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Ljubezen, seks,
cinizem,
žlehtnoba,
dobrota ...

Z županom
pred praznikom
Pred občinskim praznikom smo
se o aktualnem dogajanju v
občini pogovarjali z županom
Občine Jesenice Tomažem
Tomom Mencingerjem.

Jeseničan Marko Lukan je
napisal svoj knjižni prvenec –
roman Nagrada.
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Navijamo za Jerneja

Na Jesenicah tudi
študij fizioterapije

V Južni Koreji se danes začenjajo še paraolimpijske igre, na katerih bo v slalomu in veleslalomu
tekmoval tudi Hrušičan Jernej Slivnik. Na odprtju in ob zaključku iger bo – kot edini slovenski
tekmovalec – nosil tudi olimpijsko zastavo.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin bodo v
novem študijskem letu začeli izvajati nov
študijski program Fizioterapija. Študij je plačljiv,
vpis pa že poteka.

Urša Peternel

Urša Peternel

Sedemnajstletni paraalpski
smučar Jernej Slivnik s Hru
šice je edini predstavnik Slo
venije na paraolimpijskih
igrah, ki se danes začenjajo v
južnokorejskem Pjongčan
gu. To so zanj prve parao
limpijske igre, kot edini
športnik, ki bo branil barve
Slovenije, pa bo nosil olim
pijsko zastavo tako na odpr
tju kot na zaključku iger.

Hrušičan Jernej Slivnik je že v Pjongčangu, kjer bo nosil tudi slovensko zastavo. / Foto: Sportida

Jernej, sicer dijak športnega
oddelka Gimnazije Jesenice,
bo tekmoval v slalomu in ve
leslalomu, prva tekma bo 14.
marca, druga pa 17. marca.
Z ekipo, v kateri je tudi nje
gov trener Roman Podli
pnik, je v Južno Korejo od
potoval že prejšnjo soboto,
da se bo lahko v miru pri
pravil na svoje doslej najve
čje tekmovanje.

In kakšna so njegova priča
kovanja? "Skušal bom dobi
ti čim več izkušenj, skušal
se bom čim bolj sprostiti,
rezultatov pa ne bi rad pre
več napovedoval. Zadnje
čase sem več treniral vele
slalom, v Koreji bo še čas za
trening slaloma, mislim pa,
da bosta obe disciplini na
podobni ravni in ne bo veli
ke razlike."
Njegov trener Roman Podli
pnik je prepričan, da bo nje

gov tekmovalec kljub mla
dosti in neizkušenosti sku
šal poseči čim više. Seveda
pa paraolimpijske igre, do
slej daleč največje tekmova
nje v karieri gimnazijca, pri
našajo še kakšen nov izziv:
dolgo odsotnost od doma,
morebitno tremo pred veli
kim tekmovanjem, novo
okolje, privajanje na časov
no razliko …
Vodja odprave je sicer Ro
man Jakič, v ekipi sta še po

močnik trenerja Gal Jakič
in fizioterapevtka Manca
Vida.
Paraolimpijske igre so naj
večje tekmovanje športni
kov invalidov, letos bodo
organizirane dvanajstič,
prav tako kot olimpijske gre
pa so na sporedu vsaka štiri
leta. Letos bo na njih sode
lovalo 650 športnikov iz 42
držav, kot rečeno, pa bo edi
ni predstavnik Slovenije
prav Jernej Slivnik.
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Začetek gradnje
kanalizacije

Spomin na očeta –
olimpijca

Našli obešeno truplo ...

Prečiščeno maslo

Na območju Murove se z
manjšo zamudo začenja
projekt ureditve komunalne
infrastrukture. Zahtevna
dela bodo potekala do konca
leta.

Franci Smolej iz Kurje vasi je
leta 1936 na olimpijskih
igrah v Garmisch-Partenkirchnu osvojil deseto mesto v
teku na smučeh na petdeset
kilometrov.

Dramski festival Gimnazije
Jesenice je dva večera napolnil dvorano Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Poleg
šestih tekmovalnih predstav
je za navdušenje poskrbela
tudi združena zasedba dijakov in profesorjev.

Kuhano ali prečiščeno maslo
je zelo zdrava maščoba, skuhana iz presnega masla, ki
so jo pripravljale že naše prababice (za pite in žgance).
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PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

Župan Tomaž Tom
Mencinger je sklenil,
da bo Jerneju Slivniku
ob občinskem
prazniku 20. marca
podelil občinsko
priznanje: plaketo
župana Občine
Jesenice.

Fakulteta za zdravstvo An
gele Boškin v študijskem
letu 2018/2019 začenja z
novim študijskim progra
mom Fizioterapija. Gre za
visokostrokovni študijski
program 1. bolonjske stop
nje, razpisanih pa je štiride
set vpisnih mest za redni in
štirideset za izredni študij.
Redni študij bo potekal na
Jesenicah, izredni v Ljublja
ni. Prvi prijavni rok že pote
ka in traja do 30. marca,
drugi prijavni rok bo sledil
konec avgusta. Kot so pove
dali na fakulteti, novi študij
ski program v ospredje po
stavlja kakovost izvedbe in
tesno povezanost izvedbe s
kliničnimi okolji. Šolanje
traja tri leta, tako redni kot
izredni študij pa sta plačlji
va, šolnina za en letnik zna
ša 3700 evrov.
Diplomanti bodo imeli širo
ke zaposlitvene možnosti, ki
segajo od dela na področju
zdravstvenega varstva, v so
cialnovarstvenih zavodih, na
ministrstvih in inštitutih, v
neprofitnih organizacijah,
javnih izobraževalnih in ra

ziskovalnih centrih, špor
tnih centrih, športnih druš
tvih, klubih zdravja pa tudi v
podjetjih.
V novem študijskem letu
bodo sicer na edini jeseni
ški fakulteti, ki je prvo gene
racijo študentov zdravstve
ne nege vpisala v študij
skem letu 2007/2008, izva
jali pet študijskih progra
mov na vseh treh bolonjskih
stopnjah. Na prvi bolonjski
stopnji bosta to visokostro
kovni študij zdravstvene
nege ter visokostrokovni
študij fizioterapije, na drugi
bolonjski stopnji magistr
ska študijska programa
Zdravstvena nega in Pro
mocija zdravja, na tretji bo
lonjski stopnji pa doktorski
študij Zdravstvene vede. Fa
kulteta ima akreditirana
tudi dva podiplomska štu
dijska programa za izpopol
njevanje. Na Jesenicah pote
ka študij prve bolonjske sto
pnje, medtem ko študija
druge in tretje bolonjske
stopnje potekata v Ljubljani.
Ustanoviteljica fakultete je
Občina Jesenice, trenutno
pa jo vodi vršilka dolžnosti
dekanje Sanela Pivač.

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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Občinske novice

Na območju Murove se z manjšo zamudo
začenja projekt ureditve komunalne
infrastrukture. Zahtevna dela bodo potekala do
konca leta.
Urša Peternel
Prejšnji teden se je z manjšo zamudo zaradi slabega
vremena začel projekt ureditve komunalne infrastrukture na Murovi. Izvajalec
je podjetje Teleg-M. Župan
Tomaž Tom Mencinger
upa, da bo vreme ugodno
in bo izvajalec lahko nemoteno nadaljeval izvedbo
investicije.

Kot smo že pisali, bo zahtevna gradnja komunalne
infrastrukture na območju
Murove potekala do konca
leta, projekt pa obsega izgradnjo kanalizacije za fekalno
in meteorno vodo, sanacijo
obstoječega vodovodnega
omrežja in obnovo opornega zidu. Dela naj bi stala
okrog milijon evrov.
Trenutno je na tem območju
odvajanje komunalne odpad-

Ob izvedbi del bodo do meje cestnega telesa
zgrajeni hišni kanalizacijski priključki in
obnovljeni obstoječi vodovodni priključki. Ob
sanaciji obstoječega vodovoda bo vzpostavljen
nadomestni cevovod tako, da bo oskrba z vodo
čim manj motena, pravijo na Občini Jesenice.
"Na območju izvajanja investicije bodo v času gradnje
potrebne popolne zapore
posameznih odsekov cest,
zaradi česar bo občasno
moten oziroma onemogočen dostop z vozili do objektov. Izvajalec bo zagotavljal
peš dostop do stanovanjskih
objektov, če bo mogoče, pa
tudi dostop z avtomobili.
Prebivalcem omenjenega
območja se zato že vnaprej
zahvaljujemo za strpnost,
razumevanje ter upoštevanje prometne in ostale signalizacije na gradbišču," je
dejal župan.

ne vode še vedno individualno, prek greznic, kar z okoljevarstvenega vidika ni več primerno. Z izvedbo projekta bo
zagotovljena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode za približno devetdeset dodatnih stanovanjskih objektov z več kot
dvesto prebivalci.
Na Občini Jesenice obveščajo občane, da jih za dodatne
informacije glede poteka
del in morebitnih zapor ceste lahko pokličejo na tel. št.
04 5869 222 ali pišejo na
elektronski naslov obcina.
jesenice@jesenice.si.

Obisk iz občine
Šentjakob v Rožu
Urša Peternel
Občino Jesenice sta obiskala
župan avstrijske Občine
Šentjakob v Rožu Heinrich
Kattnig in podžupan Guntram Perdacher. Sprejela ju
je podžupanja Vera Pintar,
kratkega prijateljskega srečanja pa so se udeležili tudi
direktorica občinske uprave
Valentina Gorišek, vodja
oddelka za gospodarstvo
Vera Djurić Drozdek ter
nekdanji jeseniški župan in
častni občan občine Boris
Bregant. Gosta sta Jesenice
obiskala tudi zaradi potencialnega sodelovanja z Ljudsko univerzo Jesenice, na
katero sta se odpravila po
končanem obisku občine.
Ljudska univerza Jesenice

namreč kot vodilni partner
namerava s projektom Verižni eksperiment prijaviti
čezmejni projekt, sofinanciran iz evropskega programa
Erasmus, pri tem pa kot
potencialnega tujega projektnega partnerja poleg Občine Trbiž želi vključiti tudi
Občino Šentjakob pri Rožu.
Občini Jesenice in Šentjakob v Rožu sicer prijateljujeta že vrsto let, leta 2007 pa
sta sklenili tudi uradno listino o partnerskem sodelovanju. Prijateljsko sodelovanje
utrjujeta na vsakoletnih srečanjih na Rožci, ki potekajo
že od leta 2001, hkrati pa
vsaj dvakrat letno potekajo
tudi srečanja predstavnikov
društev upokojencev obeh
občin.

Merjenje kostne gostote
Krajevna skupnost Plavž obvešča, da bodo skupaj z Druš
tvom bolnikov z osteoporozo organizirali brezplačno ultra
zvočno merjenje kostne gostote. Meritve bodo potekale v
prostorih Krajevne skupnosti Plavž na Tavčarjevi 3b, in sicer
v sredo, 21. marca, od 11. do 16. ure.

Nepovratna sredstva
za dva projekta
Občina Jesenice bo s pomočjo nepovratnih sredstev uredila avtobusno postajališče na Tomšičevi ulici
in obnovila "rdeči" most na Hrenovci.
Urša Peternel
Občina Jesenice je prejela 75
tisoč evrov nepovratnih
sredstev evropske kohezijske politike, namenjenih
ukrepom trajnostne mobilnosti. Kot so sporočili z
Občine Jesenice, bodo denar
namenili za dva projekta, in
sicer ureditev avtobusnega
postajališča in obračališča
na Tomšičevi ulici ter za
rekonstrukcijo tako imenovanega rdečega mostu na
Hrenovci. Oba projekta bosta izvedena še letos.
V sklopu projekta ureditve
avtobusnega postajališča
na Tomšičevi ulici bodo
postavili nadstrešnico oziroma čakalnico s petimi
sedeži, tablo z imenom
postajališča in vitrino z
voznim redom, koš za smeti in kolesarnico s stojali za
kolesa. Celotna vrednost
projekta je ocenjena na 77
tisoč evrov, od tega bodo
sredstva sofinanciranja
znašala štirideset tisoč
evrov, preostanek bo zagotovila Občina Jesenice iz
proračuna.
Pri projektu Infrastruktura
za pešce pa je predvidena
rekonstrukcija "rdečega"

Foto: Tina Dokl

Začetek gradnje
kanalizacije

"Rdeči" most na Hrenovci bo dobil kovinsko nadstrešnico in novo pohodno površino.
mostu na Hrenovci. Obnovili oziroma zamenjali bodo
pohodno površino in postavili kovinsko nadstrešnico
nad mostom. Celotna vrednost projekta je ocenjena na
približno 54 tisoč evrov,
sredstva sofinanciranja
bodo znašala nekaj manj kot

35 tisoč evrov, preostanek bo
zagotovila Občina Jesenice.
Kot so pojasnili na Občini
Jesenice, so omenjena
nepovratna sredstva prejeli
na razpisu ministrstva za
infrastrukturo. S prejetimi
sredstvi (od katerih je 85
odstotkov sredstev kohezij-

skega sklada in 15 odstotkov
sredstev ministrstva za
infrastrukturo) bo sofinanciranih osemdeset odstotkov upravičenih stroškov
obeh investicij, dvajset
odstotkov pa bo sofinancirala Občina Jesenice iz svojega proračuna.

Vendarle manj smradu z deponije
Novi sestanek na deponiji Mala Mežakla konec februarja je pokazal, da se stanje v zvezi s smradom
vendarle izboljšuje.
Urša Peternel
Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger je
konec februarja zopet sklical
sestanek z odgovornimi v
zvezi s pojavom smradu z
deponije Mala Mežakla.
Direktor podjetja Ekogor
Ivan Hrženjak je na sestanku povedal, da so v CERO
Mala Mežakla težko frakcijo, ki je bila deponirana
zunaj boksov in je bila glavni vir problemov s smradom, zaprli v bokse oziroma
obdelali. Večji problem
predstavlja lahka frakcija, za
katero na ravni celotne države nimajo rešitve za primerno končno izrabo. »Za zdaj
to rešujemo tako, da lahko
frakcijo vozimo v center v
Suhadolah, kjer že izvajamo
proces baliranja in ga bomo
še pojačali z dodatno napravo. Bale odpadkov, zavite s
folijo, pa bodo potem počakale na naših parcelah do
trenutka, ko bodo tehnične
rešitve tudi za to frakcijo,«
je dejal.

Da se je stanje v zvezi z
emisijami smradu res izboljšalo, je potrdila tudi
Nevenka Rajhman, krajanka, ki živi neposredno pod
deponijo. Smrad naj bi v

februarju zaznala le štirikrat. Ob tem je bil bolj zadovoljen tudi župan Tomaž
Tom Mencinger: »Kot lokalna skupnost smo dolžni
poskrbeti, da občani živijo v

primernem, normalnem
bivalnem okolju. Zato je
bilo nujno, da se stanje
izboljša, in veseli me, da trenutne informacije kažejo,
da je tako.«

Podžupan Miha Rebolj, župan Tomaž Tom Mencinger, direktor Ekogorja Ivan Hrženjak in
krajanka Spodnjega Plavža Nevenka Rajhman
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Pred občinskim praznikom

Z županom pred praznikom
Pred občinskim praznikom smo se o aktualnem dogajanju v občini pogovarjali z županom Občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem.
Urša Peternel
Eden največjih projektov, ki
ta čas poteka v občini, je obnova regionalne ceste od
bolnišnice do zdravstvenega
doma. Kako potekajo dela,
kdaj naj bi bila zaključena?
"Za občino je bila obnova
regionalne ceste dolgo pričakovana. Izvaja jo država,
Občina Jesenice pa sodeluje
z izgradnjo pločnika, komunalne infrastrukture, javne
razsvetljave in prometne signalizacije. Pri najbolj zahtevnem delu, obnovi mostu
čez potok Jesenice, je sicer
prišlo do določenih zapletov, zaradi česar je bilo potrebno preprojektiranje,
zato se izvajalec trenutno
osredotoča na ostala dela. Po
pogodbi bi dela morala biti
zaključena do konca junija,
a pričakujemo, da se bo glede na omenjene težave in
vremenske nevšečnosti zaključek nekoliko zavlekel."
Obeta pa se še ena večja investicija, obnova mostu na
Javorniku, kajne?
"Tako je, še ta mesec se bo
začela sanacija mostu čez
Savo na Slovenskem Javorniku, zaradi česar bo potrebna polovična zapora mostu.
Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo."
V teh dneh se začenja tudi
urejanje komunalne infrastrukture v najstarejšem
delu Jesenic, Murovi. Projekt bo zahteven, obetajo se
tudi popolne zapore ceste.
Bo življenje prebivalcev v
tem času močno oteženo?
"Izgradnja komunalne infrastrukture na območju
Murove je eden večjih projektov na komunalnem področju v občini letos. Gre
za gosto naseljeno območje
in hkrati najstarejši del Jesenic, prostora ni veliko,
zato pričakujem kar zahtevno izvedbo del. Skušali
bomo zagotoviti peš dostope do objektov, in kjer bo
mogoče tudi dostope z avtomobili. Prebivalce bomo
sproti obveščali o zaporah,
bo pa projekt potekal celo

stavbi Mladinskega centra
Jesenice na Kejžerjevi ulici.
Pred leti je bila sprejeta odločitev, da na Jesenicah ne
gradimo večjega centralnega otroškega igrišča, ampak
več manjših, kar ima zagotovo svoje prednosti, zlasti
z vidika dostopnosti, saj so
vsa igrišča v bližini stanovanjskih naselij."

Župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger: "Občankam in občanom, posebej pa
prejemnikom občinskih priznanj, iskreno čestitam ob občinskem prazniku." / Foto: Tina Dokl
leto, zaključen naj bi bil
šele konec leta."
To pa na komunalnem področju ne bo edina letošnja
investicija, kajne?
"Ne, na območju Trebeža se
bo nadaljevala druga faza
gradnje kanalizacije, čakali
smo na lepše vreme. V Planini pod Golico bomo letos
nadaljevali z izgradnjo vodovoda na območju Betel–Planina pod Golico–Plavški
Rovt, s čimer bomo zagotovili dovolj vodnih kapacitet
in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico,
Prihodov, Plavškega Rovta
in Žerjavca."
Eden večjih lanskih občinskih projektov naj bi bila obnova strehe na Osnovni šoli
Toneta Čufarja. Zaradi slabe
izvedbe in zapletov ste dela
prekinili. Kdaj se bodo vendarle nadaljevala?
"Zaradi zapletov z izvajalcem smo investicijo lani jeseni ustavili. Naročili smo
svoje izvedensko mnenje,
vključili smo tudi Zavod za
gradbeništvo, od izvajalca
pa zahtevali, da sanira stanje. Ker streha zamaka, menimo, da so bila dela izvede-

na slabo, zato občina tudi še
ni poravnala nobenega stroška oziroma obračunske situacije doslej izvedenih del.
Projekt se bo nadaljeval letos, ko nameravamo obnoviti tako streho kot fasado
na stavbi šole."
Eden večjih letošnjih projektov bo obnova Ruardove graščine. Kdaj se bodo dela začela?
»Ruardova graščina je kulturni spomenik, v katerega
se je v preteklosti vlagalo le
najnujnejše. Sama priprava
na obnovo se je začela že
pred kar nekaj leti, ko je bila
izdelana projektna dokumentacija in je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Obnova se bo začela še letos,
v evropskem letu kulturne
dediščine, pri čemer si občina prizadeva pridobiti tudi
sredstva sofinanciranja. S
prenovljeno Ruardovo graščino bo Stara Sava, ki je že
zdaj eno lepše obnovljenih
fužinskih naselij v Evropi,
dobila dodatno privlačnost.
Naš cilj je, da Stara Sava postane tudi spomenik državnega pomena, za kar si Občina prizadeva že vrsto let,
sestanki z ministrstvom za

kulturo o tem pa prav tako
že potekajo."
Premika se tudi na področju
turizma ...
"Dodana vrednost občine
bo zagotovo ureditev kolesarskih poti prek Karavank
v sklopu projekta Alpe
Adria park doživetij, ko se
načrtuje tudi obnova Kurirskega doma in ureditev gorskokolesarskega poligona.
Svojo priložnost vidimo
tudi v Vintgarju, vstopna
točka je namreč tudi s strani Blejske Dobrave. Lani je
bil obisk soteske rekorden
in moramo biti pripravljeni
na obisk turistov z urejenostjo in ostalo ponudbo, dogovori o tem pa so že stekli
tudi s sosednjimi občinami,
ki mejijo na sotesko."
Občina že vrsto let obnavlja
in gradi otroška igrišča. Katera so na vrsti letos?
"Urejanje igrišča Pika na
Plavžu se zaključuje, namenu ga bomo predali predvidoma še v marcu ali na začetku naslednjega meseca,
odvisno od vremena. Sledila bo obnova igrišča Biba,
začeli pa smo tudi s postopki za ureditev igrišča pri

Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in člani občinskega sveta
ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice,
iskreno čestita vsem občanom in občankam.

Ob praznovanju občinskega praznika vljudno vabi na osrednjo prireditev,
ki bo v torek, 20. marca 2018, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.
Na osrednji prireditvi bodo podeljena tudi občinska priznanja za letošnje leto.
Plakete Občine Jesenice bodo prejeli
Marija Palovšnik, Sonja Koranter in Mešani pevski zbor Vox Carniola.
www.jesenice.si

Plakete župana bodo prejeli Eva Jelenc Drozg, Robert Kejžar in Jernej Slivnik.
Priznanje župana za posebne dosežke v času šolanja bo prejela Jana Mlinarec.

Občani že vrsto mesecev
opozarjajo na problem
smradu z deponije Mala
Mežakla. Kakšno je trenutno stanje, kdaj smradu ne
bo več?
"Ravno včeraj (intervju smo
opravili v sredo prejšnji teden, op. a.) smo imeli ponoven sestanek s koncesionarjem in ogled deponije. Kot
smo se lahko prepričali, pospešeno odstranjujejo lahko
frakcijo, medtem ko je težka
frakcija pokrita z membranami. Na sestanek smo povabili tudi predstavnico krajanov, ki je povedala, da je
stanje boljše, da je v februarju smrad zaznala le štirikrat.
Vsekakor pričakujemo, da
bo koncesionar poskrbel za
nadaljnje zmanjšanje emisij
smradu in da bo deloval v
skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem."
Jeseničani, ki jih moti
smrad z deponije, se ob tem
dostikrat sprašujejo, kaj
imajo od tega, da je v občini
deponija ...
"Občani občine Jesenice
imajo zaradi lokacije deponije nižje stroške storitve
obdelave in odlaganja odpadkov, hkrati pa tudi nižje
stroške prevoza odpadkov,
ker je center na Mali Meža-

kli, ne na drugi lokaciji, recimo v Ljubljani. Če bi morali odpadke voziti drugam,
bi občani plačevali bistveno
višje stroške. Občina Jesenice pa ima zaradi obratovanja odlagališča tudi prihodke iz naslova najemnine,
okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in koncesijske dajatve od koncesionarja, to je podjetja Ekogor. Te
dajatve vlagamo nazaj v gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja. Je pa vsekakor
treba zagotoviti, da bo delovanje na deponiji v skladu z
okoljevarstvenim dovoljenjem in da ne bo imelo čezmernega vpliva na občane,
ki živijo pod deponijo – pri
čemer potekajo tudi redni
monitoringi.''
Bliža se zaključek vašega
tretjega mandata na čelu
Občine Jesenice. Volitve so
jeseni, občane zagotovo zanima, ali se boste potegovali
še za svoj četrti mandat.
"Naj najprej povem, da sem
ponosen na to, kar smo naredili v treh mandatih. Posebno me veseli dobro sodelovanje v občinski upravi
in javnih zavodih. O tem,
ali bom kandidiral ponovno, še nisem sprejel odločitve. A nikoli ne reci nikoli.
Je še nekaj želja, projektov,
ki jih je treba izpeljati. Sem
pa prepričan, da je vedno
prava pot v nadaljevanju
dela, ki ga je zastavil predhodnik; tako sem svoje delo
zastavil sam in mislim, da
je to edina pravilna pot tudi
v prihodnje."
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Ljubezen do ustvarjanja
Marija Palovšnik je prejemnica plakete Občine Jesenice.
Urša Peternel

učim veliko zelo iskrenih
dijakov."

S kakšnimi občutki sprejemate občinsko priznanje –
plaketo Občine Jesenice?
"Vesela sem, da je moje delo
opaženo, da je potrjeno, da
se z mano veselijo mnogi."
Ljubezen do umetnosti in
ustvarjalnosti se je rodila že
v najzgodnejših letih, kajne?
Kakšni so vaši spomini na
otroštvo, menda ste vsi od
petih otrok hodili v glasbeno
šolo, imeli tudi družinski
ansambel?
"Pravijo, da nam je to ali ono
položeno v zibko. Rodila
sem se v družino, ki ji nikoli
ni manjkalo ljubezni do
lepega in dobrega, ljubezni
do glasbe, slikanja, do jezika, do domačega. Kljub
temu da nas je bilo pet, imeli smo malo, sta mama in ata
v popotno culo dala prav tisto, kar je v življenju najpotrebnejše: vero, ljubezen do
domačega kraja, domovine,
ljubezen do ustvarjanja, skrbela sta za glasbeno vzgojo,
ne nazadnje smo kljub eni
sami plači vsi doštudirali.
Spomini so bogati, med drugim se rada spominjam, da
nas je ata kakšno nedeljo
popoldan z majhnim avtom
vse peljal na izlet do kakšne
bližnje cerkvice, kjer smo
imeli priložnost spoznavati
arhitekturo, freske in kipe in
njihove zgodbe, vedno smo

Marija Palovšnik / Foto: Tina Dokl
tudi peli, predvsem pa smo
se imeli radi. Radi se imamo
tudi danes. Štirje smo ostali
v domačem kraju. Duša nam
ne da, da ne bi delali, iskali,
poskušali, se družili …"
Po Gimnaziji Jesenice ste se
odločili za študij slovenistike
na Filozofski fakulteti. Vso
delovno dobo delate v šolstvu, od leta 1994 na Gimnaziji Jesenice. Kot je zapisano
v obrazložitvi, pri dijakih
želite krepiti ljubezen do slovenskega jezika in pisane
besede. Pa je v današnjih
časih pri mladih težko spodbujati ljubezen do slovenšči-

ne, do pisane besede, do gledališča?
"Moj cilj je bil najprej vpisati se na likovno akademijo, a
se je razpletlo drugače in
danes sem zelo rada učiteljica slovenskega jezika. Eden
od ciljev mojega pouka je
privzgojiti ne samo ljubezen
do jezika in branja, ampak
predvsem do umetnosti nasploh. Kako uspešna sem, bo
verjetno pokazal čas oziroma prihodnje priložnosti,
ko se bodo dijaki kot odgovorni posamezniki morali
odločati o koreninah svojega
življenja, o svojem duhovnem bistvu. Učila sem in še

Od leta 1993 vodite gledališko dejavnost na Gimnaziji
Jesenice, od leta 2012 tudi
zelo odmeven Dramski festival. Kako je delati gledališke predstave z gimnazijci?
"Vsaka generacija je posebna. Včasih večja, potem
manjša. Včasih bolj nadarjena. Včasih nam iz malega
vseeno uspe narediti dobro
predstavo. Veliko je vredno
zaupanje. Hvaležna sem
dijakom, če mi zaupajo,
kljub temu da sem samo učiteljica. Nekateri radi uidejo
»čez cesto«, v veliko gledališče. Sama sem vseeno ponosna na tiste, ki so začeli pri
meni, gledališče vzljubili in
nato hoteli več in bolje.
Dramski festival se je rodil
zaradi mrtvila in nedejavnosti dijakov. Kako jih prebuditi? Kako jim prepustiti delo?
Kako jih naučiti samostojnosti? Odziv: prvo leto dva razreda, drugo leto trije, tretje
leto pet, letos sedem, vsi so
napisali avtorska besedila na
temo kriminalka. Potrjujejo
ali odkrivajo se številni talenti: igralski, režiserski, pevski,
plesni, likovni, oblikovalski,
krepi se skupinski duh, sklepajo se kompromisi, rojevajo
se menedžerji."
Nekaj edinstvenega pa je
tudi gledališka skupina pro-

fesorjev, ki ste jo osnovali na
gimnaziji. Kako pa je delati
s kolegi iz zbornice?
"Naj mi dijaki pri tem odgovoru ne zamerijo preveč, a
če bi morala izbirati, bi
izbrala svoje kolege in delo z
njimi. To mi je v zadnjih
šestih letih v največje veselje. A veste, koliko poguma,
iznajdljivosti, vztrajnosti,
zaupanja premorejo! Kako
vneto ponavljajo tekst, kako
resno si zapišejo vsak popravek, napotek … Kako velik
izziv je vsaka nova vloga,
vsaka nova spretnost … Neizmerno hvaležna sem jim
za zaupanje, zvestobo in
vztrajanje."
Na Koroški Beli že od leta
1999, torej skoraj dve desetletji, vodite Farno kulturno
društvo, ki je na področju
kulture najbolj dejavno
društvo v kraju. Pripravljate
razstave, predavanja, druge
prireditve ... Kaj vas žene
naprej, sploh glede na to, da
je društvom na področju
kulture težko, da se ubadate
s pomanjkanjem denarja,
včasih tudi podpore?
"Tudi to je posebne vrste ljubezen in dolžnost hkrati.
Zakopati talente, jih skrivati
pred drugimi bi bil greh.
Sprva je bil zelo močna
gonilna sila z vedno novimi
idejami moj oče Branko,
sedaj vemo, da društvo z različnimi dejavnostmi potrebu-

jemo ustvarjalci in obiskovalci naših prireditev. Denar?
Podpora? Sprva ju je bilo
malo, a ko se navadiš iz malo
narediti čim več in ne postavljaš plotov ter zapiraš vrat, se
dogajajo prijetni večeri, mali
uspehi, celo nagrade. V društvu je kar nekaj zelo delavnih
članov. Vsak zna kaj drugega. Delo je razdeljeno. Poskušamo tudi pomlajevati,
tako da številne dejavnosti že
vodijo mladi."
Ste poročeni, mati štirih
otrok, verjetno so tudi oni že
od mladih nog zelo vpeti v
kulturo? Na katerih področjih so se našli oni?
"Tudi moji otroci imajo glasbeno izobrazbo – najstarejši
se je po učenju klavirja lotil
orgel, nato še solopetja, drugi igra harmoniko, tretja se
je učila klavirja in tudi četrtega 'priganjamo'. Vsi imajo
tudi odrske izkušnje, hčeri
smo prepustili vodenje otroške gledališke skupine v
društvu. Ne manjka jim smisla za fotografijo in risanje."
Kaj pa je tisto, kar najbolj
napolni vašo dušo?
"To so ure, ki jih z možem
preživiva ali v naravi ali pri
delu (v društvu), to je dobra
gledališka predstava, koncert nečakinje Maje, knjige,
pesmi, včasih samo preprosto sedenje za hišo in pogled
na dogajanje v vrtu."

Poezija je najbolj čisto čustvo
Sonja Koranter je prejemnica plakete Občine Jesenice.
Janko Rabič
Sonja Koranter je v literarni
svet vstopila v rosnih najstniških letih, najprej s pisanjem
pesmi, ljubezenskih pa o
naravi in podobnem. Poklicne obveznosti in družina so
jo za nekaj časa oddaljile od
tega, vendar ni odnehala.
Nasprotno, z vso silo so kot
močan izvir začele vreti ideje, ki jih z neverjetno energijo udejanja. Štirideset let je
sedaj od tega, ko se je začel
njen pravi, izjemen literarni
opus, ki kar traja. Je pesnica,
pisateljica, esejistka. Doslej
je izdala okoli petdeset pesniških zbirk, 21 otroških
knjig, dvajset kriminalk, šest
romanov, kratkih zgodb, haikujev, recenzij, esejev, zapiskov in razmišljanj, skorajda
ni področja v literaturi, ki ga
ne obvlada. Dela izhajajo v
samozaložbi in pri različnih
založbah, objavlja v vseh
slovenskih revijah, na radiu.
Kar neverjeten je spisek njenih dosedanjih del. Številka

173 je morda v tem trenutku
že presežena. V pogovoru
deluje zadržano, ne daje vtisa veličine dela, ki ga prispeva v slovensko literaturo.
"Opazujem življenje in
pišem, ne morem pa tega
početi na silo. Moram vse v
glavi predelati, dati po predalih, potem pa sedem za računalnik in iz glave prepisujem. Zame je poezija najbolj
čisto in osnovno čustvo, ki ga
lahko človek prelije na papir.
Romani nastajajo tako, kot
jaz doživljam življenje." In
od kod vsi navdihi za vso to
bogato ustvarjalnost? "Opazujem in živim življenje.
Zanimajo me vsa področja,
neprestano sem v knjigah,
kar nora sem nanje."
Po rodu je z Dovjega, sedaj
živi na Hrušici. Najprej je
bila zaposlena v Železarni
in potem v Acroniju, kjer se
je upokojila. Nekdaj si je
želela, da bi samo pisala in
živela od tega. Pa se je
potem po nasvetu mame vse
skupaj zasukalo malo dru-

gače in morda je bilo prav
tako. Nerada omenja tegobe,
ki so povezane z literarnim
ustvarjanjem. Da tukaj ni z
rožicami (denarjem) postlano, da je ta zvrst kulture tudi
v lokalnem okolju preveč
zapostavljena. Je optimistka,
da bo nekoč bolje, morda
čez desetletja.
Literarni kritiki Adrian Lah,
Marko Elsner Grošelj, Vida
Mokrin Pauer, Valentin
Cundrič, so zapisali: " ... njene pesmi izžarevajo močno
energijo, doživljajske zaplete med Jazom in Svetom. So
kot čipkasto gradivo, v pesmih je veliko ljubezni, povezanosti, a hkrati tudi oddaljenosti, neizrečenosti,
samote. Jezik je, tako kot
pesmi, sporočilno bogat in
naraven."
Sedaj že šest let piše predvsem pravljice. "So prave
male enciklopedije znanja z
različnih področij, predstavljene na otroku zanimiv in
dojemljiv način," poudarja
direktorica založbe Alba.

