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Jernej gre na
paraolimpijske
igre

Sodnica na
olimpijskih
igrah

Jernej Slivnik s Hrušice je z
nastopom na dveh tekmah
svetovnega pokala v Kranjski Gori še
formalno izpolnil pogoj za uvrstitev
na paraolimpijske igre v Južni Koreji.

Nekdanja hokejistka, sedaj pa
hokejska sodnica Nataša
Pagon bo na olimpijskih igrah
v Južni Koreji delila pravico na
ženskem hokejskem turnirju.
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Smučišče Španov vrh
spet zaživelo

Kanalizacija za
območje Murove
Na kanalizacijo bodo priključili tudi najstarejši
del Jesenic, območje Murove.

Na smučišču Španov vrh je spet mogoče smučati. Obratuje od petka do nedelje, novi lastniki iz
podjetja Športni center Španov vrh so za smuko pripravili zgornji del smučišča.
Urša Peternel
V nedeljo, 21. januarja, so
po treh letih znova zagnali
enosedežnico Španov vrh.
Že prvi dan so našteli več
kot sto smučarjev, ki so lah
ko smučali brezplačno.
Smučišče obratuje tudi ta
konec tedna, od petka do ne
delje, smučati je mogoče v

zgornjem delu smučišča, od
Španovega vrha do Črnega
vrha, kjer je dovolj naravne
ga snega za smuko.
Celodnevna smučarska vo
zovnica stane 18 evrov za
odrasle in 12 evrov za otro
ke, poldnevna (dopoldanska
ali popoldanska) pa 14 za
odrasle oziroma 10 evrov za
otroke. Na zgornji in spod

nji postaji sedežnice je po
skrbljeno tudi za gostinsko
ponudbo.
Kot je povedal direktor pod
jetja Športni center Španov
vrh Milan Klinar, so za
smučišče pridobili vsa po
trebna dovoljenja, tako so
opravili tehnični pregled,
pridobili obratovalno dovo
ljenje in soglasje ministr

stva za infrastrukturo za
prenos koncesije. Doslej so
podpisali tudi služnostne
pogodbe z večino lastnikov
zemljišč. Z obratovanjem so
sicer želeli začeti že decem
bra, ko je zapadlo več kot
meter snega, a so morali
prej ustrezno izšolati kader
za vodenje žičnice.
16. stran

Pogodbo o začetku del sta podpisala župan Tomaž Tom
Mencinger in Milovan Gazibarič, direktor podjetja
TELEG-M, ki je bilo izbrano za izvajalca del.

Urša Peternel

Na veselje številnih smučarjev je smučišče Španov vrh spet odprto. / Foto: Gorazd Kavčič
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Letos brez naziva
častni občan

O smradu govorili tudi
občinski svetniki

Na Jesenicah dovolj
vpisnih mest

Knjižnica je zanj
svetišče ...

Plakete občine Jesenice bodo
prejeli Marija Palovšnik, Mešani pevski zbor Kulturnega
društva Vox Carniola in Sonja Koranter.

S problematiko obdelave odpadkov na deponiji Mala
Mežakla mora župan seznaniti ministrstvo za okolje in
prostor.

Na Gimnaziji Jesenice imajo
na voljo 102 vpisni mesti, na
Srednji šoli Jesenice pa 210.
Generacija je spet manj številna, tako da omejitve vpisa
ne pričakujejo.

»Učen knjižni molj, ki v službenem in prostem času požira knjige, večkrat ženskega
kot moškega spola, precej
introvertiran, komunicira zadržano izza pulta ..."
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Dvanajstega februarja bodo
na območju Murova začeli
graditi kanalizacijo za fekal
no in meteorno vodo. Obe
nem bodo obnovili obstoje
če vodovodno omrežje in
oporni zid pri cerkvi. Pred
začetkom del je v sredo po
tekal slavnostni podpis po
godbe med Občino Jesenice
in izbranim izvajalcem
gradbenih del, podjetjem
TELEG-M, d. o. o., Ljublja
na-Črnuče. Pogodbo sta
podpisala župan Občine Je
senice Tomaž Tom Mencin
ger in direktor podjetja TE
LEG-M Milovan Gazibarič.
Kot je dejal župan, je to ena
največjih investicij na ko
munalnem področju v obči
ni letos, vredna skoraj mili
jon evrov, ki jih bo v celoti
financirala občina iz prora
čuna. Dela morajo biti za
ključena do konca decembra
letos, bo pa gradnja zahtev
na tako za izvajalca kot za
stanovalce, saj gre za gosto
poseljeno območje z ozkimi
cestami. Dela bodo sicer po
tekala po etapah, kljub temu
pa bodo potrebne popolne

zapore posameznih odsekov
cest. Občasno bo zato one
mogočen dostop do objek
tov z vozili, bo pa izvajalec
zagotavljal peš dostop do
stanovanjskih objektov. Na
Občini Jesenice prosijo za
razumevanje in upoštevanje
prometne ter ostale signali
zacije na gradbišču.
Po besedah direktorja Ko
munalne direkcije Občine
Jesenice Marka Marklja
bodo na kanalizacijo priklju
čili okrog devetdeset objek
tov. Po zaključku del in pri
dobitvi uporabnega dovolje
nja se bodo lastniki objektov
v šestih mesecih morali pri
ključiti na novo kanalizacijo
in tudi plačati komunalni
prispevek. Po ocenah naj bi
ta znašal med 600 in tisoč
evrov, plačati ga bo mogoče
v več obrokih.
Območje Murove je še ena
zadnjih "belih lis" brez ka
nalizacijskega sistema na
območju Jesenic (od bolni
šnice do Koroške Bele). V
kratkem se bodo dela začela
tudi na delu Trebeža, na
delu Stražišarjeve pa so za
čeli s postopkom pridobiva
nja gradbenega dovoljenja.
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Županov kotiček
Urša Peternel
Kot je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger, je bil pred
dnevi sklican sestanek v zvezi s sotesko Vintgar. Poleg
predstavnikov Občine Jesenice so se ga udeležili tudi
predstavniki občin Bled in
Gorje, TNP, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in
drugi. Soteska Vintgar namreč meji na vse tri občine –
Gorje, Bled in Jesenice. "Na
sestanku je bilo govora o
težavah, ki jih letna sezona
prinese ob obisku soteske
Vintgar, hkrati pa so bili
predstavljeni problemi zaradi povečanega prometa,
neurejenosti sanitarij in
nabiranja komunalnih
odpadkov, problematika
vode in predvsem samega
urejanja v območju in v vplivnem območju soteske Vintgar. Sestanek je bil uspešen, v nadaljevanju pa bo

Mandat sedanjih občinskih svetnikov se jeseni zaključuje, letos naj bi se v tej sestavi sestali na petih
rednih sejah, na prvi letošnji, sicer pa 25. v tem mandatu, so se srečali prejšnji teden.
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom
Mencinger
Žal pa malo manj prijetna
informacija prihaja iz krajevne skupnosti Plavž. Obnova
strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja je namreč še vedno
zaustavljena. "Dejstvo je, da
streha zamaka in da do sedaj
izvedena dela niso opravljena
kvalitetno. Začasna obračunska situacija zato ni bila potr-

Na Občini Jesenice začenjajo pripravljati
zaključni račun občine za leto 2018. Tega bodo
člani občinskega sveta obravnavali na aprilski
seji. Hkrati pa začenjajo tudi s pripravo
proračuna za leto 2019, ki bo letos zaradi
lokalnih volitev, ki so predvidene novembra,
občinskemu svetu v obravnavo predložen že v
prvi polovici leta, predvidoma maja in junija, je
povedal župan.
potrebnih še kar nekaj sestankov in dogovorov, ki
bodo v končni fazi privedli
do cilja, varnejšega, enostavnejšega in lepšega dostopa
do same soteske," je po sestanku povedal župan.
Nadaljujejo se dela na otroškem igrišču Pika na Plavžu. "Veseli me, da dela potekajo po načrtih in po terminskem planu, dokončanje in tudi samo odprtje
obnovljenega igrišča pa
načrtujemo okoli 20. marca,
ko praznujemo občinski
praznik," je dejal župan.

jena niti s strani nadzora, še
manj pa Občine Jesenice, kar
pomeni, da izvajalec s strani
občine ni prejel še nobenih
finančnih sredstev. Občina
Jesenice trdno vztraja, da se
napake odpravijo, v zvezi s
tem pa poteka praktično dnevni dialog, znotraj katerega
se obe strani trudita, da bi
privedel do čim hitrejše in
učinkovite rešitve situacije, ki
bo v dobro same šole, zaposlenih in še posebej učencev,
ki jo obiskujejo," je še povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Gradbeno in uporabno dovoljenje
Občina Jesenice je v januarju pridobila gradbeno dovoljenje
za izgradnjo kanalizacije na Ulici Cankarjevega bataljona in
Industrijski ulici ter uporabno dovoljenje za celotno komunalno infrastrukturo v Črni vasi, ki se navezuje na obvoznico
Lipce. S tem je celotno območje Črne vasi tudi uradno v
celoti komunalno opremljeno in tako pripravljeno za potencialne investitorje gradenj industrijsko-obrtnih objektov, je
povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Z vami že 20 let

Še štiri redne seje
v tem mandatu
ga člana za preostanek
mandata imenovali Žigo
Jereba. Člani nadzornega
odbora morajo imeti najmanj šesto stopnjo strokovne izobrazbe, priporočene
pa so izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Prejšnji teden so se na prvi
letošnji seji občinskega sveta, sicer pa 25. redni seji v
tem mandatu, sestali jeseniški občinski svetniki. Na
dnevnem redu so imeli dvanajst točk.

Program dela
občinskega sveta

Dopolnitev odloka
V skrajšanem postopku so
sprejeli dopolnitve odloka o
dodeljevanju sredstev za
otroške in mladinske projekte v občini in za projekte, ki
so namenjeni mlajšim odraslim. Z dopolnitvijo so omogočili, da se bodo za proračunska sredstva za mladinske projekte lahko potegovale tudi izobraževalne ustanove, kot so Gimnazija
Jesenice, Srednja šola Jesenice, Fakulteta za zdravstvo
Angele Boškin ...

Nekaj višji komunalni
prispevek
V skrajšanem postopku so
sprejeli tudi spremembe in
dopolnitve odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč ter podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka. Spremembe odloka so potrebne
zato, ker so bile lani sprejete
spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN), ki
je med drugim razširil
območja stavbnih zemljišč.
V tem času je bila zgrajena
tudi nova komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, ceste ...). Informativni
izračuni kažejo, da bistvenih povečanj pri odmeri
komunalnega prispevka ni
pričakovati, je dejal vodja
oddelka za okolje in prostor
Matej Smukavec. Kot kaže
izračun za enostanovanjsko
stavbo neto tlorisne površi-

Komunalni prispevek bo nekaj višji. / Foto: Gorazd Kavčič
ne 180 kvadratnih metrov,
ki stoji na 500 kvadratnih
metrov veliki parceli, je
komunalni prispevek doslej
znašal 8659 evrov, po
novem pa naj bi 8862 evrov,
torej naj bi bil višji za 203
evre.
Spremenili pa so tudi eno
od meril za odmero komunalnega prispevka, s čimer
se bo zmanjšal komunalni
prispevek za gostinske stavbe. Namen spremembe je
spodbujanje razvoja prenočitvenih kapacitet, je pojasnil Smukavec.

Nepremično premoženje
Občina Jesenice bo v skladu
s sprejeto dopolnitvijo načrta pridobivanja nepremičnega premoženja odkupila še
preostanek zemljišča, na
katerem stoji parkirišče na
Cesti Cirila Tavčarja. Odkupila bo tudi parcelo nasproti
poslovnega objekta Acron
na Blejski Dobravi za potrebe širitve ceste in gradnje
pločnika. Na drugi strani
Občina Jesenice načrtuje
prodajo zemljišča ob novem

krožišču na Hrušici za potrebe menjave z zemljiščem
ob občinski cesti Hrušica–
Spodnji Plavž, ki je v lasti
Agrarne skupnosti Hrušica.
Prodali naj bi tudi funkcionalno zemljišče ob stanovanjski stavbi v Planini pod
Golico in prazno stanovanje
na Prešernovi cesti v pritličju večstanovanjske hiše iz
leta 1900, ki je potrebno
celovite prenove.

Prodaja teptalnega stroja
Občina Jesenice prodaja
tudi dvajset let star teptalni
stroj, katerega ocenjena
vrednost je nekaj več kot 10
tisoč evrov. Gre za teptalni
stroj, ki ga je uporabljal
Zavod za šport Jesenice na
smučišču Španov vrh, zdaj
pa bodo ponudbo za nakup
lahko dali tudi novi lastniki
žičnice in pripadajočih
objektov.

Nov član nadzornega
odbora
Po odstopu članice nadzornega odbora Občine Jesenice Maje Križnar so za nove-

Letos brez naziva
častni občan
Plakete občine Jesenice bodo prejeli Marija Palovšnik, Mešani pevski zbor
Kulturnega društva Vox Carniola in Sonja Koranter. Naziva častni občan
letos ne bodo podelili.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
so na seji prejšnji teden
potrdili imena letošnjih
občinskih nagrajencev. Plakete občine Jesenice bodo
prejeli Marija Palovšnik,

Mešani pevski zbor Kulturnega društva Vox Carniola
in Sonja Koranter. Profesorica slovenskega jezika na
Gimnaziji Jesenice in predsednica Farnega kulturnega
društva Koroška Bela Marija
Palovšnik bo priznanje pre-

jela za pedagoško delo z
mladimi in obogatitev kulturnega dogajanja tako na
Gimnaziji Jesenice kot na
Koroški Beli in širše. Mešani pevski zbor Kulturnega
društva Vox Carniola sodi
med najbolj prepoznavne in

Občinski svetniki so potrdili
tudi program dela občinskega sveta za leto 2018; njihov
mandat se sicer počasi končuje, letos je predvidenih
pet rednih sej, poleg januarske še aprilska, majska,
junijska in septembrska.
Novembra bodo lokalne
volitve in zatem predvidoma
decembra prva konstitutivna seja občinskega sveta v
novi sestavi.

