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Družine, ki
jih povezuje
glasba

Meteorit
v središču
pozornosti

Festival glasbenih družin,
na katerem nastopijo
učenci glasbene šole
skupaj s sorodniki, je
znova navdušil.

Četrti Dan znanosti in
fantastike Meteorita je bil
v znamenju desete
obletnice padca meteorita
na Mežaklo.
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Ključavnice že cvetijo

SKEI – Sindikalna podružnica družbe Acroni

Vljudno vabljeni na

Osrednja majska prireditev v Planini pod Golico Miss narcis bo v soboto, 18. maja.

PRVOMAJSKO SREČANJE
NA PRISTAVI

Urša Peternel

NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM,
ki bo

1. MAJA 2019 od 12. ure dalje
V kulturnem programu bo sodeloval

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.
Slavnostna govornica bo

Mateja Gerečnik,
izvršna sekretarka SKEI Slovenije.
Za dobro voljo, hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Foto: Tina Dokl

Za udeležence srečanja bo organiziran brezplačni
avtobusni prevoz, in sicer bo odhod prvega avtobusa
s Hrušice (Belo polje) ob 10.30,
odhod drugega avtobusa pa z avtobusne postaje pri
Splošni bolnišnici Jesenice ob 11.00.
Oba avtobusa bosta ustavljala na vseh avtobusnih
postajah do Javorniškega Rovta.
Vrnitev avtobusov s Pristave bo ob 17.00 ter ob 19.00
oziroma po dogovoru z organizatorji srečanja.

Narcise ali ključavnice so zavarovane, zato jih je prepovedano uničevati. Najlepše so v
naravi, zato si domačini želijo, da bi jih obiskovalci domov odnašali zgolj na fotografijah ...
in jeseniška občina znani
daleč naokrog. A če je majski obisk vsako leto odličen,
si v turističnem društvu želijo, da bi se obiskovalci v
vas pripeljali po boljši cesti,
cesta je namreč močno poškodovana in kar kriči po
obnovi. Prav tako v vasi ni
javnega stranišča. "Če se želimo iti turizem 365 dni v
letu, če imamo urejena parkirišča in avtobusno postajo, bi morali poskrbeti tudi
za javna stranišča," meni
predsednik TD Golica. V
maju sicer problem rešujejo
s prenosnimi stranišči.

Osrednja majska prireditev v
Planini pod Golico bo v soboto, 18. maja, ko bodo izbirali
mis narcis. Program bo potekal od 14. ure naprej, letos bo
za zabavo igral ansambel Veseli svatje. Organizator je TD
Golica ob finančni podpori
Občine Jesenice.
Predvidoma jutri bodo odprli tudi Kočo na Golici (razen v primeru res slabega
vremena). Na predvečer prvega maja bo od 20. ure naprej ob koči potekalo tudi
tradicionalno prvomajsko
kresovanje.
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Z domačega kavča v
poslovno okolje

Evropski denar za
obnovo ceste

Praznovanje jeseniških
godb

Obnovljena učna pot

V Plavž Coworkingu mladi
podjetniki lahko dobijo poslovni prostor, na naslovu
registrirajo sedež podjetja,
se povezujejo z drugimi
podjetniki ...

Občina Jesenice je prejela
sklep o sofinanciranju obnove odseka Prešernove ceste
od Dinosa proti križišču
Spodnji Plavž. Obnavljati jo
bodo začeli septembra.

Na Jesenicah bo 10. in 11.
maja potekalo veliko praznovanje 145-letnice jeseniških
godb. Pripravljajo slavnostni
koncert, parado in skupen
nastop na Stari Savi.
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Naravoslovna in rudarska
učna pot v Javorniškem Rovtu je obnovljena in označena
z markacijami in tablami.
Dolga je enajst kilometrov.
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Prvomajsko srečanje bo potekalo v vsakem vremenu.
www.jesenice.si

V maju se mnogi pohodniki povzpnejo tako na
Golico kot na Španov vrh. TD Golica in KS
Planina pod Golico sta ob vznožju smučišča
namestila tablo, na kateri obiskovalce prosijo,
naj se pri vzponu na Španov vrh držijo poti in
naj ne hodijo prek travnikov, saj s tem uničujejo
narcise. V maju bo vozila tudi sedežnica na vrh
smučišča Španov vrh, predvidoma ob sobotah in
nedeljah, za najavljene skupine pa tudi med
tednom. Prvega junija v okviru meseca narcis
pripravljajo tudi dogodek Pozdrav pomladi na
Španovem vrhu, je povedal direktor Športnega
centra Španov vrh Milan Klinar.

Nasvidenje na Pristavi!

Spoštovani občani in občanke
občine Jesenice!
Ob prihajajočem dnevu boja proti okupatorju
in prazniku dela, 1. maju,
vam iskreno čestitam.
www.jesenice.si

Narcise ali ključavnice, kot
jim pravijo domačini, so letos travnike pod Golico pobelile zelo zgodaj. Tako so v
nižje ležečih vaseh pod Golico že začele cveteti, medtem ko bodo pobočja Golice
"pobelile" nekoliko kasneje,
v prvih dneh maja. Od vremena in "ledenih mož" pa
bo odvisno, kako dolgo
bodo razveseljevale ljubitelje narave.
Kot je povedal predsednik
Turističnega društva Golica
Miha Smolej, je bila letos
pomlad zgodnja, snega, ki
bi zaviral rast, pa ni bilo. V
maju v Planini pod Golico
pričakujejo množice obiskovalcev, ki si vsako leto
pridejo pogledat te čudovite
cvetlice, po katerih sta vas

Občina Jesenice

Župan Blaž Račič
s sodelavci Občine Jesenice

V počastitev dneva boja proti okupatorju
Občina Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice - Kranjska Gora ob dnevu boja proti okupatorju vljudno
vabita na koncert Lare Jankovič z naslovom »Kako diši svoboda, kakšne barve je mir?« – pesmi sveta o nesmislu vojn
in sovraštva, pesmi o miru, svobodi, sprejemanju, sožitju,
strpnosti in ljubezni. Prireditev bo v soboto, 27. aprila, ob
19.30 v Gledališču Toneta Čufarja.
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Občinske novice
Za spremembe …
tudi peš
Z namenom ohranjanja čim
tesnejših vezi z občani so ob
sredah popoldan vrata
županske pisarne odprta za
občane. Eno od najbolj perečih vprašanj, ki ga navajajo
občanke in občani, je mirujoči promet. Zlasti na Plavžu, kjer je gostota poseljenosti največja, je problem najbolj izrazit, podobno je v
drugih bolj strnjenih naseljih.
Neredko se zgodi, da občan
iz službe pride pozno zvečer
ali ponoči in na Plavžu
zaman išče parkirni prostor
v neposredni bližini bloka
ali stolpnice. Avto zaradi
zasedenosti parkirnih mest
parkira na zelenici in si na
ta način prisluži plačilo globe za nepravilno parkiranje.
Seveda obvestila medobčinskih redarjev o nepravilnem
parkiranju voznike razjezijo
in jih spravijo v slabo voljo.
Tako občani na vrata županske pisarne največkrat pridejo s predlogi, da bi povečali število parkirišč, zagotovili dodatna parkirna mesta,
zgradili garažno hišo in
podobno. Predlogi so seveda
razumljivi in pričakovani.
A treba je razumeti tudi specifično okolje Jesenic in še
posebej območje Plavža, ki
je eno najgosteje pozidanih
območij v Sloveniji. Na Plavžu živi največje število
občank in občanov, to je več
kot šest tisoč. Če upoštevamo še dejstvo, da je v občini
Jesenice skupaj registriranih okoli deset tisoč osebnih
vozil, to pomeni, da ima osebni avtomobil v lasti vsak
drugi Jeseničan. Enostaven
izračun tako pokaže, da imajo vsi prebivalci Plavža skupaj okoli tri tisoč osebnih
vozil.
Tako je osnovno vprašanje
naslednje: kje sploh še lahko iščemo dodaten prostor
za parkiranje vseh teh avtomobilov v ozki dolini med
Mežaklo in Karavankami?
Kot sem že omenil, je Plavž
zelo gosto poseljen, veliko
prostora zaseda železniška
postaja, malo je prostora za
otroška igrišča ali zelenice,
ki se že desetletja umikajo
mirujočemu prometu. Prostora za dodatna parkirišča je
malo, denarja za večje investicije, denimo morebitno
gradnjo garažne hiše, pa je

Prvega marca je vodenje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske prevzel Mark Toplak.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
ob siceršnjih potrebah občine premalo.
To je zdaj okvir, znotraj
katerega lahko začnemo
iskati rešitve. Glede na zgoraj izpostavljene prostorske
in finančne omejitve je
možnosti za gradnjo dodatnih parkirnih površin malo.
Iz tega izhaja, da je lahko
naša osnovna želja, da se
število registriranih osebnih
avtomobilov vsaj ne bi več
povečevalo, dejanski cilj pa,
da bi se število osebnih avtomobilov dolgoročno zmanjšalo. Za dosego tega cilja je
tako treba pripraviti sklop
ukrepov za zmanjševanje
pritiska mirujočega prometa
na prostor.
Ukrepi občinske uprave
brez sodelovanja občank in
občanov ne bodo učinkoviti.
Občani in občanke morajo
vsak po svojih močeh pripomoči k temu cilju. To torej
pomeni, da moramo vsi
skupaj dobro razumeti problem, se prilagoditi danostim in, ne nazadnje, spremeniti svoja ravnanja.
Zavedam se, da hitrih rešitev
za ureditev vprašanja ne bo.
A že majhne spremembe v
naših ravnanjih so lahko
kažipot do celovite rešitve.
Za začetek bi lahko tisti, ki
parkirnega mesta ne najdejo
v okolici domačega bloka ali
stolpnice, parkirali na nekoliko bolj oddaljenih parkirnih površinah, denimo v
športnem parku Podmežakla, na širšem območju Stare Save ali v garažni hiši pri
bolnišnici, kjer je običajno
dovolj prostora za parkiranje. To seveda tudi pomeni,
da bi se morali do doma
odpraviti peš. In to bi lahko
bila prva sprememba ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je
objavilo 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in
obnovo gozda iz PRP 2014–2020.
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode
in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30.
januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in
zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

www.jesenice.si

Novi direktor RAGOR-ja

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so
lastniki gozdov. Javni razpis bo odprt do junija 2020. Zainteresirani lastniki gozdov naj se obrnejo na pristojno krajevno
enoto Zavoda za gozdove.

Novi direktor Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske
(RAGOR) je postal Mark
Toplak, ki je zamenjal dolgoletnega direktorja Steva
Ščavničarja. Toplak je po
izobrazbi univerzitetni
diplomirani strojnik, ki je
MBA-študij zaključil v Veliki Britaniji. Skoraj celotno
kariero je delal v družbi
IBM, zadnjih nekaj let pa je
deloval kot samostojni podjetnik. Kot je dejal, se je lani
decembra ponudila priložnost, da kandidira za mesto
direktorja RAGOR-ja.
»RAGOR sem spoznal kot
občinski svetnik in predsednik odbora za gospodarstvo
na Občini Radovljica. Radovljica je ena od ustanoviteljic
in vsa leta smo spremljali
delo, sprejemali poročila in
program dela javnega zavoda,« je povedal.

