jesenice.si.
8. Dodatne informacije
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
pokličete na 04 586 92 46, in sicer v času uradnih ur od dneva
objave javnega razpisa do vključno 27. 3. 2017.
Za dodatne informacije (zapisnik energetsko svetovalne pisarne) sta vam na voljo tudi energetska svetovalca g. Andrej Svetina in g. Jožef Pogačnik – ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270
Jesenice, 04 586 39 87, elektronski naslov: ensvet@telesat.si.
OPOMBA: V Javnem razpisu za dodelitev finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine
Jesenice so v letu 2017 izhodišča za merila zahteve EKO SKLADA
za leto 2016.
OBVESTILO: Javnost obveščamo, da se projekt dodeljevanja finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih na območju Občine Jesenice z letom 2017
zaključuje.
Številka: 360-1/2017
Datum: 6. 2. 2017
Tomaž Tom Mencinger,
ŽUPAN

9

Jeseniške novice, petek, 24. februarja 2017

Zanimivosti, razpisi

"Razmišljajte z lastno glavo!"
"Ni mi žal, da sem se vpisal na Gimnazijo Jesenice! Treba pa je delati, morali se boste učiti, druge možnosti ni. Če se boste, ne bo težav,"
je devetošolcem položil na srce vsestranski dijak Andraž Maier.
Na Gimnaziji Jesenice so letos razpisani trije
splošni in en športni oddelek.
si lahko večino učbenikov
izposodijo na šoli.
Posebno pozornost so namenili predstavitvi športnega oddelka, saj jeseniško gimnazijo obiskuje vrsta
odličnih mladih športnikov,
ki uspešno združujejo šport
in šolo. O dvojni karieri je
govorila nekdanja dijakinja
in uspešna smučarka Petra
Robnik. Profesorji so pred-

Devetošolce je
navdušila tudi
informacija, da na
Gimnaziji Jesenice za
malico lahko izbirajo
med kar šestimi
meniji ...

Vsestranski dijak in udeleženec matematične olimpijade v
Hongkongu Andraž Maier je devetošolcem govoril o
prednostih šolanja na Gimnaziji Jesenice.

Številka: 352-3/2017
Datum: 24. 2. 2017
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/2010 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/2011 in spr.) ter 394. sklepa Občinskega sveta
Občine Jesenice z dne 27. 10. 2016 objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LASTI OBČINE JESENICE
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
2. Predmet prodaje je:
1. Stanovanje z ID oznako 2172-203-3 v skupni izmeri 58,2
m2, na naslovu Hrušica 49, 4276 Hrušica. Izhodiščna cena
znaša 27.500,00 EUR. Najemnica stanovanja ima prednost
pri nakupu omenjenega stanovanja. Številka energetske izkaznice: 2015-212-216-18329, veljavna do 24. 4. 2025. Energetski razred F (158 kWh/m2a).
3. Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je
v last Občine Jesenice.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu:
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z
oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE
STANOVANJA)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-pošto pošiljatelja.

stavili tudi uspehe na tekmovanjih, nemško jezikovno diplomo, številne ekskurzije in tabore, dramski festival ...
Zatem pa so nekaj tega,
kar se dogaja na šoli, prika-

Lahko so si ogledali tudi nekaj vzorčnih ur pouka, med drugim pri informatiki, kjer so jim
predstavili delo z robotki.
cem položil na srce vsestranski dijak Andraž Maier, odličen matematik, fizik in astronom, udeleženec matematične olimpijade v Hongkongu, obenem
pa tudi član akrobatske
skupine Leteči medvedki.
In naj razmišljajo s svojo

zali dijaki: gimnazijski
pevski zbor, plesalka, akrobatska skupina Leteči medvedki ... "Ni mi žal, da sem
se vpisal na Gimnazijo Jesenice! Treba pa je delati,
morali se boste učiti, druge
možnosti ni. Če se boste,
ne bo težav," je devetošol-

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA O DODELITVI
POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA,
GOZDARSTVA IN PODEŽELJA ZA LETO 2017

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od
izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.:
01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000017 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v
roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice je objavila Javni razpis o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2017.
Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa, so:
Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo;
Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih;
Ukrep št. 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji;
Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu;
Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;
Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih
in gozdarskih programih;
Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.

5. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki
o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe,
so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P10,
Marija Lah, vsak delovni dan od dne objave javne ponudbe
dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 13. 3. 2017, do 15.
ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

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.
Rok za prijavo je 15. 3. 2017.
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 13. 3.
2017 po 15. uri, ne bodo upoštevane.

OBVESTILO

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega
zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb
oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.

Občina Jesenice obvešča, da bosta od ponedeljka, 27. februarja
2017, dalje na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. pod
rubriko Javna naročila in razpisi, objavljena dva javna razpisa na
področju športa:

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor,
soba P10, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

glavo ter naj sami sprejmejo odločitev, na katero srednjo šolo se bodo vpisali,
jim je še svetoval. Zatem
so dijaki obiskovalce popeljali po šoli, kjer so bili
navzoči pri nekaterih urah
pouka, da so v živo spoznali šolski utrip.

www.jesenice.si

seboj in tako tudi lažje pomagajo drug drugemu. Vsa
štiri leta pripravljajo dijake,
da so uspešni na maturi in
da lahko izberejo študij v
Sloveniji ali tujini. "Smo
majhna in varna šola, pri
nas ni varnostnikov, temveč
le dežurni dijaki," je poudarila Dornigova. Na šoli imajo močan šolski sklad, dijaki

1. Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v letu 2017
2. Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo
programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2017
Župan Tomaž Tom Mencinger

www.jesenice.si

Desetega in enajstega februarja so po vseh srednjih šolah potekali informativni
dnevi za devetošolce, tudi na
Srednji šoli Jesenice in Gimnaziji Jesenice. Devetošolcem smo se pridružili na
Gimnaziji Jesenice, kjer so
jim šolo najprej predstavili
ravnateljica Lidija Dornig in
profesorji. Ravnateljica je
poudarila, da so ena manjših, a kvalitetnih gimnazij,
na kateri se vsi poznajo med

www.jesenice.si

Urša Peternel
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Mladi
Deset zlatih
tekmovalcev
Vseh deset tekmovalcev Glasbene šole Jesenice
je na regijskem tekmovanju prejelo zlato
priznanje in se uvrstilo na državno tekmovanje.

Predstavnica hrvaške
ambasade v vrtcu
V vrtcu Jesenice so iz potreb, ki so nastale zaradi pestre nacionalne in jezikovne sestave, ustvarili
inovacijski projekt Ustvarjamo prostor za vse, s katerim uspešno pospešujejo vključevanje otrok
priseljencev.
Andraž Sodja