Sonja Koranter
Lani je izdala tri nove.
Pomemben razlog in spodbuda je bilo rojstvo vnukinje
Lare, ki je stara osem let.
Sedaj ima nekaj mesec starega vnuka Jana, ki je zagotovo nov navdih za njeno
otroško pisanje. "S svojimi
knjigami za otroke jim
želim na primeren način
pokazati, kaj mu ponuja
svet, oziroma ga na ta način
vzgajati," pravi Sonja.

Njena literarna ustvarjalnost
je krepko posegla tudi čez
meje domovine, pesmi so
prevedene v več jezikov. Med
drugim zbirki Zemljekrog in
Minljivost. Njene kratke zgodbe so bile objavljene v drugih državah, čez lužo, v ZDA.
Opisala je stiske drugačnosti,
muke pesniškega ustvarjanja, bolečine zavrnjene ljubezni in še marsikaj. V eni od
tamkajšnjih revij je bila pes-

nica meseca. V Vancouvru je
prejela priznanje za svoje
haikuje.
Tudi dobrodelnost ji ni tuja,
saj napisane knjige rada
podarja. Vsako leto jih z
veseljem nameni otrokom s
posebnimi potrebami in
oddelkom v Splošni bolnišnici Jesenice.
Ob kar lepem številu nagrad
je zelo ponosna na lansko
posebno priznanje za literaturo, ki ji ga je podelil ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira. Pa seveda na
najnovejšo, plaketo Občine
Jesenice. O njej pravi:
"Doma dobiti tako visoko
občinsko priznanje ni enostavno. Vedno sem mislila,
koga pa zanima to, kaj jaz
delam. Prepoznali so, da to
nekaj velja, zares imam prijeten občutek."
Sonjina literarna ustvarjalna
pot se nadaljuje. Med bralce
prihaja nova kriminalka, in
sicer z aktualno temo boja
za vodo, dogaja pa se v
domačem okolju.
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Zapojmo, kot poje Vox
Plaketo Občine Jesenice za dvajsetletnico delovanja prejme Mešani pevski zbor Vox Carniola. Zbor je
z zavzetostjo pevcev in kvalitetnim delom zborovodij v teh letih našel mesto med najboljšimi na
zborovskem zemljevidu doma in v tujini. Petje v zboru je privilegij tako za pevce kot poslušalce,
menita izkušena pevca Andrej Černe in Gregor Urh.
Igor Kavčič
Dežele Kranjske glas ali Vox
Carniola, kot se, odkar zadnjih osem let deluje v okviru lastnega društva, imenuje mešani pevski zbor, ki
združuje jagodni izbor pevk
in pevcev osrednje in zgornje Gorenjske, bo letos jeseni praznoval svojo dvajsetletnico. Zbor, nekaj več kot
polovico let še pod imenom
Vox Carniolus, je v svojem
delovanju dosegel številne
uspehe tako v domačem
pevskem okolju kot na revijah in tekmovanjih v tujini,
predvsem pa je s pesmijo
vedno znova navduševal
tudi na koncertih na Jesenicah in okolici.
O zboru, njegovi dvajsetletni zgodbi, polni pevskih
užitkov in novih tovrstnih
načrtov, sem se pogovarjal s
prekaljenima pevcema, ki v
zboru zastopata nizkoglasni
liniji, z basistoma Andrejem
Černetom in Gregorjem Urhom, ki je prav v teh dneh v
zboru prevzel predsedniško
funkcijo. V Voxu, kot pevke
in pevci skrajšano rečejo
svojemu zboru, Andrej poje
že 15 let, Gregor pa dve leti
manj.
Delovanje zbora bi lahko
razdelili na tri obdobja, ki
sovpadajo z delom treh zborovodij, ki so ga doslej vodili. Primož Kerštanj je bil
pobudnik ustanovitve zbora
in njegove umestitve v domačem okolju. Drugi zborovodja Michele Josia, po rodu
Italijan, je v zbor prinesel

Vox Carniola na lanskoletnem koncertu v Radovljiški graščini / Foto: Arhiv MePZ Vox Carniola
željo po tekmovanjih in sodelovanju na festivalih. Zbor
se je uvrstil na zemljevid
uspešnejših tako doma kot
na tujem. Najdaljše, tretje
obdobje, ki ga je zaznamovala Eva Jelenc Drozg, pa je
obdobje zorenja, ko se je
pevska družba prijetno širila
in pomlajala, pripravljala samostojne tematske koncerte
in prirejala skupne nastope
z eminentnimi slovenskimi
zbori. Vox je dobil še ločeni
žensko in moško zasedbo.

Tri zborovodje, tri
obdobja
Kot ugotavljata Andrej Černe z Blejske Dobrave in Radovljičan Gregor Urh, v zboru nikoli ni bilo dolgčas, saj
so se z zborovodji menjali

koncepti dela, seveda pa se
je spreminjala tudi pevska
sestava. "To niti ni tako slabo, saj je zbor živ organizem
in dejansko diha, kot diha
vsak posameznik. Z vsako
novo pevko ali pevcem pride
tudi nova energija," razmišlja Gregor, Andrej pa dodaja, da so za prirast in s tem
evolucijo v zboru vseskozi
lepo skrbeli.
S Primožem Kerštanjem so
se prvič pokazali in dokazali
na regijskem tekmovanju,
skupaj s kranjskim APZ
France Prešeren, ki ga je takrat prav tako vodil, pa so na
Dunaju in v ljubljanski Filharmoniji izvedli znamenito Miso Criollo, pridružil pa
se jim je celo skladatelj Ariel
Ramirez. Odprli so si pot na

tekmovanja in si prislužili
pravico prijave na Našo pesem v Maribor.
Za njim je leta 2005 v zbor
prišel Michele Josia. Andrej
se spomni anekdote: "Ko
smo peli pesem Nachtlied,
nam je rekel: "If You Don't
feel the night is comming,
it's bezveze" (Če ne čutite,
da prihaja noč, nima smisla). Z Josio je zbor v tekmovalnem smislu dosegel največje uspehe, dvakrat v Mariboru, v Rivi del Gardi, Bratislavi in Bad Ischlu. Pevska
raven tako posameznikov
kot celotnega zbora se je dvignila. Kot pove Andrej, je še
danes nekaj izvedb takratnega zbora referenčnih, na primer pesem Pismo Uroša
Kreka pa Jablana Pavleta

Merkuja in Christus est natus Damijana Močnika. Posneli so tudi dve zgoščenki
Zrejlo je in Skupaj (Insieme). Da gre predvsem za
dokumentarno vrednost in
predstavitev zbora navzven,
sicer pa v zboru stavijo predvsem na koncerte. "Največ
je vreden živ nastop, ki je
enkratno doživetje, v katerem lahko uživamo oboji,
tako pevci kot poslušalci,"
dodaja Gregor; in sopevec,
da je vsak nastop unikaten
in edinstven ter za pevce izziv, hkrati pa tudi nagrada
oziroma užitek, ki jim ob
vloženem trudu pripada.
V marsičem drugačen pristop je imela zborovodkinja
Eva Jelenc Drozg, ki je v zbor
prišla leta 2010. Pred tekmovanji je vedno rekla, da je pomembno, da dobro odpojemo, s točkami naj se ukvarjajo drugi. Sogovornika sta
enotna v misli, da je bila njena prva naloga ponovno postaviti zasedbo zbora, pevke
in pevce prepričati o spremembah, poskrbeti za popolnitve posameznih glasov
in se predvsem nasloniti na
lastni kader. Bila je tudi pobudnica tradicionalnega jesenskega koncerta, ko so se
običajno predstavili trije zbori in katerega namen je bil
odkriti dobre pevce in hkrati
zbor primerjati z drugimi.
"Pomemben Evin dosežek je
tudi širok repertoar, ki ga v
zboru izvajamo – od tekmovalnih skladb do del s sakralno tematiko in ljudskih pesmi. Pred leti smo pripravili
tako bogat in raznolik program, da smo imeli kar 15
koncertov," pojasnjuje Černe, ki se spomni, da je zborovodja od njih zahtevala, da
pesmi Božji nam je rojen sin
ne pojejo tako kot na koru,
ampak tako, kot poje Vox.
"Kadar se je jezila na nas, je
rekla, da smo kot 'karjole' in
da mi basi pojemo kot 'fajhtne dile'." Kljub bolj sproščenemu načinu dela pa so ime-

Čudoviti val z Voxom
Zborovodja Eva Jelenc Drozg, ki je MePZ Vox Carniola vodila zadnjih osem
let, za svoj prispevek k rasti in uspehom zbora prejme plaketo župana
Občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja.
Igor Kavčič
Kako vidite obe tokratni priznanji, tako zboru, ki je stal
in obstal dvajset let, kot v
prvi vrsti vam, ki ste pevke
in pevce zbora Vox Carniol s
tako navdihujočim zanosom
vodili zadnjih osem let?
"Vox Carniola je zbor, ki
ima svoj prostor v zborovskem svetu doma in v tujini. Večkrat v dvajsetletni
zgodovini se je okitil s tekmovalnimi uspehi pa tudi z
gromkimi aplavzi na koncertih. Menim, da je nagrada, ki mu jo podeljuje Občina Jesenice, zares zaslužena
in bo pevkam in pevcem,
aktualnim in nekdanjim, v
ponos in spodbudo za na-

daljnje delo. Delovanje takega zbora ni niti enostavno
niti samoumevno. Zelo dragoceno je, če ti domače okolje da priznanje, s katerim ti
sporoča, da je tvoje delo dragoceno in cenjeno.
Svojo nagrado pa sprejemam
kot zadnje dejanje sodelovanja z zborom. Rada bi se zahvalila vsem tistim, ki se jim
je moje delo zdelo nagrade
vredno. Hvaležna sem za izkušnjo, ki mi je bila dana. Že
od otroštva mi je zborovstvo
zelo blizu, zato sem v sebi
imela spisek glasbenih želja
– in hvaležna sem, da sem
jih z zborom Vox Carniola
uspela kar nekaj uresničiti.
Zame je muziciranje nekaj
najlepšega, kar obstaja. Izra-

žanje prek glasbe se mi zdi
nekaj tako naravnega, terapevtskega. Če to lahko počneš še s skupino ljudi, kjer se
energije povezujejo in prepletajo, dobi vse skupaj še
povsem druge dimenzije."
Kako bi opisali najlepše trenutke z zborom – ko človek
reče, to je tisto, zaradi česar
to počnem?
"Meni je bilo najlepše, ko
nam je uspelo ujeti trenutke, ko je glasba zares zaživela, ko je bilo vse na svojem
mestu – vokalno, intonančno, stilno, zvočno, energetsko ... Zdi se mi, da v glasbi
vedno stremimo k takim trenutkom. Nimamo ure ali
metra, ki bi določila, da je

Prepoznaven "element" Eve Jelenc Drozg iz zgodbe, ki jo je
spisala z MePZ Vox Carniola. / Foto: osebni arhiv Eve Jelenc Drozg
nekaj dobro, pa vendar je,
ko se to zgodi, tako nepozabno, da veš, da si dosegel
tisto, za kar si delal. To so
res trenutki, ki so neprecenljivi. Seveda pa ima zame
delo z zborom tudi mnoge
druge, neglasbene užitke.
Zares vabim ljudi, da se pridružijo zborom. Tam spoznaš ljudi s podobnimi željami in povsem različnimi

življenjskimi zgodbami. V
takem zboru, kot je Vox Carniola, delaš na sebi, zase in
za druge – pevke in pevce
ter poslušalce. Sama čutim
največje zadoščenje, ko lahko nekaj delam za druge."
Vam po pol leta, odkar ste
odložili dirigentsko palico,
že kaj manjka zborovskega
tempa, slišim, da vodite

li kar nekaj tekmovalnih
uspehov doma in v tujini.
Trenutno je v zboru 22 pevk
in pevcev, kot pri večini zborov pa je pomanjkanje v vrsti
prvih tenorjev, želeli bi si še
kakšen sopran pa tudi mladih basov bi bili veseli.

Vox Carniola gre naprej
Lansko jesen so se na razpis
za novega zborovodjo javili
štirje kandidati, do nedavnega so poskusili z Iztokom
Kocenom, s katerim so se
dobro ujeli, a zaradi težav
tehnične narave sodelovanja
niso nadaljevali. "Vzpostavil
sem kontakt s Stevenom Loyem, Američanom iz Virginije, ki že več let živi v Kropi
in je sicer dirigent za instrumentalne sestave, ter ga
uspel nagovoriti za sodelovanje do konca letošnje sezone, s tem da ni izključil
možnosti, da bi ostal, če se
bomo dobro ujeli," razloži
Gregor. Prve vaje pred dnevi
pa se spomni Andrej: "Na
prvi spoznavni vaji smo mu
med drugim zapeli V hribih
se dela dan, ob čemer je bil
Steve zelo navdušen in je čisto 'padel noter'." Zborovodja bo pripravil program pesmi, ki bo tematsko povezan
z ljubeznijo v raznih oblikah: med moškim in žensko, do soljudi, boga, kozmosa, narave pa tudi do
sebe …
In kaj pomeni petje v MePZ
Vox Carniola. "Sam na petje
v zboru gledam kot osebni
premik h kakovostnemu petju in vsakokratnem napredovanju. V zboru se odlično
počutim," pove Andrej Černe, podobno pa razmišlja
tudi Gregor Urh, ki dodaja,
da je pevski zbor primerno
okolje, v katerem posameznik lahko razvija svoje sposobnosti, ob tem pa poudarja, da nobena zlata kolajna
na tekmovanjih ni vredna
toliko kot zadovoljno občinstvo, ki gre iz dvorane, kjer si
z zborom pravkar nastopal.

mlajši zbor v Kropi, in kakšne so še vaše vezi s pevkami in pevci Voxa?
"Moje življenje je kot valovanje. Če je bilo obdobje z
Voxom en val, se je za trenutek val umaknil in takoj prišel nov. Počivanje mi ne gre
najboljše. Že dolgo tudi vem,
da ne spadam med glasbenike obrtnike. Če nimam možnosti muziciranja, ne funkcioniram v redu. V Kropi
imamo res otroško-mladinski zborček, s katerim mi je
zares v veselje delati. Tudi v
službi me obdajajo otroci, s
katerimi se učimo delati
glasbo. Je pa zdaj prišla na
vrsto spet moja kitara, s katero se lahko izražam. Pripravljajo se koncerti, ki se jih
zelo veselim. Moje vezi z
Voxom pa so še vedno močne. Med nami bo ostalo prijateljstvo in nešteto prelepih
spominov. Iz srca jim želim
še leta uspešnega delovanja,
v zasebnih življenjih pa
zdravje in umirjenost. Kakšen petek pa jih mogoče
obiščem na vajah, da se spet
dodobra nasmejim."
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Pred občinskim praznikom

Gasilstvo je ekipno delo

Jožefov sejem
Tudi letos bo na Stari Savi na Jesenicah potekal tradicionalni Jožefov sejem. Začel se bo v petek, 16. marca, trajal
pa bo do ponedeljka, 19. marca. Organizator je Zavod za
šport Jesenice, sejem pa vsako leto obišče veliko obiskovalcev Zgornje Gorenjske in avstrijske Koroške. Poleg široke ponudbe kvalitetnih izdelkov na prodajnih stojnicah
bodo dogajanje popestrili s kulturnim programom. Organizirali bodo predstavitev običajev domače in umetne obrti, nastop folklornih in glasbenih skupin ter zabavne igre.
V času sejma bo poskrbljeno tudi za živo glasbo. Lani je na
sejmu sodelovalo več kot petdeset podjetnikov in obrtnikov, sejem si je ogledalo okoli sedem tisoč obiskovalcev.