V RAGOR-ju je ta čas osem
zaposlenih, v prvih tednih
direktorovanja pa se je
Toplak predvsem seznanil s
sodelavci, delom in projekti,
ki jih je ogromno; ta čas je
aktivnih kar 35. »Takoj je
bilo treba začeti podpisovati
pogodbe, predstavljati poročilo o delu v letu 2018 in
program za leto 2019 občinam. Kot sem zapisal že v
programu, nameravam
nadaljevati delo predhodnika, revolucionarnih sprememb pa ne bom uvajal,« je
pojasnil.
Ustanoviteljice RAGOR-ja
so občine Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in
Bohinj, programe pa izvaja
na območju vseh sedmih
občin Zgornje Gorenjske.
Kot je dejal Toplak, si bo v
prihodnje prizadeval, da bi
ustanoviteljica ponovno
postala Občina Žirovnica
(ki je pred leti izstopila iz

Mark Toplak, novi direktor RAGOR-ja
ustanoviteljstva) ter da bi se
ustanoviteljicam pridružili
tudi Občina Bled in Občina
Gorje.
Novi direktor je sicer doma
iz Zapuž, po rodu je iz Ljub-

Z domačega kavča
v poslovno okolje
V Plavž Coworkingu mladi podjetniki lahko dobijo poslovni prostor, na
naslovu registrirajo sedež podjetja, se povezujejo z drugimi podjetniki ...
Urša Peternel
Na Jesenicah je leta 2016
zaživel Plavž Coworking, to
je center, ki je namenjen
(mladim) podjetnikom, ki
začenjajo samostojno poslovno pot. Sedež centra je v
poslovni stavbi na Spodnjem Plavžu, koncept delovanja pa je dokaj preprost:
coworking pomeni so-delati,
delati skupaj. V centru je
samozaposlenim, kreativcem in tako imenovanim
start-upom na voljo poslovni
prostor oziroma najem
pisalne mize v skupnih
pisarnah, in to po zelo ugodni ceni (prvo leto za samo
25 evrov na mesec). Na voljo
jim je sejna soba, na naslovu centra pa lahko registrirajo tudi sedež podjetja.
Kot je povedala Romana
Smagin, koordinatorka iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, je prednost v
tem, da mladi podjetniki

ljane, a na Gorenjskem
(žena je Jeseničanka) živi že
33 let. Je oče dveh odraslih
otrok (starejša hčerka je
arhitektka, sin zdravnik) ter
maturantke.

agencije Zgornje Gorenjske,
je velika prednost tudi v
tem, da člani pridobijo
dejansko celostno pomoč
pri zagonu delovanja novonastalega podjetja, saj jim je
v okviru točke SPOT na voljo brezplačno svetovanje
glede ustanovitve podjetja,
izbire prave oblike poslovnega subjekta ter napotki glede računovodstva in ostalih
obveznosti.

Coworking je sodobni
trend in pomeni
so-delati, delati skupaj.
Gre za način dela, kjer
si isti prostor delijo
samozaposleni,
kreativci, startupi in
drugi, ki jim je skupen
način razmišljanja
"več glav več ve".

Romana Smagin iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,
ki koordinira Plavž Coworking
dobijo poslovni prostor in
jim ni treba delati "z domačega kavča". Delovni čas v
pisarni si lahko določijo
sami, uporabljajo jo lahko
tudi ob koncu tedna, zvečer
... Članom je na voljo tudi
sejna soba, pomembno pa je

tudi povezovanje in druženje z drugimi podjetniki, tako
imenovano mreženje, v
sklopu katerega se rojevajo
nove poslovne ideje in skupni projekti.
Ker Plavž Coworking deluje
pod okriljem Razvojne

Po besedah Romane Smagin pa skrbijo tudi za skupno promocijo članov prek
Facebook strani in ostalih
promocijskih orodij.
Projekt sofinancirata Občina Jesenice in Občina Radovljica in je primarno namenjen mladim in startup
podjetnikom iz teh dveh
občin. Koordinirajo ga iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.

Razpis za pospeševanje malega gospodarstva
Urša Peternel
Občina Jesenice bo tudi
letos namenila 150 tisoč
evrov nepovratnih sredstev
za pospeševanja malega
gospodarstva. Javni razpis o
dodeljevanju državnih

pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu
2019 je objavljen na spletni
strani Občine Jesenice,
odprt pa je do 11. julija letos.
Tokrat je v naboru pet ukrepov, in sicer spodbujanje

začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj; spodbujanje usposabljanja in promocijskih
aktivnosti; spodbujanje izobraževanja kadrov za nove
dejavnosti; spodbujanje
sobodajalstva in spodbujan-

je storitvenih dejavnosti.
Predstavitev razpisa bo
potekala v četrtek, 16. maja,
ob 10. uri v konferenčni
dvorani Kolperna, obvezne
so prijave do srede, 15. maja,
na dina@ragor.si.
Lani so prejeli kar 95 vlog.
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Občinske novice

O delu upravne enote
Urša Peternel
Na Upravni enoti Jesenice
so v letu 2018 v reševanje
prejeli 12.013 upravnih zadev, kar približno odstotek
več kot leto prej. Tudi rešili
so približno odstotek več
upravnih zadev, je povedala
načelnica upravne enote
Alenka Burnik, ki je predstavila delo v lanskem letu.
Obravnavali so tudi 37.938
drugih upravnih in prekrškovnih nalog, kar je dobrih
šest odstotkov več kot v letu
2017.
V letu 2018 so izplačali
220.870 evrov denarne odškodnine za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.
Od leta 2014 so tako odškodnino priznali 462 osebam
oziroma izdali toliko odločb.
Le pet upravnih enot je izdalo več takih odločb oziroma
priznalo odškodnino več
osebam.
V letu 2018 so izdali 3349
osebnih izkaznic in 1168 potnih listov. Vozniško dovoljenje smo izdali 1243 osebam, veljavnost dovoljenja
smo podaljšali 518, parkirno
karto smo izdali 38 osebam.
K opravljanju vozniškega izpita se je priglasilo 469 oseb,
34 kandidatom za voznika so
dovolili vožnjo s spremljevalcem že pred opravljanjem
vozniškega izpita.
Izvedli so 179 sodb o prekršku, s katerimi je bila voznikom izrečena sankcija pre-

kedonija (181), Hrvaška
(98), Kitajska (30) ...
"Tretje leto zapored opažamo tudi povečano število
vlog za pridobitev državljanstva Republike Slovenije. V
letu 2018 smo prejeli 63
vlog, v letu 2017 45 vlog, v
letu 2016 pa 38 vlog."

Osemdeset sklenitev
zakonskih zvez

Alenka Burnik, načelnica
UE Jesenice
nehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma
prepoved vožnje z motornim vozilom.

Največ tujcev iz BIH
"Tudi v letu 2018 smo imeli precejšnje povečanje števila obravnavanih zadev na
področju tujcev. Prejeli
smo 565 vlog za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (v letu 2017
smo takih vlog prejeli 361,
v letu 2016 pa 208). Na
dan 31. 12. 2018 je na območju Upravne enote Jesenice živel 1701 tujec s stalnim prebivališčem in 1209
tujcev z začasnim prebivališčem," je povedala Burnikova. Največ je bilo tujcev
iz Bosne in Hercegovine
(1663 stalno in začasno
prijavljenih), sledijo Kosovo (423), Srbija (217), Ma-

Lani so našteli osemdeset
sklenitev zakonskih zvez.
Kot uraden prostor za sklepanje zakonskih zvez v času
uradnih ur so določili tudi
konferenčno sobo v Upravnem centru Jesenice; prostor je dostopen tudi gibalno
oviranim osebam. V tem
prostoru je zakonsko zvezo
že sklenilo 14 parov. Vlogo
za spremembo osebnega
imena je vložilo 43 oseb.

Na upravni enoti že
vse od leta 1997
merijo zadovoljstvo
strank, ki so jim lani
namenile povprečno
oceno 4,92.
Za nabavo orožja so prejeli
88 vlog, za nabavo streliva
pet vlog. Za registracijo
orožja in izdajo orožne listine so prejeli 91 vlog.
Na novo je bilo registriranih
enajst društev.
V letu 2018 so prejeli vloge
za izdajo dovoljenja za 133

prireditev, kar je skoraj deset odstotkov več kot v letu
2017.

Več gradbenih dovoljenj
Tudi v lanskem letu so zabeležili povečano število
vlog za izdajo gradbenih
dovoljenj, saj je tudi to
eden od kazalnikov boljše
gospodarske situacije.
"Dodatno je k povečanemu
pripadu prispevala nova
gradbena zakonodaja, ki
omogoča legalizacijo nekaterih starejših nelegalnih
in neskladnih gradenj.
Tako smo v letu 2018 prejeli 92 vlog za izdajo gradbenih dovoljenj (12 odstotkov več kot v letu 2017) in
52 vlog za izdajo gradbenih
dovoljenj za nezahteven
objekt, poleg tega pa smo
prejeli še 76 vlog za izdajo
odločb, s katerimi se lahko
legalizirajo nekateri starejši objekti, ki so bili zgrajeni brez ustreznega dovoljenja ali pa drugače, kot je
bilo dovoljeno," je povedala Alenka Burnik.

Pet nerešenih primerov
denacionalizacije
Še vedno pa jim ni uspelo zaključiti vseh postopkov denacionalizacije. "Nerešenih je
ostalo pet primerov, naj
omenim le enega, in sicer
primer Kranjske industrijske
družbe. Ocenjena vrednost
zahtevka je več kot šest milijonov ameriških dolarjev," je
še povedala načelnica.

Evropski denar za obnovo ceste
Občina Jesenice je prejela sklep o sofinanciranju obnove odseka Prešernove ceste od Dinosa proti
križišču Spodnji Plavž. Obnavljati jo bodo začeli septembra.
Urša Peternel
Občina Jesenice bo prejela
evropska in državna sredstva
za obnovo ceste v Poslovni
coni Jesenice. Gre za močno
poškodovan odsek Prešernove ceste od podjetja Dinos
do križišča s cesto Spodnji
Plavž. V sklopu projekta
bodo obnovili cestišče, uredili pločnik in nove odbojne
ograje na strani reke Save.
Celoten projekt je ocenjen
na 861 tisoč evrov, Evropski
sklad za regionalni razvoj bo
prispeval dobrih 244 tisoč

evrov, država nekaj manj kot
105 tisoč evrov, okrog pol
milijona evrov pa bo iz proračuna zagotovila Občina
Jesenice. Hkrati bodo obnovili vodovod in meteorno kanalizacijo, kar ni predmet
sofinanciranja, Elektro Gorenjska pa je napovedal obnovo elektro omrežja ob trasi ceste. Poškodbe vozišča so
predvsem posledica prometa težkih tovornjakov podjetij v poslovni coni, cesto pa
uporabljajo tudi tovorna vozila, ki imajo prepoved vožnje skozi mesto. To je na-

Delati naj bi začeli predvidoma septembra
oziroma takoj, ko bo zaključena rekonstrukcija
magistralne ceste R2 pri mostu čez potok
Jesenica, saj v času trajanja rekonstrukcije
mostu Cesta Franceta Prešerna predstavlja edini
možni obvoz za promet.