Programi dela
Na seji so potrdili tudi program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto
2018 s finančnim načrtom.
Sprejeli so tudi program
dela nadzornega odbora za
leto 2018, ta naj bi opravil
pregled zaključnega računa
proračuna Občine Jesenice,
nadzor dela poslovanja javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in
investicije v nakup gasilskih
vozil za GARS Jesenice.
Spremljal naj bi tudi poslovanje uporabnikov proračuna in drugih izvajalcev javnih služb.
Občinski svetniki so se na
koncu seznanili še z informacijo o poslovnem načrtu
javnega komunalnega podjetja JEKO, ob tem pa govorili tudi o problematiki
smradu z deponije Mala
Mežakla (več o tem pišemo
na strani 4).

kvalitetne skupine v občini,
igra izjemno vlogo pri razvoju zborovske glasbe in ljubiteljske kulture ter dviga
raven kulturnega življenja v
občini in širše. Plaketo pa
bo prejela tudi pesnica, pisateljica, mladinska pisateljica
in esejistka Sonja Koranter.
Tokrat pa ne bodo podelili
najvišjega občinskega priznanja, naziva častni občan,
saj občinska komisija za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja ni prejela
nobenega predloga.
Kot je v navadi, bo občinska
priznanja nagrajencem
podelil župan Tomaž Tom
Mencinger na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki ga občina Jesenice
obeležuje 20. marca.
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Cilj zadovoljni občani
Ana Šubic
Ministrstvo za javno upravo
je sredi januarja začelo izvajati šestmesečni pilotni projekt merjenja zadovoljstva
uporabnikov javnih storitev.
Med dvanajstimi upravnimi
organi, ki so se vanj vključili
prostovoljno z željo, da
mnenja strank analizirajo in
sprejmejo ukrepe za izboljšave, sta tudi Občina Jesenice in Upravna enota Jesenice. Slednja je celo gostila
uvodni dogodek ob začetku
izvajanja projekta, ki se ga je
udeležil tudi minister Boris
Koprivnikar. "Merjenje zadovoljstva strank je za nas
izjemno pomembno ne
samo zaradi tega, ker razumemo, da smo servis državljanov, ampak zato, ker na
ta način tudi pridobivamo
informacije, kaj lahko spremenimo in izboljšamo," je
dejal minister. Cilj polletnega projekta je vzpostaviti sistem koordiniranega, stalnega merjenja zadovoljstva
uporabnikov, saj si prizadevajo, da bi bile javne storitve
zanje čim bolj dostopne, kakovostne, enostavne in prijazne.
Na lokacijah sodelujočih v
projektu so uredili posebne

Prvo anketo o zadovoljstvu s storitvami upravne enote je
ob pomoči ministra Borisa Koprivnikarja izpolnil Jeseničan
Roman Matjašič. / Foto: Gorazd Kavčič
kotičke za anketiranje. Uporabniki lahko izrazijo mnenje in ocenijo izkušnjo na
organu, kjer so opravili storitev, na več načinov. Poudarek je na uporabi digitalnih
tehnologij (mobilni telefoni,
tablice in računalniki), možno pa je tudi fizično izpolnjevanje vprašalnikov. Kako
je to videti v praksi, je na jeseniški upravni enoti pokazal minister Koprivnikar, ki
je z naključno stranko Romanom Matjašičem izvedel
anketiranje. "Izpolnjevanje
ankete je bilo enostavno,

tudi za starejše bo, ker ni veliko vprašanj. Na upravni
enoti sem velikokrat, a nimam nobenih pripomb," je
dejal Jeseničan.
Na UE Jesenice imajo sicer
že dolgo tradicijo merjenja
zadovoljstva strank. "Prvo
anketo smo sami naredili že
leta 1997. Zavedamo se, da
so odzivi strank izjemno
dragoceni za še boljše delovanje," je poudarila načelnica Alenka Burnik. Kot pravi,
so stranke sicer zadovoljne z
njihovimi storitvami: "Skozi
vsa leta, kar merimo njihovo

zadovoljstvo, je ocena čez
4,5. Je pa tako, da je stranka,
ki dobi zavrnilno vlogo, verjetno malo manj zadovoljna
kot nekdo s pozitivno odločbo, pa četudi je moral nanjo
počakati dve minuti dlje."
Opaža, da stranke zelo cenijo osebni stik, pa čeprav bi
marsikatero storitev lahko s
pomočjo sodobne tehnologije opravile kar od doma.
"Veseli smo, da projekt poteka tudi z roko v roki z lokalno skupnostjo, predvsem
pa mislim, da so tu cilj zadovoljni občani in občanke občine Jesenice," pa je dejal
župan Tomaž Tom Mencinger in dodal, da na občini
sicer že sedaj skrbijo, "da so
storitve operativno in časovno karseda hitro opravljene". Kljub temu si želi, da bi
ankete in njihova analiza
prinesle kakšno novo priporočilo za še boljše delo.
Uvodnega dogodka ob začetku projekta so se udeležili tudi podžupana Vera
Pintar in Miha Rebolj ter
direktorica občinske uprave
Valentina Gorišek. Z upravne enote se je minister odpravil še na Občino Jesenice, kjer so spregovorili tudi
o aktualnih temah v občini
in državi.

Gradili bodo povezovalno
cesto na "pešungi"
Občina Jesenice pripravlja načrte za gradnjo povezovalne ceste od Lidla do objekta Hidrie, še letos
naj bi pridobili gradbeno dovoljenje.
Urša Peternel
Občina Jesenice v prihodnjih dveh letih načrtuje
izgradnjo povezovalne ce-

ste na tako imenovani »pešungi«, to je od Lidla do
objekta Hidrie vzdolžno s
Savo ob železnici, potem pa
prečno do objekta Rotoma-

tike. Cesta naj bi bila dolga
okrog 930 metrov. "Gre za
enega izmed projektov, ki
smo ga prijavili na dogovor
za razvoj regij. Vrednost

Povezovalna cesta bo potekala od Lidla do objekta Hidrie vzdolžno s Savo ob železnici,
potem pa prečno do objekta Rotomatike.

projekta je dobrih 1,7 milijona evrov, od katerih računamo na približno 1,4 milijona evrov sredstev sofinanciranja. V letošnjem letu
računamo na pridobitev
gradbenega dovoljenja, izvedbo pa v letih 2019 in
2020," je o projektu povedal župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger.
V naslednjih letih bodo nato
projekt nadaljevali, cesto naj
bi podaljšali vse do Slovenskega Javornika z navezavo
na magistralno cesto R2 v
bližini mostu čez Savo na
Javorniku.
"Namen izgradnje povezovalne ceste je razbremenitev magistralne ceste R2 in
izboljšanje komunalne
opreme celotnega območja
Poslovne cone, še posebej
območja starih obratov. Na
tem območju je namreč veliko uspešnih podjetij, za
katera sem prepričan, da
jim bo ta povezava olajšala
delo in logistiko," je še dejal
župan.

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

Pilotnemu projektu merjenja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev sta se pridružili tudi Občina
Jesenice in Upravna enota Jesenice, kjer so ob začetku izvajanja gostili ministra Borisa Koprivnikarja.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Obnova ceste

Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je občinske svetnike
seznanil s potekom obnove
ceste od bolnišnice do zdravstvenega doma. Kot je povedal, je izvajalec v manjšem zaostanku zaradi vremenskih razmer, a naj bi ga
po zagotovilih nadoknadili.
Izvedenih je že enajst pilotov za most, z gradnjo mostu pa mora izvajalec počakati do začetka marca, saj
zaradi drstenja rib do takrat
ne sme posegati v strugo potoka. Vzporedno z obnovo
ceste poteka gradnja vodovoda. Zaradi del so morali
odstraniti drogove javne raz-

svetljave in semafor, urejen
pa bo dodatni prehod za pešce. Za pešce je hoja preko
mostu prepovedana, je pa v
ta namen urejena brv čez
strugo. Župan se je ob tem
zahvalil krajanom, predvsem s Plavža, za njihovo
potrpežljivost. Vseeno pa
prihaja do neupoštevanja
prometnih oznak, zato bodo
do nadaljnjega na območju
gradbišča prisotni tudi občinski redarji in policist.
"Hkrati prosim tudi vse pešce in druge udeležence v
prometu za strpnost in spoštovanje prometne signalizacije, s tem bodo pripomogli k večji varnosti vseh," je
še dejal župan.
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Jeseniške novice, št. 2/letnik XIII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 10, ki je izšel 2. februarja 2018.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN
PODEŽELJA ZA LETO 2018
Občina Jesenice je konec januarja objavila Javni razpis o
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdar
stva in podeželja v občini Jesenice za leto 2018.
Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa, so:
–	Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri
marno kmetijsko proizvodnjo;
–	Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme
tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji;
–	Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu;
–	Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja;
–	Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetij
skih in gozdarskih programih;
–	Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.

O smradu govorili tudi
občinski svetniki
S problematiko obdelave odpadkov na deponiji Mala Mežakla mora župan seznaniti vse župane
Zgornje Gorenjske in ministrstvo za okolje in prostor.
Urša Peternel
O problematiki smradu, ki
se z deponije Mala Mežakla
že dalj časa širi po Jesenicah, so govorili tudi občinski svetniki na seji prejšnji
teden. Sprejeli so sklep, s
katerim so župana zadolžili,
da v okviru Koordinacije
županov zgornje Gorenjske

(ta bo potekala prav danes, v
petek, na Jesenicah) županom predstavi problematiko
obdelave odpadkov in o tem
obvesti tudi ministrstvo za
okolje in prostor.
Kot so opozarjali občinski
svetniki, jim je dovolj
obljub podjetja Ekogor, da
bo uredil stanje in da smradu v nekaj mesecih ne bo

več. Ob tem je Egon Kepic
celo predlagal, naj dnevni
red razširijo s posebno točko o tej problematiki, a je
večina svetnikov glasovala
proti temu. Kepic je menil,
da bi občinski svet moral
zavzeti ostro stališče glede
problematike smradu, je pa
menil, da bi z morebitnim
odvzemom koncesije podje-

tju Ekogor občini naredili
več škode kot koristi. Uroš
Lakić je menil, da ni potrebe, da občinski svet prevzema odgovornost za problematiko, saj je znano, kdo je
odgovoren za sedanje stanje. Je pa tudi Lakić opozoril,
da je dovolj novih rokov, ki
jih nenehno postavlja direktor Ekogorja.

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejem
ni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. Rok za
prijavo je 28. 2. 2018.

Novost v zbirnem centru

Kontaktna oseba za javni razpis: Metka Zalokar,
tel.: 04 5869 260,
e-pošta: metka.zalokar@jesenice.si

Občani lahko v Zbirni center Jesenice na Prešernovi cesti oddajo različne vrste pravilno sortirane in
čiste odpadne embalaže, za katere prejmejo ekokupone oziroma ecoss točke.

Tomaž Tom Mencinger, župan

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bodo od srede, 7. februarja, dalje
na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, pod rubri
ko »Javna naročila in razpisi«, objavljeni
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za
leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na
področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto
2018 in
Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za
mlajše odrasle za leto 2018.
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel
V Zbirnem centru Jesenice
na Prešernovi cesti na Jesenicah, ki deluje pod okriljem
javnega komunalnega podjetja Jeko, d. o. o., so konec
lanskega leta uvedli novost.
V sodelovanju s podjetjem
EcoSynergy System so začeli
nov koncept zbiranja sortiranih odpadkov. Tako občani

lahko v zbirni center oddajo
različne vrste pravilno sortirane in čiste odpadne embalaže, za katere prejmejo ekokupone oziroma ecoss točke,
s katerimi lahko po proizvodnih cenah kupijo izbrane
izdelke za dom in gospodinjstvo v Ecosynergy System
trgovini, ki se nahaja v Zbirnem centru Jesenice. V prihodnje bodo za zbrane eko-

kupone lahko izkoristili tudi
popuste pri storitvenih dejavnostih.
Novi sistem so občanom
predstavili sredi januarja v
Kolpernu. Kot so poudarili,
EcoSynergy System postavlja posameznika in družino
na mesto odločevalca in
upravljavca z lastnimi
ustvarjenimi odpadnimi
surovinami in mu privzgaja

zavest, da je odgovorno ravnanje z odpadki enaka obveza kot skrb za zdravje, higieno, šolstvo in ostale življenjske obveznosti. V prihodnje
načrtujejo nove predstavitve, prav tako bodo občane z
novim sistemom seznanili
na računu za komunalne
storitve, na spletni strani
javnega podjetja Jeko in
Občine Jesenice.

Izboljšanje storitev in infrastrukture za kolesarje
Urša Peternel
Pred dnevi je Občina Jesenice s pismom podpore izkazala interes za sodelovanje pri
projektu Greenway, če bo ta
potrjen na programu INTER-

REG Srednja Evropa konec
leta 2018 ali v začetku leta
2019. Kot je pojasnil župan
Tomaž Tom Mencinger, se
sodelovanje nanaša na pilotno aktivnost za izboljšanje
storitev ter infrastrukture za

kolesarjenje. V sklopu projekta naj bi partnerji sodelovali
pri prenosu znanj in praks,
izdelali pa naj bi tudi regionalni akcijski načrt za izboljšanje mreže kolesarskih poti
in kolesarskih storitev. Sofi-

nanciranje s strani Evrope
naj bi znašalo kar 85 odstotkov, Občina Jesenice pa bi s
tem pridobila podlage za
vzpostavitev kolesarske mreže, kar je eden od ciljev Celostne prometne strategije.

www.gorenjskiglas.si

Četrt leta zastonj – 25 % Izberite svoje letošnje darilo
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra.