Namestnik poveljnika Gasilske zveze Jesenice in poklicni gasilec GARS Jesenice Robert Kejžar je
prejemnik plakete župana Občine Jesenice.
Andraž Sodja

nice je zaslužen za dobro
sodelovanje med poklicno
gasilsko enoto GARS, prostovoljnimi gasilci ter Civilno
zaščito občine Jesenice," so
Hrušičani zapisali v obrazložitvi in dodali, da je vedno
pripravljen pomagati, kjer je
to potrebno in svoje znanje
in izkušnje prenašati na
mlajše generacije.
Kot je povedal Robert Kejžar,
ki ga je nagrada presenetila,
je gasilstvo ekipno delo, zato
so za vse rezultate zaslužni
vsi kot ekipa: "Nagrad je premalo, da bi jih dali vsem, ki
si jih zaslužijo. Zame je ta
nagrada priznanje našemu
skupnemu delu, ker smo v
zadnjih letih na področju
gasilstva in civilne zaščite s

pomočjo župana Občine
Jesenice storili veliko. Zahvala gre vsem od gasilskih društev v občini Jesenice do
uprave za zaščito in reševanje, pa do vsakega posameznika. Rezultat tega dela je to,
kar na Jesenicah imamo.
Usposobljeno moštvo z
ustrezno opremo in krajane,
ki se zavedajo pomena zaščite in reševanja."
Kot je dodal, je pomembno
ohraniti stik z domačim
društvom: "Nivoji se morajo
med sabo prepletati, sicer
prej ali slej pride do težav.
Trenutno imamo na Hrušici znova močno generacijo
zagnanih gasilk in gasilcev.
Tudi po drugih društvih
nam je uspelo vzpostaviti

povezavo med izkušnjami
starih in pa zagnanostjo in
novimi znanji mlajših z
novejšo opremo in tako se
skupaj izobražujemo, razlika v letih se ne čuti več tako.
Postali smo spet povezani,
medgeneracijski prepad se
ne pozna več – in to je ključ
do uspeha."
Kot je še dejal, je lepo že to,
da te predlagajo za takšno
nagrado, še lepše je, če dobiš
priznanje, kar ti da misliti,
da smo na pravi poti. "Če pa
tak predlog pride še do
nekoga, ki si mu pravzaprav
trn v peti in strošek s stalnimi potrebami po opremi, in
te kljub temu sprejmejo, je
to res velika čast zame in
gasilce na Jesenicah."

www.jesenice.si

Robert Kejžar

OBVESTILO
O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov
v občini Jesenice za leto 2018.
Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in
turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in
olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na
področju turizma in pospeševanje promocije turizma za
območje občine Jesenice.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki so v javnem interesu.
To so predvsem:
•	
programi razvoja in urejanja videza kraja (npr. urejanje razgledišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši, ocvetličenje ipd.),
•	
programi razvoja in vzdrževanja javne turistične infrastrukture (npr. turistična signalizacija, tematske, turistične, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
•	
programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,
•	
trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni
turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),
• programi, ki razvijajo turistične proizvode občine Jesenice,
•	
programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju
lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in
turizma,
•	
izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava
idejne zasnove turističnih spominkov,
• delovanje turističnih društev.
Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.
Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 7.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je do vključno torka, 27. 3. 2018.
www.jesenice.si

Letošnji prejemnik županove plakete, enega od najvišjih priznanj Občine Jesenice, je Robert Kejžar, namestnik poveljnika Gasilske
zveze Jesenice in poklicni
gasilec GARS Jesenice. Za
priznanje so ga predlagali v
Prostovoljnem gasilskem
društvu (PGD) Hrušica, kjer
je začel svojo gasilsko pot,
predlog pa so soglasno podprli v celotni Gasilski zvezi
(GZ) Jesenice.
Kejžar, ki se je že od pionirskih let leta 1974 vzpenjal
po stopnicah gasilske kariere, je opravljal številne funkcije v PGD Hrušica, kjer je
kot mentor mladine pripomogel, da se je vse več mladih odločalo za delovanje v
prostovoljnih gasilskih vrstah, pionirske in mladinske
ekipe pa so dosegale odlične
rezultate na ravni GZ Jesenice, gorenjske regije ter
Gasilske zveze Slovenije.
"Z vodstvenim duhom in
delom je pridobil zaupanje
društev v GZ Jesenice in bil
leta 2003 izvoljen za poveljnika GZ Jesenice, kasneje pa
imenovan za gasilskega
poveljnika Občine Jesenice.
Leta 2011 pa je postal višji
gasilski častnik 2. stopnje.
Lahko rečemo, da je s svojim
delom zaslužen za pridobivanje finančnih sredstev za
obnove gasilskih domov,
usposabljanju operativnih
gasilcev, nabavo operativne
opreme za prostovoljne
gasilce ter popolni opremljenosti gasilskih društev z
novimi operativnimi vozili.
Kot zaposlen na GARS Jese-

Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger
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Šport

Trema hitro izgine
Triindvajsetletni Nik Jerkovič iz Slovenskega Javornika, član Judo kluba Jesenice, ni uspešen samo v
judu. Vse bolj nase opozarja tudi v namiznem tenisu.
Matjaž Klemenc
Kaj je bil glavni razlog, da ste
se začeli ukvarjati z judom?
Doma se zelo hitro ugotovili, da sem zelo hiperaktiven,
in so se odločili, da me dajo
v šport. V drugem razredu
sem začel trenirati judo, v
skupini otrok s posebnimi
potrebami. Treningi so bili
na Blejski Dobravi, vodil pa
jih je žal že pokojni Brane
Dvoršak. Poskusil sem s treningi in z veseljem sem se
pridružil skupini.

Brez premisleka, v kateri panogi ste boljši?
Zagotovo v judu, saj sem v
njem že vrsto let.
Se spominjate prvih treningov juda?
Zelo dobro se spominjam
prvih treningov, kako so me
naučili pasti. Prvič sem
oblekel pravi kimono, ki je
bil zame novost.
Se spomnite prve medalje?
Prvo medaljo sem hitro
osvojil, že na samem začetku, pri osmih letih. Osvojil
sem jo na Blejski Dobravi,
na igrah specialne olimpijade. Ta medalja je bila zagotovo velika spodbuda za naprej.
Kdo so bili vaši trenerji?
Začel sem pri že prej omenjenem Branetu Dvoršaku.
Sedaj delam pod vodstvom
Jake Kolbla.

Po treh tednih brez tekem v
AHL so se jeseniški hokejisti spet vrnili v tekmovalni
ritem. Po odmoru so jih v
rednem delu čakale še tri
tekme. Na pa papirju je bila
še možnost, da se povzpnejo na drugo mesto. Že po
prvi tekmi, ko so doma gostili Vipiteno, zmagali so po
kazenskih strelih z 2 : 1 in
po zmagi Rittnerja je bilo
jasno, da bodo redni del
končali na tretjem mestu. V
zadnji dve tekmi rednega
dela so lahko odšli povsem
sproščeno. Če smo proti Vi-

V Ljubljani je bil peti krog 1.A lige, pionirske, kadetske in
mladinske lige s streljanjem z zračnim orožjem. V pionirski
konkurenci je na stopničke, na drugo mesto, stopil Anton
Korbar. Ekipa v postavi Anton Korbar, Miha Černe, Matevž
Pogačnik je zasedla četrto mesto. Pri kadetih še ene stopničke, drugo mesto za Ernesta Emana Babačo. Pri mladincih je bil Matevž Pivk peti. V članski kategoriji se nobenemu
izmed strelcev ekipe Triglav Javornik - Koroška Bela se ni
uspelo uvrstiti med deseterico. Ekipa Anže Presterl, Matevž
Pivk, Ernest Eman Babača je osvojila dvanajsto mesto.

Odbojkaricam le točka
V zadnjih dveh tekmah so odbojkarice Zgornje Gorenjske
osvojile le točko. Najprej so v gosteh s 3 : 1 (19, 18, -17, 15)
izgubile z ekipo Ankaran Hrvatini. V zadnjem krogu rednega dela so doma izgubile z Luko Koper z 2 : 3 (-15, -17, 15,
25, -9). Prvi del so končale na osmem mestu in se uvrstile
v zeleno skupino, v skupino za obstanek. Zelena skupina:
7. Koper 15, 8. Zgornja Gorenjska 14, 9. Ankaran Hrvatini
9, 10. Ljubljana 1.

Za začetek poraz
Košarkarji Enosa Jesenice so redni del v tretji ligi center končali na tretjem mestu, kar pomeni, da se bodo letos borili za
razvrstitev od sedmega do 12. mesta. V uvodni tekmi so
gostovali pri ekipi Ježica in izgubili z rezultatom 69 : 61. Za
poraz sta bili usodni prva četrtina, ki so jo izgubili z 20 : 12,
in tretja četrtina (23 : 14).

Nik Jerkovič
Kolikokrat tedensko trenirate?
Na Blejski Dobravi imam tri
treninge. Enkrat tedensko
treniram v Ljubljani, pri
Judo klubu Sokol.
Na kaj vas na treningih trener največkrat opozarja?
Imam težave z dihanjem,
zato med trener med tekmovanjem opozori, da čim prej
napadem nasprotnika. Fizični moči moram posvetiti
še veliko pozornosti.
Omenili ste tekmovanje.
Vas je teh strah?
Strahu ni, je pa pred tekmo
trema. Ko se tekma začne,
trema hitro izgine.
Kaj so vaše prednosti pred
tekmeci?
Moja prednost je moč in zadnje čase sem zelo vztrajen
in ne delam nepremišljenih
potez.
Ima vaš judo kakšne posebnosti?
Ima. Nimamo davljenja, lomljenja rok in nog.

Kateri pas imate trenutno?
Trenutno imam modri
pas, počasi pa se pripravljam za rjavi pas. Da ga
pridobim, bom moral obvladati samoobrambo, prevale, padce levo in desno,
naprej in nazaj ter spotikanje.
Je težko pridobivati nove pasove?
Potreboval bom približno
pol leta, da bom šel lahko
opravljat izpit za rjavi pas.
Imate v Sloveniji dovolj tekmovanj?
Po mojem premalo, a se iz
leta v leto povečuje število
tekmovanj. Letos junija so
na sporedu igre specialne
olimpijade in državno prvenstvo v judu. Na državnih
igrah specialne olimpijade
bo problem, saj se mi pokrivajo kvalifikacije v judu in
namiznem tenisu, ki so za
svetovne igre drugo leto v
Abu Dhabiju (glavno mesto
Združenih arabskih emiratov, op. a.). Prijaviš se lahko
le za eno športno panogo.
Na koncu sem se odločil, da

sem bom poskusil v kvalifikacijah v namiznem tenisu.
Tekmujete tudi v tujini?
Do sedaj sem tekmoval v tujini le v Italiji, v Raveni, kjer
imajo zelo močan turnir.
Lansko leto so tekmovali judoisti iz osmih držav. Ta
turnir je res dobra izkušnja.
Uspeh, ki bi ga postavili na
prvo mesto?
Največ do sedaj mi pomeni
lanskoletna zmaga na državnem prvenstvu. Do naslova
sem prišel s štirimi zmagami. Tekmoval sem v kategoriji do devetdeset kilogramov.
Imate kaj težav, da ne prekoračite meje devetdeset kilogramov?
So težave, a vseskozi pazim,
da je teža pod nadzorom.
Kakšne želje imate v judu v
prihodnosti?
V judu si želim ostati še kar
nekaj časa, saj se v klubu res
odlično razumemo. Želim si
tudi priti do črnega pasu.

Jeseničani so izbrali Olimpijo
Matjaž Klemenc

Strelci v Ljubljani

pitenu pogrešali gole, so
igralci navijače in trenerja
Gabra Glaviča navdušili na
zadnjih dveh tekmah. Gardeno so doma premagali s
6 : 2, Kitzbühel pa v gosteh
z 9 : 5. Za četrtfinale so se
izbirali nasprotniki. Prvi je
izbiral Asiago in izbral
osmi Vipiteno, Rittner sedmi Salzburg, Jeseničani
šesto Olimpijo in Feldkirchnu je ostal peto uvrščeni
Pustertal. Ko boste brali te
vrstice, bosta končani že
dve četrtfinalni tekmi (igra
se na štiri zmage). Iz vrst
HDD SIJ Acroni Jesenice je
bilo med sezono večkrat sli-

šati, da bodo – če bodo imeli možnost – izbrali večne
rivale, ljubljansko Olimpijo. Olimpija jim letos res
leži. Za uvod so jih premagali v pokalu s 3 : 0. Sledilo
je pet zmag v AHL (doma 6
: 4, 7 : 2 in v gosteh 3 : 2, 3
: 0, 6 : 2) in le en poraz, pa
še ta doma z 2 : 4.
"Lahko bi rekel, da smo namenoma izbrali Olimpijo,
saj nam njihova igra leži. To
so derbi tekme in v takih
vsak da od sebe več kot sto
odstotkov. Tudi za gledalce
je to najboljša izbira in posledično so tribune polne,"
je povedal Aleksandar Ma-

govac, strelec četrtega gola.
Jeseničani so prvo tekmo
dobili s 4 : 3. Vodili so že s 4
: 1, imeli štiri minute igralca
več, a na koncu so po dveh
napakah v obrambi trepetali
za zmago. V nadaljevanju se
jim podobne napake lahko
maščujejo. Jutri je v Podmežakli tretja tekma, v torek,
13. marca, pa četrta tekma.
Termini morebitnih dodatnih tekem: 15., 17. in 20.
marec.
Z izbiro Olimpije so se postavili v vlogo favorita. Stari
rezultati so le še na papirju,
vlogo favorita bo treba potrditi na ledu.

Dva poraza Jeseničank
Namiznoteniške igralke Jesenic so bile v zadnjih dveh tekmah dvakrat poražene. Z neposrednimi tekmicami za osmo
mesto, ekipo Letrika, so v gosteh izgubile s 5 : 2 (dve zmagi
za Nušo Bolte). Doma so tesno, s 5 : 4, izgubile z ekipo
Kajuh Slovan (Nuša Bolte – 2, Barbara Jančič, Mojca Smolej). Trenutno si delijo osmo do deveto mesto z ekipo Letriko. Obe ekipi sta zbrali šest točk. Na dnu je Preserje z dvema točkama.

Konstruktor previsoka ovira
V 15. krogu so jeseniški kegljači SIJ Acroni doma izgubili z
vodilno ekipo Konstruktor iz Maribora. Jeseničani še naprej
držijo osmo mesto z desetimi točkami. Dve točki manj ima
Litija, pet točk manj pa zadnji uvrščeni Brest.

Trije med deseterico
Jeseniški plezalci so se udeležili mednarodne tekme IRCC v
balvanih, ki je potekala v Radovljici. Skupno je v šestih kategorijah nastopilo 156 plezalk in 114 plezalcev. Uvrstitve tekmovalcev Športno plezalnega odseka Jesenice po kategorijah med prvo deseterico. Pri deklicah U10: je bila šesta Liza
Babič, v kategoriji U12 pa si je Tinka Rekar delila sedmo do
osmo mesto. V kategoriji dečki: U16 je bil osmi Miha Torkar.

Enajsti pomladni tek
V soboto, 17. marca, bo ob občinskem prazniku Jesenic na
Stari Savi, kjer je start in cilj, na sporedu 11. Pomladni tek. Ob
10. uri je tek trojk za najmlajše, osnovnošolce in rekreativce.
Tek na deset kilometrov se začne ob 11.30. Startnine za otroške teke ni, tudi osvojena mesta ne štejejo, medalje dobijo vsi.
Startnina v predprijavi do 9. aprila je osem evrov, na dan prireditve pa deset evrov. Prvi trije v absolutni konkurenci prejmejo pokale, prvi trije po posameznih kategorijah pa medalje.

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
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER
ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED,
TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,
TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.

ALTHEA D.O.O.

Ste poizkušali hiperaktivnost prebroditi še s kakšno
športno panogo?
Po šestih letih treniranja
juda sem se začel resneje
preizkušati še v namiznem
tenisu. Razlog je bil, da
sem bil izbran za specialno
olimpijado, Evropske igre v
Antwerpnu v Belgiji. S tem
so se začeli resnejši treningi pri Milani Krmelj.