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

Lani se je povečalo število obravnavanih zadev na področju tujcev, prejeli so kar 565 vlog za izdajo
dovoljenj za prebivanje in delo, kar je več kot dvakrat več kot pred dvema letoma. Največ tujcev
prihaja iz Bosne in Hercegovine, sledita Kosovo in Srbija.

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!

e
0or i%
tv
1
za st c

na se
OuNsta me AJ
P

p za M
KU po

Ključavnice že cvetijo
1. stran
Naslednja zanimiva prireditev v koči pa bo 10. maja ob
17.30. Predstavili bodo novo
knjižico, v kateri bodo zbrane pesmi, ki opevajo Golico. Nekaj avtorjev, predvsem domačini iz Planine
pod Golico, bo pesmi predstavilo, priložnostni pevski
zbor jih bo tudi zapel, tako
kot včasih, ko so se predvsem fantje zbrali v koči ali
ob kakšni drugi priložnosti
in zapeli.
Pomembnejša letošnja pridobitev v koči bodo tudi
nove mize in stoli, so povedali v Planinskem društvu
Jesenice. Del gostinske
opreme v koči so zamenjali
že lani, za izboljšanje oskrbe z električno energijo pa
so namestili dodatne sončne celice za delo v kuhinji
in za ostale potrebe v koči.
Jeseni so namestili tudi

spletno kamero na koči, ki
bo ob letošnjem odprtju
koče služila svojemu namenu. Lani so markacisti uredili tudi novo pot, ki vodi od
Korlnovega rova v Savskih
jamah do spodnje postaje
tovorne žičnice in potem
poteka naprej po že znani
osrednji poti do koče in na
vrh Golice.
V koči je urejena tudi info
točka, ki je prva v tem delu
Karavank. Planincem so na
voljo vodniki, zemljevidi,
karte in drugo gradivo z opisi poti in druge informacije,
nekaj je tudi planinske literature za mladino in odrasle. Na voljo so tudi promocijska gradiva Turistično-informacijskega centra Občine Jesenice. V kočo so namestili tudi defibrilator, ki
je pomemben pripomoček
ob zastoju srca, društvu so
ga prijazno odstopili člani
GRS Jesenice.

Sanacija krožišča pri Upravni enoti Jesenice
Država je začela obnavljati krožišče pri Upravni enoti Jesenice. V sklopu investicije bo izbrani izvajalec zamenjal zgornje plasti in obnovil tlak iz betonskih kock na notranjem
delu krožišča skupaj z betonsko podlago. Na nujnost obnove poškodovanega krožišča, težava so bile zlasti betonske
kocke, so začeli opozarjati že občinski svetniki v prejšnjem
mandatu.

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI
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Obovili bodo odsek Prešernove ceste od podjetja Dinos do
križišča s cesto Spodnji Plavž.
mreč edina cesta, ki omogoča prevoz tovora od uvoza na
vzhodni strani mesta Jesenice in izvoza na zahodni strani do avtoceste Ljubljana–
Karavanke.

Z obnovo se bosta izboljšali
pretočnost prometa in prometna varnost, območje pa
naj bi postalo privlačnejše
za prihod novih ter rast obstoječih podjetij.

OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 7/letnik XIV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 33, ki je izšel 26. aprila 2019.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Mnenja
Živel prvi maj!
Ana Hering
Praznik dela. Praznik delavcev. Prvi maj. Praznujejo ga
praktično povsod, le v ZDA
ne. Ironično, saj ga praznujemo zaradi izgredov v Bostonu leta 1886, ki so začeli
dolgotrajen boj za pravice
delavcev.
Moji otroški spomini na praznovanje prvega maja se začno dan prej, ko so nas starši
odpeljali na velika skupna
kresovanja, kjer se je pelo,
pilo, plesalo, mlajši pa smo
bili predvsem očarani nad
ognjem. Včasih sem kresovanja opazovala iz naše hiše
na hribu in gledala v Mežaklo, kjer so se v polmraku
začeli svetlikati prvi kresovi.
Jutro prvega maja je najprej
zaznamovala budnica domačega pihalnega orkestra,
potem pa smo se odpravili
na sindikalni piknik, ki je bil
obvezno na Poljanah ali na
Pristavi. Vedno se je zavrtel
na kolu vol, morda še kak
odojek, k porciji mesa je šel
kruh, pa senf in ajvar, mlada
čebula in narezan paradižnik. Solate bolj za vzorec, pa
se nihče ni dosti pritoževal,

Ana Hering
več, podjetja, ki so prevzela
delo Železarne, posebej
Acroni, so se prodala tujcem, modernizirala, nekdanji zaposleni v Železarni so
se zaposlili pri njih, starejši
pa odšli na 'čakanje' na
Zavod za zaposlovanje. Podjetja iščejo nove delavce, a
jih stežka dobijo. Govori se,
da je delo še vedno težko,
plače pa ne preveč visoke.
Mladi iz generacije Y ali
milenijci, kot jih poimenujemo, so bili prva generacija,
ki je množično odšla na univerze in se visoko izobrazila.

Pa naj še kdo reče, da je praznik dela preživet
praznik. Aktualen je bolj kot kadarkoli prej.
ker veganov še ni bilo med
nami ali pa so bili precej bolj
sramežljivi. V ponos na
delavski stan je v gumbnicah
kraljeval zataknjen nagelj.
Otroci smo kupovali srečke
bogatega srečelova, kjer so
bile nagrade pretežno elektrode in žeblji, glavna pa kak
varilni aparat, ki ga je podarila Kovinotehna. Piknike so
zaznamovali tudi ansambli,
veliko se je plesalo, pelo in
tudi pilo, kar je včasih privedlo tudi do kakšnega ravsanja med razvnetimi. Večina
je bila zaposlena v Železarni
Jesenice, kot delavci so vsi
živeli enako udobno – imeli
svoje fičke, jedli enako hrano, hodili z letnimi vstopnicami na hokejske tekme v
Podmežaklo, na morje v Crikvenico, smučali z RC elankami na vozovnice za 30
voženj Železarne Jesenice,
ki so jih žičničarji bolj ali
manj vestno luknjali, preden
so te spustili na vlečnico ali
sedežnico v Španovem vrhu
ali Kranjski Gori. Živeli so
dokaj udobno, dokler so bili
delavci, danes pa, upokojeni,
životarijo z bedno nizkimi
pokojninami. Železarne ni

Marsikdo se je s svojo, predvsem družboslovno diplomo
vrnil na Jesenice in spoznal,
da tu nima kaj početi. Zato
se je preselil nazaj v Ljubljano, v tujino, skratka drugam.
Nekateri so zaradi poceni
nepremičnin ali stanovanj,
ki so si jih uredili v hišah
staršev, ostali na Jesenicah, a
se dnevno vozijo drugam in
delajo drugje. Mnogi so prekarni delavci. Nekateri zato,
ker jim to ustreza in svoj
posel lahko uspešno razvijajo. Drugi so prekarni delavci
zato, ker so jih veliki delodajalci v to prisilili. In ravno ti
so anomalija neoliberalizma. Ti o pokojninah niti ne
razmišljajo, ko zbolijo, še
vedno delajo, in so nadvse
srečni, če jim uspe dobiti
kredit za stanovanje ali avto.
In živijo življenje brez dolgov, iz meseca v mesec.
Po novem so na prvega maja
tudi dopoldan zaprte trgovine. Borno plačani delavci
trgovskih verig si lahko vsaj
dva dni odpočijejo. Pa naj še
kdo reče, da je praznik dela
preživet praznik. Aktualen
je bolj kot kadarkoli prej.
Živel prvi maj!

O trgovinah
V letošnji 3. in 5 številki Jeseniških novic sta bralki Jeseniških
novic gospa Marija Golob in
gospa Vasiljka Kokalj razmišljali o manjkajočih trgovinah
na obrobnih delih občine,
natančneje na Tomšičevi cesti.
Vsekakor se strinjam, da gre
pri tem za veliko težavo, ki jo
občutijo predvsem starejši prebivalci teh območij, ki nimajo
možnosti prevoza v druge najbližje trgovine ali trgovske centre. Dejstvo je, da je delovanje
trgovin pogojeno z ekonomsko
računico, torej z zadostnim
povpraševanjem, ki očitno na
teh območjih vseeno žal ni
takšno, da bi se trgovcem na
teh mestih splačalo imeti trgovino, čeprav na račun tamkajšnjih prebivalcev. Občina Jesenice sama trgovin ne more
odpirati in tako opravljati še
trgovinske dejavnosti, kar bo
najbrž razumela tudi javnost,
lahko pa z dialogom skušamo
najti primerno rešitev. Ena od
možnih rešitev se je že pojavila na območjih Hrušice in
Blejske Dobrave, kjer vsaj
kruh in pekovske izdelke

ponuja eden od dobaviteljev
kar iz za to namenjenega
kombija, drugo rešitev pa je
ponudila že ga. Kokalj sama v
svojem pismu. Organizacija
brezplačnih prevozov za starejše osebe je vsekakor ideja, ki
smo jo obravnavali že tudi na
Občini Jesenice, bodo pa na to
temo v naslednjih mesecih
potekali sestanki s ponudniki
teh storitev oziroma nosilci
projektov, po sestankih pa
bomo lahko več informacij
podali tudi javnosti.
Blaž Račič, župan

O smradu z
deponije
Bralka Simona Demšar v letošnji 6. številki sprašuje o dogovorih z Ekogorjem glede odlaganja na občinsko parcelo.
Bralki pojasnjujem, da Občina Jesenice Ekogorju dovoljenja za odlaganje odpadkov na
občinsko parcelo ni izdala,
hkrati z njimi ni bil glede tega
sklenjen noben drug dogovor.
Kakor sem že večkrat poudaril
in pisal, ne gre za enostavno

rešitev problema, s katerim pa
se vsakodnevno aktivno ukvarjamo. Informacija o delovanju
Centra za ravnanje z odpadki
Mala Mežakla in o postopkih
za zagotovitev predpisanih
ravnanj z mešanimi komunalnimi odpadki je bila uvrščena na včerajšnjo sejo Občinskega sveta, zato bo več informacij napisanih v prihodnji
številki Jeseniških novic, gradivo, ki ga je obravnaval Občinski svet, pa je dosegljivo na
spletni strani Občine Jesenice
pod 4. redno sejo Občinskega
sveta.
Blaž Račič, župan