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v
višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste
odšteli le 145,69 evra!

kava
Barcaffe
250 g

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj

MELANDA

Marijan Peternelj:
Melanda

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

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
majica
avtomatski
dežnik

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

Spodbudni
turistični kazalci

Smuk za svinjsko glavo
vendarle bo
Potem ko je od organizacije odstopila Sekcija svinjska glava pri TD Golica,
naj bi zdaj smuk organizirali novi upravljavci smučišča Španov vrh.

Število nočitev v jeseniški občini se je v primerjavi z letom 2016 lani
povečalo kar za 44 odstotkov. Dvajset ponudnikov ima sedaj na voljo 273
stalnih in 11 pomožnih ležišč.

Urša Peternel

Strokovna sodelavka Nena Koljanin s študentko VSŠGT Bled Laro Bavdek / Foto: Jože Prah

Janko Rabič
Ugodni trendi na področju
razvoja in večjega razmaha
turizma na Gorenjskem so
vse bolj opazni tudi v občini Jesenice. Mesto z okoliškimi kraji, bogato železarsko zgodovino kulturno in
naravno dediščino, pohodništvom, prireditvami in
dobro utečenimi promocijskimi dejavnostmi postaja
prepoznavno v širšem prostoru. Pri tem gre za strateške usmeritve in finančna
vlaganja Občine Jesenice,
ki v tem prepoznava pomemben del gospodarskega razvoja. Glavno vlogo
pri izvrševanju nalog in
projektov ima Turistični informacijski center (TIC) s
strokovno sodelavko Neno
Koljanin. Sedež ima sredi
mesta, na Cesti maršala
Tita 18. Iz zbranih statističnih podatkov je razvidno,
da je lani različne informacije na TIC-u iskalo 3957
turistov in drugih obisko-

valcev. Največ je bilo Slovencev, na drugem mestu
so bili severni sosedje iz
Avstrije. Število nočitev se
je v primerjavi z letom
2016 lani povečalo kar za
44 odstotkov. Nočitev je
bilo 13.444, skupaj s Centrom za šolske in obšolske
dejavnosti Trilobit pa
21.556. To je tudi posledica
povečanja števila ponudnikov namestitev. Dvajset ponudnikov ima sedaj na voljo 273 stalnih in 11 pomožnih ležišč.
V TIC-u obiskovalci dobijo
dobre in prave informacije
o vsem, kar jih zanima. Na
voljo je dovolj promocijskega gradiva in spominkov.
Lani so pri tem dosegli pomemben napredek z izdajo
posodobljene panoramske
karte občine in štirijezične
brošure z različnimi podatki, zemljevidom pohodniških poti in novimi razglednicami. Pomembna pridobitev v mestu je kolesarski sistem JeseNICE bikes,

ki ga izvajajo v TIC-u. Želijo si, da bi bilo v prihodnje
še več uporabnikov.
TIC se pomembno vključuje v turistične projekte Občine Jesenice in pri tem
sodeluje z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske.
Lani je sodeloval pri izvedbi Jožefovega sejma, s TD
Golica pri izvajanju Info
točke, na Paradi učenja na
Stari Savi in Kulturni mavrici. Pripravil je predavanje Poklic turistični vodnik,
ob svetovnem dnevu turizma pohod po stari rudni
poti in turistično informativno predstavitev pred pisarno. Širše sodelovanje je
bilo z ostalimi TIC-i na Gorenjskem in skupnostjo Julijske Alpe ter z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in
turizem Bled. Študenti v
TIC-u opravljajo obvezno
prakso. Poleg tega TIC skrbi še za kup drugih aktivnosti, med drugim za medijske objave vseh dogodkov v občini Jesenice.

Stražišarjev in po njej v vzhodni smeri do mesta, kjer se
priključi na obstoječo kanalizacijo. Del obstoječe kanalizacije pod objektom št. 70d se
bo v celoti obnovil, saj bo ostal
v funkciji hišnega priključka
na javno kanalizacijo," so pojasnili na Občini Jesenice.
Dela bodo potekala predvidoma do konca februarja, asfaltiranje pa glede na vremenske pogoje nekoliko kasneje v
pomladanskih mesecih.
Predvidena je popolna zapora območja med objektoma
št. 70d in 70e ter na vzhodnem delu Ceste bratov

Lanska, 51. izvedba smuka je potekala na spodnji postaji
žičnice Španov vrh. / Foto: arhiv
pred leti. Število pustnih
mask je bilo iz leta v leto
manjše, obenem pa so tudi
finančno vse težje zagotavljali kakovostno prireditev.
Tik pred zaključkom redakcije pa smo izvedeli, da naj bi
organizacijo letošnjega Smuka za trofejo svinjska glava
prevzeli novi upravljavci smu-

čišča iz Športnega centra Španov vrh. Tako naj bi se tradicija na pustno nedeljo vendarle nadaljevala, prireditev
52. Smuk za trofejo svinjska
glava naj bi potekala v nedeljo, 11. februarja, z začetkom
ob 11. uri na Španovem vrhu.
Vabijo pustne maske, tako
skupinske kot posamične.

PRILOŽNOST JE PRAVA.

Obnova kanalizacije
na Tomšičevi
Občina Jesenice je v zadnjih
dneh januarja začela sanacijo kanalizacije za komunalno
odpadno vodo na območju
večstanovanjskih objektov
Cesta Toneta Tomšiča 70b,
70c, 70d in 70e. Sanacija se
bo izvajala na območju med
objektoma št. 70d in 70e ter
pod prej omenjenimi objekti
na območju Ceste bratov
Stražišarjev.
"Predvidena je sanacija obstoječe kanalizacije, ki poteka
pod objektom št. 70d, tako da
se kanalizacija spelje mimo
objekta (med objektoma št.
70d in 70e) na Cesto bratov

Bliža se pust in v jeseniški
občini je prireditev z najdaljšo tradicijo Smuk za trofejo
svinjska glava, ki je prvič potekala 29. januarja 1967. Z
organizacijo so se vrsto let
trudili člani Sekcije svinjska
glava pri Turističnem društvu Golica. Lani so 51. izvedbo zaradi pomanjkanja snega in neobratovanja sedežnice prestavili na spodnjo postajo žičnice.
Kot je v imenu Sekcije svinjska glava povedal Egon Kepic, pa letos prireditve ne
bodo več organizirali. Upravni odbor sekcije je namreč
po temeljitem razmisleku
sprejel stališče, da člani nimajo več prave energije za
zahtevno organizacijo, ob
tem da so se iz leta v leto soočali s kopico organizacijskih težav – od pomanjkanja
snega, neobratovanja sedežnice do zaprtja smučarskega doma v Črnem vrhu že

PRILOŽNOST JE PRAVA.
PRILOŽNOST JE PRAVA.
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Stražišarjev (območje pod
navedenimi objekti). Izvajalec gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, in – če bo
to mogoče – tudi dostop
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Kultura
Slovesnost in priznanja
ob kulturnem prazniku
Janko Rabič
Zveza kulturnih društev
Jesenice skupaj z Območno
izpostavo JSKD Jesenice in
Gledališčem Toneta Čufarja
8. februarja ob 19.30 v gledališki dvorani pripravlja
slovesnost ob slovenskem
kulturnem prazniku. V kul-

turnem programu bodo nastopili pevci ljudskih pesmi
in godci ljudskih viž Kulturnega društva Jerbas iz Tržiča. Zveza kulturnih organizacij Jesenice bo podelila tri
priznanja za dolgoletno
uspešno delo na področju
ljubiteljske kulture v občini
Jesenice.

Skupna koncerta z Glasbeno šolo Kranj

Foto: Sašo Valjavec

V januarju so poleg številnih razrednih, oddelčnih in javnih
nastopov, ki so se vrstili domala vsak dan, v Glasbeni šoli
Jesenice pripravili dva prav posebna dogodka. To sta bila skupni nastop pianistov Glasbene šole Kranj in Glasbene šole
Jesenice in še skupni nastop klarinetistov obeh glasbenih šol.

Blagoslov sveč na svečnico
Župnija Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice tudi letos
ob svečnici pripravljata blagoslov sveč. Potekal bo v cerkvi
Marijinega vnebovzetja na Stari Savi, in sicer danes, v petek,
2. februarja, z začetkom ob 19. uri.

Velik aplavz
za odlične pevke
Ženski pevski zbor Carmen manet iz Kranja, ki ga vodi Jeseničan Primož Kerštanj, je navdušil vse
ljubitelje zborovskega petja.
Janko Rabič
Januarski koncert ženskega
pevskega zbora Carmen
manet iz Kranja v dvorani
Gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah je bil prava
poslastica za ljubitelje zborovskega petja. Gre za odličen zbor, ki žanje uspehe na
tekmovanjih doma in po
svetu. Največjega so pevke
dosegle lani v Latviji, kjer so
si na tekmovanju zborov iz
devetih držav pripele naziv
evrovizijski zbor leta.
Na koncertu so pod vodstvom zborovodje in glasbenega pedagoga Primoža
Kerštanja izvedle uspešnice
s tekmovanj, seveda tudi
venček slovenskih pesmi, s
katerim so zmagale na
evrovizijskem tekmovanju.
Jeseničani so z velikim

Na koncertu so pod vodstvom zborovodje in glasbenega pedagoga Primoža Kerštanja
izvedle uspešnice s tekmovanj.
aplavzom nagraditi vrhunsko petje.
"Izpolnili smo obljubo, da
pridemo na Jesenice, počaš-

čeni smo bili nad odzivom
in z veseljem predstavili del
naših uspešnih skladb," je
po koncertu povedal zboro-

Srebrne plakete za učenke
Urša Peternel

Popravek
V prejšnji številki smo v članku z naslovom Preplet glasbe in
literature v podpisu k fotografiji napačno zapisali priimek
avtorice knjig Sotto Voce in Ajda, vila z obzidja. Ime se pravilno glasi Natalija Šimunović. Za nenamerno napako se
iskreno opravičujemo.

a
recepti iz gorenjskeg
gl asa zbrani v knjigi

Mednarodnega tekmovanja
mladih pihalcev Emona
2018 v organizaciji Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana so se udeležile tudi
štiri učenke Glasbene šole
Jesenice. Lara Reš je s flavto
v 1. kategoriji prejela srebrno
plaketo (mentorica Barbara
Volčič, korepetitor Vladimir
Mlinarič). Sara Sedovšek je s
flavto, 1. kategorija, prav tako
prejela srebrno plaketo
(mentorica Barbara Volčič,
korepetitor Vladimir Mlinarič). Manca Noč je s klarinetom v 2. kategoriji dosegla
srebrno plaketo (mentorica
Monika Korbar, korepetitorka Monika Toman), Jana
Dremelj s klarinetom v 2.
kategoriji pa prav tako srebrno plaketo (mentorica Monika Korbar, korepetitorka
Monika Toman).

Tekmovalke z mentorji / Foto: Sašo Valjavec

Razstavljajo člani KUD
Velika narava

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

www.gorenjskiglas.si

vodja Primož Kerštanj, rojak
z Jesenic, ki je svojo uspešno kariero začel pri domačih
zborih v mestu.

V razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah so odprli razstavo Kulturno umetniškega
društva (KUD) Velika narava iz Radovljice. Svoja dela
razstavljajo: Gita Franko,
Gašper Kordež, Judita Mandelc Kunčič, Špela Pirnat,
Andreja Pogačar, Brigita
Požegar, Galina Sapunzhi in
Margaret Silverwood. KUD
Velika narava združuje slikarje, oblikovalce, izvajalce
radikalnih gledaliških praks,
biologe ... Razstava bo na
ogled do 22. februarja.

Z odprtja razstave / Foto: KUD Velika narava
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Šport

Od karate vrtca do
karate seniorjev
V preteklem letu je jeseniški šport v svoje vrste dobil še en klub, Karate klub Waza-ari. Vodi ga
30-letni Alen Škrbo s Hrušice.