Klavirski trio MET / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel
V Tržiču in Radovljici je
potekalo Tekmovanje mladih glasbenikov Gorenjske,
ki se ga je udeležilo tudi
deset mladih glasbenikov
Glasbene šole Jesenice. Kot
je povedala ravnateljica Martina Valant, so prav vsi prejeli zlato priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje.
V disciplini harmonika sta
nastopila Zala Zarja Mesec,
ki je tekmovala v 1. b kategoriji, in Aleš Jakopič, ki je tekmoval v 1. c kategoriji, oba
učenca iz razreda Diane
Šimbera. V disciplini trobenta je v 1. a kategoriji tekmoval Luka Noč ter v 1. c
kategoriji Kevin Kuralt.
Hornist Maks Kermc je tekmoval v kategoriji 1. a. Vsi
trije trobilci so iz razreda
Gašperja Breznika, njihova
korepetitorka je Monika
Toman. Tolkalec Dominik
Čepič je tekmoval v disciplini 1. a, Valentin Ravnik pa je
nastopil v disciplini jazz –

solo, I. kategorija, mentor je
Boštjan Gradišek, korepetitorka Saša Golob. V disciplini komorne skupine je nastopil klavirski trio MET, ki
ga sestavljajo Eva Kramar –
violina, Tezej Križanič Žorž
– violončelo, Marko Ponjavić – klavir, mentorica pa je
Klavdija Jarc Bezlaj.
Kevin Kuralt, Maks Kermc,
Dominik Čepič in Klavirski
trio MET so kot tekmovalci z
največ točkami v svoji kategoriji nastopili tudi na Koncertu prvonagrajencev.
Letošnje 46. tekmovanje
mladih glasbenikov Republike Slovenije bo prvič potekalo na Gorenjskem, tudi na
Jesenicah. V dvorani Kolpern bo od 6. do 9. marca
potekalo tekmovanje v disciplini tolkala. Predstavili se
bodo mladi tolkalci glasbenih šol, ki so na regijskem
tekmovanju prejeli zlato
priznanje, in dijaki obeh
konservatorijev in umetniških gimnazij ter študenti
tolkal akademije za glasbo.

Jeseniške vrtce je 14. februarja obiskala Božena Leš,
pooblaščena ministrica
hrvaškega veleposlaništva v
Sloveniji, in sicer v sklopu
inovacijskega projekta
Ustvarjamo prostor za vse,
ki ga izvajajo v osmih oddelkih vrtca Jesenice. Kot je
povedala Mateja Ban iz vrtca
Jesenice, je projekt nastal iz
potrebe in nuje v vrtcu in ga
izvajajo že drugo šolsko leto,
v tem času pa so vsebine in
programe s področja vključevanja otrok priseljencev v
vzgojno-izobraževalni program uspešno predstavili
tudi na nacionalnih in mednarodnih konferencah.
"Jesenice so nedvomno eno
najbolj kulturno in jezikovno mešanih mest v Sloveniji. Zato je tudi v vrtec vključenih veliko otrok, ki izhajajo iz drugih kulturnih in
jezikovnih okolij. Zavedamo
se, da znanje jezika okolja
pomeni tudi lažje in kvalitetnejše vključevanje v družbeno okolje in otrokom
omogoča enakopravno vlogo
v družbi ter boljši učni
uspeh. Zato se strokovni
delavci že v predšolskem
obdobju trudimo oblikovati
nov, inovativen jezikovni
model za delo z otroki priseljenci. Pri otrocih in zaposlenih želimo spodbuditi
zavedanje, da nas drugačnost bogati, ne ogroža. Zato
v vrtcu organiziramo različ-

Otroci so se pooblaščeni ministrici Boženi Leš predstavili s kulturnim programom in jo
povsem prevzeli.
ne dogodke, na katere povabimo tudi starše otrok, da
nam predstavijo svojo kulturo, jezik in običaje. Na tak
način otroci spoznavajo različne jezike, običaje in se
navajajo na strpnost, sprejemanje drugačnosti in sobivanje z drugače mislečimi.
Se pa strokovni delavci tudi
zavedamo pomena maternega jezika. Zato starše priseljence spodbujamo, da v
okviru družine negujejo in
ohranjajo svoj materni jezik
in kulturo. Saj dobro znanje

maternega jezika pomeni
dobro osnovo za učenje
tujih jezikov."
Ker so želeli otrokom in staršem kar najbolje pomagati
pri integraciji, so se obrnili
na različna konzularna predstavništva v Sloveniji in jih
zaprosili za donacije otroške
literature v tujih jezikih.
"Pisali smo na veleposlaništva Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,
Črne gore, Makedonije,
Albanije, Avstrije ter na veleposlaništvo Združenega kra-

ljestva Velike Britanije in
Severne Irske. Odzvali so se
na skoraj vseh veleposlaništvih, predstavniki Albanske
in Hrvaške ambasade pa so
tudi sami osebno obiskali
naš vrtec in prinesli otroške
slikanice, ki jih imamo v
mednarodni knjižnici in so
na voljo otrokom in staršem
priseljencem, saj jih želimo
podpreti pri ohranjanju
maternega jezika, izposodijo
pa si jih tudi slovenski starši,
ki na tak način spoznavajo
druge kulture."

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

K i m

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

kava Barcaffe 250 g

www.gorenjskigl

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

as.si

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!

1EU0
R

Redna cena priročn
ika je 12,50 EUR.
Če ga kupite ali naro
čite na
Gorenjskem glas
u, je cena le
+p
o št n i n a
Priročnik lahko kup
ite na Gorenjskem
glasu, Bleiweisov
4 v Kranju, ga naro
a
čite po tel. št.: 04/
201 42 41 ali na:
narocnine@g-gl
as.si.

bombažna brisača
50 x 100 cm

Hči varuHa

spominov
Prevedla Lili Potpara

www.gorenjskiglas.si

vodnik
po naravi
Gobe

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

E d w a r d s

roman
Hči varuha spominov
knjiga
Ena žlahtna
štorija
Popust in darilo
veljata le za fizične osebe.
Daril ne
pošiljamo po
pošti. Količina
daril je omejena.
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Sankaški memorial
v Savskih jamah
Na sankališču v Savskih jamah je Sankaški klub Jesenice tudi letos pripravil tradicionalni Sankaški
memorial, s katerim se poklonijo vsem preminulim sankačem.
Andraž Sodja
Sankaška proga v Savskih
jamah je ob slovenskem
kulturnem prazniku 8. fe-

bruarja gostila sankače štirih slovenskih sankaških
klubov na tradicionalnem
Sankaškem memorialu, ki
ga v spomin na preminule

sankače pripravlja Sankaški
klub (SAK) Jesenice. Na izvrstno pripravljeni sneženi
progi so tekmovalci nastopili s športnimi in samote-

žnimi sanmi ter pri spustih
dosegali odlične čase. Prvo
mesto med šolarkami je zasedla Meta Mekina, SAK
Jesenice, pri šolarjih pa Vid
Kralj, ravno tako iz domačega sankaškega kluba.
Med dečki je slavil jeseniški
tekmovalec Blaž Mekina,
pri mladinkah pa Tina Velikanje iz Sankaškega kluba
Idrija. Pri članicah je najhitrejši čas dosegla Tanja
Kralj iz Podljubelja, pri starejših članicah Irma Klinar,
SAK Jesenice, pri veterankah Mojca Petač, ki je nastopila samostojno, in pri
starejših veterankah Barbara Rev, SAK Jesenice. Med
starejšimi veterani je z veliko prednostjo slavil član
SAK Jesenice Vinko Lavtižar, med veterani pa Stanko
Koler iz SAK Idrija. Med

Tekmovalni spust zmagovalnega jeseniškega dvoseda Rev-Mekina

Zmagovalci med člani Klemen Rev (SAK Jesenice), Miha
Lavtar (ŠD Domel Železniki) in Klemen Meglič (Podljubelj)
starejšimi člani je prvo mesto zasedel Uroš Bahun iz
Športnega društva Lom, pri
članih pa domači predsednik kluba Klemen Rev.
Med mladinci je najboljši
čas dosegel Andraž Jereb iz
SAK Idrija, v dvosedu pa
dvosed Rev-Mekina iz sankaškega kluba Jesenice.
Kot je po zaključku tekme
povedal predsednik društva Klemen Rev, je tekma

izvrstno uspela: "Vreme
nam je bilo naklonjeno,
tako smo lahko pripravili
odlično utrjeno progo. Najpomembneje je, da nam je
uspelo tekmovanje izpeljati brez poškodb, posebno
pa nas veseli, da se v sankaški šport vključujejo
mladi, tudi tisti, ki niso v
klubih, a pri nas so na rekreativnih tekmah dobrodošli vsi.«