O cesti in
parkirišču
Bralka Vasiljka Kokalj je v
letošnji 5. številki Jeseniških
novic postavila vprašanji,
zakaj ni možno več uporabljati parkirišča nasproti Splošne
bolnišnice Jesenice ob bencinski črpalki ter zakaj še ni urejena cesta od Zdravstvenega
doma Jesenice do bolnišnice.
Glede slednjega lahko z vesel-

jem odgovorim, da se dela trenutno izvajajo. Do zamika
oziroma ustavitve investicije je
prišlo zaradi neurejenih pravnih razmerij med investitorjem, Direkcijo RS za infrastrukturo, in lastniki tamkajšnjih zemljišč, ki pa so se uredila in se investicija lahko nadaljuje. Pričakujemo še ureditev
dela ceste pri slaščičarni ter
obnovo mostu čez Jesenico.
Ker je imelo območje uradno
še vedno status gradbišča, je
bila hitrost na tem delu omejena na 30 km/h tudi v času
zaustavitve del, takšna ureditev pa ostaja tudi trenutno.
Tudi na tem mestu tako še
enkrat prosim tako voznike
kot pešce za previdnost in upoštevanje signalizacije.
Glede uporabe parkirišča
nasproti Splošne bolnišnice
Jesenice pa pojasnjujem, da je
Občina Jesenice lastnica
zemljišča samo v enem delu
parkirišča ter da smo v dogovoru z lastnikom preostalega
dela (ki je tudi upravljal parkirišče), da se parkirišče
ponovno vzpostavi.
Blaž Račič, župan

Anketa/besedilo: Ana Hering

Prvi maj in budnica
Tokrat smo kratko anketo izvedli med starostniki Doma Franceta Bergelja na Jesenicah.

Ana Marija Kreuzer (88 let):

Mihaela Roth (70 let):

Lenart Zupan (73 let):

Olga Valentinčič (70 let):

"Še preden sem prišla v dom,
smo pihalni orkester vedno
pričakali pred Društvom upokojencev Javornik - Koroška
Bela, kjer smo jih obdarovali
z nageljni in pogostili s pelinkovcem in kanapeji. Med
glasbeniki imam nekaj znancev in vsakič se jih veselim."

"Budnica je krasna. Predstavlja budnico duha, mentalno
se prebudimo in gremo lahko kot v francoski revoluciji
na barikade, v boj za pravice
delavcev, žensk, vseh. Pihalne godbe se vedno veselimo,
če ne gremo pred dom, jih
pričakamo na balkonih."

"Prvi maj je pomemben praznik delavstva, boja za delavske pravice. Budnice se veselim vsako leto. Zaigrajo nam
koračnico, polko in valček.
Vstanem in grem pred dom,
kamor vedno nesem tudi
slovensko zastavo, s katero
pozdravljam godbo."

"V domu sem že trideset let.
Pihalno godbo čakam vsako
leto. To je praznik. Takrat
grem pred dom, Iva mi prinese potico in čaj z rumom.
Zelo rada poslušam njihovo
glasbo. Po budnici se malo
podružimo, kaj malega pojemo in popijemo. Lepo je."

Vabimo bralke in bralce, občanke in občane, da nam sporočijo svoje mnenje, kritiko ali pohvalo. Zapisi naj bodo
dolgi največ 3000 znakov s presledki. Daljše prispevke bo
uredništvo skrajšalo po lastni presoji. Mnenja morajo biti
podpisana s polnim imenom in priimkom, anonimnih
mnenj ne bomo objavljali. Prav tako ne bomo objavljali
mnenj, ki bodo žaljiva in ne bodo spoštovala kulture dialoga, ter mnenj s politično vsebino ali v imenu določene
politične stranke. O objavi odloča uredniški odbor Jeseniških novic. Mnenjsko stran ureja članica uredniškega
odbora Ana Hering. Mnenja lahko pošiljate na e-naslov:
novice.jesenice@jesenice.si. Uredništvo Jeseniških novic

www.jesenice.si

Mnenjska stran
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Krajevna skupnost

V akciji naleteli na
več kupov navlake

Letos jubilej
Kovinarske koče
Kovinarsko kočo v Krmi, ki letos obeležuje
šestdesetletnico, bodo odprli 27. aprila.
Janko Rabič

Okrog štiristo krajanov se je udeležilo letošnje spomladanske očiščevalne akcije.
Janko Rabič
V soboto, 13. aprila, je v občini
Jesenice potekala vsakoletna
spomladanska očiščevalna
akcija, ki so jo organizirali člani svetov krajevnih skupnosti,

pridružili so se jim člani različnih društev in organizacij,
gasilci in drugi. V mestu Jesenice, predvsem v središču, je
smeti in različne nesnage
manj kot prejšnja leta. To
kaže na dobro osveščenost

prebivalcev, ki jim ni vseeno,
v kakšnem okolju živijo. Sicer
so še črne točke, ki ne morejo
biti v ponos prebivalcem in
nasploh ugledu mesta.
Slabše stanje je posebej na
obrobjih, kjer se še vedno

Na eno od divjih odlagališč so udeleženci akcije naleteli v KS Podmežakla.

Zahvala udeležencem
Aprila so bile po celotni občini Jesenice organizirane
že tradicionalne spomladanske čistilne akcije. Čistilni
akciji se je pridružilo veliko
število udeležencev, kar pomeni, da nam je mar za okolje, v katerem živimo. Za
njihovo skrb in čas se jim –

tako kot tudi podjetju JEKO,
d. o. o., ki je poskrbelo za
rokavice, vrečke in odvoz
odpadkov –, iskreno zahvaljujemo.
Župan Blaž Račič
s predsedniki jeseniških
krajevnih skupnosti

najdejo kupi različne navlake. Na eno večjih divjih odlagališč so udeleženci akcije
naleteli v KS Podmežakla, v
bližini ceste 1. maja. Podobno je bilo na zemljišču med
TVD Partizan Jesenice in
bivšo čistilnico (lastnik Stanovanjski sklad RS), kjer je
več vrtičkov. Bilo je na kupe
odpadkov, od pločevink do
človeških in živalskih iztrebkov in drugega. Zagotovo bo
tam potrebna širša akcija.
V KS Plavž problem predstavljajo črna odlagališča kosovnih odpadkov okoli
zgradb in območje ob železniški progi z različnimi odpadki. Večje kosovne odpadke so na dveh mestih našli
in odstranili v KS Hrušica.
V KS Blejska Dobrava so
udeleženci skupno nabrali
šestdeset vreč odpadkov,
nekaj sodov in drugega odpada.
Po zbranih podatkih iz krajevnih skupnosti se je akcije
udeležilo okoli štiristo ljudi.

Člani Planinskega društva
Javornik - Koroška Bela so v
lanskem letu poleg pestre
dejavnosti v odsekih največjo pozornost namenjali gospodarjenju s postojankami
(v upravljanju imajo visokogorski Staničev dom pod
Triglavom in Prešernovo
kočo na Stolu ter Kovinarsko kočo v Krmi) in novim
investicijam.
V Domu Valentina Staniča
so postavili nova dehidracijska stranišča, montirali so
plinsko peč za ogrevanje sanitarne vode in sterilizator
za pitno vodo. V vseh treh
kočah so namestili ustrezne
kompostnike za kuhinjske
odpadke. Kljub zahtevnosti
obratovanja in vzdrževanja
svojih dveh koč v visokogor-

ju bodo ekološke in energetske posodobitve nadaljevali.
Na letošnjem občnem zboru
so ob pohvalnih ocenah dela
v preteklem letu poudarili
tudi dobro sodelovanje s sosednjimi društvi. Letos bodo
26. maja skupaj s Planinskim društvom Gorje organizirali Dan gorenjskih planincev v Krmi. Počastili bodo
60-letnico izgradnje njihove
Kovinarske koče, gorjanski
planinci pa bodo zaokrožili
90-letnico obstoja.
Sedaj glavno pozornost namenjajo pripravam na novo
poletno sezono na postojankah. Najprej bodo 27. aprila
odprli Kovinarsko kočo v
Krmi. Obratovala bo med
prvomajskimi prazniki, v
začetku maja ob koncih tedna, od 19. maja naprej pa
redno vsak dan.

Prehod za pešce na Slovenskem Javorniku
Občinska svetnica Maja Razingar je na zadnji seji vprašala,
kdaj bo urejen prehod za pešce na Slovenskem Javorniku
med Turistom in železniško postajo. Kot so pojasnili na Občini Jesenice, si prehod že dalj časa prizadevajo urediti. Potniki, ki izstopijo na železniški postaji, morajo namreč prečkati državno cesto, saj je pločnik urejen le na desni strani
vozišča. Obenem s prehodom pa bo treba urediti uvoz do
železniške postaje in avtobusni postajališči. V izdelavi je
projektna dokumentacija, izvedba pa je vključena v osnutek
Plana gradnje in vzdrževanja občinskih cest 2019–2022.
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
obcina.jesenice@jesenice.si, http://www.jesenice.si

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Izberite lahka gospodarska
vozila Renault.

Obveščamo vas, da je bil dne 10. 4. 2019 na spletni strani
www.jesenice.si objavljen
Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za
pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu
2019, kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.
Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega
okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
Razpisana višina sredstev: 150.000,00 €

Odlog plačila DDV za pravne osebe**
Paket PRO+ za 1 €***
4 leta vzdrževanja za samo 300 €****