Vaš Karate klub Waza-ari je
zagotovo med mlajšimi v
Sloveniji. Kdaj in zakaj je
nastal?
"Karate klub Waza-ari smo
uradno registrirali lani avgusta. Leto pred tem sem
pomagal pri Karate klubu na
Koroški Beli svojemu bivšemu trenerju Mehmedu Džananoviču, res odličnemu
strokovnjaku karateja. On je
bil tisti, ki je karate pripeljal
na Gorenjsko. Odločil se je,
da mi prepusti klub na Koroški Beli, sam pa bo vodil
klub v Škofji Loki. Na Koroški Beli se mi je zelo hitro
pridružil Denis Mujadžič in
začela sva delati skupaj."
Ni ostalo samo pri klubu na
Koroški Beli.
"Odprle so se še šole karateja v Mojstrani, v Kranjski
Gori in na Osnovni šoli Toneta Čufarja."
Koliko članov je trenutno v
klubu?
"Na vseh lokacijah skupaj se
bližamo številu sto."
Spomnim se, ko se je klub
ustanovil, je bila vaša želja,
da poleg tradicionalnega karateja trenirate še športni
karate.
"Žal še nismo začeli s športnim karatejem, je pa to še
vedno velika želja. Športni
karate ima prihodnost, ker
je postal olimpijska disciplina in bo na sporedu že v Tokiu čez dve leti. S športnim
karatejem še nismo začeli,
saj se nočemo prehitro zaleteti. Cilj, da začnemo z
njim, je v začetku leta 2019,
z vso pripadajočo opremo,
ki je vključena v športni ka-

Kdaj so otroci pripravljeni
na prve tekme?
"Iz našega karate vrtca sta se
dve deklici že udeležili mednarodne tekme. Moje mnenje je, da so nekje pri šestih
letih primerni za tekmovanje. Za razliko od športnega
karateja v tradicionalnem
karateju otroci še nimajo
borb. V tem obdobju tekmujejo le v katah in skupinskih
katah."
Za otroke je verjetno največja motivacija pridobivanje
pasov?
"Res je. Po pravilih se pridobivajo pasovi na izpitih. Ti so
trikrat na leto pred komisijo.
V klubu ocenimo, kdo ustreza kriteriju za pridobitev no-

Strelci Strelskega društva Triglav Javornik - Koroška Bela so
v Ormožu nastopili na 4. kolu mladinske in pionirske ter 1.
A lige. Pri pionirjih je Anton Korbar osvojil prvo mesto, pri
kadetih Ernest Eman Babača peto in pri mladincih Matevž
Pivk osmo mesto. Pionirji Anton Korbar, Matevž Pogačnik
in Matej Topič so ekipno osvojili osmo mesto. Osma je bila
tudi članska ekipa (Anže Presterl, Matevž Pivk, Gašper Bernot) v 1. A ligi.

Jeseniški kegljači nadaljujejo zmagovalni niz

rate."
Kaj je razlika med tradicionalnim in športnim karatejem?
"Pri tradicionalnem karateju ni ščitnikov za glavo, za
zobe, za roke, za noge.
Prav zaradi teh dodatkov
moramo vstopiti v športni
karate postopoma. Ti pripomočki niso majhen strošek. V tem letu bova poskušala z Denisom pridobiti kakšnega sponzorja,
donatorska sredstva."
Kako se lahko novinci vključijo v vaš klub?
"Omejitve glede znanja ni.
Spodnja starost je vsaj tri
leta, saj si želimo, da otrok
dojame, kaj se od njega pričakuje. Od tretjega do šestega leta imamo karate vrtec.
V klubu imamo tudi otroke,
stare tri leta, in za zdaj so
same pozitivne izkušnje.
Velja omeniti, da najstarejši
član v klubu šteje dvainšestdeset let."

Prvo mesto za Antona Korbarja

Kegljači SIJ Acroni so doma s 7,5 : 0,5 premagali Proteus 1.
Za piko na i so še v pomembni tekmi za obstanek s 6 : 2 v
gosteh premagali Brest. Trenutno so na osmem mestu s 7
točkami.

Poraz doma, zmaga v gosteh
Košarkarji Enos Jesenice so v 11. kolu doma gostili ekipo
Troti in izgubili z 79 : 64. Popravni izpit so imeli v gosteh pri
ekipi Krvavec Meteor in ga uspešno opravili. Tekmo so dobili z rezultatom 79 : 67. Vodilna ekipa Troti ima 23 točk.
Jeseničani so četrti z 19 točkami.

Zmaga proti ekipi Preserje

Glavna trenerja v karate klubu Waza-ari Alen Škrbo in
Denis Mujadžić
vega pasu. Rumenega se da
pridobiti v letu dni, kasneje
pa gre malo počasneje."
Klub deluje približno pol
leta. Ste se že udeležili kakšnih tekmovanj?
"Premierno za naš klub je
bila mednarodna tekma v
Kopru. Dobili smo prvo zlato medaljo. Osvojila jo je
moje dekle Tanja Palija. Tanja ne trenira zelo dolgo, a
hitro napreduje. Udeležili
smo se še mednarodne tekme na Jesenicah v organizaciji Karate kluba Huda
mravljica in osvojili šest
medalj (zlata Tanja Palija,
srebrne Sadik Muqa, Zoja
Kalan, Jožica Starina, bronasti Ernesto Erni Lovič,
Kaja Kalan – op. p.)."
Je v Sloveniji dovolj tekem v
tradicionalnem karateju?
"Odvisno, kako na to gledaš.
Če nekdo želi tekmovati
vsak konec tedna, tekem ni
dovolj. Sam mislim, da jih

ni ne preveč ne premalo.
Treba je vedeti, da vsako tekmovanje predstavlja določen
strošek."

Namiznoteniške igralke Jesenic so doma gostile ekipo Preserje in tekmo dobile s 5 : 3. Dve zmagi sta prispevali Mojca
Smolej in Nuša Bolte, eno pa Barbara Jančič. Jeseničanke
imajo 6 točk in so osme.

Dve medalji za judoiste
Na mednarodnem judo turnirju v Slovenski Bistrici je pri
članih Tim Pahor v kategoriji do 60 kg osvojil 1. mesto, Luka
Ambrožič pa 2. mesto. Pri kadetih je bil Mark Krajzel v kategoriji do 66 kg peti, Mark Klinar pa deveti.

Kdaj ste se sami prvič srečali z borilnimi veščinami?
"Začel sem s karatejem nekje pri osmih, devetih letih.
Enaindvajset let z veseljem
vztrajam v njem."
Se spominjate prvega večjega uspeha?
"Pri enajstih letih sem bil
evropski prvak v katah. Tekma je bila v Ferrari v Italiji."
Vaša vizija v karateju?
"Če sem iskren, nisem pričakoval, da bom tako hitro
postal trener tako številnega
kluba. Preden sem prevzel
klub, so bile moje želje še
naprej tekmovati. Skrita želja še vedno ostane, da bi
mogoče nastopil na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu, saj
sem še vedno v izvrstni kondiciji. Čas bo pokazal svoje."

Hokejisti imajo končnico že v žepu

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.

30
EUR

Sedem tekem pred koncem rednega dela so si jeseniški hokejisti že zagotovili končnico v AHL.
Matjaž Klemenc
Po porazu z neugodnim
Salzburgom v gosteh s 6:4
so jeseniški hokejisti drugi
del januarja odprli z dvema
zmagama v gosteh. Lustenau so odpravili s 5:2 (Alagič, Piispanen, Kalan, U.
Sodja, Tomaževič), naslednji dan pa še v derbiju Feldkirch s 6:3 (Svetina, Čimžar, Tomaževič, Alagič,
Šturm, Kalan). Dve najdaljši gostovanji nista prinesli
le šestih točk. Po teh dveh
tekmah je bilo jasno, da so
se že uvrstili med osem

ekip, ki se bo v nadaljevanju borile za prvaka AHL.
Prejšnji teden so »železarji« še dvakrat gostovali. Z
verjetno najboljšo ekipo
lige Asiago so izgubili s 4:3.
Gostitelji so že vodili s 4:0.
Varovancem trenerja Gabra
Glaviča je uspel preobrat in
z goli Svetine, Čimžarja in
Kalana so prišli na minimalen zaostanek, a za popolni
preobrat jim je zmanjkalo
časa.
Poraženi so bili tudi v soboto, pri Zell am Seeju, pri ekipi, s katero so se v letošnji
sezoni srečali prvič. Jeseni-

čani so veliko streljali, a žal
s praznimi naboji. Tekmo
so izgubili z nogometnim
izidom 1:0. Za gostitelje je
gol dosegel Martin Oraže, še
v lanski sezoni nepogrešljivi
člen jeseniške obrambe.
Žal ne moremo poročati o
izidu sredine domače tekme
s Zell am Seejem. Pred tritedenskim odmorom jih jutri
čaka še gostovanje pri Fassi.
Pobližje si poglejmo, kakšno je stanje na lestvici po
nedeljskih tekmah prvih devetih ekip: 1. Asiago, 86 točk
(35 tekem), 2. Rittner, 81
(34), 3. SIJ Acroni Jesenice,

74 (35), 4. Feldkirch, 62 (32),
5. Pustertal, 60 (34), 6. Slovenske železnice Olimpija,
60 (35), 7. Vipiteno, 56 (34),
8. Bregenzerwald, 55 (34), 9.
Cortina, 52 (34), 10. Salzburg, 51 (30) točk.
Za jeseniške hokejiste je
prvo mesto nedosegljivo.
Najbolj realno je tretje mesto.
Jeseničani so odigrali tudi
prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva. V gosteh
so s 4:2 premagali Celje. V
ponedeljek bo v Podmežakli
povratna tekma, ki bo že
dala finalista.

»Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev
vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,
veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,
vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

ALTHEA D.O.O.

Matjaž Klemenc

Šport na kratko
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Na Jesenicah dovolj vpisnih mest
Na Gimnaziji Jesenice imajo na voljo 102 vpisni mesti, na Srednji šoli Jesenice pa 210. Generacija je manj številna, tako da omejitve vpisa ne pričakujejo.
Urša Peternel
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prejšnji teden objavilo razpis za
vpis v srednje šole. Osnovno
šolo v državi zaključuje

nem oddelku gimnazije.
Kot je dejala ravnateljica
Gimnazije Jesenice Lidija
Dornig, je razpisanih prostih mest enako kot v letošnjem šolskem letu. "Upajmo, da bomo vsa prosta

Informativna dneva bosta potekala v petek,
9. februarja, ob 9. in 15. uri ter v soboto,
10. februarja, ob 9. uri. Srednje šole bodo
prijave za vpis sprejemale do 5. aprila.
Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo
najkasneje do 10. aprila na spletnih straneh
objavilo stanje prijav za vpis po posameznih
programih oziroma šolah.
17.085 učencev in učenk, ki
bodo lahko kandidirali na
skupno 23.644 vpisnih mest
na srednjih šolah.

Na Gimnaziji Jesenice
štirje oddelki
Na Gimnaziji Jesenice sta
na voljo 102 prosti mesti, od
tega 84 v treh splošnih
oddelkih in 18 mest v šport-

mesta lahko napolnili; dejstvo je namreč, da je v generaciji, ki letos zaključuje
devetletko, manj otrok.
Trend naj bi se glede na
podatke obrnil že prihodnje
leto, ko naj bi bila generacija spet močnejša," je povedala. Omejitve vpisa na
Gimnaziji Jesenice že vrsto
let nimajo, prednost so –

zaradi šibkejših generacij –
razredi z manj dijaki, kar je
za delo v razredu dobro. Na
Gimnaziji Jesenice se sicer
lahko pohvalijo z zelo dobrim uspehom na maturi,
prizadevajo pa si, da vsi dijaki uspešno zaključijo šolo,
omogočajo jim dopolnilni
in dodatni pouk, ob tem, da
raven znanja ostaja visoka.

Na Srednji šoli Jesenice
delno zadovoljni
Na Srednji šoli Jesenice je
za šolsko leto 2018/2019
razpisanih 210 prostih mest,
od tega 16 za poklic pomočnik v tehnoloških procesih
(dvoletni program), 26 za
poklic mehatronik operater
(triletni program), 28 za
poklic strojni tehnik (štiriletni program), 84 za poklic
srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik (štiriletni program) in 56 prostih
mest za poklic vzgojitelj
predšolskih otrok (štiriletni
program). Po besedah ravnateljice Srednje šole Jesenice Andreje Vehar Jerman

je vpisnih mest enako kot v
letošnjem šolskem letu, z
razpisom ministrstva pa so
– četudi je glede na številnost generacije pričakovan
– zadovoljni le delno. Zaprosili so namreč za dodaten
oddelek programa strojni
tehnik, ki pa jim ga ministr-

stvo ni odobrilo. "Ostajamo
torej pri enem oddelku,
torej bomo lahko vpisali 28
prvošolcev. Sem pa prepričana, da je ob zadostnem
številu prijavljenih velika
možnost, da nam bodo naknadno odobrili še en oddelek strojnega tehnika," je ob

tem dejala ravnateljica. In
dodala: "Ker se v slovenski
izobraževalni sistem vrača
program strojni mehanik
(gre za triletno izobraževanje), smo se letos angažirali
tudi v tej smeri. Ponovno je
aktualen tudi bolničar negovalec, saj tudi na zdravstveni
negi želimo imeti obe zahtevnostni stopnji. Prizadevanja za oba triletna programa
smo podkrepili z izkazanimi potrebami gospodarstva
in zavodov, vendar je letošnja generacija devetošolcev
majhna, še posebej na
Gorenjskem."
Omejitve vpisa sicer ne pričakujejo v nobenem programu, izjemoma mogoče v
programu strojnega tehnika. "V kolikor bo izkazalo
namero za vpis v program
strojni tehnik več bodočih
dijakov, bomo takoj šli v
akcijo za dodaten oddelek,"
je še dejala ravnateljica in
povedala, da na šoli nadaljujejo aktivnosti v zvezi z
obnovo šole, praznovali pa
bodo tudi osemdesetletnico.

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2,
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00,
www.ssj-jesenice.si

Srednja šola Jesenice je strokovna šola,
ki izvaja izobraževanje za poklice:
strojni tehnik
mehatronik operater
pomočnik v tehnoloških procesih
	srednja medicinska sestra/
srednji zdravstvenik
vzgojitelj predšolskih otrok
INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 9. 2. 2018, ob 9. in 15. uri
in v soboto, 10. 2. 2018, ob 9. uri.