Šport na kratko
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Sneguljčica za danes

Adi Fink
(1925–2018)
Od prijatelja Adija Finka, KMF, smo se v imenu Fotografskega društva Jesenice poslovili v sredo, 14. februarja, na
pokopališču v Radovljici. S soprogo Justi, roj. Ambrož, ki je
preminula v marcu 2015. leta, sta bila velika ljubitelja fotografije in med drugim soustvarjalca življenja in dela v
našem društvu več kot trideset let.
Adi Fink je v Dobrunjah blizu Ljubljane 23. avgusta 1925
ugledal luč sveta. V visoki starosti 93 let se je tiho poslovil v
bolnišnici na Jesenicah. Z ženo Justi sta se spoznala v Ljubljani, njuna življenjska pot pa se je zaključila v Radovljici.
Njuno dolgoletno življenje je bilo z ljubeznijo in prefinjenimi nitmi fotografske ustvarjalnosti prepleteno tako, da nam
bosta ostala v trajnem spominu. Prav ta ljubezenski ključ
jima je odpiral vsa vrata.
V Radovljici se je Adi aktivno vključil v mestno dogajanje s
sliko in besedo, njegova dokumentarna fotografiranja
povojnega časa je danes že nepogrešljiv slikovni vir zgodovinskih dogodkov iz vseh področij življenja in dela Radovljičanov.
Vse od leta 1947 se je zapisal Ljudski tehniki, bil ustanovitelj in organizator njenih idej in dela na Gorenjskem. To je
bil še čas, ko je fotografija živela v njenem okrilju. Kot soustanovitelj FK Radovljica je razvijal klub, postal dvakrat
predsednik in častni član. Ta naziv je prejel še v FK Andrej
Prešern na Jesenicah, kasneje preimenovan v FD Jesenice.
Adi ima tudi zasluge pri preživetju našega društva v kriznem obdobju. Na Jesenicah je v društvu z vso natančnostjo
opravljal delo statistika in kronista, v skrbi za njegov razvoj
je rad svetoval mladim, bil večkrat žirant del, sodeloval je
pri postavljanju neštetih društvenih razstav, doma in v tujini nas je Adi povezoval s fotografi in prav za vse to smo ga
zelo cenili; prejel je tudi Čufarjevo plaketo (1991).
Od leta 1974, ko je stopil na pot samostojnega razstavljanja, je postavil več kot dvanajst razstav (Bohinjska Bistrica, Bled, Radovljica, Begunje, Jesenice, Slovenski Javornik
…) ter na več kot dvestotih skupinskih razstavah prispeval
svoje fotografije, ki so bile večkrat nagrajene z odličji. Njegove fotografije izžarevajo topel, človeški odnos do vsega,
obogatene so s tehničnimi in fotografsko-umetniškimi izkušnjami in s priostrenim občutkom za stvarnost, tako v portretih, utrinkih socialno občutljivih dogajanjih kot v delih
iz domačih ter eksotičnih krajev. Estet, celo v železarski
motiviki je čutiti polno idiličnih pristopov.
Z iskanjem novih poti v fotografiji se je zapisal še v imenik
jugoslovanskih avtorjev fotografije že na samem začetku
svoje umetniške fotografske poti. Za fotografije in ustvarjalno delo je prejel veliko pomembnih priznanj in nagrad – ne
le v Radovljici in na Jesenicah, ampak tudi v Beogradu in
Ljubljani. Pokojnino si je prislužil v Kemični tovarni Podnart. Vse življenje je bil odgovoren, delaven. Še nedavno je
za prijatelje organiziral in vodil izlete po bližnjih krajih, še
zadnje dni življenja je koval načrte o zapisu dogajanj iz
radovljiškega okolja, zdaj pa je v smrti obmiroval za večno.
Spoštovani Adi, za vse iskrena Vam hvala!
Za Fotografsko društvo Jesenice
Marija Heberle Perat

Več sredstev za
kulturne projekte
Janko Rabič
Zvezo kulturnih društev
(ZKD) Jesenice sestavlja 17
društev, klubov in skupin,
ki z različnimi dejavnostmi
bogatijo ljubiteljsko kulturo
v občini Jesenice. Iz poročila predsednika Miloša
Možine na februarski skupščini je bilo razvidno, da so
v preteklem enoletnem
mandatnem obdobju uspešno uresničevali zastavljene
naloge, tako z bogatimi vsebinami med ljubiteljskimi
ustvarjalci kot v okviru zveze. Izvedli so osrednjo prireditev v občini Jesenice ob
slovenskem kulturnem pra-

zniku, vključili so se v
Teden ljubiteljske kulture
in sodelovali na Kulturni
mavrici na Jesenicah. Zveza
je nudila različno organizacijsko pomoč, izvedla izobraževanje o finančnem poslovanju in dobro sodelovala
z Območno izpostavo JSKD
Jesenice. Ob sprejemu
novih nalog v letošnjem
letu so na skupščini dali
pobudo, da Občina Jesenice
v prihodnje več sredstev iz
proračuna nameni kulturnim projektom. Izvolili so
nov izvršni odbor ZKD Jesenice za naslednji mandat in
za predsednika ponovno
Miloša Možino.

Sneguljčica v GTČ prinaša radost, zvedavost, pričakovanja pa tudi kanček nostalgije in izzove
navdušenje. In ne nazadnje tudi prepričanje, kako dobro je lahko ljubiteljsko gledališče.
Alenka Bole Vrabec
Iztok Valič, katerega režije
so bile na odru GTČ vedno
uspešnice, s priredbo in
režijo klasične pravljice bratov Grimm suvereno, s
humorjem in vero v dobro, z
izjemnim posluhom za
ritem in tempo, za naelektrenost pravljičnega odrskega vzdušja ustvarja most
med danes in "bilo je
nekoč". Duh, ki je na premieri vel iz predstave, se je
oglašal zdaj generaciji otrok,
zdaj mladostnikov, zdaj
odraslih … in nikogar ni
pustil hladnega. Aplavz je
trajal in trajal …
Jacob, ki je skupaj z bratom
Wilhelmom izdal Grimmove pravljice v nakladi devetsto izvodov, nekaj decembra
1812, glavnino pa januarja
1813, je nekoč zapisal: "Otroške pravljice naj se pripovedujejo, da v njihovi svetli in
čisti luči vzklijejo in rastejo
prve misli in sile srca." Ta
brezčasnost ali zakonitost
boja dobrega z zlim, ki je
nenehen, v nas vendarle
vzbuja upanje, da bo zlo na
koncu premagano. Ob tem
vodilu režiserju Iztoku Valiču uspe zgraditi prepoznavni pravljični naboj za naš
vsakdanjik in daje živost ter
verjetnost odrskim likom na
arhetipskem ozadju. Njegovo predstavo odlikujejo po
eni strani prepričljiva kolektivna igra, po drugi pa podrobne značajske značilnosti
vsake izmed vlog, kjer spretno, z rahlo ironijo nastavlja
ogledalo našemu velikokrat
izmaličenemu vsakdanu in
njegovim poglavitnim grehom: brezobzirnosti, razčlovečenosti, napuhu, egoizmu, brezsrčnosti, poniglavosti in plehkosti pa tudi
dobroti, razumevanju, spoštovanju in ljubezni. O tem,

Prejeli smo

Jesenice
v združenju
zgodovinskih
mest
Za vsako mesto je čast, da je
sprejeto med zgodovinska
mesta, zato sem bil vesel, da
je tudi moje rojstno mesto
doletela ta čast. Formalno so
Jesenice mlajše mesto. Da je
pristalo v družbi zgodovinskih mest pa ima "zasluge"
Stara Sava, pol tisočletja staro železarsko naselje. Arheolog Tadej Brate je o Stari
Savi napisal naslednje: "Eno
izjemno posrečenih, starih in

Foto: Aleš Košir

IN MEMORIAM

kakšna je vladavina Sneguljčičine dežele, priča že prestol hudobne in zlobne kraljice v obliki predimenzioniranega nakupovalnega vozička. Čar odrske iluzije potrjujejo tudi izčiščena, sleherne navlake osvobojena scena
Jožeta Logarja s skopimi, a
učinkovitimi elementi in
presojnim panojem, za katerim dobijo igralci funkcijo
senčne lutke. Odlična kostumografija Mete Sever je večplastna, upoštevajoč funkcijo in značaj vsakega od igralcev, od cunjastih služabnikov do vzhodnjaškega razkošja častihlepne Kraljice in
fantazijskega Zrcala. Oblikovanje luči je filigransko
delo Mihe Šesta, odlično
vpeto v dogajanje je tudi
oblikovanje zvoka in scenskih zvočnih afektov Klemena Vrabca.
Ob zlitju vseh naštetih elementov je bilo čutiti, kako
vnanja podoba predstave ob
prepričljivem režiserskem
vodenju daje zavetje igralski
izraznosti, z odra je velo,

kolikšna je radost skupnega
ustvarjanja.
Jasna Koron v vlogi grabežljive, narcisoidne, egoistične
in morilske Kraljice je navdušujoča kreacija z izjemno
telesno in jezikovno kulturo: v vlogi Zrcala, ki vedno
govori resnico, je Darka
Rebolj kot vedežka prepričljivo vodila rdečo nit zgodbe,
Manca Bertoncelj pa je z
mladostno svežino in temperamentom upodobila
Sneguljčico, prikupno,
sodobno najstnico, ki zna
biti tudi uporniška. Zgarano, a toplo čutečo služabnico je oživila Elizabeta Žnidaršič. Malce posebni, vsak
s kakšno odpustljivo hibo, a
vseeno zelo človeški in
humorni, Sneguljčici za vso
oskrbo hvaležni, so bili "perkmandeljci" – palčki: Modrijanček – Borut Verovšek,
Strahopetček – Bojan Dornik, Bahaček – Klemen
Košir, Dvomljivček – Luka
Bergant, Godrnjavček – Klemen Klemenc (tudi služabnik), Tepček – Franček Žni-

daršič (tudi služabnik), Zaspanček – Ivan Berlot (tudi
lekarnar). Lovca s številno
družino, ki ga z njeno usodo
Kraljica podlo izsiljuje, je
upodobil Franci Koražija
(tudi lekarnar). Tretji je bil v
triu pohlepnih lumpov, ki
obljubljajo večno lepoto,
Gregor Robič, in se je na
koncu uspešno prelevil še v
nepocukranega Princa.
Tehnični sodelavci, ki jih na
odru ni, a brez njih tudi
predstave ne, so bili: šepetalka Jasna Kovač, Aleksandra
Džajić in Tina Žen, izdelava
kostumov, luč Miha Šest,
Mirko Budimir, ton Klemen
Vrabec, izdelava scene Klemen Košir, Bine Novak in
Robert Koselj, fotografije pa
Aleš Košir.
Sneguljčica v GTČ prinaša
radost, zvedavost, pričakovanja pa tudi kanček nostalgije
in izzove navdušenje. In ne
nazadnje tudi prepričanje,
kako dobro je lahko ljubiteljsko gledališče.
Sneguljčici želim(o) obilo
ponovitev!

nadvse redkih zgodnje industrijskih poselitev kraja pa
hranimo v Sloveniji. Kot po
čudežu se je ohranil eden najbolj tipičnih in urbanistično
logičnih srednjeveških industrijskih zaselkov srednje Evrope, kakršnih pravzaprav ni
ohranjenih skoraj nič ... Vsak
element Stare Save je – gledano posamezno – dokaj povprečen element naše kulturne
dediščine. Toda ansambel
vseh ohranjenih objektov, ki
se med seboj odlično dopolnjujejo, je vsekakor vrhunska
srednjeveška industrijska
dediščina, ki ji pravzaprav ni
para blizu in daleč." Ker sem
iz časopisov izvedel, da se bo
pričela obnova graščine na
Stari Savi, mislim, da se
odgovorni na Jesenicah zavedajo, kaj za Jesenice pomeni
Stara Sava. Kot piše Tadej

Brate, predstavlja največjo
vrednost Stare Save ansambel
ohranjenih objektov, zato
upam, da bo naslednji objekt,
ki ga bodo obnovili, Marijina
cerkev. Spet bi citiral arheologa Tadeja Brateta: "... enkraten primer združitve sakralnega s posvetnim in odličen
primer priročnosti dajanja
duhovne podpore delavcem,
ki so imeli delovišče kar čez
cesto. Nujno bi bilo sedanje
stanje sanirati in cerkev spet
odpreti za javnost."
Ni pa Marijina cerkev
pomembna samo kot arhitekturni element, ki dopolnjuje
srednjeveško arhitekturo
zaselka, ampak je morda še
bolj pomembna njena notranjost. V cerkvi so bile nekoč
izjemne slikarske in kiparske
umetnine, ki so sedaj shranjene v raznih depojih. Najdra-

gocenejše pa so tri slike velikega beneškega slikarja Nicola
Grassija, ki so lastnina Gornjesavskega muzeja in jih
hranijo v Narodni galeriji.
Kot mi je znano, so edine
Grassijeve slike v Sloveniji.
Znameniti slikar jih je naslikal prav za to cerkev, zato v
to cerkev tudi sodijo. Prepričan sem, da bi pri obnovi te
cerkve po svojih močeh pomagala tudi župnija. V obnovljeni cerkvi bi bili spet verski
obredi, koncerti sakralne glasbe pa tudi galerija izjemne
sakralne umetnosti. Meščani
Jesenic pa bi bili po obnovi
Marijine cerkve in celotnega
kompleksa Stare Save še bolj
ponosni na svoje mesto in njegovo zgodovino.
Avgust Mencinger,
Radovljica
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Spomin na očeta – olimpijca
Franci Smolej iz Kurje vasi je leta 1936 na olimpijskih igrah v Garmisch-Partenkirchnu osvojil deseto mesto v teku na smučeh na petdeset kilometrov.
Spomin na očeta je obudil njegov sin France Smolej.
Urša Peternel
Ob zimskih olimpijskih
igrah v Južni Koreji je France Smolej z Jesenic spomnil
na uspeh najuspešnejšega
jeseniškega smučarskega tekača v zgodovini, svojega
očeta Francija Smoleja
(1908–1996) iz Kurje vasi,
ki je leta 1936 na olimpijadi
v Garmisch Partenkirchnu
osvojil deseto mesto v teku
na 50 kilometrov. Zimske
olimpijske igre leta 1936 je
odprl sam Hitler, deseto
mesto Francija Smoleja pa
velja uradno še vedno za
največji slovenski dosežek v
moškem smučarskem teku,
zanj je bil uvrščen v Hram
športnih junakov v našem
glavnem mestu, je povedal
Smolej mlajši.
Po olimpijskih igrah se je
Smolejeva forma stopnjevala in leta 1937 je bil šesti v
teku na 50 kilometrov na
svetovnem prvenstvu v Chamonixu. Leta 1939 pa je na
svetovnem prvenstvu v Zakopanah osvojil deveto mesto, prav tako v teku na 50
kilometrov. "Sliko s te tekme mu je podaril Joso Go-

»Ko je bil oče star 75 let, sva tekla od Žvagna
proti Mojstrani, takrat še ni bilo avtoceste.
Smučina se je prejšnje dni predirala, bila je
vegasta in spet pomrznjena, skratka, velika
muka. Predlagal sem, da se obrneva, pa me je
zavrnil: 'Po taki progi sem tekel deset
kilometrov z zlomljeno smučko in eno palico.
Odstopil pa nisem nikoli!' Bilo me je sram,
čeprav sem tudi sam trmast človek,« je povedal
France Smolej.

Franci Smolej na svetovnem prvenstvu v Zakopanah leta
1939, kjer je osvojil deveto mesto. Sliko je Smoleju podaril
Joso Gorec.
rec, največji mecen smučarjev tistega časa, s posvetilom
na hrbtni strani, v katerem
je zapisal: 'Prvič si premagal
vse Srednjeevropejce, z željo, da se lotiš še severnjakov!' Joso Gorec je bil tudi
glavni pobudnik gradnje
skakalnic v Planici," je povedal France Smolej. Nadalje-

vanje očetovih tekmovalnih
uspehov je prekinila druga
svetovna vojna. Zaradi nje
so odpadle olimpijske igre
leta 1940 in 1944 ter tekme
za svetovno prvenstvo. A
Franci Smolej se je vendarle
udeležil še enih olimpijskih
iger. Leta 1948 so te potekale v Sankt Moritzu, tam je

bil kot trener tekaške ekipe,
obenem pa je, star štirideset
let, tekel na 50 kilometrov in
zasedel petnajsto mesto.
"Kot vidim iz njegovih zapisov pa tudi iz svojega spominjanja, je takrat športno pot
zaključil, delno zaradi nevoščljivosti, še bolj pa zaradi
političnih vzrokov. Spomnim se, da je dobil dekret
za kazensko delovno taborišče v Kočevju, ker z ženo,
mojo mamo, nista šla na
volitve!" je povedal France
Smolej.
Kot je dodal, so bili temelj
očetovih športnih uspehov
ter uspehov celotne generacije danes težko predstavlji-

Ljubezen, seks, cinizem,
žlehtnoba, dobrota ...
Jeseničan Marko Lukan je napisal svoj knjižni prvenec – roman Nagrada.
Urša Peternel
"Najbolj posebno je bilo pa
mnenje moje mame, ki je
rekla, da je knjigo prebrala v
enem 'šusu', v dnevu, dveh.
Je rekla: 'V knjigi je vse o
tebi in en kup seksa ...' Ampak jaz res nisem hotel pisati o sebi. Ja, seksa pa nekaj
je, to je res. Je pa tudi nekaj
ljubezni, nekaj cinizma, nekaj žlehtnobe, nekaj dobrote, vsega, česar je nekaj tudi
v življenju ..."
Takole o vsebini svoje prve
knjige, ki ji je dal naslov
Nagrada, pravi avtor Marko
Lukan, Jeseničan, kozorog
s Soncem v aspektu z Marsom, ki v sebi skriva reko
čustev, a včasih hitro vzkipi. V prostem času navdušenec nad hokejem, mešalec glasbe in zapisnikar,
oče dvojčkov hokejistov in
bodoče pedagoginje s povprečno oceno nad devet ...
Včasih celo razlagalec sanj.
In zdaj tudi pisatelj. V knjižnem prvencu opisuje dogajanju v neki občinski
strukturi, ki ni poimenovana ("Ne gre za Jesenice!"),
zgodba pa se zapleta okoli

imenovanja častnega občana, ki poleg naziva prinaša
tudi nagrado trideset tisoč
evrov. Zanjo se poteguje
sedem ljudi, s katerimi avtor potegne vzporednico s
sedmimi smrtnimi grehi.
A da ne bi bilo vse preveč
črno, na koncu v čisto vsakem liku najde nekaj do-