V spomin na Janka Kavalarja
Janko Rabič
Člani Društva upokojencev
Jesenice so na kegljišču
Podmežkla na Jesenicah organizirali četrto tekmovanje
v kegljanju na asfaltu v spomin na Janka Kavalarja,
nekdanjega uspešnega tekmovalca, organizatorja tega
športa med upokojenci in
zaslužnega za dolgoletno
medsebojno sodelovanje in
prijateljevanje s kegljači v
Šentjakobu na Koroškem.
Nastopili so člani društev
upokojencev z Jesenic, Slovenskega Javornika in Šentjakoba. Pri ženskah so bile
najboljše tekmovalke doma-

čega kluba. Zmagala je
Tončka Sabolič pred Vero
Rozman in Angelco Rupnik.
Pri moških je prvo mesto
osvojil Aleks Jesensko iz
Društva upokojencev Šen-

tjakob, drugi je bil Danilo
Pavli in tretji Branko Bakič,
oba iz Društva upokojencev
Jesenice. Medalje je najboljšim izročil sin Janka Kavalarja Jani Kavalar.

Gost srečanja Črt Kanoni
Janko Rabič

25

f e b r ua r

Gost Albine Seršen je bil tokrat Črt Kanoni.
Kanoni, doma iz slovenske
prestolnice, je v pogovoru strnil zgodbe iz mladosti, o svoji poklicni poti ter predstavil
knjigo Moj oče, psihiater Kanoni, ki pripoveduje o življe-

nju in delu pionirja slovenske psihiatrije dr. Janeza Kanonija. Morda kot zanimivost
velja zapisati, da se je odločil,
da se včlani v Društvo upokojencev Jesenice.

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Pri Društvu upokojencev Jesenice pozornost namenjajo
vsem pomembnim praznikom. Letošnji slovenski kulturni praznik so združili z
82. srečanjem z znanimi ljudmi iz domačega okolja. V
programu so za uvod nastopili člani društvenega moškega pevskega zbora pod vodstvom Mire Mesarič, nekaj
Prešernovih pesmi sta prebrala Darka Rebolj in Henrik
Lužnik. V nadaljevanju je
voditeljica družabnih srečanj
Albina Seršen tokrat posegla
nekoliko širše v slovenski
prostor. Gost je bil znani radijski in televizijski novinar
ter tudi pisatelj Črt Kanoni,
sicer po izobrazbi sociolog.

Dan
veselih
ust

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče
23.2. Debeli četrtek / Glavni trg
26.2. Otroško pustovanje / Dvorana Primskovo

www.visitkranj.com
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Vam nagaja tiskalnik?
• Ne potegne papirja?
• Je slaba kvaliteta izpisa?
• Tiska prazne liste?
• Je tiskalnik čisto mrtev?
Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

V Glasbeni šoli Jesenice so letošnji abonma posvetili jeseniškim glasbenikom in skladateljem. Doslej
so nastopili violončelist Gregor Fele, kitarist in skladatelj Klemen Smolej in Neža Torkar s harmoniko.
En večer pa so posvetili jeseniškemu skladatelju Petru Kopaču.

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne
tiskalnike je ta brezplačen.
Kupon za popust velja do 31. 3. 2017.

elektronika in mikroračunalniki

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Večgeneracijski
center
Urša Peternel
Na Jesenicah je zaživel Večgeneracijski center Gorenjske. Gre za skupen gorenjski projekt, nosilka je Ljudska univerza Kranj, Ljudska
univerza Jesenice pa je ena
od partneric, ki bo tako kot
drugi (Ljudska univerza
Kranj, Ljudska univerza
Radovljica in Zavod O Škofja Loka) izvajala različne
preventivne programe.
"Namen projekta je izvajanje aktivnosti, s katerimi pripadnike različnih ranljivih
ciljnih skupin z območja
Zgornje Gorenjske aktiviramo in integriramo za uspešno delovanje v skupnosti.
Za lažje in boljše vsakdanje
življenje starejših, iskalcev
zaposlitve, priseljencev,
invalidnih oseb, otrok in
mladostnikov organiziramo
izobraževanja, različna
neformalna druženja, družabne prireditve, delavnice
in tečaje, namenjene socialnemu vključevanju in medkulturnemu povezovanju,"
je povedala Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice.

Abonma jeseniških
glasbenikov in skladateljev

Iskalcem zaposlitve so na
voljo tečaji tujih jezikov,
uspešnega komuniciranja
ter delavnice učinkovite
predstavitve delodajalcu.
Otroke in mladostnike ozaveščajo o nedovoljenih substancah in poživilih, na voljo
so jim individualna učna
pomoč, delavnice branja,
pisanja in razvoja besednega
zaklada ter sodelovanje pri
verižnem eksperimentu … S
sodelovanjem pri izvajanju
prireditev v skupnosti, obiski
domov starejših in različnih
društev širijo tudi socialno
mrežo otrok in mladine s
posebnimi potrebami. Za
starše pripravljajo delavnice
o vzgojnih prijemih, na
osnovi katerih bodo uspeli
prepoznati nezdrave vedenjske vzorce. Lahko se bodo
vključili tudi v skupino za
samopomoč, kjer bodo delili
izkušnje, stiske in rešitve.
Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni
sklad v okviru Operativnega
programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020.

Urša Peternel
Ob letošnjem jubileju Glasbene šole Jesenice so abonmajski koncerti obarvani
povsem jeseniško, saj jih
oblikujejo jeseniški glasbeniki in skladatelji. Na prvem
je nastopil Jeseničan, violončelist Gregor Fele skupaj z
violinistko Boženo Angelovo, koncert pa je nosil naslov
Historično: Sodobno. Gregor Fele je študiral na ljubljanski Akademiji za glasbo,
študij nadaljeval na salzburškem Mozarteumu, kjer je
končal podiplomski študij
violončela in podiplomski
študij baročnega violončela.
Je član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.
Drugi abonmajski večer je v
džezovskih ritmih oblikoval
Jeseničan, kitarist Klemen
Smolej, ki je nastopil v džezovskem triu KlemnsSimonekkKLemens (Klemen
Smolej – kitara, Simone
Serafini – bas, Klemens
Marktl – bobni), izvajali pa
so avtorske skladbe Klemena Smoleja. Pri eni izmed
skladb se jim je pridružil
tudi pevec Miha Rebernik.
Klemen Smolej je kitarist,
skladatelj, aranžer in pedagog. Po zaključenem študiju

klasične kitare na Akademiji
v Ljubljani je nadaljeval študij džezovske kitare na
Deželnem konservatoriju za
džez v Celovcu. Je redni profesor na Konservatoriju za
glasbo v Ljubljani, kjer poučuje džezovsko kitaro.
Tretji abonmajski koncert je
oblikovala Neža Torkar na
harmoniki. Večer je poimenovala Med Balkanom in
Bachom. Harmoniko se je s
sedmimi leti začela učiti na
Glasbeni šoli Jesenice, šolanje nadaljevala na Srednji
glasbeni in baletni šoli v
Ljubljani, zatem z najvišjo
oceno diplomirala na Visoki
šoli za glasbo Franz Liszt v
Weimarju in z odliko zaključila tudi magistrski študij.
Kot solistka in v različnih
komornih zasedbah in orkestrih je prejela vrsto nagrad
na regijskih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih.
Četrti večer pa so posvetili
jeseniškemu skladatelju
Petru Kopaču, večer skladb
Petra Kopača sta izvedla violinist Andrej Kopač in pianist Klemen Golner. Skladatelj Peter Kopač je diplomiral iz kompozicije in klavirja
na Akademiji za glasbo v
Ljubljani, njegova dela izvajajo v Evropi in ZDA.