Renault TRAFIC
Že za
*

14.390 €

Renault MASTER
Že za
*

15.763 €

Renault KANGOO
Že za
*

9.855 €

*Cene so brez DDV in že vključujejo redni popust ter dodatni bonus v vrednosti do 1500 €. Višina bonusa se razlikuje glede na model. Ponudba velja ob nakupu preko Renault Financiranja. **Ob nakupu preko
Renault Financiranja se v primeru ustrezne bonitete pravni osebi omogoči odlog plačila DDV-ja za 90 dni. Skupaj s plačilom DDV-ja se izvede tudi plačilo stroškov financiranja odloga plačila DDV-ja. ***Renault
Financiranje ni pogoj za pridobitev Paketa PRO+ za 1 €. Paket PRO+ vključuje leseni pod, parkirne senzorje, radio bluetooth® mp3, tempomat, meglenki, senzorje za dež razen pri modelu Renault Kangoo, ki ne
vključuje senzorjev za dež. ****Cena vzdrževanja velja ob nakupu preko Renault Financiranja in velja za 4 leta ali 150.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na
renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Letni nabor ukrepov:
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj (70.000,00 €),
Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (25.000,00 €),
Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti (10.000,00 €),
Spodbujanje sobodajalstva (15.000,00 €),
Spodbujanje storitvenih dejavnosti (30.000,00 €).
Dodatne informacije:
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Aleksandra Orel
(aleksandra.orel@jesenice.si),
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Eldina Cosatović (dina@ragor.si).
Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki
bo v četrtek, 16. 5. 2019, ob 10. uri v Konferenčni dvorani v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 15. 5. 2019 na dina@ragor.si.
Rok za prijavo na javni razpis: četrtek, 11. 7. 2019
Občina Jesenice, župan Blaž Račič
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Kultura
Meteoritin bralni
klub v knjižnici
Vse do konca septembra bralci lahko prebirajo
izbrane knjige s področja znanstvene fantastike,
fantazije in poljudne znanosti.
Urša Peternel
Ob letošnjem Dnevu znanosti in fantastike Meteorita so
organizatorji v sodelovanju
z Občinsko knjižnico Jesenice pripravili novost: Meteoritin bralni klub. Bralcem
so ponudili izbor več knjig s
področja znanstvene fantastike, fantazije in poljudne
znanosti ter dodali tudi glasbo in filme s tovrstno tematiko. Odrasle bralce so povabili, naj preberejo, si ogledajo ali poslušajo vsaj tri enote, od tega vsaj dve knjigi,
otroci pa pet enot. Pripravili
so tudi ocenjevalne lističe,
ki so priloženi gradivu, bralci pa naj bi ocenili prebrano,
ogledano oziroma slišano.
Akcija bo trajala do 25. septembra, ob zaključku bodo

med odraslimi sodelujočimi izžrebali tri nagrajence,
ki bodo prejeli knjižne
nagrade, simbolično nagrado pa bodo prejeli vsi sodelujoči otroci. Prvi letnik
bralnega kluba zaznamujejo fantastične obletnice:
desetletnica padca jeseniškega meteorita, petdesetletnica pristanka človeka na
Luni, devetdesetletnica
mesta Jesenice, 500-letnica
rojstva Leonarda da Vincija,
dvajsetletnica izida prvega
dela ﬁlmske trilogije Matrica ... Kot je v imenu organizatorjev dejala Ana Hering,
na ta način želijo spodbuditi branje, zlasti znanstveno-fantastičnih knjig. Želijo si čim več bralcev, tako
da bi Meteoritin bralni klub
postal stalnica.

Praznovanje
jeseniških godb
Na Jesenicah bo 10. in 11. maja potekalo veliko praznovanje 145-letnice jeseniških godb.
Pripravljajo slavnostni koncert, parado in skupen nastop na Stari Savi.
Janko Rabič
Godbena dejavnost ima na
Jesenicah izjemno bogato
tradicijo. Prvi začetki segajo
daleč nazaj, do bohinjskih
fužinarjev leta 1874, ko je
Nikolaj Bernard ustanovil
prvo kovaško godbo. Vse se
je potem nadaljevalo na
Jesenicah. Za godbeniki je
era, zaznamovana z veliko
pripadnostjo ljubiteljski
glasbeni kulturi v različnih
obdobjih, državnih ureditvah, v dobrem in slabem,
vedno z namenom igrati za
ljudi ob vseh priložnostih.
Od leta 1997 naprej je godba pod imenom Pihalni
orkester Jesenice - Kranjska
Gora skorajda nepogrešljiva
na vseh velikih dogodkih v
občinah Jesenice in Kranjska Gora in tudi širše. In
letos je nov mejnik dolgoletne tradicije. Častitljivih 145
let! Seveda bo to praznik
mesta, občine Jesenice, Slovenije in še malo Evrope.
Člani orkestra so že nekaj

Program praznovanja:
Petek, 10. maj, ob 19.30
Slavnostni koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora v dvorani Gledališča Toneta Čufarja
Pred začetkom ob 18.30 nastop orkestra Stadtkapelle
iz Nagolda na Trgu Toneta Čufarja
Sobota, 11. maj, ob 15. uri
Začetek parade orkestrov od stanovanjskega naselja
Gorenjski sonček do trga pred glasbeno šolo
na Stari Savi
Ob 16. uri nastop vseh orkestrov, sodelujejo:
Godba Bohinj, Godba Gorje, Delavska godba
Trbovlje, Eisenbahner Musikverein Trachtenkapelle
Arnoldstein (Podlošter, Avstrija), Stadtkapell Nagold
(Nemčija), Pihalni orkester Ravne, Pihalni orkester
štorskih železarjev, Pihalni orkester Lesce, Pihalni
orkester Jesenice - Kranjska Gora.
mesecev trdo vpeti v priprave na praznovanje, ki bo 10.
in 11. maja.
Predsednik orkestra Anton
Justin poudarja: »To bo res
izjemen dogodek. Tradicija

se bo spojila s sedanjostjo
številnih, ki godbeniško dejavnost nadaljujemo. V goste
nam prihajajo člani osmih
orkestrov. Naš organizacijski
odbor dela s polno paro, veli-

ko je nalog in zadolžitev. Na
dve stvari smo ob tej obletnici še posebej ponosni. Orkester je bil prav letos sprejet v
register nesnovne kulturne
dediščine na Ministrstvu za
kulturo. Poleg tega se spet
veselimo srečanja nekdanjih
železarskih godb Raven,
Štor, Lesc in Jesenic. Trideset let je od takrat, ko smo
prenehali s skupnimi srečanji in nastopi v železarskih
središčih. V imenu godbenikov vabim vse, da se nam
pridružijo na praznovanju,
na slavnostnem koncertu,
paradi in skupnem nastopu
na Stari Savi, najprej pa seveda na tradicionalni prvomajski budnici.«
Prvomajska budnica se bo
začela ob 5.30 na Čufarjevem trgu na Jesenicah.
Godbenike bo pot vodila
najprej na Hrušico, potem
po jeseniških ulicah, na
Slovenski Javornik, Koroško Belo, Blejsko Dobravo,
že po tradiciji bo zaključek
na Lipcah.

Štiristo harmonik na Jesenicah
Potekalo je jubilejno, deseto srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki se ga je udeležilo
devetnajst harmonikarskih orkestrov s skoraj štiristo harmonikarji.
Urša Peternel

Izbranih je 81 knjig, filmov in glasbenih zgoščenk s
področja znanstvene fantastike, fantazije in poljudne
znanosti. Fotografija je z otroškega oddelka.

V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah je potekalo že
deseto srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki
ga bienalno organizira Glasbena šola Jesenice pod okriljem Zveze slovenskih glasbenih šol. Na odru se je zvrstilo skoraj štiristo nastopa-

jočih v devetnajstih harmonikarskih orkestrih iz vse
Slovenije. Kot je dejala ravnateljica Glasbene šole Jesenice Martina Valant, je srečanje pomemben glasbeni
dogodek, ne le za Jesenice,
temveč za vso Slovenijo.
"Zagotovo pa je štiristo mladih harmonikarjev na odru
zgovoren podatek, ki kaže

na dobro delo slovenskih
glasbenih šol. Vsi učitelji in
starši vemo, da je na poti do
članstva v orkestru treba vložiti veliko dela, ljubezni, prizadevanja in vztrajnosti,
zato se ob tej priložnosti
zahvaljujem vsem nastopajočim, njihovim staršem,
mentorjem, dirigentom in
ravnateljem glasbenih šol,

Posebno priznanje za glasbo v Za zmeraj
Na 15. festivalu komedije amaterskih dramskih skupin v
Pekrah je strokovna žirija podelila posebno priznanje za izvirno glasbo in vokalno interpretacijo. Prejela sta ga Nataša
Vester Trseglav in Igralska skupina pri Gledališču Toneta
Čufarja Jesenice v predstavi Za zmeraj. "Romantična komedija s songi in skupino v živo Za zmeraj avtorja Gregorja Čušina in v režiji Gabra K. Trseglava je prinesla na oder Komedije
v Pekrah nekaj svežega, novega in posebnega. Izvirna in
vrhunska glasba avtorice Nataše V. Trseglav v odlični pevski
izvedbi ob živi spremljavi skupine na odru nas je tako navdušila, da si je prislužila stoječe ovacije," so zapisali.

Dve predstavi gimnazijcev na Vizijah 2019
Na regijsko srečanje mladinskih gledališč – Vizije 2019 sta
se uvrstili dve predstavi dijakov Gimnazije Jesenice, in sicer
Eksperiment št. 405 (3. a, Šacijini angelčki) ter Ali me slišiš?
(4. c, Tati en iyi). Srečanje si je ogledal državni selektor za
Vizije, ki bodo potekale v Novi Gorici od 17. do 19. maja,
jeseniški gimnazijci pa zdaj čakajo na selektorjev izbor.

Harmonikarski orkester Glasbene šole Jesenice pod vodstvom Diane Šimbera / Foto: Sašo Valjavec

ki spodbujajo glasbeni razvoj naših otrok," je dejala.
V preddverju gledališča je
bila na ogled tudi fotografska razstava, na kateri so
posebno pozornost namenili trem orkestrom, ki so
se udeležili vseh desetih
srečanj, in sicer iz Murske
Sobote, Radovljice in z
Jesenic.
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Šport

Košarka – prava izbira
Kljub temu da je 25-letni Nejc Iskra z Jesenic košarko začel trenirati pozno, je postal pomemben
igralec članske ekipe Jesenic.
Matjaž Klemenc

tje mesto. V ligo za prvaka
sta se uvrstili ekipi Ljubljane in Litije."

Kdaj in zakaj košarka?
"Pred košarko sem se
ukvarjal z individualnimi
športi, s streljanjem z zračno puško, namiznim tenisom in krajše obdobje z judom. Pozno, nekje, pri 13
ali 14 letih, sem se priključil košarkarjem. Spoznal
sem, da sem bolj za kolektivne športe. Vidim, da sem
z izbiro košarke zadel."
Kdo vse vas je vodil skozi košarkarske selekcije?
"Trenerjev se je v teh desetih letih nabralo kar nekaj. V
mlajših selekcijah sem treniral pri Dejanu Čopiču, Arminu Bešiču in Adisu Krupiču. Večkrat sem kot član
mlajših kategorij imel možnost trenirati in igrati pri
članskem trenerju Bojanu
Grzetiču. Ko sem prestopil v
člansko vrsto, je bil prvi trener Primož Samar. Sedanji
trener članske ekipe je Samo
Tonejc."
Ste imeli kaj problemov, ko
ste igrali in trenirali s starejšimi igralci?
"Sam sem to vzel kot izziv.
Si mlajši, imaš nerazvito
telo, manj mišične mase, a
vseeno je to velik plus. S
tem ko sem treniral in igral
s starejšimi od sebe, sem se
samo nadgrajeval in s tem
postal boljši."