Marko Lukan

brote. "Ker je v ljudeh vedno nekaj dobrega," je prepričan avtor, ki si želi, da bi
iz knjige bralci znali potegniti tudi kakšno skrito
sporočilo. Knjiga je izšla
pri založbi 5ka Izobraževanja, Petra Škarja pa je bila
tista, ki je verjela vanj in
skrbi za to, da bo knjiga

prišla med ljudi. "Ne slab,
obupen sem v prodaji. Verjamem pa v svoje pisanje in
dober občutek imam, ker
vem, da me ljudje rabi berejo. Stvari, ki ji napišem,
morajo iz mene, čisto enostavno, ne želim pa nikomur ničesar vsiljevati ali ga
učiti," pravi. Zlasti na Jese-

va volja, trma in delavnost.
"Naj omenim samo priprave
na Pokljuki pred olimpijskimi igrami leta 1936. Takrat
so imeli za trenerja tekačev
Finca Kuismo! Po izbirni
tekmi na 25 kilometrov se je
oče s smučmi odpeljal po cesti na Jesenice merit obleko
za poroko. Potem pa spet s
smučmi nazaj na Pokljuko,
kjer je bil zjutraj trening!" je
povedal Smolej mlajši. Oče
je umrl leta 1996, star 88
let.
Kot je dejal France Smolej,
se premalo zavedamo pomembnosti dosežkov jeseniških športnikov v času bivše velike domovine. Zato

podpira prizadevanja Avgusta Mencingerja, nekdanjega športnega zdravnika, da
se v sklopu gorenjskega
športnega muzeja odpre
spominska soba za velike jeseniške smučarske tekače:
Toneta Pogačnika, Toneta
Razingerja, Jožeta Knifica in
Francija Smoleja.
Zanimivo je, da je bil tudi
sin France dvakratni olimpijec in šestnajstkratni državni prvak z jeseniškimi hokejisti, zatem pa še njihov
športni direktor »Kot prva
ekipa v samostojni državi
smo za naslov prvaka prejeli
čestitko takratnega predsednika vlade Lojzeta Peterleta,« je poudaril. Ob tem je
tudi dodal, da je bil oče
Franci zelo ponosen na vse
svoje naslednike. Mlajši sin
Roman je bil v prelomnih
časih pred osamosvojitvijo
finančni direktor Železarne
Jesenice in dve sezoni trener
hokejistov. Skupaj s Francijevimi in Romanovimi sinovi
Markom, Simonom in Juretom so Smolejevi osvojili trideset naslovov državnega prvaka v hokeju na ledu, udeležili pa so se osmih olimpijad.

Marko je prepričan, da je v življenju tako: če se
ti ena vrata zaprejo, se ti zagotovo odprejo
druga. Sam je tega izkusil veliko. Kot sin
delavskih staršev in najboljši učenec v osnovni
šoli se je vpisal na vojaško šolo in od tam po
treh mesecih pobegnil. "Težave imam z
avtoriteto, že od nekdaj," pove. Zatem pa obtičal
v četrtem letniku srednje strojne šole in nikoli
stopil na tako želeno filozofsko fakulteto ...
Danes je, četudi že sedmo leto brezposeln,
prepričan, da formalne izobrazbe niti ne
potrebuje, zanj je fakulteta življenje samo.
Ogromno bere, piše, razmišlja, uporablja
domišljijo.
nicah so ga ljudje zasuli s
prošnjami za knjigo, celo
takšni, ki sicer nikoli ne
preberejo nobene knjige.
Marko je sicer na Jesenicah
znan predvsem kot avtor zanimivih intervjujev, ki jih
objavlja na spletu. S svojimi
drugačnimi, dostikrat zelo
osebnimi vprašanji se skuša
dokopati v samo sredico, v
bistvo sogovornikov. Da rad
koplje po človekovi notranjosti, pravi, in da ima očitno v sebi nekaj, zaradi česar
se mu ljudje odprejo. Zlasti
ženske. "Začnejo govoriti o
stvareh, ki jih niso govorile
nikomur. Ne vem, pravijo,
da imam take prijazne rjave
oči, da mi zaupajo ..." Svojim sogovornikom vedno
najde tudi posebno poimenovanje: Dekle s čarobnim
nasmehom je Petra Pirc McDowell, Predsednik Anže

Pogačar, Evica Eva Sršen,
Dušni pastir Bogdan Knavs,
Vesna the great Vesna Ažman, Potujoči obdelovalec
figovega lesa Nizar Al Tinawi … Nazadnje je intervjuval slovito češko trenersko ime, Františka Výborn ýja, Gospoda odličnega,
kot ga je imenoval. Pred
svojo beležko (diktafona,
pravi, ne uporablja) bi rad
dobil samega predsednika
Boruta Pahorja, pa Janeza
Stanovnika, Svetlano Makarovič ... "Poslal sem ji na
roke napisano pismo, odgovor še čakam, malo že obupavam ..." Pravi, da mu
zgodb ne bo zmanjkalo.
Samo Jesenice jih imajo vsaj
15 tisoč. Lepih, manj lepih.
A vsaka je po svoje zanimiva
... Morda se tudi te nekoč
preselijo z računalniškega
ekrana v še eno knjigo.
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Mladi

Našli obešeno truplo
Benjamina Zemljariča

Od harfe do harmonik
V Glasbeni šoli Jesenice je sredi februarja potekal javni nastop
učencev. Pripravili so dvajset glasbenih točk, v katerih so se
predstavili učenci od drugega razreda naprej, in sicer z igranjem klavirja, harfe, kitare, saksofona, tube, klarineta, trobente, flavte, s petjem, na koncu pa je nastopil še trio harmonik.

Dramski festival Gimnazije Jesenice je dva večera napolnil dvorano Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice. Poleg šestih tekmovalnih predstav je za navdušenje poskrbela tudi združena zasedba
dijakov in profesorjev s predstavo Kronan norec.
Urša Peternel
"Našli obešeno truplo Benjamina Zemljariča. Začeli s
preiskavo, osumljencev
zaenkrat še ni. Zasliševanje
vpletenih v poteku, najprej
na vrsti sorodniki ..."
Takole je v poročilo o preiskavi zapisal glavni preiskovalec Anže Rehar iz oddelka
za umore v predstavi Obešenci, kriminalni drami v
enem dejanju, eni do šestih
tekmovalnih predstav sedmega Dramskega festivala
Gimnazije Jesenice. Ta je
tudi letos kar v dveh večerih
napolnil dvorano Gledališča
Toneta Čufarja na Jesenicah.
Predstave so v celoti, od ideje, teksta, igre, režije, scene
in kostumografije do glasbe
in gledališkega lista oblikovali dijaki, letos pa so izbrali
tematiko kriminalke. Predstave je ocenjevala šestčlanska komisija, v kateri sta bila
poleg profesorjev in dijakov
tudi predstavnika stroke:
gledališki režiser Peter Militarev in igralec Bojan Emeršič.
V spremljevalnem programu
je s predstavo Kronan norec
nastopila združena zasedba
dijakov in profesorjev (Gimnazijskega teatra in Teater,
prof.). Da na odru v isti predstavi stojijo profesorji in dijaki, je po besedah ravnateljice
Gimnazije Jesenice Lidije
Dornig posebnost v sloven-

Cene Žagar, harfa, 2. razred / Foto: Sašo Valjavec

a
recepti iz gorenjskeg
gl asa zbrani v knjigi

glasu, Bleiweisova cesta 4
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem
01 42 41 ali
v Kranju, jo naročite po telefonu 04/2
po pošti, se poštnina
čite
naro
jo
Če
.si.
-glas
na: narocnine@g
.
enije
zaračuna po ceniku Pošte Slov

Predstava Obešenci je bila najboljša po mnenju strokovne žirije.
skem merilu. Sicer pa je
celoten festival po besedah
Dornigove dokaz, da so jeseniški gimnazijci sposobni,
delovni, ambiciozni mladi
ljudje, na katere je kot ravnateljica zelo ponosna.
Idejna vodja in mentorica
Dramskega festivala je že od
samega začetka profesorica
slovenskega jezika Marija
Palovšnik, ki je dejala, da je
namen festivala spodbujati,
prikazati in nagraditi razvoj
in rast gledališke dejavnosti
na gimnaziji. Dijaki se pri
ustvarjanju predstav zabavajo, povezujejo, družijo, kar je
neprecenljiva izkušnja.

Strokovna žirija je za najboljšo predstavo, sceno
in gledališki list izbrala predstavo Obešenci.
Najboljši igralki sta bili Manca Bertoncelj in
Aleks Novkovič, najboljši igralec Urban
Koložvari. Nagrado za najboljšo stransko vlogo
sta prejela Manja Mekina in Matija Jošt Čušin.
Najboljše avtorsko besedilo je za predstavo
Skrivnost ulice 13 napisala Ana Krstov. Najboljša
kostumografija je bila v predstavi Preden se
shladi, najboljša koreografija v predstavi Poroke
so pogrebi s torto. Posebno nagrado žirije je
prejela 3. Š za sporočilo besedila. Največ glasov
gledalcev sta prejeli predstavi Skrivnost ulice 13
in Poroke so pogrebi s torto.

www.gorenjskiglas.si

IZLET torek, 20. marca 2018

Ali je reka Krka
res reka ljubezni?

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki
večkrat prikazane hiše v vasi Krka. Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

22. MAREC ob 20:00

Vstopnice: Eventim prodajna mesta (Petrol, Pošta,..)
Info: 031 363-179

JABKA D.O.O., OZELJAN 32 H, ŠEMPAS

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA

JESENICE

Cena izleta
33 evrov

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov nadaljevanke Reka
ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled etnografske zbirke Nose in DDV.
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno na
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina
ob 7.25 z AP Mercator Primskovo,
ob 7.45 z AP Škofja Loka
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
www.gorenjskiglas.si

Zanimivosti
Igrajo križem-kražem
Janko Rabič
Miselna igra križem-kražem, ki po Sloveniji poteka
že 25 let, ima tudi na Jesenicah vedno več privržencev.
Vsebina igre je sestavljanje
besed iz naključno izbranih
črk. V tem znanju se udeleženci preizkušajo na turnirjih, ki potekajo za odrasle ter
za učence in dijake. Na Jesenicah ima največ zaslug za
razmah igre Cveto Erman,
ki vodi sekcijo pri Društvu
upokojencev Jesenice. Re-

dno se sestajajo v prostorih
Ljudske univerze Jesenice,
kjer poleg igre pripravljajo
tudi tečaje za osnovnošolce
in druge zainteresirane. V
soboto, 17. februarja, so člani sekcije v gostilni Pri Jurču na Blejski Dobravi organizirali že tradicionalni turnir, na katerem so sodelovali igralci iz vse Slovenije. Jeseniška sekcija je sodelovala
s šestimi igralkami, Cveto
Erman je bil v vlogi sodnika.
Zmagovalec turnirja je bil
Marjan Mrvar, med članica-

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
mi sekcije pa
je Jesenice
med tridese4270

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

timi udeleženci Julijana Gogala zasedla 13. mesto. Jelka
Mihajlovska, Olga Prezelj in
Staša Mlakar so bile uvrščene v drugo polovico, Marjeta
Dolenc je prispevala dve
zmagi, Nevenka Markizeti
pa eno od sedmih partij. Pri
sekciji se zahvaljujejo Društvu upokojencev Jesenice
za nagrade in za vse drugo,
kar je pripomoglo k prijetnemu druženju in spoznavanju igre. Za vse druge pa:
korajža velja, pridružite se!
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Za šolarje, starše in vse, ki bi želeli vstopiti v naše
podjetje, si ogledati proizvodnjo, spoznati naš kolektiv
in začutiti utrip srca gorenjskega gospodarstva.

Pridite in iz prve roke spoznajte
moderno proizvodno podjetje
ter se pozanimajte o možnostih
štipendiranja v Skupini SIJ.
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SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice za nadarjene,
delovne in motivirane bodoče dijake in študente
↘ STROJNIŠTVO, Univerzitetni program
↘ ELEKTROTEHNIKA, Univerzitetni program
↘ INŽENIRSTVO MATERIALOV, Univerzitetni program
↘ METALURŠKE TEHNOLOGIJE, Visokošolski strokovni program
↘ ELEKTRIKAR, Srednje poklicno izobraževanje
↘ ELEKTROTEHNIK, Srednje tehniško izobraževanje
↘ MEHATRONIK OPERATER, Srednje poklicno izobraževanje
↘ STROJNI TEHNIK, Srednje tehniško izobraževanje

Več informacij dobite na:
info@acroni.si
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razmerje, ki so hkrati obstoječi naročnik na storitve kabelskega operaterja.
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Zanimivosti
Kreativci z ljudske
univerze

Kegljači za peti Memorial Janka Kavalarja
Člani Društva upokojencev Jesenice so na Kegljišču Podmežakla organizirali peti Memorial Janka Kavalarja. Bil je nekdanji uspešen tekmovalec, organizator kegljanja na asfaltu pri
upokojencih in zaslužen za dolgoletno prijateljevanje s kegljači v Šentjakobu na Koroškem. Na tekmovanju so nastopili
člani društev upokojencev z Jesenic, Slovenskega Javornika in
iz Šentjakoba. Pri ženskah je zmagala Stefanie Bearzi iz Šentjakoba pred članico jeseniškega društva Tončko Sabolič in
Anemarie Sabutsch iz Šentjakoba. Pri moških je prvo mesto
zasedel Zoran Krejić iz jeseniškega društva, drugi je bil Aleks
Jesenko iz Šentjakoba in tretji Brane Bakič iz jeseniškega
društva. Kolajne je podelil Jani Kavalar, sin Janka Kavalarja.

Andraž Sodja

Najboljši na turnirju

Postanite del
vrhunske ekipe.

V Razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah so odprli slikarsko razstavo sekcije Kreativnost, ki pod vodstvom slikarke Marjete Žohar že vrsto let
deluje na Ljudski univerzi
Jesenice. Razstavljajo: Milan
Polak, Majda Trček, Renata
Jančič, Zdravka Grebenšek,
Cilka Korbar, Sonja Noč,
Vijoleta Smolej, Milojka Lavtižar, Darja Habjanič, Ruda
Šalamon, Tone Šalamon,
Karla Celarec, Majda Gašpe-

rin, Majda Mertelj, Miro
Mohorič, Milena Golc,
Zdenka Koželj in Ida Mole.
Razstavo je z nagovorom
odprl župan Tomaž Tom
Mencinger, ki se je zahvalil
vodji sekcije Kreativnost
Marjeti Žohar za dolgoleten
trud in delo. "Rezultati vašega skupnega dela pa so tu na
razstavi, kjer si lahko ogledamo vrhunska likovna dela,
na katera ste lahko upravičeno ponosni," je dejal župan.
Razstava bo na ogled do 21.
marca.

Si želite novih izzivov, kariernih priložnosti, osebnega in strokovnega
razvoja ter medgeneracijskega sodelovanja in s tem izmenjave
znanj ter izkušenj? V svojo ekipo vabimo zanesljive, samoiniciativne,
kreativne, dinamične sodelavce, ki so usmerjeni k odličnosti, varnosti,
kakovosti, poštenosti ter timskemu duhu.

Prosta delovna mesta:

TEHNIK VZDRŽEVANJA
Lokacija dela: Kranj
Glavne odgovornosti na delovnem mestu:
izvajanje pregledov, vzdrževanje in mazanje strojev ter naprav v skladu s
predpisi in navodili;
ugotavljanje in odpravljanje napak ter okvar na strojih, napravah in
inštalacijah;
izdelava in popravilo rezervnih delov (po potrebi);
obveščanje o potrebah po materialu za vzdrževanje v skladu z navodili in
predpisi;
vzdrževanje reda in čistoče delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih
sredstev in inštalacij;
sodelovanje v projektih stalnih izboljšav.

Pisarna državnega
svetnika na Jesenicah

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:
zaključeno srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško), smeri: strojništvo,
elektro področje, mehatronika;
izjemno željo po znanju, sodelovanju, napredku in razvoju (inovacije);
izkušnje z delom v proizvodnih obratih ter na področju vzdrževanja strojev in
opreme (zaželeno, niso pa pogoj za zaposlitev);
poznavanje osnov pnevmatike, hidravlike, el. krmilnih sistemov, el. napeljav,
sposobnost branja risb / načrtov, računalniška pismenost (zaželeno, ni
pogoj za zaposlitev);
visok nivo integritete in poštenosti, usmerjenost k ciljem in odličnosti,
zanesljivost, fleksibilnost, timsko delo;
pripravljenost na delo v več izmenah (dopoldansko, popoldansko, nočno
delo).