Andrej Kopač (violina), skladatelj Peter Kopač in Klemen
Golner (klavir)

Neža Torkar s harmoniko

IZLET / OD 30. MARCA DO 2. APRILA 2017

Krakov in Visoke Tatre
Violončelist Gregor Fele in Božena Angelova / Foto: Sašo Valjavec

: 255

€

Vabimo vas za izlet na Poljsko. Obiskali bomo Zakopane, športno letovišče pod Visokimi Tatrami, in rudnik
soli v mestu Wieliczka. V Krakovu si bomo ogledali vse večje znamenitosti mesta, ki ga zaradi številnih cerkva imenujejo tudi poljski
Rim. Zadnji dan se bomo odpeljali do koncentracijskega taborišča
Auschwitz-Birkenau. Po ogledu sledi vožnja v mesto Zywiec, kjer
stoji slavna pivovarna Zywiec, in nato domov. Na izletu bodo z vami
sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bodo potrudili, da vam bo še
posebej lepo.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite po tel. št.: 04/201 42 41
ali Grega Flajnika na 031 38 26 25.
Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju
ali pišete na: narocnine@g-glas.si.
Organizator:

www.gorenjskiglas.si

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu,
lokalno vodenje v Krakovu, lokalno vodenje po spominskem parku Auschwitz,
vstopnino v pivovarski muzej in pokušino piva, vstopnino v rudnik soli Wieliczka,
lokalno vodenje, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije s tremi zvezdicami
na območju Zakopanov in Krakova v dvoposteljni sobi, vodenje aranžmaja, organizacijo ter DDV.

Tihožitja in akti
Igor Kavčič
Eden prepoznavnejših slovenskih slikarjev Franc
Vozelj se na Jesenicah spet
predstavlja po treh desetletjih. Takrat v Razstavnem
salonu Dolik, zdaj v Galeriji
Kosove graščine, kjer razstavlja več kot štirideset del,
izključno olj na platnu, v
enem izmed okvirjev pa si
lahko ogledamo tudi nekaj
skic, ki so običajno predhodnica, preden stopi pred
veliko platno. Na ogled je
postavil zanj značilna tihožitja in akte, tako male kot
velike formate.

"Pri pregledu likovnih del
sledimo logični in umirjeni
kontinuiteti slikarjevega
ustvarjanja. Skoraj vsako
novo nastalo likovno delo
pomeni korak k estetski
popolnosti likovne harmonije, cilju vsakega likovnega
ustvarjalca, ki je plod potrpežljivosti in osebne zavzetosti
avtorja ob vsakodnevnem
soočanju z napornim slikarskim delom," je ob razstavi
povedal kustos razstave
Aljaž Pogačnik iz Gornjesavskega muzeja. Na razstavi je
nekaj slik, ki so nastajale več
let, nekaj pa jih ima tudi
letošnji datum, kar pomeni,

Foto: Silvo Kokalj

CEN A

Kitarist Klemen Smolej z zasedbo

Franc Vozelj ob eni svojih slik z letnico 2017
da jih je slikar zaključeval v
dneh pred samo razstavo.
"Najnovejše še dišijo po barvi," v duhovitem tonu pove
Franc Vozelj, "če mi slika ne

ustreza, jo odložim – in šele
čez nekaj časa nadaljujem z
delom, včasih pa jo celo preslikam." Razstava bo na
ogled do 5. marca.
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Vse za sanjsko poroko
V banketni dvorani Kolperna na Jesenicah je tik pred valentinovim potekal Poročni sejem, ki ga vsako
leto pripravi Gornjesavski muzej Jesenice.
Urša Peternel
Kot je povedala koordinatorka Nina Hribar, so letos
k sodelovanju privabili 14
ponudnikov poročnih storitev, ogledati si je bilo mogoče poročne prstane, poročne šopke, se posladkati s
pecivom in se dogovoriti za
poročno torto, fotografira-

nje, poročno kosilo ali catering, celo najem limuzine,
predstavljali so smernice ličenja … Letos prvič je potekal tudi sejem rabljenih
svečanih oblačil, od poročnih do maturantskih. Novost so bile tudi delavnice
izdelovanja topov za konfete, risane fotografije, izdelovanja poročnih šopkov,

potekala pa je tudi predstavitev smernic poročnega ličenja. Sanja Ibrčič je predstavljala smernice poročnega make-upa. Kot je povedala, so želje nevest različne, večina pa si na poročni
dan želi imeti poudarjene
predvsem oči. Najbolj znan
jeseniški zlatar Franci Lavtižar je povedal, da pari iz-

birajo zlasti prstane iz rumenega in belega zlata,
ženske s kamenčki, običajno pa za oba prstana skupaj
namenijo od štiristo do
šeststo evrov ...
Skratka, na enem mestu je
bilo mogoče izvedeti vse,
kar je potrebno za organizacijo najbolj sanjske poroke ...

Iz policijskih beležk
Tatvine koles z vozil in vlom
Jeseniški policisti so obravnavali dve prijavi tatvin pnevmatik s platišči z vozil. Na Koroški Beli je neznani storilec kolesa odtujil z dveh avtomobilov, na Slovenskem Javorniku pa
z enega. Na Hrušici je bilo v en avtomobil tudi vlomljeno.
Storilec je odtujil orodje.

Nesreča zaradi premajhne varnostne razdalje
Na Jesenicah sta zaradi premajhne varnostne razdalje trčila
dva avtomobila, nastala je materialna škoda, je bil pa to lani
razlog za okoli deset odstotkov nesreč na gorenjskih cestah.
"Zato pozivamo voznike, naj upoštevajo to pravilo in naj
vozijo na takšni razdalji, da se bodo lahko varno ustavili v
vsaki situaciji. Suha cesta naj jih ne zavede, razmere še niso
dobre, na cestah je lahko pesek od posipa, ponekod pa so
ceste lahko tudi spolzke," je povedal Bojan Kos s Policijske
uprave Kranj.

Pozvonila zato, da bi kradla
Neznana ženska je v stanovanjskem bloku na Cesti Cirila
Tavčarja na Jesenicah pristopila do vrat starejše domačinke
in ji po vstopu v stanovanje začela ponujati oziroma prodajati različne manjše stvari. Ko je stanovalka njeno ponudbo
zavrnila in jo odslovila, jo je prosila še za kozarec vode, ki ji
ga je dala, ni bila pa takrat dovolj pozorna na njeno ravnanje
v stanovanju, saj ji je vmes s police odtujila denar. Storilka
je stara okoli 50 let, visoka je približno 160 cm, ima temnejšo polt in kratko pristrižene temnorjave lase. Oblečena je
bila v daljšo sivo bundo in črne škornje.