Nejc Iskra
Na katerem položaju ste začeli?
"Nekje do mladincev sem bil
zaradi višine postavljen pod
koš. Trenerji so me postavili
na mesto centra. S prihodom
v člansko vrsto se je to spremenilo. Poleg krilnega centra sem prevzel tudi vlogo
krila. Moja sedanja pozicija
na igrišču je krilni center, po
potrebi pa igram tudi na mestu krila. Vse bolj mi je všeč
igra krila, saj je krilo pozicija,
ki praktično združuje vse košarkarske elemente. Tudi v
prihodnje si želim igrati na
mestu krila."
S kakšnimi cilji ste se pred
sezono podali v tekmovanje
v 3. ligi Center?
"Cilj naše ekipe pred prvenstvom je bila uvrstitev v ligo
za prvaka. Osvojili smo tre-

Osem zmag je bilo premalo
za prvo ali drugo mesto, ki
vodita v ligo za prvaka. Kje
vam je zmanjkalo?
"Poznala se nam je odsotnost na treningu. Igralci
imajo družine, službene in
šolske obveznosti. Nihče, ki
igra na Jesenicah, ne služi
kruh s košarko. Zaslužen
honorar dobijo trenerji, pa
vendar je zadeva zastavljena
polprofesionalno. Prepričan
sem, da se je manko treningov odrazil na rezultatu,
vendar nikomur ni za zameriti. S prisotnostjo na skupnih treningih se trudimo
po svojih najboljših močeh."
Kako ste zadovoljni z rezultati v ligi za razvrstitev?
"Odigrali smo zelo dobro in
ligo zaključili na drugem mestu za ekipo Kolpa-Črnomelj,
klubom, s katerim smo v zelo
dobrih odnosih. V ligi za razvrstitev nam ni všeč sistem,
da se z nekaterimi ekipami, s
katerimi si igral v rednem
delu, srečaš tudi tam."
Kakšna se vam zdi 3. Košarkarska liga?
"Z vidika, da noben klub ni
profesionalen, je liga močna."
Ste zadovoljni s številom odigranih minut?

"Na začetku sezone mi ni
bilo namenjeno veliko minut. Na srečo sem iz tekme
v tekmo stopnjeval formo.
Na koncu je to naneslo od
25 do 30 minut."
Kje so vaše prednosti pred
tekmeci?
"Zelo uspešen sem tako v
skoku v obrambi kot skoku v
napadu. Ob tem sem zelo
nepredvidljiv za nasprotnika
v obrambnih nalogah. Igro
spremljam celostno in ne
samo svojega igralca, ki ga
moram pokrivati. V tem segmentu vidim dosti rezerve
v napadalnih akcijah, ki jih
moram nadgraditi. Poleg
ostalih vrlin prav tako atraktivno zabijam na koš."
Kako skušate odpraviti pomanjkljivosti?
"Veliko delam na metu za
tri točke in na individualnosti."
Kako usklajujete košarko in
delo?
"Delam v gostinstvu, a
imam na srečo razumevajočega šefa in ob sobotah, ko
je na sporedu tekma, sem
prost."
Kakšne cilje še imate v košarki?
"Želim si, da bi individualno še bolj napredoval in se z
ekipo Jesenic uvrstil v 2. Slovensko ligo."

Triglav Trophy in Narcisa Cup
Ledena ploskev v dvorani Podmežakla je vsako leto prizorišče največjega tekmovanja v umetnostnem
drsanju na Jesenicah in enega največjih v Sloveniji, ki je že vrsto let uveljavljeno tako v slovenskem
kot v mednarodnem prostoru.
Andraž Sodja
Za organizacijo skrbijo člani
Drsalnega kluba Jesenice,
tekmovanje pa je priložnost
za njihove tekmovalke in
tekmovalce, da spoznajo
delo v klubih v tujini, ter
tekmovalce, ki pogosto kasneje krojijo svetovni drsalni vrh. Na letošnjem 28. tekmovanju za Pokal Triglav so

tekmovalke in tekmovalci
nastopili v kadetskih, mladinskih in članskih kategorijah, na 6. tekmovanju za
Pokal narcise pa najmlajši
drsalci po posameznih starostnih kategorijah. Skupaj
je bilo na obeh tekmovanjih
več kot 140 drsalcev iz 18 držav. Letos je bila zaradi odsotnosti svetovnih drsalnih
velesil konkurenca skro-

mnejša. Domači drsalni
klub je na obeh tekmovanjih
pod vodstvom trenerk Anje
in Kaje Otovič nastopil z
najboljšimi tekmovalkami
in tekmovalcem, ki so v letošnji sezoni že na več tekmovanjih posegali po najvišjih
mestih.
Prva mesta so na letošnjem
Pokalu Triglav osvojili tekmovalci iz Italije, Madžar-

Podelitev priznanj v eni izmed starostnih kategorij Narcise cupa

ske, Finske, Francije in Avstrije. Dobre uvrstitve so
dosegle tudi tekmovalke
obeh gorenjskih drsalnih
klubov, z Bleda in z Jesenic.
Pri mlajših mladinkah je
bila tekmovalka kluba Labod
Bled Julija Lavrenčič 8., Jeseničanke pa so se uvrstile:
Lara Hrovat je bila 9., Daša
Smolej 11. in Manca Krmelj
15. Melania Mencinger iz
kluba Labod Bled je zasedla
17. mesto. Pri mladinkah je
Jeseničanka Kaja Gril zasedla 9. mesto, Lana Omovšek, Labod Bled, 10. mesto
in Jeseničanka Nika Novak
11. mesto.
Na tekmovanju najmlajših
za Pokal Narcise so se lepih
uspehov veselile domače
tekmovalke in tekmovalec.
Klara Sekardi in Zala Junež
sta zmagali, na zmagovalne
stopničke so stopili tudi: pri
deklicah Hana Operčkal,
Lucija Junež, Hana Pajić,
Maksima Krivič in pri dečkih Timotej Martinčič.

Šestič brez finala
Jeseničanom se še v šestem poskusu ni uspelo
prebiti v finale mednarodne hokejske lige.
Matjaž Klemenc
Tako razburljivo in negotovo, kot je bilo letošnje polfinale Jesenic v ligi AHL, pa
že dolgo ne. Najprej se ozrimo malce v preteklost. Po
izstopu iz lige EBEL je bilo
vprašanje, ali se bo na Jesenicah sploh še igral članski
hokej. Prvo leto po izstopu
se je članska ekipa s pomočjo bivših igralcev nekako

ekspresno. Vrnimo se na
prej omenjeni polfinale z
najboljšo ekipo rednega dela
Pustertalom. Uvodno tekmo
v gosteh so Jeseničani izgubili 3:2 po podaljšku. Z isto
mero, 3:2 po podaljšku, so
vrnili v Podmežakli. Tretjo
tekmo, drugo v gosteh, so
dobili z nogometnim izidom 1:0, z zadetkom kapetana Andreja Tavžlja tri (!) sekunde pred koncem tekme.

Sinoči se je končalo državno prvenstvo. Kako se
je razpletlo, bomo objavili v naslednji številki.
prebila skozi sezono. Naslednje leto, v sezoni 2013/2014
so spet igrali mednarodno
ligo INL. V prvi sezoni so
bili v četrtfinalu, potem dvakrat v polfinalu. Zadnje tri
sezone igrajo v AHL. V sezoni
2016/2017
in
2017/2018 so boje končali v
polfinalu. Letos jim ni kazalo najbolje, a so na srečo
malo pred koncem rednega
dela krivuljo uspehov močno obrnili navzgor. Osmino
finala (dve zmagi proti Vipitenu) in četrtfinale (štiri
zmage proti lanskemu zmagovalcu Asiagu) so zaključili

Doma bi bilo treba narediti
še piko na i, a še enkrat se je
pokazalo, kako sta ekipi izenačeni. Po rezultatu 2:2 je že
kazalo, da bo četrto tekmo
odločil podaljšek, a so odlični
gosti 'udarili' 16 sekund pred
koncem in finalista je odločila peta tekma v Pustertalu. A
še tretjič je bil viden filmski
scenarij. Po 2:2 sta šli ekipi v
nov podaljšek. V tem so bili
srečnejši in uspešnejši gostitelji in Jeseničani so še v šestem poskusu ostali brez finala. Kljub temu da niso
uspeli, pa si zaslužijo čestitke za prikazano.

ŠPORTNO PLEZANJE

Liza Babič trikrat na stopničkah
Tekmovalci Športno plezalnega odseka Jesenice so se udeležili treh tekem Zahodne lige. V Logu pri Brezovici in Kamniku
so se merili na balvanih, v Ljubljani pa v težavnosti. Poglejmo
si njihove uvrstitve po kategorijah med prvo deseterico. Liza
Babič se je na vseh treh tekmovanjih uvrstila na stopničke.
Log pri Brezovici: mlajše cicibanke: 3. Liza Babič, 4. Špela
Fliser, 8. Tinkara Sedžek; starejše cicibanke: 8. Sara Božič;
mlajši dečki: 9. Maj Savorgnani; starejše deklice: 3. Mija Šimnic, 9. Rosa Rekar; kadeti: 9. Miha Torkar; Kamnik: mlajše
cicibanke: 1. Liza Babič, 4. do 6. Špela Fliser; mlajši cicibani:
1. Rene Kokalj; starejše deklice: 2. Mija Šimnic, 10. Rosa Rekar; kadeti: 2. Miha Torkar; Ljubljana: mlajše cicibanke: 3. Liza
Babič, 4. Tinkara Sedžek, 5. Špela Fliser; mlajši cicibani: 3.
Rene Kokalj: starejše cicibanke: 6. Sara Božič; mlajše deklice:
5. Tinka Rakar; mlajši dečki: 7. Maj Savorgnani; starejše deklice: 4. Rosa Rekar, 5. Mija Šimnic; starejši dečki: 7. Emil Dautovuič; kadetinje: 2. Laura Radman; kadeti: 4. Miha Torkar.
NOGOMET

Dva poraza nogometašev
Po zmagi proti Bohinju so nogometaši SIJ Acroni Jesenice
zabeležili dva poraza. V gosteh so visoko izgubili proti ekipi
Visoko 6:1 (Varmaz) ter proti Poletu z 2:1 (Buvač). Na vrhu
1. Gorenjske lige je Bohinj s 37 točkami. Jeseničani so sedmi
z 20 točkami. Jutri doma gostijo Velesovo.
PRSTOMET

Za uvod dva remija
Jeseničani, ki branijo prvo mesto z lanske 1. moške prstometne lige, so prvenstvo začeli z dvema rezultatoma 3:3. Na
uvodni tekmi z ekipo Veseli Gorjanci so zmago prispevali
Marko Hočevar, France Šolar in dvojica Marko Hočevar-Bogdan Finžgar. Omenjeni so prispevali zmage tudi na
drugi tekmi z ekipo Restavracija Center Lesce.
JUDO

Pokal Gorice
V Novi Gorici je potekal judo turnir za Slovenski pokal. Poglejmo uvrstitve med prve tri judoistov Partizan Jesenice. 1.
mesto: Luka Jerman, Alina Medič, Lovro Košir, Tevž Mencinger, Mark Alex Brestovac. 2. mesto: Leja Jerman, Hana
Medič. 3. mesto: Uroš Vukelič, Lidija Hering, Aljaž Hering,
Aleks Popovič Krupenko.
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Šport
Neža zlata na finalu Pokala
Slovenije v akrobatiki
Urša Peternel
Mladi akrobati Partizana
Jesenice so nastopili na zadnji tekmi v skokih z male
prožne ponjave v tej sezoni,
na 44. Odprtem prvenstvu
Sokol Bežigrad. Ekipa mlajših deklic (Neža Rižmarič
Hladnik, Zoja Čufer, Ema
Omejc Kravanja, Žana
Žagar in Ela Lokovšek) je
med 22 ekipami zasedla
izvrstno 2. mesto. Največji
uspeh doslej je dosegla Neža
Rižmarič Hladnik in zmagala ter se uvrstila še na finale
Pokala Slovenije, kjer je
ponovno osvojila zlato. Druga jeseniška ekipa je na
odprtem prvenstvu Sokol

Neža z dvema zlatima in
ekipno srebrno medaljo

osvojila 10. mesto. V kategoriji starejših deklic je bila
jeseniška ekipa na 7. mestu.
Starejši deček Jakob Košir je
zasedel 10. mesto. Jeseniška
ekipa cicibank je zasedla 7.
mesto. Med cicibani je odlično tekmoval Nik Veskovič, a
je imel smolo, pri doskoku
sklonjenega salta je klecnil
in padel na roke, tako je
namesto kolajne osvojil 9.
mesto. Na posebni tekmi so
se predstavili začetniki,
mlajši od osem let. Vsi, ki so
dosegli povprečno oceno 9
točk, so prejeli kolajno. Med
Jeseničankami je bila to
prvošolka Hana Halimović,
je sporočil trener Leon
Mesarič.