Nudimo:
zaposlitev za določen čas (1 leto) s polnim delovnim časom in možnostjo
sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (izbrani kandidati bodo
sklenili pogodbo o zaposlitvi neposredno s podjetjem);
redno plačilo z dodatki materialne in nematerialne oblike:
▪ stimulativni dodatki (izmensko delo, nočno delo itd.);
▪ mesečna stimulacija, nagrada za delovno uspešnost;
▪ nagrajevanje delavcev leta, delavcev meseca, nagrade za
inovacije itd.;
▪ ostale ugodnosti v okviru spodbujanja zdravega življenjskega
sloga (brezplačna rekreacija, športne aktivnosti, družabni
dogodki itd.);
možnost stalnega izpopolnjevanja in napredovanja v okviru podjetja
Goodyear.

Če menite, da ste primeren kandidat za prosto delovno mesto, ste vljudno
vabljeni, da sprejmete izziv in se na delovno mesto tudi prijavite. Vašo
prijavo skupaj z življenjepisom pošljite na: kariera_mfg@goodyear.com (v
zadevo napišite »Tehnik vzdrževanja«) ali po pošti na naslov: Goodyear
Dunlop Sava Tires d.o.o., Kadrovska služba za tovarno, Škofjeloška c. 6,
4000 Kranj.

Državni svetnik Bogomir Vnučec (desno) z jeseniškim
županom Tomažem Tomom Mencingerjem

Urša Peternel
V prostorih Občine Jesenice
je ta mesec začela delovati
pisarna državnega svetnika
Bogomirja Vnučca. V pisarni, ki mu jo je Občina Jesenice dala v brezplačno uporabo, bo dosegljiv vsako tretjo sredo v mesecu med 15.
in 16. uro, v njej pa bo opravljal razgovore s predstavniki občin, volivci in drugo

zainteresirano javnostjo.
Bogomir Vnučec je delo
državnega svetnika začel
na konstitutivni seji Državnega sveta RS 12. decembra
lani, kot predstavnik lokalnih interesov pa zastopa
interese občin iz volilne
enote 10, v katero poleg
Jesenic spadajo tudi občine
Bled, Bohinj, Kranjska
Gora, Radovljica, Žirovnica
in Gorje.

Iz policijskih zapisnikov
Trčenja v divjad
Gorenjski policisti so obravnavali več trčenj z divjadjo, med
drugim tudi na Blejski Dobravi. Z ustrezno prilagoditvijo
hitrosti in previdno vožnjo se je trčenjem mogoče izogniti,
opozarjajo gorenjski policisti.

Vlomi
Na Cesti maršala Tita so policisti obravnavali prijavo o vlomu v garažo in prostore izobraževalne ustanove.
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Ob svetovnem dnevu
Civilne zaščite

Gaber Glavič: “Podpora navijačev
bo eden izmed ključnih dejavnikov”
Gaber Glavič, začenja se končnica v Alpski hokejski ligi. Kako sste zadovoljni s tem, kar je
ekipa dosegla v rednem delu sezone?
“Zagotovo smo cilj, ki smo si ga zadali pred sezono,
več kot izpolnili. Že kar nekaj časa vemo, da smo se
uvrstili v končnico, tako da smo zadnjih nekaj tekem lahko odigrali malo bolj sproščeno, posvetili
pa smo se lahko tudi taktičnim zadevam.”
Kot tretjeuvrščena ekipa rednega dela ste imeli pravico izbirati med dvema možnima nasprotnikoma v četrtfinalu. Na podlagi česa ste se
odločili tako, kot ste se?
“Glede na možnosti, ki so nam ostale, smo izbrali
dokaj hitro. Obe ekipi (Olimpija in Pustertal) sta
močni, velike razlike ni, je pa zagotovo prednost v
tem, da je Ljubljana bližje. S tem bomo potrošili
manj energije med samimi potovanji, seveda pa je
pomembno vlogo odigralo tudi dejstvo, da je to
derbi. Nenazadnje imamo z Olimpijo v letošnji sezoni dober rezultat, izgubili smo samo enkrat, pa
še takrat smo bili blizu zmage.”
Končnica je nekaj povsem drugega kot redni
del sezone. Jeseniška ekipa je v povprečju precej mlada. Kako ekipo pripraviti na tekme, kakršnih še niso vajeni?
“Mlajši del ekipe morda ni navajen igrati v članskih končnicah. S temi fanti smo skupaj že tretje
leto in vsako leto smo igrali v končnicah različnih
tekmovanj, v lanski sezoni celo v finalu EBYSL.
Tako da nekaj izkušenj s takih tekem vendarle
imajo. Imamo pa v ekipi kar nekaj starejših igralcev, ki so v svojih karierah odigrali že kar nekaj
tekem v končnicah.”
V končnici je igra predvsem bolj agresivna,
bolj ostra oz. bolj na telo, kot radi rečemo.
Predvsem pa bo pomembna igra z igralcem
več in igra z igralcem manj. Olimpija je ravno v
igri z igralcem manj najboljša ekipa lige.
“Statistično morda res, vendar ko so igrali proti
nam, tega ni bilo videti. Mislim, da smo jim dali kar
nekaj zadetkov v igri z igralcem več. Vsa statistika
rednega dela zdaj ni več pomembna, vse se začne
znova. Kar se tiče naše igre, bomo igrali podobno,
kot smo igrali skozi celotno sezono. Seveda imamo pripravljenih nekaj 'jokerjev', vendar pa bistvenih sprememb ne bo.”

Občinski štab Civilne zaščite je prvi marec, svetovni dan Civilne zaščite,
obeležil s slavnostno sejo v dvorani Kolpern, na kateri so pogled usmerili v
leto za nami pa tudi v nevarnosti, ki nas lahko prizadenejo.
Andraž Sodja
Združeni narodi so leta
1990 1. marec razglasili za
mednarodni dan Civilne zaščite, enot in služb, ki se aktivirajo v naravnih in drugih
nesrečah ter skrbijo za zaščito, reševanje in pomoč,
pomagajo odpravljati posledice ujm in nesreč in rešuje-

Kot je povedal poveljnik štaba
Civilne zaščite Jesenice Igor
Arh, se ljudje premalo zavedajo pomena civilne zaščite,
saj se je pravzaprav zavedo
šele, ko jo potrebujejo: "Narejeni so bili veliki premiki v
lanskem letu, za zmanjšanje
pretečih nevarnosti, ki so se
pokazale v preteklosti, tako
so se pričele tudi geološke

zaščite in reševanja, ki deluje
pod številko 112, zelo uigran
in deluje odlično: "Naloga občin je, da poskrbijo za izobraževanje in opremo sil na svojem področju in primerno
vzdrževanje tam, kjer je to
potrebno za zmanjševanje
nevarnosti morebitnih naravnih nesreč. Mislim, da so sile
Civilne zaščite na jeseniškem

Slovesnost ob dnevu Civilne zaščite v Kolpernu

Letos bosta priznanja Civilne zaščite ob dnevu
Civilne zaščite prejela Dušan Klinar iz PGD
Javorniški Rovt, ki je svoje življenje posvetil
aktivnemu delovanju v tem društvu, ter
Prostovoljno gasilsko društvo Blejska Dobrava
ob 110-letnici delovanja. Klinar bo nagrado
prejel ob regijski proslavi Civilne zaščite,
dobravski gasilci pa ob praznovanju častitljivega
jubileja.
jo človeška življenja in lastnino, ko udari najhuje. V
počastitev tega praznika so
se tradicionalno zbrali tudi
člani občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice, ki so pogled uperili v dogodke lanskega leta, ko je bilo jeseniškemu območju relativno
prizaneseno, saj sta ga prizadeli le ujmi konec aprila
in v začetku decembra, ki pa
nista povzročili obsežnejše
škode.

raziskave v zaledju Potoške
planine, in sicer v sodelovanju s civilno iniciativo s Koroške Bele. Veseli me, da smo
imeli lani drugačen pristop,
saj nismo reševali le posledic,
ampak smo poskušali odpraviti mesta, kjer vzroki nastanejo. Pri tem smo zelo zadovoljni, da so se odzvali tudi
drugi udeleženci, upravljavci
cest in infrastrukture."
Kot je dejal župan Tomaž
Tom Mencinger, je sistem

območju na zelo visokem nivoju in smo lahko na pripadnice in pripadnike sil za zaščito in reševanje lahko izredno ponosni."
Na proslavi sta sodelovala
tudi direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo Klemen Bergant, ki je predstavil postopke alarmiranja
pred izrednimi vremenskimi pogoji, obveščanje o vremenskih alarmih in izredne
vremenske dogodke, njihove vzroke in kako se nanje
pripraviti.
Rezultate prvega leta projekta Vsak lahko reši življenje,
pomagaj tudi ti pa je predstavil tudi predstavnik Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin, ki so v lanskem letu
na 19 delavnicah usposobili
okoli petsto prostovoljcev za
temeljne postopke oživljanja in uporabo avtomatskega defibrilatorja. Projekt
bodo nadaljevali tudi letos.

Nekaj igralcev iz članske ekipe bo igralo tudi
četrtfinale U20. Vas skrbi, da se bodo ti igralci
preveč utrudili? So dovolj pripravljeni, da lahko igrajo na dveh frontah?
“Res je, da to ni najboljše izhodišče, kar se teh
fantov tiče. Teh igralcev je kar polovica. Večkrat
sem že poudaril, da me hokej na Jesenicah zanima v celotni sliki, od najmlajših pa do članov.
Odgovornost za to bom absolutno prevzel, ekipo bom poskušal voditi tako, da bodo ti igralci
čim manj iztrošeni. Dejstvo pa je, da ima Olimpija, kar se tega tiče, prednost, saj ne podvaja
tekem.”
V letošnji sezoni ste z ekipo Olimpije odigrali
že kar nekaj tekem. Nazadnje januarja na Jesenicah. V tem času se je ekipa Olimpije spremenila, prišel je novi trener in nekaj novih igralcev. Je to morda lahko presenečenje?
“Mislim, da ne. Konec koncev so se okrepila tudi
druga moštva, recimo Pustertal. To je pač sestavni
del hokejske igre. Nam na srečo ni bilo treba posegati po menjavah v ekipi, ker smo od samega začetka sezone na dobri poti. V tem vidim celo prednost za nas, saj smo zelo dobro uigrani, fantje se
med seboj že dobro poznajo in vejo, kaj lahko
pričakujejo od soigralcev v ekipi.”
Ta pogovor lahko potem zaključimo nekako
tako: "Mi se ne bomo obremenjevali z Olimpijo, naj se oni obremenjujejo z nami."
“Točno tako. Mi bomo igro Olimpije analizirali,
kot smo jo vedno. S svojimi prednostmi in težavami naj se obremenjujejo sami, mi se bomo pa
s svojimi.”
Zdaj je verjetno cilj uvrstitev v polfinale. Za to
je potreben dober začetek – zmaga na prvi tekmi. Ponavadi so tribune v dvorani Podmežakla
na derbijih kar polne. Kako pomembna bo za
vas ta podpora s tribun?
“Podpora navijačev bo eden izmed ključnih dejavnikov na vsaki tekmi v končnici. Čeprav je tekma
že v torek, pričakujemo polno dvorano. Vsi trije
derbiji v letošnji sezoni, ki so bili odigrani v dvorani Podmežakla, so bili pravi užitek s stališča vodenja ekipe in s stališča igranja hokeja. Vse navijače
zato vabim, da nas v torek podprejo in pokažejo
Sloveniji, kje je hokej doma.”

ČETRTFINALE ALPSKE HOKEJSKE LIGE!
Jesenice, dvorana Podmežakla, sobota, 10. 3. 2018, ob 18. uri

HDD SIJ ACRONI JESENICE : HK SŽ OLIMPIJA

NE ZAMUDI VEČNEGA DERBIJA! VSAK GLAS ŠTEJE!
NAJ ŽELEZAR IN NAJ MLADI ŽELEZAR
Na FB-profilu HDD Jesenice je potekalo glasovanje za NAJ ŽELEZARJA in NAJ MLADEGA
ŽELEZARJA redne sezone Alpske hokejske lige.
Laskavi naziv NAJ ŽELEZAR je osvojil napadalec Luka Kalan, ki je v rednem delu na 40
tekmah dosegel 20 zadetkov in 22 podaj. Naziv NAJ MLADI ŽELEZAR pa je osvojil Jaka
Sodja, ki je s svojo borbenostjo na ledu hitro osvojil srca navijačev.

Urša Peternel
V Kulturnem hramu na Koroški Beli bo v organizaciji
Farnega kulturnega društva
jutri, v soboto, 10. marca, ob
19. uri na ogled predstava
Kronan norec v izvedbi Gimnazijskega teatra in Teater,

prof. Gre za skupno predstavo dijakov in profesorjev Gimnazije Jesenice, ki so jo premierno uprizorili na nedavnem Dramskem festivalu.
Dan zatem, v nedeljo, 11.
marca, ob 17. uri pa pripravljajo še dve otroški predstavi, in sicer premiero pred-

stave Poslednja želja Rozalije M. avtorice Vike Šuštar v
režiji Ane Palovšnik. Nastopila bo Otroška gledališka
skupina Farnega kulturnega
društva Koroška Bela. Na
ogled pa bo tudi lutkovna
predstava Grdina pod kamnom v režiji Mete Horvat.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Tri predstave v Kulturnem
hramu na Koroški Beli
Luka Kalan

acroni

Jaka Sodja
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SUDOKU JN 4

Sudoku s končno rešitvijo
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8
4
1
5
3
2
8
6
1

4
6

3

Prečiščeno maslo
Kuhano ali prečiščeno maslo je zelo zdrava maščoba, skuhana iz presnega masla, ki so jo pripravljale
že naše prababice (za pite in žgance). Danes ga komaj poznamo. Le redke trgovine ga prodajajo.

5

1

3

Jelka Koselj

9 8
4
3
1
7
5
7
8 6

9
9

Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=S, 2=A, 3=Š, 4=E 5=I, 6=C, 7=U, 8=N, 9=P), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v
križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je KRALJIČEK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je ARO VSE ZA VAŠE LJUBLJENČKE. Sponzor
križanke je ARO – TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI, Mercator
center, Spodnji Plavž 5, tel. 04/583 11 87, info-jesenice@aro.
si, spletna trgovina www.aro.si, ki podarja nagrade: nakup v
Trgovini za male živali v Mercator centru Jesenice v višini 20
evrov: Franc Horvat, Repnje; nakup v vrednosti 10 evrov:
Domen Vidic, Bled; Venčeslav Panjtar, Blejska Dobrava;
Dragica Vidrih, Jesenice. Za prevzem nagrad se oglasite v
Trgovini za male živali Aro na Jesenicah.

Po kuhanju se maslo prečisti. Na dnu ostane belkasta
usedlina, na sredini čista
mlečna maščoba svetle zlato
rumene barve, na vrhu pa
bela pena. Usedlino zavržemo, belkasto peno porabimo
za riževe jedi, čisto mlečno
maščobo, ki se nabere na sredini, pa shranimo v kozarec,
kjer stoji na hladnem več
mesecev. Uporaba pri nas
doma: za dunajske in pariške
zrezke, za omake, za pečenje
gob, bučk, jajčevcev, pripravo
žgancev, zeliščnih namazov,
jajca na oko, pomfrija, sladic,
krekerjev in drugih jedi.
Nasvet mojstra Ivačiča:
"Kuhanega masla vzamemo
manj kot surovega, potrebno
vlago pa nadomestimo z žličko mleka ali belega vina."
Ajurveda, stara indijska
medicina, uporablja kuhano
maslo, ki ga imenuje ghi
(gi) že tisočletja. V njihovi
prehrani se uporablja kot
ena najpomembnejših živil
pa tudi za zunanjo uporabo

pri negi telesa. Iz ghija izdelujejo tudi vrhunske kozmetične izdelke.
Svetujejo, naj bi ga imeli vedno v shrambi vsaj pol kilograma, saj je idealen za mazanje,
pečenje, cvrtje, praženje, kot
dodatek prilogam in sladicam. Na njem lahko cvremo
vse do temperature 250 stopinj Celzija. Ghi je čudovit
tudi za praženje začimb. V
ajurvedski kuhinji se začne
največ receptov enako: "Ghi
grejemo na srednjem ognju v
težki kozici, nato v njem hitro
prepražimo črna gorčična in
kuminova semena, dokler ne

Sponzor križanke je Altteater Sarajevo, ki 17. marca 2018 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice pripravlja uspe
šnico Dame izbirajo. Podarjajo tri vstopnice za omenjeno predstavo, ki jih bodo izžrebani nagrajenci prejeli
po pošti.
AVTOR:
CVETO
ERMAN
VOJAK
OBOROŽEN
S PUŠKO

MAJHEN V
VODI ŽIVEČI
RAKEC

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

NERODEN,
OKOREN
ČLOVEK

UTEŽNA
ENOTA ZA
DRAGO
KAMENJE

smodi, ga prvič skuhajmo le
iz četrt kilograma masla, ko
osvojimo tehniko, pa iz večje
količine: pol ali nega kilograma. Potrebujemo kvalitetno
presno maslo in dobro ponev.
Maslo narežemo na koščke
in počasi topimo na majhnem ognju. Nato damo
maslo na srednji ogenj, da
zavre. Maslo se pri tem
peni, škropi, ko iz njega
izhlapeva voda, brbota, nato
se začne umirjati. Občasno
premešamo. Na dnu posode
se začne nabirati belkasta
usedlina, in ko se ta začne
malo rjavkasto barvati, je
treba posodo odstaviti. Tu je
najbolj nevarno, da se prismodi. Če ima vonj po oreških in rjavkasto barvo, je že
prismojeno in neuporabno.
Odstavljeno maslo pustimo
stati nekaj minut, da se usedlina na dnu umiri. Pene na
vrhu poberemo z žlico ali
penovko. Čisto maslo skozi
čisto gazo na cedilu precedimo v kozarec, lahko tudi
večkrat. Ko se maslo ohladi
kozarec zapremo.

počijo. To 'pokanje' osvobodi
življenjsko energijo semen in
poveča hranilno vrednost."
Kot zdravilo maslo ghi priporočajo za vitalnost, zoper kožne bolezni, bolezni vida, presnove in kot lepotilo, za lepo
in sijočo kožo.