Prepovedana droga
Nina Hribar in Anja Kolbl iz Gornjesavskega muzeja
Jesenice: novost je bil sejem rabljenih poročnih oblek.

Miro Cerkovnik se je predstavljal s ponudbo slaščic in
poročnih tort.

Policisti so na Jesenicah obravnavali 20- in 28-letnega domačina, ki sta imela pri sebi manjšo količino snovi, zelo
verjetno drogo, marihuano in speed. Snovi so zasegli, zoper
osumljenca pa policisti vodijo postopke.

Udarne jame

Sanja Ibrčič je predstavljala smernice poročnega ličenja,
njen model je bila Sandra Kuzmič.

Zlatar Franci Lavtižar je povedal, da se pari večinoma
odločajo za prstane iz rumenega in belega zlata.

Peter Prevc kot blagovna znamka
V centru Plavž Coworking so gostili Mino Lavtižar, dekle našega najuspešnejšega smučarskega
skakalca Petra Prevca.
Urša Peternel
V centru Plavž Coworking so
v sklopu dogodka Blue Spot
gostili Mino Lavtižar, dekle
našega najuspešnejšega
smučarskega skakalca Petra
Prevca, ki je govorila o blagovni znamki Peter Prevc.
Mina je poslovna skrbnica
blagovne znamke, ki sta jo
zaščitila tudi na uradu za intelektualno lastnino. Ko so se
namreč začeli njegovi skakalni uspehi, je postal zanimiv
tudi za podjetja, celo več, že
tretje leto je bil Peter Prevc
izbran za najboljšo športno
blagovno znamko v Sloveniji.
Tako sta z Mino oblikovala
logotip, ki ga sestavljata dve
črki P v modri barvi, ki sta
obrnjeni tako, da ponazarjata
krila, mogoče miniaturo skakalca, nekateri v znaku celo

vidijo lisico, orla ... Obenem
pa sta zasnovala spletno trgovino, v kateri je mogoče kupiti izdelke znamke Peter
Prevc: od kap in majic do pu-

loverjev. Ob tem je Mina povedala, da blagovno znamko
Peter Prevc želita povezovati
z določenimi vrednotami,
zato je zelo pomembno, kako

Mina Lavtižar, dekle Petra Prevca, je poslovna skrbnica
blagovne znamke Peter Prevc.

se Peter obnaša v javnosti.
Pomembno je tudi vzdrževanje stika z oboževalci, se pa
tudi pri nakupih v spletni trgovini zelo odražajo Petrovi
uspehi oziroma trenutni
slabši rezultati ... Mina Lavtižar je sicer prokuristka v podjetju Peter Prevc, d. o. o, za
spletno trgovino pa skrbi
sama, le če je naročil res veliko, ji na pomoč priskoči njena mama. Med oboževalci so
najbolj priljubljene kape z
logotipom, pri otrocih pa majice. Precej naročil dobita
tudi iz tujine, zlasti iz Nemčije, Avstrije in Poljske, tudi iz
Skandinavije in Rusije. Kape
jima izdelujejo v Sloveniji,
druga oblačila pa v tujini, v
različnih evropskih državah.
Po Mininih besedah skrbita,
da so izdelki kakovostni, tudi
na račun nekaj višje cene.

Policisti so obravnavali več poškodovanj pnevmatik in platišč na vozilih, ker so vozniki prevozili udarne jame. Pri taki
vožnji so vozniki vozila poškodovali med drugim na Slovenskem Javorniku, udarne jame pa so se pojavile še na nekaterih drugih cestah, tudi na Hrušici. "Pojav udarnih jam in
poškodbe vozišča v zimskem času sicer niso redkost, lahko
pa povzročijo predrtje pnevmatike ter poškodbe platišč in
podvozja, v hujših primerih pa tudi izgubo nadzora nad vozilom, če bi vozniku volan "iztrgalo iz rok" ali bi vozilo nenadzorovano spremenilo smer. "Zato svetujemo previdno
vožnjo, ustrezno varnostno razdaljo ter bolj pozorno spremljanje prometa in razmer na cestah," svetujejo policisti.

Grobo razgrajal na avtobusu
Jeseniški policisti so na Hrušici pridržali hrvaškega državljana, ki je na avtobusu grobo kršil javni red in mir. Hrvat je
pijan vpil in razgrajal, med vožnjo pa je zelo oviral tudi voznika avtobusa, saj je grabil za volan, voznika pa za roke.
Nedostojno se je vedel še do jeseniških policistov. Zaradi
prekrškov zoper javni red in mir je bil pridržan.

Vozil kar dvesto tri kilometre na uro
Gorenjski prometni policisti so na zgornji gorenjski avtocesti obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s
hitrostjo 203 km/h, kar je bistveno nad dovoljeno omejitvijo
110 km/h. Problematična je bila tudi varnostna razdalja in
nepravilno izključevanje z avtoceste.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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SUDOKU jn 03

Sudoku s končno rešitvijo

9 5
7
6 3
2 8
4 6
7

8

8 4
1 5

Pica s kranjsko klobaso
Praznujmo pusta, da nam bo odgnal mrzlo in ledeno zimo. Privoščimo si okusno jed s svetovno
znano kranjsko klobaso.

7

Jelka Koselj

9 2
8 5

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

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=A, 2=K, 3=O, 4=Ž, 5=Č, 6=I, 7=N, 8=G, 9=M), od leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je KRIŽEMPOT.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je IZBIRA DARIL ZA VALENTINOVO. Sponzor križanke je ZLATARSTVO LAVTIŽAR, Franci Lavtižar, s.
p., Cesta Maršala Tita 19, Jesenice; 04 29 42 270, franci.
lavtižar@siol.net. Velika izbira unikatnih izdelkov iz žlahtnih kovin. Podarjajo tri nagrade: nakup nakita v vrednosti 20
evrov: Stane Jarc, Škofja Loka, in Sonja Guštin, Breznica;
nakup nakita v vrednosti 10 evrov: Marjan Ručigaj, Jesenice.
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Zlatarstvu Lavtižar.

Za testo potrebujemo: 45–50
dag bele ali pirine gladke
moke, 3 dag svežega kvasa ali
1 zavitek suhega kvasa, 1 žličko sladkorja, pol žličke soli,
pol dl oljčnega olja, 2–3 dl
mlačne vode.
Za namaz: 2 kranjski klobasi
ali klobasi za kuhanje (skupaj 40 dag), paradižnikove
pelate iz pločevinke (40 dag)
ali 4 sveže paradižnike, 5–10
dag sesekljanega česna, 3 žlice
oljčnega olja, kozarec šampinjonov v slanici (28 dag), 4
žlice sesekljanega peteršilja
ali 2 žlici posušenega, poper,
20 dag ribanega sira, malo
kaper in oliv ter mast za
pekač. Po želji pa še 2–4 jajca, 1 debelejšo čebulo in maščobo za jajca.
Priprava testa: Iz svežega
kvasa pripravimo kvasec
tako, da kvas nadrobimo v
posodo, dodamo nekaj žlic
mlačne vode, ščepec sladkorja in moke. Posodo postavimo na toplo za 20 minut,

da kvas vzhaja. Če imamo
suhi kvas, ga namočimo v
nekaj žlic tople vode. Moki v
skledi naredimo jamico,
vanjo vlijemo kvasec in
toplo vodo, ob robu pa sol in
olivno olje. Zamesimo gladko testo. Posodo pokrijemo
in jo postavimo v topel prostor za 20–30 minut, da
testo vzhaja in se podvoji.
Namaz: Klobasi skuhamo
tako, da v vreli vodi počasi