Zmagovalka zimske balinarske lige
Janko Rabič
Na zimski balinarski ligi v
Bazi v organizaciji Balinarskega kluba Jesenice so
sodelovale ekipe s Hrušice,
Jesenic in Žirovnice. Za
balinarje, ki nastopajo v
različnih slovenskih ligah,

so tekme pomenile pomembne priprave na novo sezono, ostali balinarji pa so si
nabirali pomembne izkušnje za nastope v rekreativnih ligah. Skupaj so odigrali več kot petdeset tekem.
Zmagala je ekipa All Inn,
za katero so igrali: Tatjana

Čepon, Slavko Stošič,
Miran Zimic, Dejan Tonejc,
Robert Drstvenšek, Emil
Osmančević, Ilija Ljubojević in Aleš Stroj. Druga je
bila ekipa Balinarskega kluba Jesenice, tretja ekipa
Ajzenpon Jesenice, četrta
Hrušica in peta Žirovnica.

Jeseničana odlična
v dviganju uteži
Daniel Djurić in Urban Mur sta se z državnega prvenstva v dviganju uteži
vrnila z medaljama.
Urša Peternel
Konec marca je v Cirkovcah
pod okriljem Powerlifting
zveze Slovenije potekalo 5.
državno prvenstvo v powerliftingu (dviganju uteži). Na
prvenstvu se tekmuje v troboju moči (združuje počep,
potisk s prsi in mrtvi dvig)
in potisku s prsi. Sodelovalo
je 53 tekmovalk in tekmovalcev iz sedmih slovenskih
klubov in pet gostov iz Italije. Uspešno sta nastopila
tudi Daniel Djurić z Jesenic
in Urban Mur s Hrušice, ki
sta se oba povzpela na zmagovalne stopničke.
Djurić je nastopil za kranjski klub KDU Karantanija in
v troboju moči osvojil prvo
mesto v kategoriji mladincev do 93 kg. Dvignil je 200
kg iz počepa, 135 potiska in
215 kg mrtvega dviga, skupni seštevek 550 kg je zadoščal za zlato medaljo.
Urban Mur (tudi predsednik zveze) s Hrušice pa je
nastopil za Društvo za
naravni bodybuilding iz
Grosuplja in dvignil 293 kg
iz počepa, 160 kg potiska
in 255 mrtvega dviga in s
seštevkom 650 kg osvojil
drugo mesto v kategoriji
članov do 83 kg. Med vsemi
tekmovalci ne glede na
kategorijo je to zadoščalo
za skupno tretje mesto. S
tem je izpolnil tudi normo
za evropsko prvenstvo, ki
bo decembra v Litvi.

Daniel Djurić je osvojil prvo mesto v kategoriji mladincev
do 93 kg.

Urban Mur s Hrušice je tudi predsednik Powerlifting zveze
Slovenije. / Foto: Al Ninič Čeak

Dva sprejema za Nika
Urša Peternel
Na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja Jesenice so pripravili sprejem za Nika Jerkovića, ki se je s svetovnih iger
specialne olimpijade v Abu
Dabiju domov vrnil z nazi-

Podjetje zastopnik

Ulica in hišna številka
Pošta in Kraj

vom svetovnega podprvaka v
namiznem tenisu. In čeprav
Nik ni več učenec šole, temveč obiskuje VDC Jesenice,
pa je športno znanje nabiral
prav na šoli s prilagojenim
programom, kjer so nanj
izjemno ponosni. Nika pa je

v svojem kabinetu sprejel
tudi župan Blaž Račič in mu
čestital. Glede na to, da je
tudi župan včasih rekreativno igral namizni tenis, sta
se dogovorila, da se v kratkem pomerita v prijateljskem športnem dvoboju.

0X XX XX XXX
Sprejem za svetovnega podprvaka v namiznem tenisu specialne olimpijade Nika Jerkovića
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Zanimivosti

Vrhunski koncert
ob dveh jubilejih
Pozavnist Domen Jeraša je v Kosovi graščini pripravil samostojni koncert.

Pravljičnost resničnosti na fotografijah
Člani Foto kluba Jesenice so 11. aprila v svoji Foto galeriji v
Mercator centru na Jesenicah odprli novo razstavo fotografij
z naslovom Pravljičnost resničnosti avtorja Franca Urbanije.
Je dolgoletni ljubitelj fotografije, član kluba od leta 1990. To
je njegova četrta samostojna razstava v tej foto galeriji, sicer
je veliko razstavljal tudi v drugih krajih. Tudi tokrat na fotografijah ostaja zvest motivom narave in gora, nekatere imajo posebno sporočilo na ekološko temo. Avtorja in njegove
fotografije je predstavil podpredsednik Foto kluba Jesenice
Janez Kramar, ki mu je tudi izročil priznanje za pripravljeno
razstavo. V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Jesenice. Fotografije bodo na ogled do 8. maja.

Janko Rabič
Združenje Glasbene mladine
Jesenice je 11. aprila v Kosovi
graščini na Jesenicah poskrbelo za vrhunski glasbeni dogodek. S samostojnim koncertom se je predstavil pozavnist Domen Jeraša z Jesenic.
Izvedbo programa je razdelil
na tri dele. Začel je s klasiko
J. S. Bacha, ki ga spremlja že
od študentskih let naprej.
Osrednji del so bile njegove
skladbe, ki jih velikokrat z
uspehom izvaja, k programu
pa je dodal še nekaj novega,
svežega. Ponovno je dokazal,
da je pravi virtuoz na tem instrumentu, iz katerega zna
izvabljati tudi nenavadne
zvoke. Za tokratni jeseniški
koncert je imel dva posebna
razloga. Dopolnil je okroglih
petdeset let, trideset let pa se
že profesionalno ukvarja z
glasbo, je prvi pozavnist Slovenske filharmonije.

France Urbanija

Kako uspešno reševati pritožbe
Domen Jeraša v Kosovi graščini

Kresovanja

Trideset let Kinološkega društva Jesenice

Na predvečer prvega maja bo v jeseniški občini potekalo več
kresovanj, in sicer pri Kampu Perun na Lipcah (dogajanje se
bo začelo ob 18. uri), pri Domu Pristava v Javorniškem Rovtu (začetek ob 20. uri) in tradicionalno kresovanje pri Koči
na Golici (z začetkom ob 20. uri).

V soboto, 4. maja, bo v Kampu Perun na Lipcah potekala
prireditev ob tridesetletnici Kinološkega društva Jesenice.
Pripravljajo nastop službenih in reševalnih psov, revijo psov
in izbor najlepšega psa, manjkala pa ne bosta niti srečelov
in živa glasba. Dogajanje se bo začelo ob 16. uri.

Ivanka Zupančič, prostovoljka
Janko Rabič

Pri predstavljanju ustvarjalcev časa, ki puščajo takšen ali
drugačen pečat v ožjem in
širšem prostoru, mi je vedno
v veliko pomoč poznavanje
res velikega števila ljudi, s katerimi se desetletja srečujem
ali jih kako drugače poznam.
In ko že mislim, da jih dobro
poznam, ugotovim, da se
motim. To se je izkazalo tudi
pri tokratni sogovornici Ivanki Zupančič z Jesenic. Je prostovoljka z veliko začetnico!
Za seboj ima 51 let dela na
področju prostovoljstva z velikim poudarkom na humanitarnih dejavnostih. Ko sem
jo iskal, da zapišem še kaj
več, kot sem že vedel o njej,
sem jo našel ... kje drugje kot
pri prostovoljnem delu. Na
Plavžu je v svoji krajevni skupnosti, kjer je predsednica
sveta, z velikim zadovoljstvom spremljala odziv krajanov na zdravstveno akcijo
meritev kostne gostote, ki so
jo pripravili v sodelovanju z
Društvom bolnikov z osteoporozo Jesenice. "Res sem
vesela dobre udeležbe," je dejala v pozdrav s pravim žarom ne le prostovoljke, ampak kar vnete aktivistke.
"Imajo priložnost, da nekaj

naredijo zase, da preverijo
svoje zdravstveno stanje."
In od kod Ivanki ves ta velik
čut do sočloveka, za pomoč
drugim? "Ne vem, imam občutek, da se že rodiš kot človek, ki imaš rad druge ljudi.
Da si srečen, če so drugi
srečni. Odraščala sem pri
stari mami in sem pomagala starejšim ljudem na polju
in pri drugih delih."
Ivanka se je najprej izšolala
za srednjo in višjo medicinsko sestro, pot usvajanja novih znanj jo je vodila do diplomirane organizatorke
dela. Zdravstveni poklic je
opravljala na oddelku za
zdravstveno in socialno varstvo v Železarni Jesenice,
kjer je imela na skrbi zdravje
delavcev. Poklicna pot jo je
kasneje vodila na različne vodilne položaje. Pred upokojitvijo je bila več let pomočnica
predsednika uprave Slovenske industrije jekla.
Poklicno delo se je v njeni
karieri večkrat prepletalo s
tistim v prostem času. Sprejemala je odgovorne prostovoljne funkcije v Območnem združenju Rdečega
križa Jesenice, kjer je bila
dvajset let predsednica, se-

daj je podpredsednica in
dela v nadzornem odboru.
Od osamosvojitve Slovenije
je članica občinskega štaba
Civilne zaščite, dva mandata
je bila občinska svetnica, vrsto let je aktivna v svoji krajevni skupnosti Plavž. Pomemben pečat v več mandatih pušča v glavnem odboru
Rdečega križa Slovenije.
"Pri tem sem res ponosna
na obdobje, ko sem bila
predsednica komisije za zbiranje denarja," poudarja. "Z
veliko vnemo sem se na
podlagi pridobljenih znanj
skupaj z drugimi lotila dela.
To so bili začetki danes
uspešnih in uveljavljenih
dobrodelnih akcij za pomoči
potrebne."
Vsega ne bi mogla delati, če
ne bi imela podpore moža
in družine. Tudi po smrti
moža pred petnajstimi leti
je našla notranjo moč, da je
nadaljevala s tem humanim
poslanstvom.
Po upokojitvi je pri Društvu
upokojencev Jesenice prevzela koordinacijo projekta Starejši za starejše in skupaj z
ostalimi prostovoljkami dosega izredne rezultate za višjo
kakovost življenja starejših.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja delavnice v
sklopu projekta Podjetniška kavica. V torek, 7. maja, ob 9.
uri bo prva delavnica z naslovom Kako uspešno reševati
pritožbe in reklamacije. Udeleženci se bodo naučili, kako
bolj učinkovito reševati pritožbe in reklamacije, kako ravnati
z jeznimi in nezadovoljnimi strankami, katere točke so
ključne za reševanje pritožb ... Naslednja delavnica Reševanje konfliktov bo 17. maja, 22. maja pa bodo na tretji majski
delavnici govorili o kadrovskih in drugih vidikih poslovanja
podjetja. Vse delavnice so brezplačne, a so obvezne prijave
na urska.luks@ragor.si ali 04 581 34 17. Projekt sofinancira
tudi Občina Jesenice.