ŠNJAI DOODADTNEGDAEZNLANEJA K
S PODROČJA
SPLPRO
JEZIKOV
IDOBIVAN
TIKE IN TUJIH

MOŽNOST
I, INFORMA
JA, UMETNOST
NARAVOSLOV

ELEK

ŠPORTNI ODD

MATURITETNI

Informativni dan
v petek, 9. 2. 2018
ob 9.00 in 15.00
in
v soboto, 10. 2. 2018
ob 9.00 uri

TEČAJ
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Jernej gre na
paraolimpijske igre
Jernej Slivnik s Hrušice je z nastopom na dveh tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori še formalno
izpolnil pogoj za uvrstitev na paraolimpijske igre marca v Južni Koreji.
Urša Peternel
V Kranjski Gori je potekalo
tekmovanje svetovnega pokala smučarjev športnikov
invalidov, na katerem je sedemnajstletni Jernej Slivnik
s Hrušice še formalno izpolnil pogoj za uvrstitev na
marčevske paraolimpijske
igre v Pjongčangu v Južni
Koreji. Jernej se je na obeh
kranjskogorskih tekmah
odlično odrezal, na prvi je bil
trinajsti, na drugi pa deseti.
"Pozna se mi, da sem izgubil nekaj treningov, naredil
sem nekaj napak pri vožnji,
a vseeno, za mano sta dva
res dobra dneva. Čez nekaj
dni imam še nekaj tekem v
Italiji, čaka me še veliko treninga, potem pa se bomo
prilagajali vsemu, kar pride
v marcu," je po nastopih v

Za Jerneja so prišli navijat tudi ravnateljica in nekateri
učitelji Gimnazije Jesenice. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice
Kranjski Gori povedal Jernej. Njegov trener Roman
Podlipnik pa je povedal: "Z

rezultatoma sem zelo zadovoljen, sploh glede na razmere, ki so bile zahtevne,

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ (GFP)
Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2018/19
vpisovali v tri gimnazijske programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo
in športni oddelek ekonomske gimnazije.
Na Prešernovi gimnaziji se že
vrsto let trudimo ustvariti
takšne pogoje dela, da mladi
razvijajo ustvarjalnost na
različnih področjih. Dijakom
pomagamo do znanja in
podjetnosti, s katero si bodo
sami ustvarjali svojo priho
dnost. Zato ni naključje, da
prav naši nekdanji in sedanji
dijaki dosegajo vrhunske re
zultate, in to na različnih po
dročjih, od znanosti, ume
tnosti … do športa.

oddelek ekonomske gim
nazije, ki je edini pravi
športni oddelek v strokov
nih gimnazijah v Sloveniji
in v katerem je največ 22
dijakov, vpisujemo najbolj
še športnike, ki so uspešni v
evropskem in svetovnem
merilu. Po potrebi dijakom
športnikom v ostalih pro
gramih omogočamo indivi
dualno prilagojen način
dela in izobraževanje na
daljavo.

Veliko pozornosti smo ve
dno namenjali izobraževa
nju dijakov športnikov. Le
kdo ne pozna naših nekda
njih in sedanjih dijakov, kot
so: Peter in Domen Prevc,
Žan Košir, Vesna Fabjan, Pri
mož Roglič, Peter John Ste
vens, Štefan Hadalin in
mnogih drugih. V športni

V današnjih časih se poklici
neprestano spreminjajo,
zato je toliko pomembneje,
da mladi pridobijo čim širše
znanje. Dijaki se sedaj izo
bražujejo za poklice, ki jih še
niti poznamo ne. Poleg zna
nja, potrebnega za uspešno
opravljanje mature, na naši
šoli dijaki pridobijo znanje,

potrebno za življenje. Naj
omenimo samo za primer,
da so prav naši nekdanji dija
ki razvili elektronsko redo
valnico in dnevnik eAsistent,
ki ga danes uporablja večina
slovenskih šol, uveljavlja pa
se tudi v tujini.
Zavedamo se, da so za
uspešno poslovno in špor
tno pot potrebni podje
tnost, obvladovanje tujih
jezikov, ekonomska znanja,
na teh področjih pa so naši
dijaki močni. Poleg angle
ščine, ki se je učijo vsi, naši
dijaki lahko za drugi jezik
izberejo nemščino, franco
ščino, španščino, kot tretji
jezik pa ruščino. Uspešni so
tudi pri opravljanju nemške
jezikovne diplome (DSD),
mednarodnem izpitu, ki ga
kot ena redkih slovenskih
šol izvajamo že več kot de
setletje. Nekateri naši dijaki
se celo vzporedno šolajo,
poleg naše gimnazije obi
skujejo Konservatorij za
glasbo in balet.
Poleg znanja nam veliko po
menijo nasmejani obrazi di
jakov, ki imajo bogato živ
ljenje tudi izven pouka. Pre
pričani smo, da bodo posta
li samozavestni in uspešni
mladi ljudje, ki se bodo ve
selili prihodnosti in bodo
znali in upali živeti svoje živ
ljenje.

bilo je veliko odstopov. Jernej je bil ves december poškodovan, zato mu manjka
treninga in s tem samozavesti, zato sem zelo vesel, da
mu je uspelo," je dejal.
Jerneja, ki je dijak Gimnazije Jesenice, so na tekmo prišli podpret tudi ravnateljica
in nekaj profesorjev. "Jernejeva zgodba je tako čudovita,
da jo moramo vsi podpirati.
Nič ne bi uspelo, če ne bi bil
Jernej tako čudovit človek,
dijak, športnik. Ima težave,
a se ne da. Na šoli se mu prilagajamo in mu pomagamo," je povedala ravnateljica Lidija Dornig. "Škoda, da
ni Južna Koreja bližje," je
povedala v smehu in resno
dodala, da bodo prihodnje
leto na tekmo svetovnega
pokala v Kranjsko Goro pripeljali vso gimnazijo.

Odlična podjetja na
sejmu v Kolpernu
V Kolpernu bo v petek, 16. februarja, potekal
Zaposlitveni sejem. Predstavljala se bodo tudi
najpomembnejša podjetja v občini.
Urša Peternel
V petek, 16. februarja, bo v
Kolpernu na Jesenicah med
12. in 16. uro potekal Zaposlitveni sejem. Organizatorja sta Mladinski svet Jesenice in Coworking Plavž. Kot
pravijo organizatorji, je glavni namen prireditve pokazati mladim, da imajo lahko
na Jesenicah lepo prihodnost in da obstajajo odlična
podjetja z dobrimi delovnimi mesti. Na sejmu se bodo
na stojnicah predstavila najpomembnejša podjetja v občini, obiskovalce bodo seznanila s tem, kakšne zaposlitve načrtujejo, z možnostmi štipendiranja ... Na sejmu bosta prisotni tudi Gimnazija Jesenice in Srednja
šola Jesenice, predstavili se
bodo študentje, predvsem
naravoslovnih in tehničnih
usmeritev pa tudi študentje
medicine, saj bo zaposlitve-

ne možnosti predstavila tudi
Splošna bolnišnica Jesenice.
Predstavila se bo tudi @Europe Direct Gorenjska, ki bo
imela izobraževalno-predstavitveno stojnico, na kateri
bodo obiskovalcem med
drugim pokazali, kako si
pripravijo EUROPASS življenjepis.
"Sejem je namenjen vsem
iskalcem zaposlitve, v prvi
vrsti pa mladim, ki se šele
odločajo za življenjsko
usmeritev, in tistim, ki so jo
že izbrali, so pred zaključkom šolanja ali celo že iščejo
prvo zaposlitev," pravijo organizatorji, ki vabijo tudi
starše otrok, ki se odločajo
za poklic. V sklopu zaposlitvenega sejma bo potekala
tudi nagradna igra, obiskovalci bodo na stojnicah zbirali žige in se z njimi potegovali za nagrade: prenosnik in dva tablična računalnika.

10

Jeseniške novice, petek, 2. februarja 2018

Zanimivosti

Knjižnica je zanj svetišče ...
»Učen knjižni molj, ki v službenem in prostem času požira knjige, večkrat ženskega kot moškega spola, precej introvertiran, komunicira zadržano izza
pulta, kjer v neposvečenim osebam nedostopnem hramu skrbno čuva knjižne zaklade. Razživi se le ob obisku drugega knjižnega molja, ki s svojo
osebnostjo in znanjem seva globoko spoštovanje do knjig. Ker je knjižnica zanj svetišče, obiskovalce neizprosno opozarja na red in mir.«
Urša Peternel
S temi besedami je opisan
stereotip podobe nekdanjega "ljudskega knjižničarja"
na gostujoči razstavi o zgodovini gorenjskih knjižnic,
ki je do konca februarja na
ogled v Kosovi graščini na
Jesenicah. Razstava nosi
naslov Generacija za generacijo – Predračunalniške
knjižnice na Gorenjskem,
nastala pa je v sodelovanju
Društva bibliotekarjev
Gorenjske in gorenjskih
knjižnic. Iz Občinske knjižnice Jesenice je pri razstavi
sodelovala bibliotekarka
Nataša Kokošinek.
Na začetku razstave je predstavljena stereotipna podoba
nekdanjega »ljudskega«
knjižničarja. "Obleka je bila
siva in neizrazita, nepogrešljiv pripomoček pa so bila
očala in topla jopica, saj
nikoli nisi vedel, kakšni

Jeseniška knjižnica pod vodstvom Marka
Hudnika je bila ena prvih, ki je uvedla prosti
pristop v izposoji gradiva.
bodo delovni pogoji v knjižnici ..." Obiskovalci se lahko
seznanijo z nastankom in
razvojem ljudskih knjižnic,
ki so se razvile iz nekdanjih
društvenih knjižnic. Knjižničarji so pridobljeno gradivo najprej vpisali v inventarno knjigo, potem pa obdelali
po pravilih bibliotekarske
stroke. Iskanje gradiva je
potekalo po katalogih, ki so
bili sestavljeni po določenih
pravilih. Kataložni listki so
bili spravljeni v posebnih
predalčnikih, kakršen je na
ogled na razstavi. Izposoja
gradiva je potekala po pultnem sistemu ali prostem
pristopu. V večini ljudskih
knjižnic je bilo knjižno skladišče ločeno od bralca, ki je

V vitrini je na ogled drobni inventar, ki so ga uporabljali
knjižničarji, denimo žigi z datumi.

gradivo naročil in si ga izposodil pri izposojevalnem
pultu. Tam je knjižničar
tudi vpisoval nove člane. Na
izposojevalnem pultu so
razstavljeni obrazci za vpis
in izposojo gradiva ter knjižničarjevi pripomočki za
delo, kot denimo pisalni
stroj, lesene nečke za prenašanje knjig, ravnilo in celo
pepelnik, saj so takrat v knjižnicah kadili. V vitrini je na
ogled tudi drobni inventar,
kot so žigi z datumi. Kot
dodatek h knjižnični mreži
so se razvile potujoče knjižnice, ki so s knjigami oskrbovale predvsem manjše
kraje. Izposoja je sprva potekala s pomočjo kovčkov,
kasneje pa z bibliobusom.

Ljudski knjižničar: Obleka je bila siva in neizrazita, nepogrešljiv pripomoček pa so bila
očala in topla jopica, saj nikoli nisi vedel, kakšni bodo delovni pogoji v knjižnici ...
Posebej je prikazano delo
knjigoveza, ki je popravljal
knjige in izdeloval različne

Kataložni listki so bili spravljeni v škatlah in posebnih
predalčnikih.

manjše uporabne predmete
iz kartona. Na razstavi je
predstavljena tudi kronolo-

gija nastanka in delovanje
Društva bibliotekarjev
Gorenjske.

Del opreme ljudskih knjižnic je bil tudi pljuvalnik, saj je
bilo v navadi žvečenje tobaka.

Iz policijskih zapisnikov
IZLET // TOREK, 13. FEBRUARJA 2018

IZLET V IZOLO

Trčil v pešca
Na Jesenicah je voznik z osebnim avtomobilom trčil v pešca, ki je kazal znake opitosti od alkohola.

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Izolo in tako skupaj proslavimo pustni torek in valentinovo. Po prihodu v Izolo nas bo pozdravila predstavnica hotela Delfin. Sledilo bo triurno kopanje v
bazenih hotela. Tisti, ki se kopanja ne boste udeležili, se boste sprehodili ob obali mesta Izola in si
skupaj ogledali pustni sprevod izolskih otrok. Potem se bomo skupaj zbrali na kosilu, po kosilu pa si
bomo ogledali muzej Izolana – hiša morja, ki je posvečen zgodovini ribištva in pomorstva v Izoli.

Požar na odpadnem materialu
Jeseniški policisti so na Cesti Franceta Prešerna obravnavali
požar na izrabljenih železniških pragovih, ki niso bili v uporabi. Ker gre za izrabljen material, škoda ni nastala.

Cena izleta je 29 EUR.

Že popoldne močno pod vplivom alkohola

Odtujil mobilni telefon
Jeseniški kriminalisti so zaradi tatvine kazensko ovadili Jeseničana, ki naj bi v začetku leta v tehnični prodajalni izkoristil
nepazljivost uslužbenca in mu z delovnega pulta odtujil
mobilni telefon višjega cenovnega razreda.

Razbil steklo na poslovnem objektu
Na Cesti železarjev na Jesenicah je neznani storilec na poslovnem objektu razbil steklo.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje, kosilo, ogled Ribiškega muzeja in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje je 5 EUR. (Če se želite kopati, to sporočite že ob prijavi na izlet.)

Odhod avtobusa:
ob 6.40 z AP Radovljica, ob 7.00 z AP Creina, ob 7.15 z AP Mercator Primskovo, ob 7.50 z AP Škofja Loka

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
www.gorenjskiglas.si

Voznik je z osebnim avtomobilom na Jesenicah trčil v vozilo
drugega udeleženca in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Povzročitelj je v drugega udeleženca trčil zaradi nepravilne strani vožnje, čemur je v veliki meri prispeval
predvsem alkohol, saj je preizkus alkoholiziranosti pri njem
pokazal krepko preko dveh promilov alkohola (1,11 mg/l).
Proti vozniku postopek še poteka.