Sponzorja križanke sta Gostilna pri Jurču in Društvo križemkražem. V prostorih gostilne bo v soboto, 11. 3. 2017, turnir v
križemkražmu. Turnir bo potekal ves dan, možen bo ogled pa tudi preizkus oziroma seznanitev z igro. Za naše reševalce
so pripravili tri nagrade: 1. komplet namizne igre KK, 2. kosilo za dve osebi, 3. malica za dve osebi. Nagrade za križanko
lahko dobite že na dan turnirja v Gostilni pri Jurču.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

OPRAVEK

GRMIČASTA
RASTLINA,
RODODENDRON

NERODEN,
OKOREN
ČLOVEK

1

NAJVEČJE
MESTO V
HERCEGOVINI

IME ARMENSKEGA
REŽISERJA
BEKNAZAROVA

peteršilj in malo popra, premešamo in odstavimo z
ognja. Pekač namastimo z
mastjo.
Izdelava pice: Vzhajano testo na mizi še malo pregnetemo. Razvaljamo ga v velikosti pekača in damo na pekač.
Testo najprej namažemo z
malo olja. Na testo razporedimo paradižnike, nanje
posujemo šampinjone s česnom in peteršiljem ter posujemo kapre. V to zmes položimo kolobarje klobase. Čez
vse posujemo sir in potresemo olive. Pico damo v malo
toplo pečico za četrt ure, da
nekoliko vzhaja. Nato jo spečemo v ogreti pečici pri 200
stopinjah C približno 25
minut.
Medtem ocvremo v ponvi še
jajca na oko na maščobi,
vsako jajce v večjem kolobarju čebule, jih malo posolimo in popramo. Jajca
damo na pico tik pred serviranjem, vmes pa položimo
po pici preostale manjše
kolobarčke ocvrte čebule.

vrejo (največ 10 minut).
Ohlajeni klobasi zrežemo
na kolobarje. Če imamo
sveže paradižnike, jih za
trenutek potopimo v vrelo
vodo, da jim lahko odstranimo kožo, nato jih zrežemo
na koščke. Šampinjone
odcedimo. Na oljčnem olju
prepražimo najprej česen,
da postekleni, dodamo
šampinjone, jih nekoliko
popražimo in dodamo še

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 6. marca
2017, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj,
p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

KEMIJSKI
ZNAK
ZA RENIJ

VABLJENI, DA
SE SEZNANITE Z IGRO
KRIŽEM
KRAŽEM
IME AMER.
IGRALKE
MOORE
IBSNOVA
DRAMA

LETNI
GOZDNI
POSEK

UDAREC
PRI BOKSU

UMETNOST,
KI SE
UKVARJA Z
IZDELAVO
MEDALJ

IVERNA
PLOŠČA

10

IZBOLJŠANJE,
POPLEMENI
TENJE
ZAČETNI DEL
PREBAVNEGA
TRAKTA PRI
ČLOVEKU
ČEVLJAR
(ZASTAR.)

BELOKRANJSKE.
BELE
HLAČE

DEL STARE
STENSKE
URE

MOŽEN
DEL PSEVNAKUP KOM- PREBIVALEC PORTUGALSKI IZRAZ ZA LENARJENJE
DONIMA
PLETOV IGRE ANTIČNE
POKRAJINE
AZORSKE
IGRALKE
IDE
KRIŽEMDAKIJE
OTOKE
KRAVANJA
KRAŽEM

ŠIRNA
ORGANIZEM,
TRAVNATA
KI POTRERAVAN BREZ
BUJE ZA
DREVES V
ŽIVLJENJE
ŠPANIJI
KISIK

DOLOČENA
KOLIČINA,
MNOŽINA
DENARJA

OGRADA ZA
SVINJE

SVETILKA
NA ACETILEN

VODNA
PREGRAJA

ALUMINIJ

GR. UPORNIKI PROTI
TURKOM

POBIČ

SKLEPNI
DEL
SKLADBE
RENIJ

V ČASU
TURNIRJA
BO MOŽEN ZADJA ČRKA
NAKUP IGRE IN ZADNJI
KK
VOKAL

9

KAR DOLOČA
POTEK ČLOVEKOVEGA
ŽIVLJENJA

SLOVARČEK:

MESTO OB
REKI MARICI
V TURČIJI
EDVARD
DEGAS

LAHKOŽIVA
ŽENSKA

KIRURŠKA
IGLA

SREDINA
CIGARE
KEMIJSKI
ZNAK ZA
TANTAL

6

3

NARAVNI ČUT
INSTINKT
NAJDALJŠA
REKA NA
SVETU

NAŠ MOTOKROSIST
(MATEVŽ)
MANJŠA
ČETA

4

PRIPOMOČEK
ZA TANJENJE

TRAVA
TRETJE
KOŠNJE
TURŠKI
VELIKAŠ

GRŠKI BOG
VOJNE

NAGLAVNE
ZAJEDALKE

KLEK, VRSTA
IGLAVCA

DEL VERIGE

PERZIJSKI
KRALJ, KIR

KRAJ JUŽNO
OD MYREJA
V NORVEŠKI
BILJARDNA
PALICA

8

STANE
ROZMAN
LJUDSTVO V
POKRAJINI
DARFUR

1

8

2

2

3

5

1

9

4

3

5

10

1

8

6

2

2

11

7

9

5

10

2

11

LUDOLFOVO
ŠTEVILO

KLADIVO ZA
KLEPANJE
KOS
SREDOZEMSKA BODIČASTA
RASTLINA

NAJSTAREJŠA PLAST
V GEOLOŠKI
ZGODOVINI
ZEMLJE

ŠTEFAN
ERŽEN

NEZNANKA V
MATEMATIKI

5

SOSEDNJI
ČRKI

POLITIČNO
ZATOČIŠČE

PRIPADNICA
ORGANI
ZACIJE
OSEBNI
ZAIMEK

11

NEKDANJA
ITALIJANSKA
ALPSKA
SMUČARKA

BETON
OJAČAN Z
ŽELEZNIMI
VLOŽKI

RAZLIČNA
VOKALA

7

2

SRBSKO
MOŠKO IME

ZASILNO
BIVALIŠČE
V GORAH
HALOGENSKA
ŽARNICA

ALEŠ
VALIČ

OKUSNE
MORSKE
RIBE
VRSTA LOVSKE PUŠKE

VABLJENI V GOSTILNO
PRI JURČU NA ODLIČNA KOSILA, MALICE IN PRIJAZNO
IN HITRO POSTREŽBO

ANTIČNA
DEŽELA
BEOTIJCEV

LLANO: širna travna ravan brez dreves, FLENČA: lahkoživa ženska, DRETAR: čevljar (zast.), TUVA: kraj južno od Myreja na Norveškem,
TUJA: vrsta iglavca, klek, NORA: drama Henrika Ibsna, ACORES: Azoski otoki, AEROBA: organizem, ki za svoj obstoj potrebuje kisik

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 3 / 2017
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 24. februarja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, od 10. do 12. ure
Križemkražem

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 10. do 13. ure
Seminar: Triki in pravila poslovnega oblačenja

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Odprtje razstave likovnih del, razstavlja Janez Kovačič, glasbeni gost
Aleš Jakopič

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Premiera: Svetlana Makarovič, Coprnica Zofka, predstava za otroke

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 19. uri
Občni zbor Odbora za pustno tekmovanje za Svinjsko glavo. Pustni
ples z živo glasbo.