Priprava kuhanega masla
Iz enega kilograma presnega
masla dobimo približno devet
decilitrov prečiščenega. Čas
priprave pol kilograma masla
naj ne bo daljši od 15–20
minut, svetuje ajurveda.
Pozor! Ker se maslo rado pri-

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v ku
pon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 19. marca 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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KOŠČEK
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DEL TEMPLJA
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KRAŠKO VINO
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BARVE
ŽENIN OČE
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STAR
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NA EVENTINOVIH PROD
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PETER
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NISSANOV
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ODTENEK
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ETIKO
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HČI BRATA
ALI SESTRE
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SLOVARČEK:

SLAVKO
AVSENIK

STAROKITAJSKA
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TESTA Z
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NAŠ TEOLOG,
KARDINAL
(FRANC)

UGODEN,
PRIJETEN
OBČUTEK
ANTON
OCVIRK

ZNAK ZA
MNOŽENJE
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KRATEK
POŽIREK
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TEKMOVALEC
NA ALKI
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SVETI BIK
PRI
EGIPČANIH
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POHOD,
PREMIK
MESTO
PEČATA
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????
SALEŠKI
FIMŽGAR
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NEMŠKO
MOŠKO IME

AREST

LENČA
FERENČAK

ŽIVILSKI
IZDELEK IZ
KAKAVA,
SLADKORJA,
MLEKA...
HERCEGOVEC

VRV

NIKALNICA

PLETENA
KOŠARA ZA
RIBOLOV
REKA SKOZI
INNSBRUCK

MLAKA

IME RUSJANOVIH
LETAL

9

RAZSOJANJE

2

14

U

8

NIZKI
BOROVEC

POVELJE

IME DANSKEGA ARHITEKT.
DYGGVEJA

IME BALETNIKA
OTRINA

KISELKASTI
OKUS VINA

OSEBA Z
VELIKIMI
OČMI
NAPRAVA V
KUHINJI

ČUDEŽNA
STVAR,
ČUDEŽ

STAVBARSTVO
KEMIJSKI
ZNAK ZA
TANTAL

ITALIJANSKI
SLIKAR
(ANDREA
DEL)
TABORNIK

GESLO
1

HIŠA, V KATERI SE DOB
PRENOČIŠČE
IN HRANA

Jesenice, 17. 3. 2018, Gledališče Toneta Čufarja, ob 20. uri
Ljubljana, 16. 3. 2018, Festivalna dvorana, ob 20. uri

PRIPADNIK
PLEMENA
IROKEZOV
V SEVERNI
AMERIKI

VEDA O
GOSPODARSTVU
REKA NA
ČEŠKEM IN
NEMČIJI

13

GOJITELJ
PSOV

8

SARTO: italijanski slikar (Andrea del), LASTA: hrvaški igralec (Sven), NAOS: osrednji del templja, MICRA: manjši avto tovarne Nissan,
POSTRANICA: majhen v vodi živeči rakec, LABA: reka na Češkem in Nemčiji, EJNAR: ime danskega arhitekta, KASPAR: nemško moško ime

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 4 / 2018
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 9. marec
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18.30
Bralni klub z Moniko Sušanj

Sobota, 10. marec
SMUČIŠČE ŠPANOV VRH V PLANINI POD GOLICO,
od 9. do 16. ure
Dan retro smučanja na Španovem vrhu

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,
ob 18. uri
Ke ste deklič, da b' rajal fantič 2018 – območno srečanje folklornih
skupin

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert dijakov in študentov glasbe

Sobota, 17. marec
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Čufarjev maratonček, območno srečanje otroških gledaliških skupin

DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE, ob 20. uri
Altteatar, Dame izbirajo, komedija za izven

Nedelja, 18. marec
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
Čufarjev maratonček, območno srečanje otroških gledaliških skupin

Ponedeljek, 19. marec
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Klepet z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: Otrok mi stalno nagaja: Pozornost

Milan Jesih: Kronan norec – Gimnazijski teater & Teater, prof.

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 20. uri
Ukradena osebnost, hit komedija z Lanom Gutovićem

Ponedeljek, 12. marec
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,
od 9. do 14. ure
Brezplačno dvodnevno usposabljanje Priprava računovodskih izkazov
za razumevanje poslovnih knjig

Zdravstveno predavanje in delavnice TEHNIKE SPROŠČANJA –
predavateljica Ksenija Noč, višja medicinska sestra

Kviz Zgodovina šolstva na Jesenicah

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja in proslava praznika Dan žena

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Kreativna delavnica: Izdelava pomladne dekoracije

Torek, 13. marec
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,
od 9. do 14. ure
Brezplačno dvodnevno usposabljanje Priprava računovodskih izkazov
za razumevanje poslovnih knjig

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16.30
Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola

Info točka: Dan strpnosti

Nefiks Jezikovni klub na Jesenicah – Angleščina, brezplačna vodena
srečanja angleške konverzacije. Potrebne prijave.

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje, New York

FOTOGALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA
JESENICE, ob 18. uri
Odprtje fotografske razstave fotografa Aleksandra Novaka MF FZS
EFIAP z naslovom Purgarske face

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predavanje z Ano Pirih: Notranje ravnovesje: Telo, um, energija

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 20. uri
Špas teater: Moški so z Marsa, ženske so z Venere, Denis Avdić

Četrtek, 15. marec
KOMUNALNA BAZA JESENICE, ob 8.30
Tečaj Varno delo z motorno žago v po ujmah poškodovanih gozdovih

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,
od 9. do 12. ure
Podjetniška kavica z naslovom Organizacija časa na delovnem mestu;
obvezne prijave

Merjenje krvne gostote na KS Plavž

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Brezplačno predavanje z naslovom: Kritik – neprestano pritoževanje
in neželeni nasveti; predava mag. Zmago Godina

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Proslava ob prazniku občine Jesenice

Sreda, 21. marec
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: Čustva in misli

Četrtek, 22. marec
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri

KOSOVA GRAŠČINA, ob 17. uri
Hospickafe, pogovorni večer na temo Življenje in minevanje

DOMSKA DVORANA DOMA DR. FRANCETA BERGELJA,
ob 15. uri
Prireditev ob marčevskih praznikih in začetku pomladi z naslovom
Praznik pomladi za vse, ki vas imamo radi

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 17.30
Nastop prvošolcev, posvečen materinskemu dnevu

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop prvošolcev, posvečen materinskemu dnevu

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Brezplačno predavanje z naslovom: Mučenik – Večna žrtev in pol
samopomilovanja; predava mag. Zmago Godina

Športni dogodki in prireditve
Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v Športni dvorani
Podmežakla, jutranja vadba za starejše
Vsak ponedeljek in petek od 15. ure do 18.30, Kegljišče Podmežakla,
rekreacijska liga v kegljanju
Vsak ponedeljek od 18. do 21. ure, Namiznoteniška dvorana Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu
Vsak torek od 19. do 21. ure, Gimnazija Jesenice, rekreacijska liga v
odbojki

Muzejski večer: ing. arh. Janez Bizjak – Po sledeh prvih prebivalcev
slovenskih Alp

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, vsak torek ob 16. uri
Cirkuška šola klovna Jaka

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, vsak torek in sredo od
14.30 do 16.00
Pripravimo se na nov šolski dan

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK,
od 16. do 18. ure
Ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delavnice, pogovori, druženje za mladostnike, mlajše od 15 let
Od 14. do 16. ure – vzgojno-učna pomoč za otroke in mladostnike

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak torek v mesecu, od 17. ure do 18.35 Nemške urice
Vsaka sreda v mesecu, od 17. ure do 18.30 Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu, od 17. ure do 17.45 Ure pravljic
Vsak petek v mesecu, od 10. ure do 10.45 Brihtina pravljična dežela
Prvi četrtek v mesecu, ob 13.30 Modri kviz
Zadnji četrtek v mesecu, od 18. ure do 18.45 Lepo je biti bralec

Aktivnosti za vrtce
WALDORFSKI VRTEC SONČNICA NA JESENICAH, Ulica
Viktorja Kejžarja 35
Vsako sredo od 16.30 do 18. ure – igralne urice za otroke od 1. do 6.
leta. Mlajši otroci na uricah so v prisotnosti staršev.

Razstave
Do 18. 5. 2018, Kosova graščina, Muzejska razstava: Zgodovina šolstva na Jesenicah
Do nadaljnjega, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava:
Jeseničani, od kod in kam?
Do nadaljnjega, od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice, razstava
Poslikano telo fotografa Nika Bertonclja (F3 FZS)

Vsak četrtek od 17.30 dalje, Gimnazija Jesenice, rekreacijska liga v
košarki

Območno srečanje folklornih skupin

Vsako soboto in nedeljo popoldne, ob praznikih in šolskih počitnicah,
Športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik je objavljen na spletni strani Zavoda za šport Jesenice

Jutri, v soboto, 10. marca, bo v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku od 18. ure naprej potekalo območno srečanje folklornih skupin pod naslovom Ke ste deklič, da b'
rajal fantič. "Na tradicionalnem preglednem srečanju se
bodo predstavile tri otroške, ena mladinska ter dve odrasli
folklorni skupini. Vse delujejo na območju občin Jesenice,
Žirovnica in Kranjska Gora," je povedala Petra Ravnihar iz
območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice. Folkloristi na ta način omogočijo strokovno
spremljanje in s tem povratno informacijo o kakovosti njihovega dela. Tokrat bosta srečanji strokovno spremljala
Adriana Gaberščik (otroci) in Anže Kerč (odrasli).

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure, Dnevni klub MCJ

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delavnice, pogovori, druženje za mladostnike, starejše od 15 let

Vsak ponedeljek v mesecu, od 16.30 do 18.55 Angleške urice

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Pot k sebi

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK,
Cesta maršala Tita 78, od 18. do 20. ure

PROSTORI KS PLAVŽ, od 11. do 16. ure

Info točka: Dan strpnosti

Sreda, 14. marec
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

Brezplačna delavnica Davčni obračun za normirance

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Kvačkanje z Bernardo

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

Torek, 20. marec
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,
od 9. do 13. ure

SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri
DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE, ob 17. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Dogodki od 9. do 23. marca 2018

Ob petkih od 19. do 21. ure: Acroyoga – potrebne prijave
Ob nedeljah od 19. ure dalje: Nedeljski kalejdoskop (pobuda mladih).
Več na spletni strani MCJ.
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jeseniške novice
Janko Rabič
Razgibana dejavnost članov
Društva upokojencev Jesenice se v letošnjem letu nadaljuje. Na 92. srečanju z znanimi ljudmi so bili gostje
Albine Seršen člani družine
Brelih, ki so skorajda sosednje ob društvenem domu.
Žena Mateja in mož Brane
sta obudila spomine na mlada leta, spregovorila o poklicnih poteh in o družinskem
življenju. Otroci Neža, Katarina in David so povedali več
o šolanju in ciljih v nadaljnjem življenju. Ker se vsi
zelo radi ukvarjajo z glasbo,
so srečanje popestrili z igra-

njem citer in harmonike.
Na zboru članov so zaslužnim članom za dolgoletno
delo podelili več priznanj.
Veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije je
prejel predsednik Boris Bregant ter društvo ob letošnjem sedemdesetletnem
jubileju. Mojca Ferluga je
prejela plaketo za zasluge,
pisno pohvalo pa Janez
Novak. Pohvalo Pokrajinske
zveze društev upokojencev
Jesenice sta prejeli Marina
Čufar in Jelka Ključevič, pisno društveno priznanje pa
Janez Arhar, Petar Basari,
Mojca Ferluga, Mirjana Planinčič in Mirko Savandić.

Gostje družabnega srečanja so bili člani družine Brelih.

Olimpijka Alenka
v družbi najmlajših
V sklopu projekta Zmagujemo z vrednotami so malčki v vrtcu na Koroški Beli deset dni spoznavali
zimske športe. Obiskali so jih različni športniki, tudi jeseniška olimpijka Alenka Dovžan.
Janko Rabič
V Vrtcu Jesenice, enoti Cilke
Zupančič na Koroški Beli so
v februarju uspešno izpeljali
program v okviru vseslovenskega projekta Zmagujemo z
vrednotami, ki poteka pod
okriljem Inštituta za etiko in
vrednote. Glavni poudarek
so dali športu in zdravemu
gibanju v naravi, ki sta že od
mladih let naprej pomembni
vrednoti. Za povrhu je bil
program glede na aktualnost
posebno olimpijsko obarvan.
Deset dni so otroci spoznavali zimske športe, niso se
ustrašili mraza in so korajžno del programa izvajali na
prostem. Bila je to prava
mala zimska olimpijada z
vsemi elementi tiste prave, ki
poteka pod petimi olimpijskimi krogi.
Obiskali so jih različni športniki, nekdanji hokejist
Dejan Varl, mladi hokejisti,
vodja regijske pisarne OKS

Alenka je otrokom pokazala tudi bronasto olimpijsko medaljo.
Brane Jeršin in drugi. Vzgojiteljice so se potrudile, da so
z gosti otrokom na pravi
način približali te vrednote,
ki jim bodo pomemben kažipot v nadaljnjem življenju.
Pomembno pomoč pri izvedbi so nudili tudi starši.
Vrhunec vsega je bil obisk
nekdanje odlične alpske
smučarke, Jeseničanke
Alenke Dovžan, ki je leta
1994 v Lillehammerju osvo-

jila prvo (bronasto) kolajno
za samostojno Slovenijo. Z
veseljem jo je pokazala otrokom v vrtcu in odgovarjala
na njihova simpatična vprašanja, ki so jih pogumno in
brez treme zastavljali. Alenka, trikratna udeleženka
olimpijskih iger, je vrtcu
poklonila štartno številko s
svojega nastopa na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju
ter pokazala svojo opremo.

Rada obišče otroke v vrtcih,
predvsem v domačih. "Vesela sem teh druženj in ponosna obenem, da smo športniki vzorniki mladim, kot
smo mi v mladih letih imeli
svoje vzornike," je povedala
ob obisku vrtca. "Lepo je, da
otroci na takšen način spoznavajo vrednote športa, ga
osvojijo skozi igro, da bodo
kot odrasli potem lahko postali pravi športniki."

Dan retro smučanja
na Španovem vrhu
Urša Peternel
Jutri, v soboto, na smučišču
Španov vrh pripravljajo Dan
retro smučanja. Kot je povedal Janez Šmid iz Športnega
centra Španov vrh, na ta
način želijo obuditi spomin
na čase, ko se je na Španovem vrhu začelo smučati.
"Od udeležencev pričakujemo, da imajo na sebi vsaj

Zgodovina šolstva
na Jesenicah
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Jubilejno leto društva
upokojencev

V galeriji Kosove graščine
na Jesenicah je na ogled
muzejska razstava z naslovom Zgodovina šolstva na
Jesenicah.

Ob gregorjevem
Društvo prijateljev mladine
Javornik - Koroška Bela v
nedeljo, 11. marca, ob 10. uri
v Domu Pristava v Javorniškem Rovtu pripravlja Ustvarjalne delavnice ob gregorjevem.

dva kosa smučarske opreme, starejša od trideset let.
Želimo jih spodbuditi, da
pobrskajo po podstrešjih,
kjer gotovo leži kak del smučarske opreme iz starih
časov. Udeležencem bomo
omogočili nakup celodnevne vozovnice po znižani
ceni 14 evrov, kar je hkrati
tudi prijavnina. Udeleženci
bodo lahko prosto smučali,

Z vami že 20 let

morali pa se bodo udeležiti
ocenjevalnega veleslaloma,
kjer bo posebna komisija
tudi izbrala najbolje opremljenega smučarja. Časa ne
bomo merili. Začetek veleslaloma bo ob 12. uri na zgornji postaji sedežnice, po
končanem tekmovanju in
razglasitvi se bomo poveselili v koči na smučišču," je
povedal Janez Šmid.