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.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Talent in znanje,
predvsem pa veliko srce

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

PRIHRANKI:
MEGA
PRIHRANKI:
EGAMEGA
PRIHRANKI:
MEGA
PRIHRANKI:
MEGA

Dijaki Gimnazije Jesenice so pripravili dobrodelni koncert z naslovom
Sprostite dobroto v sebi.

KABELSKO
TELEVIZIJO
ZDRUŽITE
KABELSKO
TELEVIZIJO
RUŽITE
KABELSKO
TELEVIZIJO
RUŽITEZDRUŽITE
KABELSKO
TELEVIZIJO
ZZ MEGA
TELEFONIJO
MEGA MOBILNO
TELEFONIJO
MOBILNO
MEGA
TELEFONIJO
MEGA MOBILNO
TELEFONIJO
MOBILNO

Urša Peternel
Dijaki Gimnazije Jesenice
so konec januarja v dvorani
Gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah pripravili že
tradicionalni dobrodelni
koncert z naslovom Sprostite dobroto v sebi. Z njim
vsako leto zbirajo prostovoljne prispevke za pomoč dijakom iz socialno šibkejših

VSI
PAKETI
50% CENEJE*
CENEJE*
VSI
PAKETI
50%
PAKETI
POL
50%LETA
CENEJE*
PAKETI
LETA POL
50%
CENEJE*

družin. Organizatorji letošnjega koncerta so bili dijaki
3. a razreda, nastopili pa so
sedanji in bivši dijaki s pevskimi, instrumentalnimi in
plesnimi točkami. S svojim
nastopom so navdušili tudi
Ljudski godci iz Ribnega.
Kot je povedala ravnateljica
Lidija Dornig, s koncertom
dijaki, bodoči intelektualci,
pokažejo veliko znanja, ta-

lenta, volje, predvsem pa veliko srce.
"Izkupiček od prostovoljnih
prispevkov bomo dali v šolski sklad. S sredstvi iz sklada omogočimo vključitev v
šolske dejavnosti tudi dijakom iz socialno šibkejših
družin, ki se jih zaradi finančne stiske ne bi mogli
udeležiti," je povedala profesorica Milena Gerbec.
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Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske vabi vse, ki slikajo, oblikujejo z glino, izdelujejo nakit, pletejo, kvačkajo
ali kako drugače sproščajo
svojo umetniško žilico k sodelovanju v projektu Ustvarjalni podjetnik. "Osnovni
namen projekta je pomagati
še neuveljavljenim ustvarjal-

hobije spreminjati v poslovne priložnosti. Sodelujočim
posameznikom bomo pomagali pri ureditvi ustreznega statusa, zanje organizirali različne izobraževalne delavnice ter skupno razstavo,
jim omogočili prodajo v
okviru različnih dogodkov,
pripravili promocijske zloženke in vzpostavili povezo-

je o namenu projekta dejala
Urška Luks z Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske.
V projekt se lahko vključijo
ustvarjalci iz občin Bohinj,
Gorje, Kranjska Gora in Jesenice, to je občin, ki so s
sofinanciranjem projekt
podprle. Udeležba je brezplačna, prijave zbirajo do
28. februarja.

Na pustno soboto, 10. februarja, bo zanimiva pustna
prireditev potekala tudi pri
Domu Pristava nad Javorni-

škim Rovtom. Rovtarski fantje in dekleta že tretjič zapored organizirajo Smuk za
rotarsko brinco, na katerega
vabijo velike in majhne pustne maske. Prireditev se bo

začela ob 11. uri na Pristavi,
najboljše tri maske bodo nagrajene, so povedali organizatorji.
Obiskovalce bo zabaval tudi
čarovnik.
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Veselo pustovanje
Urša Peternel
Veselo pustovanje za otroke
in starše bo potekalo v dvorani Osnovne šole Toneta
Čufarja v organizaciji Mla-

dinskega centra Jesenice.
Začelo se bo na pustno soboto, 10. februarja, ob 16.
uri. Vabijo velike in male
maškare, ki bodo ob veseli
glasbi in animaciji preganja-

le zimo in se na koncu rajanja posladkale s slastnimi
pustnimi krofi. Za animacijo bo skrbel Marjan Uljan mali BU iz glasbene skupine Malibu.
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Zanimivosti
Te nepozabne knjige, ki
je nastala v sodelovanju
z organizacijo Amnesty
International in sloni
na nesmrtni pesmi
Johna Lennona, ni
strah pomisliti, da bo
svetu zavladal mir.

eta in mu
med vsemi
elikost.

z organizacijo

»Pesem Pomisli
vsebuje močno
spoznanje, izvirajoče
v brezmejni ljubezni
do človečnosti
in skupne
prihodnosti.«
Yoko Ono Lennon
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Pred nami je nova izdaja
praktičnega priročnika
o vzgoji sadnih vrst od
sajenja do rodnosti ter
vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih
vrst, ki jih poznamo v
Sloveniji. Dodali pa smo
tudi kar nekaj novih
sadnih vrst (brusnice, goji
jagode, šmarno hrušico,
šipek, granatno jabolko,
dren, murvo, asimino,
rožič ...) , ki so prijetna
popestritev vrtov
ljubiteljskih sadjarjev.

Sodnica na
olimpijskih igrah
Nekdanja hokejistka, sedaj pa hokejska sodnica Nataša Pagon bo na olimpijskih igrah v Južni Koreji
delila pravico na ženskem hokejskem turnirju.
Vilma Stanovnik
Najbolj popularen med jeseniškimi športi navdušuje
tudi nekatera dekleta, med
njimi Natašo Pagon, ki se je
odločila, da se na ledeni ploskvi preizkusi tudi sama.
"V bližini našega doma je
bilo veliko fantov in vsi so
igrali hokej. Čeprav so bili
večina mlajši, sem se jim
pogosto pridružila na ulici,
kjer sicer niso igrali na drsalkah, vendar mi je bilo všeč.
Nato sem na Radiu Triglav
slišala, da se na Jesenicah
ustanavlja ženska hokejska
ekipa, in sem sklenila, da
bom poskusila. Takrat sem
bila stara dvanajst let in starša nista imela nič proti. Sicer
ati sprva sploh ni verjel, da
bom na hokej hodila več
mesecev, saj sem se večine
šolskih krožkov hitro naveličala. Vendar sem vztrajala,"
se začetkov hokejske kariere
spominja sedaj 31-letna
Nataša Pagon, ki je prva leta
igrala na Jesenicah, pri
sedemnajstih letih pa se je
odločila, da se pridruži ekipi
kranjskega Triglava.

Foto: Primož Pičulin
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Nataša Pagon je hokejska sodnica že šesto sezono,
priznanje za svoje delo pa je dobila tudi z delegiranjem za
sodnico na bližnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu.
"Nekatera dekleta so že prej
šla z Jesenic v Kranj ali v
Beljak, tudi zame pa je bil to
nov izziv. Nekaj časa sem
tako igrala v Kranju, šla nato
v Beljak, pa znova v Kranj.
Eno sezono sem igrala tudi
v Turčiji in nazadnje znova
v Kranju," pravi Nataša

Pagon, ki ji je ob hokeju
uspelo dokončati tudi ekonomsko fakulteto.
"Ko sem zadnja leta igrala v
Kranju, zame ni bilo več
pravega napredka in sklenila sem, da je čas, da zaključim z igranjem. Vseeno pa
sem si želela ostati poveza-

na s hokejem. Premišljevala
sem, da bi bila sodnica, in
poklicala sem predsednika
slovenske sodniške organizacije Vikija Trilarja ter ga
vprašala, ali se jim lahko pridružim na seminarju in začnem soditi. Takoj je bil za to
in sedaj sem sodnica že
šesto sezono," še pove Nataša Pagon, ki je ena redkih
deklet, ki so pri nas hokejske sodnice.
"Vsi so me spodbujali in na
ledu nikoli nisem imela
težav zato, ker sem ženska.
Seveda sem najprej sodila
mlajšim kategorijam, nato
pa vedno pomembnejše tekme, tudi mednarodne.
Sodim tako v moški kot ženski konkurenci, skupaj pa
sem do sedaj sodila na okoli
štiristo tekmah. Sodnica
sem bila že na svetovnih
prvenstvih, tokrat pa bom
prvič tudi na olimpijskih
igrah. Sodila bom na ženskem hokejskem turnirju.
Na pot proti Južni Koreji
grem 6. februarja," pravi
Nataša Pagon, ki v družinskem podjetju sicer skrbi za
računovodstvo.

Zvone
Tavčar
dobitnik
17
priznanja planinske zveze

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

EUR

+ po
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www.gorenjskiglas.si

200 preprostih
receptov za zelo
zaposlenega
kuharja: zdravi
prigrizki,
družinska kosila,
hitro
pripravljene
poslastice in
druge dobrote;
več kot 750
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Ni oskrbnik ali eden od osebja, je gospodar z zavidanja vredno kilometrino. Najprej je bil eno leto
gospodar v planinskem domu na Pristavi, potem pa njegov "drugi dom" postala Prešernova koča na
Stolu, kje gospodari že 43 let!
Janko Rabič
Zvone Tavčar s Koroške
Bele, član Planinskega društva Javornik-Koroška Bela,
je eden od zavzetih planinskih zanesenjakov, ki desetletja skrbi, da se planinci
visoko v gorah ob obisku
koč počutijo prijetno. Ni
oskrbnik ali eden od osebja,
je gospodar z zavidanja vredno kilometrino. Najprej je
bil eno leto gospodar v planinskem domu na Pristavi,
potem pa je njegov "drugi
dom" postala Prešernova
koča na Stolu, kjer gospodari že 43 let! Tisoče velikih in
majhnih stvari je treba ves
čas postoriti v koči na nadmorski višini 2174 metrov,
visoko v Karavankah. Poleg
vzornega dela in skrbi za to
kočo ima še vrsto drugih
zaslug pri domačem planinskem društvu na gospodarskem področju. Za vse

obsežno delo in zasluge je
za leto 2017 prejel spominsko plaketo Planinske zveze
Slovenije. Nikoli ni štel,
kolikokrat je šel peš na Stol,
koliko prostovoljnih ur je
opravil. Veličina njegova
dela se odraža v dejanjih, v
besedah je bolj skromen:
"Vse delo opravljam z veseljem in voljo, gre za pripadnost planinstvu, svojemu
društvu. Pomembno je, da
so planinci zadovoljni z
vsem, kar nudimo v koči.
Dela res ne zmanjka, vedno
strožje so tudi zakonske
zahteve pri upravljanju
koče", pravi Zvone.
Predlagatelji za priznanje
pri PD Javornik - Koroška
Bela so v obrazložitvi zapisali: Zvonetu Tavčarju je bilo
planinstvo, tako kot vsem na
Koroški Beli, položeno v
zibelko. Od malih nog je
član planinske bratovščine.
Že kot 22-letnemu mladeni-

Zvone Tavčar je zavzet planinski zanesenjak.
ču mu je bila leta 1973 zaupana odgovornost gospodarja Prešernove koče in s tem
članstvo v upravnem odboru
društva. Pod njegovim vodstvom so potekale vse gradnje in obnove koč. Še posebno je bil inovativen pri
iskanju rešitev za energetsko in vodno oskrbo koč.

Kot strokovnjak na elektro
področju in predsednik gospodarskega odseka društva
je oral ledino pri opremljanju naših visokogorskih koč
s fotovoltaiko in vetrnimi
generatorji. Bil je tudi pobudnik in mož odločitve pri
elektrifikaciji Kovinarske
koče v Krmi.

13

Jeseniške novice, petek, 2. februarja 2018

Zanimivosti

SEZONA V POLNEM TEKU

Bi se poročili v mestu
jekla in narcis?

27. 1. 2018 / EK Zell am See – HDD Sij Acroni Jesenice 1 : 0
Ledna dvorana Zell am See, gledalcev 650
Sodniki: Ofner, Widmann, Miklič, Bergant

V Kolpernu bo 17. in 18. februarja potekal že osmi Poročni sejem.
Urša Peternel
V Gornjesavskem muzeju
Jesenice že nekaj let konec
tedna po valentinovem posvečajo bodočim mladoporočencem. Letos že osmo
leto zapored organizirajo
prireditev Poročni sejem –
Poroka v mestu jekla in narcis. Kot je povedala koordinatorka iz muzeja Nina Hribar, bo Poročni sejem potekal v soboto, 17., in v nedeljo, 18. februarja, v Kolpernu
na Jesenicah. "K sodelovanju vabimo vse, ki bi svoje
dejavnosti in produkte radi
predstavili parom, pa naj
bodo to poročni prstani, poročne ali svečane obleke, kulinarika ali slaščice, kozmetične ali frizerske storitve,
fotografiranje ali snemanje,
organizacija porok, cvetlični
aranžmaji, okrasitve z baloni, prevozi z limuzino ali
kakšnimi podobnimi atraktivnimi prevoznimi sredstvi,

Sij Acroni Jesenice: Saunders, Vlahovič, Čimžar, Glavič, Bašič, Tavželj, Magovac, Svetina,
Kalan, Piispanen, Logar, Urukalo, Sodja U., Alagič, Tomaževič, Stojan, Planko, Šturm, Seršen,
Jezovšek, Kraigher

Zakon, sklenjen v mestu jekla in narcis, je tako
STANDINGS
http://www.erstebankliga.at/standings-ahl-en?tmpl=component&print=1
Strelci: 1 : 0 Oraze (Wilfan, Dinhopel, 7') http://www.erstebankliga.at/standings-ahl-en?tmpl=component&print=1
nerazdružljiv, trden in trajen, kot da bi ga izSTANDINGS
železa skovali jeseniški kovači, pravijo v
Kazenske minute: Zell am See Season
10, Jesenice
8
Season
2017/18
2017/18
Gornjesavskem muzeju Jesenice.
Streli na gol: Zell am See 17, Jesenice 33
Regular
Regular
Season
Season

poročni portali, animacija,
glasba …" je povedala Nina
Hribar. Prijave razstavljavcev zbirajo do 9. februarja.
Sejem pa bo seveda namenjen predvsem parom, ki
svojo ljubezen nameravajo
okronati s poroko. Čisto posebno, nepozabno poročno
doživetje zanje lahko pripravijo v objemu železarske dediščine na Stari Savi na Jesenicah. Kot pravijo v muzeju,
bo tako sklenjen zakon nerazdružljiv, trden in trajen,
kot da bi ga iz železa skovali
jeseniški kovači. V sklopu
poroke lahko pripravijo
ogled etnološke zbirke z rekonstrukcijo delavskega stanovanja v Kasarni, zanimiv

spremljevalni program na
temo železarstva, atraktiven
zlasti za najmlajše, ki so jim1
namenjene delavske in železarske igre, ustvarjalne de-2
lavnice, denimo risanje z3
ogljem ali ulivanje sveč v
obliki plavžev. V Kolpernu4
je mogoče prirediti tudi po5
ročno slavje.
"Vsem parom, ki bodo v letu
6
2018 rezervirali prostor za
sklenitev civilne poročne7
zveze ali za poročno slavje,
bo Gornjesavski muzej Jese-8
nice predal vrečico ugodnosti letošnjih razstavljavcev.9
Ob rezervaciji Kolperna pa10
jim po polovični ceni ponujamo muzejski program," je11
povedala Nina Hribar.