Sobota, 25. februarja
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 12. uri
Pustovanje za otroke z bogatimi nagradami

OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 16. uri
Veselo pustovanje MCJ za otroke in starše z animatorjem Marjanom
Uljanom - malim BU-jem

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

Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob 19. uri
Tekma 3. SKL lige v košarki: Enos Jesenice : Medvode

KINODVORANA JESENICE, ob 19.30

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Koncert: Klapa Sol in Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora

Nedelja, 5. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Vaša naša matineja: Svetlana Makarovič, Coprnica Zofka, predstava
za otroke

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Joga flow z Anjo Pirih – obvezne prijave do 3. 3. 2017!

Ponedeljek, 6. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30
Podelitev priznanj gorenjskim športnikom in športnikom občine Jesenice za dosežke v letu 2016 (svečana akademija)

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

www.gorenjski-glas.si

Februarske in marčevske prireditve

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

Torek, 7. marca
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16.30
Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola

Sreda, 8. marca
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 17. uri
Proslava v počastitev mednarodnega dneva žena s pevskim zborom
Večerna zarja

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

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokejska tekma lige AHL; HDD Jesenice : FBI VEU Feldkirchen

Nedelja, 26. februarja
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 7. uri

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Ob prazniku dneva žena: Komedija Damski orkester v izvedbi Mladinskega gledališča Tržič

Vsako sredo: 17.00–18.30 – Ustvarjalne delavnice

Organizator: Socialni demokrati zanj Vera Pintar, tel.: 031 866 817, in
GTČ Jesenice

Vsak petek: 10.00–10.45 – Brihtina pravljična dežela

Kegljanje na ledu: Ciljno tekmovanje v kegljanju na ledu

SPODNJA POSTAJA ŽIČNICE V PLANINI POD GOLICO, od
11. ure dalje
Tradicionalna pustna prireditev Tekmovanje mask za Svinjsko glavo

Četrtek, 9. marca
GALERIJA FOTO KLUBA JESENICE, MERCATOR CENTER
PLAVŽ, ob 18. uri
Odprtje razstave barvnih fotografij Polja in travniki avtorja Janeza Vrzela, FK Jesenice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
EBYSL U20: hokejska tekma HD Mladi Jesenice : EC VSV

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

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Vsak četrtek: 17.00–17.45 – Ura pravljic
Prvi četrtek v mesecu: ob 13.30 – Modri kvizi v knjižnici
Zadnji četrtek v mesecu: ob 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje
nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 – Družabne igre
Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 – Ustvarjalne delavnice
Zadnji torek v mesecu: ob 16.00 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Odprtje muzejske razstave: Iz zasebnih zbirk IV.

Ponedeljek, 27. februarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, od 15. do 19. ure
Multi-kulti zabavno popoldne +15

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Kje sem ostala, komična drama v izvedbi KUD Transformator za abonma in izven

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Kvačkanje narcis

Torek, 28. februarja
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 15.30
Vleka ploha

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 16.30
Pustovanje na ledu – rekreacija

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Fotografska delavnica Pustni portret, vodi Sandi Novak MF FZS – obvezne prijave do 27. 2. 2017!

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA
BELA, ob 18. uri
Predavanje z digitalno fotografijo: Pohod na Triglav, Pavel Smolej

Sreda, 1. marca
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 8. uri
Usposabljanje ANIMATOR od A do Ž, vodi Sanja Despotovič, trenerka v mladinskem delu – obvezne prijave do 28. 02. 2017!

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje

Četrtek, 2. marca
KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV JESENICE, ob 18. uri
Proučevanje Biblije (Janezov evangelij)

Petek, 3. marca
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, od 10. do 12. ure
Križemkražem

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

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu: 16.00–17.00 – Ustvarjalne delavnice
Zadnji četrtek v mesecu: 17.00 – 17.45 – Ura pravljic z grofico in delavnice
Zadnji četrtek v mesecu: ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne
uganke

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

Od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ

Vsak ponedeljek v telovadnici športne dvorane Podmežakla, od 10.30
do 11.30

Ponedeljek, 27. 2., do 15. do 19. ure, multi-kulti zabavno glasbeno
popoldne

Jutranja vadba za starejše

Torek, 28. 2., ob 13. uri, turnir parov v namiznem nogometu
Četrtek, 2. 3., ob 13. uri, turnir v namiznem tenisu
Ponedeljek, 6. 3., ob 18. uri, Mladinski center Jesenice, delavnice
AKROJOGA JAM s Sanjo

DRUŠTVO ŽAREK
Od ponedeljka do petka, od 18. do 20. ure – različne vodene dejavnosti in aktivnosti za mlade od 15. leta starosti

Prireditve za osnovnošolce
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
27. 2.–3. 3.: Različne lokacije v mestu ob urah, ki so objavljene na
spletni strani Zavoda za šport Jesenice: Aktivnosti v času zimskih
šolskih počitnic (telovadnica, drsanje, kegljanje …)

MLADINSKI CENTER JESENICE
Torek, 7. 3., ob 16. uri: CIRKUŠKA ŠOLA KLOVNA JAKA ZA OTROKE

MLADINSKA TOČKA CENTER II
27. 2.–1. 3., od 10. do 12. ure: Vodene počitniške dejavnosti za osnovnošolce nad 8 let

DRUŠTVO ŽAREK
Od ponedeljka do petka, od 16. do 18. ure: različne vodene dejavnosti
in aktivnosti za mlade do 15. leta starosti
27. 2.–3. 3, od 10. do 12. ure: Vodene počitniške dejavnosti za osnovnošolce
6., 7. in 8. 3., od 16. do 18. ure: Kreativno-ustvarjalne delavnice – tema:
8. marec, dan žena

Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, Kegljišče Podmežakla, Rekreacijska kegljaška liga
Vsak ponedeljek od 18. ure dalje, namiznoteniška dvorana v Športni
dvorani Podmežakla, Rekreacijska namiznoteniška liga
Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice – jeseniška rekreacijska liga v odbojki
Vsak četrtek ob 18. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice – jeseniška
rekreacijska liga v košarki
Rekreacijsko drsanje: vsako soboto in nedeljo v športni dvorani Podmežakla, popoldan
Ura je objavljena na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

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

Razstave
Do 5. 3. 2017, Kosova graščina, od torka do petka, od 10. do 12. ure in
od 16. do 18. ure, Franc Vozelj, likovna razstava
Do 14. 3. 2017, Fotogalerija v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah,
Razstava avtorja Lada Brišarja, člana FD Jesenice
Do 31. 3. 2017, Banketna dvorana Kolpern na Stari Savi, Slikarska šola
Brine Torkar, likovna razstava
Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi,
Mesto železarjev, muzejska razstava.
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Coprnica Zofka
V Gledališču Toneta Čufarja bo danes, v petek,
ob 19. uri premiera predstave Coprnica Zofka v
izvedbi mladih jeseniških gledališčnikov.
Urša Peternel
"V zasedbi predstave Coprnica Zofka je sedem nadarjenih mladih igralcev, ki že
nekaj let obiskujejo gledališko šolo in soustvarjajo program našega gledališča. Lahko ste jih videli v Dogodivščinah Zvitorepca, Trdonje
in Lakotnika, v Butalcih in
Pravljičnih navihancih. Druženje na našem odru jih
sprosti in jim da energijo,
lahko izrazijo svoja mnenja,
čustva in dajo krila svoji
domišljiji, seveda pod okriljem naših mentoric Nike in

Katje, ki jim to omogočata,
jih spodbujata in usmerjata," so o mladih igralcih, ki
so ustvarili 369. premiero v
Gledališču Toneta Čufarja,
povedali v gledališču. Tokrat
so se mladi gledališčniki lotili teksta Svetlane Makarovič
Coprnica Zofka, režijske
vajeti sta tudi tokrat v rokah
držali Nika Brgant in Katja
Stušek, igrajo pa Ana Čop,
Anja Dolar, Maks Habič,
Katarina Klobučar, Bor Ravnik, Boris Lavrih in Uršula
Torkar. Premiera bo nocoj, v
petek, ob 19. uri v Gledališču
Toneta Čufarja Jesenice.

Dobrodelni koncert za DU Javornik-Koroška Bela
Člani Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela 10. marca
ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Julke in Albina Pibernik na Slovenskem Javorniku prirejajo dobrodelni koncert za
obnovo njihovega doma. Vabilu so se že drugič odzvali člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, v programu
bodo sodelovali še: ženski pevski zbor DU Javornik-Koroška
Bela, Folklorna skupina Triglav Slovenski Javornik-Jesenice
in country skupina Teksas star. Voditeljica bo Branka Smole.

V goste spet prihaja klapa Sol
Člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora so pred leti
navezali stike z Mestno godbo na otoku Pag na Hrvaškem.
Prerasli so v široko prijateljstvo in izmenjavo nastopov v
obeh mestih. V okviru mestne godbe deluje tudi klapa Sol,
ki jo ljubitelji dalmatinskih pesmi na Jesenicah že dobro
poznajo po več uspešnih koncertih. Člani letos praznujejo
20-letnico in v okviru jubileja spet prihajajo v goste na Jesenice. Koncert bo v soboto, 4. marca, ob 19.30 v dvorani Kina
Železar na Jesenicah. Vstopnice so na voljo pri godbenikih
in v pisarni Gledališča Toneta Čufarja.

Spet družabni plesi
v jeseniški Kazini
Skupina zanesenjakov je obudila lepo tradicijo prirejanja plesnih večerov v jeseniški Kazini. Že na
prvem se je lepo število parov vrtelo ob glasbi skupine Arrow band. Naslednji ples bo na jutrišnjo
pustno soboto.
Janko Rabič
Čeprav ob trdem delu in
borbi za vsakdanji kruh so
na Jesenicah vedno radi plesali, se družili med seboj.
Starejši se spomnijo plesnega učitelja Arčona, ki je marsikoga učil teh družabnih
veščin. Veliko je bilo plesov
pri Jelenu, v Kazini, v hotelih Korotan in Pošta. In
zakaj te tradicije ne bi spet
oživili? Na to vprašanje so
hitro našli odgovor pobudniki: Stane Arh, Alojz Bohinc,
Mesud Džamastagič in
Alojz Janc. Le nekaj dogovorov in dobre volje je bilo treba, da je po kar nekaj letih
ponovno plesno srečanje 11.
februarja v Kazini na Jesenicah res imenitno uspelo. Pa
še čas je bil pravi, okoli
valentinovega. Lepo število
parov se je nekaj ur vrtelo ob
všečni glasbi že kar legendarne domače skupine
Arrow band. Leta niso bila
važna, vsi, ki so prišli, so bili
mladi po srcu. Bili so to nostalgični spomini zakoncev
ali partnerjev, tudi kakšen
utrinek spominov na zaljub-

Lepo število parov se je vrtelo ob prijetni glasbi.
ljenost nekoč. Pa tudi kakšna nova medsebojna simpatija ni bila prepovedana.
Vsestransko aktiven Jeseničan Stane Arh je bil navdušen, v imenu pobudnikov je
prepričan, da se bo na Jesenicah spet veselo plesalo.
"Bil je čudovit večer, zbrani
so bili ljudje, ki jim ples
nekaj pomeni. Veliko vedrine in optimizma je bilo čutiti, vsi so si zaželeli, da vidijo

okoli sebe svetlobo, čudovite
stvari, ki nas obdajajo. Vse
drobne črne pikice, ki nas
občasno prizadenejo, pa so
vzeli kot nujno zlo. Ker je bil
odziv tako dober, se bodo
plesi nadaljevali. Vsi, ki ste
manjkali, lepo vabljeni na
naslednja plesna srečanja
ob sobotah. Ples je za starejše odlična fizična in psihična rekreacija, tudi Društvo
upokojencev Jesenice ga pri-

poroča vsem svojim članom.
Seveda povabilo velja vsem
generacijam!
In naslednji ples v Kazini bo
sploh nekaj posebnega. Bo
na pustno soboto, 25. februarja, od 19. ure naprej. Seveda so zaželene maske, najboljše tri bodo nagrajene.
Posebni gostje bodo ptujski
kurenti, za ples v različnih
ritmih bo skrbel ansambel
Arrow band.

Konec popolne prepovedi obiskov v bolnišnici
V Splošni bolnišnici Jesenice so prejšnji teden preklicali
popolno prepoved obiskov, ki so jo uvedli zaradi gripe in
velikega števila drugih virusnih obolenj. Obolevnost za gripo je manjša, še vedno pa je veliko drugih virusnih obolenj,
zato so zdaj na vseh kliničnih oddelkih dovoljeni obiski dveh
zdravih oseb pri vsakem hospitaliziranem bolniku.

Podelitev priznanj športnikom
V ponedeljek, 6. marca, bo v dvorani Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah potekala svečana akademija s podelitvijo priznanj gorenjskim športnikom in športnikom občine
Jesenice za dosežke v letu 2016. Prireditev se bo začela ob
18.30.

Stane Arh (na sliki prvi z desne) z družbo

Pekre pred Pekrami

NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN NAJBOLJ SLEČENE
Gledališka šola za seniorke

Kar dve predstavi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice sta izbrani na 13.
Festival komedije Pekre.

Navdihnjeno po filmu Dekleta iz koledarja.

Režija: Katja Stušek in Nika Brgant

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Urša Peternel

pet 10.mar 19.30

Že kar legendarna domača skupina Arrow band

V petek, 3. marca, se v štajerskih Pekrah začenja 13.
Festival komedije, ki bo trajal do 26. marca. Selektor in
umetniški vodja festivala
Rado Pavalec je med tridesetimi prijavljenimi izbral
kar dve predstavi z jeseniškega odra. Tako se bodo
med osmimi tekmovalnimi
predstavami v soboto, 11.
marca, Štajercem predstavi-

le Najlepše, najboljše in najbolj slečene. Dekleta, ki so
na jeseniški gledališki oder
prvič stopila v zrelih letih, se
preizkusila v gledališki šoli,
pod mentorstvom Nike
Brgant in Katje Stušek izdelala svojo prvo pravo predstavo, s svojim pogumom,
sproščenostjo in igro navdušile, izdala celo svoj čisto
pravi "goli" koledar (ki je del
predstave) in jo zdaj uspešno igrajo. V petek, 3. marca,

bodo gostovala v Novem
mestu, 10. marca na domačem odru, 11. marca pa se
bodo predstavila v Pekrah.
V petek, 24. marca, pa bo
svoj tekmovalni nastop v
Pekrah doživel jeseniški resničnostni šov družine Holzer (Peep Show) v režiji Vida
Klemenca. Dan pred Pekrami, torej v petek, 23. marca,
bo resničnostni šov jeseniške igralske družine zaživel
še na domačem odru.