Team Ekipa
Team

GP

W
GP LW OTW
L
OTW
OTL

OTL
GF

GA
GF

GA
GD

GD
PTS

PTS

Supermercati
Asiago Asiago
HockeyHockey
1 MigrossMigross
Supermercati

35

27
35 527

2
5

21

140
1

77
140

+63
77

86
+63

86

Buam Buam
2 RittnerRittner

34

23
34 423

5
4

52

131
2

62
131

+69
62

81
+69

81

Acroni
Jesenice
3 HDD SIJ
HDD
SIJ Acroni
Jesenice

35

22
35 822

3
8

32

143
2

77
143

+66
77

74
+66

74

Feldkirch
4 FBI VEU
FBI
VEU Feldkirch

32

17
32 817

4
8

43

105
3

80
105

+25
80

62
+25

62

Wölfe Wölfe
5 HC Pustertal
HC Pustertal

34

17
34 1017

2
10

25

98
5

71
98

+27
71

60
+27

60

Olimpija
6 HK SZ HK
SZ Olimpija

35

18
35 1318

2
13

22

103
2

84
103

+19
84

60
+19

60

Broncos
Weihenstephan
7 WSV Sterzing
WSV Sterzing
Broncos
Weihenstephan

34

16
34 1216

2
12

24

121
4

92
121

+29
92

56
+29

56

8 EC Bregenzerwald
EC Bregenzerwald

34

16
34 1316

2
13

23

112
3

112

+0
112

55
+0

55

Hafro Hafro
9 S.G. Cortina
S.G. Cortina

34

13
34 1113

3
11

37

101
7

93
101

+8
93

52
+8

52

Hockey
JuniorsJuniors
10 Red Bull
Red
Bull Hockey

30

14
30 1114

4
11

41

91
1

77
91

+14
77

51
+14

51

11 EK Zeller
EK Eisbären
Zeller Eisbären

33

15
33 1415

2
14

22

90
2

110
90

-20
110

51
-20

51

12

Lustenau
12 EHC Alge
EHCElastic
Alge Elastic
Lustenau

34

13
34 1613

3
16

32

112
2

103
112

+9
103

47
+9

47

13

Adler'
Kitzbühel
13 EC 'DieEC
'Die Stadtwerke
Adler' Stadtwerke
Kitzbühel

32

10
32 1510

2
15

25

100
5

101
100

-1
101

39
-1

39

14

valgardena.it
14 HC Gherdeina
HC Gherdeina
valgardena.it

34

10
34 2210

1
22

11

99
1

137
99

-38
137

33
-38

33

15

RiwegaRiwega
15 HC Neumarkt
HC Neumarkt

35

435 244

5
24

52

83
2

139
83

-56
139

24
-56

24

16

16 HC Fassa
HC Falcons
Fassa Falcons

34

634 276

1
27

10

62
0

149
62

-87
149

20
-87

20

17

II KAC II
17 EC KACEC

33

133 291

1
29

12

46
2

173
46

-127
7
173 -127

7

RAZPORED TEKEM
5. 2. 2018 ob 19. uri: HDD SIJ ACRONI JESENICE : HK ECE CELJE (polfinale DP)
27. 2. 2018 ob 19. uri: HDD SIJ ACRONI JESENICE : WSV STERZING
1. 3. 2018 ob 20. uri: HDD SIJ ACRONI JESENICE : HC GARDEINA

PO TEKMI VAS ČAKA ŠE ZABAVA V BARU JOKER.
Poroka Teje in Blaža v Kolpernu / Foto: Jani Novak
1 od 1 1 od 1

29.1.2018
29.1.2018
12:40 12:40

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE, CESTA FRANCETA PREŠERNA 45, JESENICE

NOVO!
Naše domače tekme lahko spremljate tudi preko kanala YouTube uporabnika
VIDEO2GO.LIVE. Prenose bomo obogatili tudi s studijskim programom z zanimivimi
gosti iz sveta hokeja.
Za podjetja, ki bi se na omenjenih prenosih želela predstaviti z reklamo, smo
pripravili ugodno ceno. Za več informacij nas lahko kontaktirate na +386 40 165 782
ali marketing@hddjesenice.si.

acroni
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SUDOKU JN 2

Sudoku s končno rešitvijo

5

3
4 1
3
6
7
4 5
6
2
3 5
9 8
4

Skuta za pusta ...
... in za vegetarijance za več beljakovin. Pa tudi nekaj ocvrtega nam prija: miške s skuto ali pa še
boljši – skutni zvitki.
Jelka Koselj

1

7

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

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je PUB NA KAVICO PIJAČO IN KLEPET.
Sponzor križanke je STATION PUB na jeseniški železniški
postaji, Cesta maršala Tita 19. Za reševalce križanke so pripravili pet nagrad, zapitek v višini 10 evrov, postrežen v prostorih Station Puba. Nagrajenci so: Nina Peljhan, Žirovnica;
Milan Požar, Rateče; Sonja Prevc, Jesenice; Juro Iveljić, Jesenice in Jože Čufar, Jesenice. Čestitamo, za nagrade se oglasite v Station Pubu.

Skutin drobljenec
(za pekač 20 x 30 cm)
Za testo potrebujemo: 25
dag bele moke, pol zavitka
pecilnega praška, 13 dag razmehčanega masla, 10 dag
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 1
jajce, ščepec soli in papir za
peko; za nadev pa: 50 dag skute, 8 dag sladkorja, 1 vaniljev
sladkor, 1 žlico jedilnega škroba, 1 jajce, sok pol limone in 8
dag posušenih brusnic.
Priprava testa: Moko zmešamo s pecilnim praškom.
Dodamo ostale sestavine.
Vse dobro zmešamo in testo
postavimo za eno uro v hladilnik. Nadev pripravimo
tako, da vse sestavine razen
brusnic zmešamo.
Na pekač položimo papir za
peko. Z vilicami nadrobimo
polovico testa, ga rahlo potlačimo in robove malo vzdignemo. Na testo namažemo
nadev in po vrhu posujemo
oprane brusnice. Po vrhu

Skutni zvitki

posušenih brusnic, 1 jajce, 1
vaniljev sladkor, 1 žličko cimeta, pol žličke kardamoma in
maščobo za cvrenje – bio deviško kokosovo olje, ostro moko
za valjanje in sezamova oluščena semena po želji.

Za 8 zvitkov potrebujemo: 1
zamrznjeno listnato testo (kot
za kremne rezine), 50 dag
skute, 8 dag sladkorja, 8 dag

Priprava: Brusnice lahko
prej namočimo v malo ruma
ali pomarančnem soku. Tes-

nadrobimo še preostali del
testa. Pecivo pečemo v prej
ogreti pečici pri 180 stopinjah C približno 40 minut.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 12. februarja
2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali
vrzite v naš poštni nabiralnik.

Sponzor križanke je Servis gospodinjskih strojev Mirko Kavčič, s. p., Cesta v Rovte 14, Jesenice, gsm 030 999 180,
mirko.kavcic@gmail.com – strokovna popravila, nasveti, dostava, montaža in odvoz dotrajanih naprav. Za reševalce so pripravili tri nagrade. 1. set čistil za pomivalni stroj, 2. set čistil za pralni stroj, 3. nagrada prašek v tabletah za pomivalni stroj.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

OBSTAJANJE
GLIST V
ORGANIZMU

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

OSMI TON
LESTVICE

ITALIJANSKA NAŠ ELEKTROTEHNIK,
IGRALKA
IZUMITELJ
(CLAUDIA)
(MARIO)

NIKOLA
TESLA

SONČNA
URA,
KAZALEC NA
SONČNI URI

1

ŠPORTNICA
Z LOKOM

IME NEKD.
HOKEJISTA
FELCA
STROKOV. ZA
EPIDEMIJE

14

POLOTOK
NA SEVERU
JADRANA
AVSTRIJSKI
IZDELOVALEC
VIOLIN
(JAKOB,
1617 DO 1683)

KRISTUSOV
UČENEC
9 IN ZADNJA
ČRKA ABECEDE

19. ČRKA
GRŠKE
ABECEDE
VRHOVNI
BOG V
ARABSKI
MITOLOGIJI
VINKO
GLOBOKAR

IMATE
PROBLEME ZAKLJUČENA
POKLIČITE
ENOTA
IN VAM
PESMI
POMAGAMO

KRISTALNA
SNOV V
URINU

BRANE
ŠTURBEJ

ZNIŽANJE
GLADINE
TEKOČINE

NEOKRNJENOST

TOM
OKKER
NAŠ DUHOVNIK UMETNOSTNI
ZGODONAR
(1886 - 1958)

IZPRTJE,
MNOŽIČEN
ODPUST
DELAVCEV

ZBIRALEC
ZNAČK

13

POPRAVILA,
DOSTAVA IN
MONTAŽA
NOVIH
STROJEV
PRIPADNIK
LJUD. V SEV.
ŠPANIJI
VELIK MORSKI RAK

ENOTA ZA
MERJENJE
JAKOSTI
ZVOKA,

2

IME DIRIGENTA ŠVARA

ŽIVČNA
BOLEZEN

10

TEŽAVEN
POLOŽAJ

RADO
MURNIK
EGIPČANSKI BOG
SONCA

KRILO RIM
SKE LEGIJE
KRAJ PRI
OPATIJI

4

POLOŽAJ,
DRŽA

OČE

GOSTA,
GLADKA IN
SVETLEČA
SVILENA
TKANINA

NAŠ PISEC
(JANKO)
MARIBORSKI
JEZIKOSLOV.
(OROSLAV)

ELEKTRODA
V TRANZISTORJU
BIBLIJ. MARIJINA MATI

7

IVERNA
PLOŠČA
DENARNA
ENOTA
BANGLADEŠA

11

PREBIVALCI
ZALEGA
LOGA
RUDOLF
FRANCL

6

VIŠAVJE V
SAHARI
PRIPRAVA
ZA PEKO,
RAŽENJ

PLJUČNA
BOLEZEN
RUDARJEV
IME NEKDANJEGA
DIRKAČA F-1
SCHUMACHERJA

ODTOČNI
JAREK OB
CESTI

ANGLEŠKI
ETNIČNA
KEMIK
SKUPINA NA
(WILLIAM
OBMOČJU
HENRY,
BOLIVIJE IN
1838 DO 1907)
PERUJA

ŠUPA,
KOLNICA

VELETOK
V SIBIRIJI

OTROŠKO
VOZILO

NAPLAČILO
KRAJ OB
MORJU ZA
PRIDOBIVANJE. SOLI

3

ŽELEZOV
OKSID

ALJOŠA
REBOLJ
NAŠ NEKD.
POLITIK
(TOMAŽ)

VELIKA,
BELA
MORSKA
PTICA

5

VSTOPNICA

8

KISELKAST
OKUS
VINA

SLOVARČEK:

MITO
TREFALT

SLO. MECEN
KNJIŽEVNOSTI (ŽIGA)
SOSED
IRAKA

12

KAMEN ZA
MLETJE ŽITA

ZADRUŽNA
GOSPODAR.
SKUPNOST
V IZRAELU
NADZORNIŠTVO

POPRAVIMO,
SVETUJEMO,
PRIPELJEMO
TUDI NOVE
STROJE

DROG NA
KMEČKEM
VOZU
STARO IME
ZA TAJSKO

to odmrznemo in razvaljamo v dva pravokotnika 40 x
30 cm. Pravokotnika prerežemo čez pol po dolžini in
širini, da dobimo 8 pravokotnikov (15 x 20 cm). Jajce
stepemo in namažemo pravokotnike. Če kaj jajca ostane, ga shranimo.
Nadev: skuto, sladkorja,
odcejene brusnice in dišave
zmešamo. Razdelimo ga na
8 delov.
Sedaj pravokotnike po dolžini ob straneh za 1–2 cm
zapognemo navznoter, da
nam nadev ne bo iztekal pri
cvrenju. Nadev damo z žlico
bolj na začetek in sredino
pravokotnikov. Nato jih zvijemo po širini v obliki valjev.
Pazimo, da je zvitek posebno na koncu namazan z jajcem. Zvitke lahko še po
zunanji strani namažemo z
jajcem in povaljamo v sezamovih semenih. Nato jih
ocvremo v segretem olju zlatorumeno. Ponudimo še
tople, lahko posute s sladkorjem v prahu, cimetom ali
vaniljo in toplimi napitki.

ŽELATINA
IZ MORSKIH
ALG

ANTRAKOZA: pljučna bolezen rudarjev,
GNOMON: sončna ura,
JENISEJ: sibirski veletok, STAINER: avstrijski izdelovalec violin,
PERKIN: angleški kemik, KIBUC: skupnost v Izraelu, INOZIT: snov v urinu, MORI: italijanska igralka (Claudia) EMITOR: elektroda v tranzistorju

9

MIRKO
KAVČIČ
S.P.
030 999 180
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Prireditve
Petek, 2. februarja
CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA, ob 19. uri
Blagoslov sveč na Stari Savi, GMJ in Župnija Jesenice

Sobota, 3. februarja
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE,
od 10. do 19. ure

POROČNI SEJEM – poroka v mestu jekla in narcis

Ponedeljek, 19. februarja
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: Kaj naj
otroku dovolim – postavljanje meja

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje DURMITOR – predavatelj Marko Rolc

Tekmovanje v hitrostnem plezanju (zahodna liga)

PROSTORI CP, Kurilniška 10a, Jesenice, od 14. do 18. ure
Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

Nedelja, 4. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
NAŠA – VAŠA MATINEJA, Svetlana Makarovič, COPRNICA ZOFKA,
predstava za otroke

Torek, 6. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
MOŠKA COPATA, komedija v izvedbi Špas Teatra

Četrtek 8. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev priznanj
Zveze kulturnih društev Jesenice

Petek, 9. februarja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 16. uri
Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika v izvedbi članic ženskega pevskega zbora Večerna zarja in recitatorji

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Koncert DITKE z gostom Ferijem Lainščkom, za abonma in izven

Sobota, 10. februarja
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, od 11. ure dalje
Pustno rajanje za rotarsko Brinco

Četrtek, 22. februarja
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 17. uri
Ura pravljic Waldorfskega vrtca Sončnica: Snežica in Rožica

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
C. J. Johnson, CUCKI, komedija v izvedbi MG Ptuj za abonma in izven

Športni dogodki in prireditve
Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v športni dvorani Podmežakla, Jutranja vadba za starejše

Veselo pustovanje za otroke in starše z zabavnim pustnim programom: Pustno rajanje z animatorjem »mali BU«

Vsak torek od 19. do 21. ure, Gimnazija Jesenice, Rekreacijska liga v
odbojki
Vsak četrtek od 17.30 dalje, Gimnazija Jesenice, Rekreacijska liga v
košarki
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

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja in proslava kulturnega praznika

Sreda, 14. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Odprtje razstave fotografinje Nevenke Papič KMF FZS, z naslovom Pečat

Četrtek, 15. februarja
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Ddr. Verena Perko »Po poti Aleksandra Velikega ali
dober dan, Samarkand«

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop učencev

Petek, 16. februarja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.45
Nastop harmonikarjev

Aktivnosti za mlade
– ponedeljek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00 – 21.00 KICKFIT (Kbv
Samurai)
– torek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI)
– sreda: 19.00–20.00 KICKFIT (Kbv Samurai)
– petek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00 – 21.00 KICKFIT (Kbv Samurai)

Eno pesem č'mo zapet 2018 – območna revija odraslih pevskih skupin

Sobota, 17. februarja
GOSTILNA PRI JURČU na Blejski Dobravi, ob 8. uri
Besedna miselna igra KRIŽEMKRAŽEM – drugi turnir sezone 2018

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 10. do 18. ure
POROČNI SEJEM – poroka v mestu jekla in narcis

Nedelja, 18. februarja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri
NAŠA – VAŠA MATINEJA, Iztok Valič, SNEGULJČICA, predstava za otroke

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
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.

– sobota: 19.00–20.30 karate (Fight club), 19.0–21.00 Orientalski plesi (Tanja)

Razstave

Aktivnosti za osnovnošolce

Do 22. 2. 2018, od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure, Razstavni salon
Dolik, Razstava članov KUD Velika Narava iz Radovljice

SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice:

Do 2. 3. 2018, Kosova graščina, Generacija za generacijo – Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem, gostujoča razstava

– ponedeljek: 17.30–18.30 KICKBOX
– t orek: 17.00–19.00 Hiphop/brakdance (Motoric Movement)
18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI)
– sreda: 17.00–19.00 hip hop (MIKI PŠ plesna šola)
– četrtek: 18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI)

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), ki prikazuje
umetniška dela Alenke Peternel Huber, mojstrice poslikave teles

– petek: 17.30–18.30 KICKBOX

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure, DNEVNI KLUB MCJ
Ob petkih od 19. do 21. ure: ACROYOGA – potrebne prijave
Ob nedeljah od 19. ure dalje: NEDELJSKI KALEJDOSKOP (pobuda mladih)

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK,
od 18. do 20. ure
Ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delavnice, pogovori, druženje za mladostnike, starejše od 15 let
Od 18. do 20. ure – vzgojno-učna pomoč za otroke in mladostnike

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19.30

vsak ponedeljek v mesecu od 16.30 do 18.55 Angleške urice

SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice:

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
PREMIERA: Iztok Valič, SNEGULJČICA, predstava za otroke

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

vsak petek v mesecu od 10. ure do 10.45 Brihtina pravljična dežela

– nedelja: 19.00–20.30 karate (Fight club)

Ponedeljek, 12. februarja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV 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.

Vsak ponedeljek od 18. do 21. ure, Namiznoteniška dvorana Podmežakla, Rekreacijska liga v namiznem tenisu

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

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

Vsak ponedeljek in petek od 15. ure do 18.30, Kegljišče Podmežakla,
Rekreacijska liga v kegljanju

– četrtek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU-KI)

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, ob 16. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Dogodki od 2. do 22. februarja

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 10. do 18. ure

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, vsak torek ob 16. uri
Cirkuška šola klovna Jaka – več informacij po e-pošti
jaka.srpcic@gmail.com ali 040 635 549

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, vsak torek in sredo od
14.30 do 16. ure
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

SPOT svetovanje
Gorenjska
Urša Peternel
Točke VEM pod okriljem
agencije SPIRIT so se preimenovale v SPOT (Slovenska poslovna točka). Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je tako dobila dodaten
naziv SPOT svetovanje Gorenjska. V partnerskem
konzorciju so uspeli na razpisu agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike v okviru slovenskih
poslovnih točk za obdobje
od 2018 do 2022.
Na točki SPOT bodo še naprej opravljali brezplačna
svetovanja potencialnim in
obstoječim podjetnikom, registrirali nova podjetja in
opravljali spremembe podjetij preko portala eVEM,
organizirali različne informativne in izobraževalne

dogodke. Storitve za še večjo
podporo gorenjskim podjetnikom bodo še nadgrajevali.
Podjetnikom bodo odslej
svetovali in pomagali na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, BSC, d. o. o., Kranj,
Razvojni agenciji Sora, Škofja Loka in Gospodarski
zbornici Kranj. SPOT svetovanje Gorenjska deluje vsak
delovnik med 9. in 15. uro
po predhodnem dogovoru.
Omogočajo tudi mobilna
svetovanja na sedežu podjetja.
Vse storitve so brezplačne,
saj je projekt sofinanciran s
pomočjo Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija v
sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska.
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jeseniške novice
Smučišče Španov vrh
spet zaživelo
Na smučišču Španov vrh je spet mogoče smučati. Obratuje od petka do nedelje, novi lastniki
iz podjetja Športni center Španov vrh so za smuko pripravili zgornji del smučišča.
Služnostne pogodbe

1. stran
Za zdaj so uredili zgornji del
smučišča, in sicer osrednji
del ob žičnici, tako imenovano družinsko progo. »Ta proga vodi po manj strmem
delu. Prednost je v tem, da bo
tam snega dovolj do pomladi.
Torej že sedaj načrtujemo, da
bomo obratovali vsaj do sredine marca, tako da bo tudi v
času zimskih počitnic dovolj
priložnosti za smučanje vseh
otrok, tako iz jeseniške kot iz
sosednjih občin,« je povedal
Klinar. Smučišče bo za zdaj
odprto od petka do nedelje,
ob večjem zanimanju smučarjev pa tudi vse dni v tednu.

Varno smučanje
Vodja žičnice in strojnik
Aljoša Žnidar je povedal, da
je v ekipi deset posluževalcev naprave, nekaj jih je
mlajših upokojencev, eden
je na žičnici delal že v prete-

oznakami v skladu z zahtevo inšpektorata za smučišča.

"Izredno pozornost namenjamo dogovoru in izvajanju
dogovorjenega z vsemi lastniki zemljišč. Z večino od njih
imamo služnostne pogodbe
že podpisane. Z nekaterimi
smo tik pred podpisom, kar
pa ob predhodnem dogovoru
z njimi ni bila omejitev, da
naprava ne bi smela obratovati. Najpomembnejše je, da
smo vzpostavili medsebojno
zaupanje," je dodal.

Skupine, športni dnevi

Zimski in poletni turizem

Po Klinarjevih besedah bodo
delovanje smučišča prilagajali odzivu obiskovalcev, tako da
bodo ob velikem zanimanju
obratovali tudi vse dni v tednu. Veseli bodo tudi raznih
skupin, mladine na športnih
dnevih ...
"Tako lepe panorame pri tej
nadmorski višini ni nikjer
drugje," je poudaril Klinar.

Kot je znano, je Občina Jesenice sedežnico s pripadajočimi napravami lani prodala
podjetju Športni center Španov vrh. Smučišče zadnji dve
leti zaradi pomanjkanja snega ni obratovalo. Novi lastniki želijo razvijati tako zimski
kot poletni turizem. Urediti
nameravajo tudi sistem
dodatnega zasneževanja.

"Odziv vsakega posameznika je bil za nas velika
pohvala. Eden od sogovornikov mi je dejal, da
sicer ne smuča, vendar bo vozovnico vseeno
kupil, da nas podpre. Nekdo drug mi je rekel, da
ni mislil, da bo na tem smučišču še kdaj
smučal," je povedal Milan Klinar.
klosti, imajo tudi tri nadzornike, za varnost pa skrbijo
gorski reševalci.
"V zadnjem obdobju nam
vreme ni bilo naklonjeno,
tako da smo z naravnim
snegom uspeli pripraviti
zgornji del smučišča od
Črnega vrha do Španovega
vrha. Na tem delu je snega
dovolj. Za pripravo smučišča smo se potrudili po najboljših močeh. V osnovi
smo želeli, da bo smučanje
varno," je povedal Milan
Klinar. Smučišče je opremljeno z vsemi varnostnimi

Vodja žičnice in strojnik je Aljoša Žnidar, ki je povedal, da je v ekipi deset posluževalcev
naprave, nekaj jih je mlajših upokojencev, eden je na žičnici delal že v preteklosti, imajo
tudi tri nadzornike, za varnost pa skrbijo gorski reševalci. Do zgornje postaje enosedežnica
vozi dvanajst minut, do srednje pa osem minut. / Foto: Gorazd Kavčič

Eden prvih navdušenih smučarjev je bil Andrej Markelj s Koroške Bele, ki je ljubitelj
smučišča Španov vrh že od otroštva. Kot je dejal, ga je oče že kot otroka vozil na Španov
vrh, spominja se še vlečnice s Črnega vrha. "Odlično, da smučišče spet živi! Fantom sem
povedal: Prvi dan ob 9.00 bom jaz na sedežnici!" je povedal. / Foto: Gorazd Kavčič

Ne bodi kot drugi

DITKA in FERI LAINŠČEK

Ne bodi kot drugi

S "koncertom uglasbene poezije" na Jesenice prihajata pevka Ditka
in pesnik Feri Lainšček s spremljevalno zasedbo.

9. FEBRUAR 2018
OB 19.30

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

KONCERT

UGLASBENE POEZIJE

Smučišče Španov vrh na zgornji postaji enosedežnice nudi
prečudovit panoramski razgled. Z naravnim snegom jim je
uspelo pripraviti zgornji del smučišča od Španovega vrha
do Črnega vrha in upajo, da bo mogoče smučati vse do
sredine marca. / Foto: ekipa ŠCŠV

Urša Peternel
»Glasba mora napolniti dušo,
to je njeno bistvo.« S tem
motom Ditka, pevka, kitaristka in komponistka, gradi svojo zgodbo že več kot deset let.
V svet glasbe je vstopila kot
deklica. Njen oče Gorazd,
profesor glasbe, pianist, komponist, pevec, jo je navdušil
nad glasbo in kmalu sta zače-

la skupaj ustvarjati. Zgodba,
ki jo pišeta danes, je kombinacija uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov Ferija Lainščka, Toneta Pavčka,
Marka Pavčka, Cirila Zlobca
in avtorske glasbe v angleškem jeziku. Ne bodi kot drugi je pesem pesnika Ferija
Lainščka, ki jo je leta 2012
uglasbil Ditkin oče Gorazd in
je med poslušalci postala

zelo priljubljena. V sodelovanju z omenjenim pesnikom
je izdala dve zgoščenki, Ne
bodi kot drugi (2013) in Ne
spreminjaj me (2016). Njen
aktualni projekt so koncerti
uglasbene ljubezenske lirike
v družbi Ferija Lainščka in
spremljevalne zasedbe. V
petek, 9. februarja, bodo nastopili na Jesenicah, v dvorani
Gledališča Toneta Čufarja.