Ustvarjalci

časa

(9.

del)

Ivanka Zupančič: enainpetdeset let predanosti
prostovoljstvu
Lani je bil slovenski projekt
deležen nagrade evropskega
parlamenta državljan Evrope.
Velik prispevek je prav jeseniški, še posebej Ivanke. Letošnja plaketa župana ob občinskem prazniku za to opravljeno delo pa jo je, kot je dejala, še posebej ganila.
"Velikokrat rečem, da ne
bom tega več delala, da sem
utrujena. Pa spet najdem
energijo in voljo. Če so drugi
s tem zadovoljni, sem tudi

jaz." Spodbudne besede namenja predvsem mladim:
"Prostovoljstvo je treba spodbujati. Pomembno je, da
vsakdo dobi čut do sočloveka.
S tem, ko to delaš, si zadovoljen tudi sam s sabo. Ni vse,
da delaš le za denar. Z njim
se ne da vsega kupiti, sreče in
zadovoljstva zagotovo ne."
Čeprav je bila upravičena do
nagrade oziroma denarnega
nadomestila za delo, je to
preprosto zavrnila.
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Mladi

Družine, ki jih
povezuje glasba
Festival glasbenih družin, na katerem nastopijo učenci jeseniške glasbene šole skupaj s svojimi
sorodniki, je znova navdušil.
Urša Peternel
Že osmo leto zapored so v
Glasbeni šoli Jesenice pripravili Festival glasbenih družin,
na katerem se vsako leto
predstavijo učenci šole skupaj s svojimi družinskimi člani. Tokrat je na oder v dvorani Kolpern stopilo kar 23
glasbenih družin oziroma 66
nastopajočih, od štiriletnega
Gorazda do babice z umetniškim imenom Baka Kića.
Koncert so razdelili na dva
dela, v prvem delu so se predstavile družine s klasično in
ljudsko glasbo, v drugem
delu pa z zabavno glasbo.

Ana, Maja in Miha Erjavec s Slovenskega Javornika in
ljudsko skladbo Čuk se je oženil

Glasbena družina Komloši je nastopila s skladbo There is a kind a hush. / Foto: Sašo Valjavec

Prvih pet let so
pripravljali koncert
glasbenih družin v
dvorani Lorenz, pred
dvema letoma pa je
koncert prerastel v
festival in se preselil v
dvorano Kolpern.

samo za učence glasbene
šole, še bolj in predvsem za
njihove starše; mnogi so na
oder stopili po dolgih letih.
Iz jeseniške občine je tokrat
nastopilo pet glasbenih družin: sestri dvojčici Lara in
Manja Potočnik z violino; iz
družine Erjavec Ana z violino, Maja pri klavirju in

Kot je ob tem dejala ena od
mentoric in povezovalka
programa Natalija Šimunović, skupno muziciranje v
družini ni šala, saj ne živimo več v časih, ko se je ob
večerih za mizo zbralo
sorodstvo in pelo ... Tako so
tudi priprave na koncert
družin lahko naporne, ne

Miha s harmoniko; iz družine Burnić Ariana s kljunasto flavto in Melina z violino;
iz družine Žuber mamica
Polona z violino in otroka
Katarina s klarinetom in
Martin s trobento; iz družine Komloši pa so nastopili
Dominik, Kristjan, Simona
in Leon.

Žubrovi: mamica Polona s Katarino in Martinom in
priredbo skladbe Sweet Dreams

Državni prvaki v košarki

Nastop za mamice ob materinskem dnevu
Ob materinskem dnevu so v Glasbeni šoli Jesenice pripravili nastop, na katerem so se predstavili vsi učenci prvega
razreda instrumenta. Skupaj jih je nastopilo kar 76.

Učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja so osvojili naslov državnih prvakov v košarki na prvenstvu
osnovnih šol s prilagojenim programom, ki je potekalo v Ljubljani.
Urša Peternel
S torto je ravnateljica Osnovne šole Poldeta Stražišarja
Jesenice pogostila člane šolske košarkarske ekipe, ki je
z nedavnega prvenstva
osnovnih šol s prilagojenim
programom v košarki prinesla pokal in zlate medalje.
Mladi košarkarji so pod vodstvom trenerja Braneta Štetnerja premagali vso konkurenco in se okitili z naslovom državnih prvakov. V
odlični ekipi so bili: Enej
Vidic, Emir Bajrič, Luka
Skumavc, Luka Ivanov, Dinno Muminović, Matic Potočnik ter edino dekle Karolina
Marčič. So učenci sedmega,
osmega oziroma devetega
razreda, po besedah trenerja
Braneta Štetnerja pa večji
poudarek učenju košarke

VABI K VPISU

NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

SKUPINSKI POUK
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let
BALETNI VRTEC – otroci, stari 4 leta
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let
BALET – otroci, stari 9–11 let
Zbiranje prijav za vpis bo potekalo v torek,
14. maja 2019, od 10. do 17. ure v prostorih Glasbene
šole Jesenice na Cesti Franceta Prešerna 48.

Glasbena šola Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, kljunasta
flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, kitara, harfa,
citre, tolkala, trobenta, pozavna, rog, tuba, petje, orgle.

Ekipa državnih prvakov v košarki
dajejo zadnja tri leta. "Smo
zelo majhna šola, v ostalih
šolah je veliko širša baza, a

Član ekipe Dinno Muminović je bil na
državnem prvenstvu izbran za najkoristnejšega
igralca. Dinno košarko trenira že sedem let, je
član Košarkarskega kluba Jesenice, posebej pa
se je razveselil majice in zapestnice ekipe
Olimpije in vstopnic za ogled tekem Olimpije.

naši učenci so se res borili,
pokazali znanje in srce," je
povedal Štetner, ki velik
poudarek daje predvsem
ekipnemu duhu. Uspešni
mladi košarkarji – najvišji,
Enej meri skoraj dva metra,
tudi ostali pa veliko ne zaostajajo v višini – so povedali,
da je bilo na tekmovanju
super, medse pa so lepo
sprejeli tudi edino dekle,
Karolino. Na državno prven-

stvo so se uvrstili po zmagi
na področnem tekmovanju,
na državnem prvenstvu pa
se je pomerilo devet najboljših ekip iz vse države. Ponosna na košarkarje je tudi
ravnateljica Aleksandra
Valančič, ki poudarja, da so
res športna šola, učenci so
uspešni v različnih športih,
od namiznega tenisa, badmintona, košarke do nogometa.

11

Jeseniške novice, petek, 26. aprila 2019

Zanimivosti

Dan za zdravje uspel
V Kolpernu je tudi letos potekal Dan zdravja, zdaj že tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto pripravi
Zdravstveni dom Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice in Zavodom za šport Jesenice.

Andersenov večer
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so se
pridružili šolam, ki z Andersenovim večerom
vsako leto počastijo spomin na Hansa Christiana
Andersena.

Urša Peternel
Dan zdravja je postal že tradicionalna prireditev, na kateri
obiskovalci vsako leto dobijo
koristne informacije o tem,
kako naj poskrbijo za svoje
zdravje. Izvedeli so vse o pripravi na porod in starševstvo,
spolnosti in kontracepciji,
ustnem zdravju, škodljivosti
e-cigaret, pomoči pri urinski
inkontinenci, zaščiti kože
pred soncem, preventivnih
programih pred rakom ...
Lahko so brezplačno opravili meritve krvnega sladkorja,
krvnega tlaka, mineralno-vitaminskega statusa, se stehtali ...
Tudi letos so na dogodku sodelovali reševalci nujne me-

Učenci Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice so
preživeli zanimiv večer v šoli.
Temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja so predstavljali reševalci splošne
nujne medicinske pomoči Urgentnega centra Jesenice.

Eden pomembnih preventivnih ukrepov pred rakom je
redno samopregledovanje dojk pri ženskah in mod pri
moških.

Parada učenja 2019 na
Stari Savi
Petnajstega maja bo tudi na
Jesenicah potekala Parada
učenja – Dan učečih se skupnosti 2019. Koordinatorka
parade je Ljudska univerza
Jesenice, na ta dan pa se
bodo udeleženci med 14. in
18. uro na trgu na Stari Savi
lahko sprehodili med informativno-svetovalnimi stojnicami, obiskali različne
ustvarjalne delavnice, si
ogledali odrske nastope
predstavnikov vseh generacij in sodelovali na številnih
drugih, za širšo javnost privlačnih aktivnostih. Parada
učenja je "sejem" priložnosti za učenje, pravijo na
Ljudski univerzi Jesenice, ki
je tudi koordinatorka Tedna
vseživljenjskega učenja
(TVU), ki bo potekal med
10. in 19. majem oziroma v
širšem terminu vse do konca junija.

Glasbena tržnica in
železarske igre
Danes, v petek, na trgu na
Stari Savi (v primeru dežja v
Kolpernu) Glasbena šola Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice pripravljate
glasbeno tržnico in železarske igre. Dogajanje se bo
začelo ob 9. uri

dicinske pomoči Urgentnega centra Jesenice s prikazom temeljnih postopkov
oživljanja in uporabe defibrilatorja.
Zavod za šport Jesenice je
poskrbel za skupinske vadbe, potekal je prikaz nordijske hoje.
Udeleženci so na trgu na
Stari Savi lahko opravili
tudi šestminutni test hoje,
ki ga je vodila fizioterapevtka Jasna Harej. Kot je povedala, na ta način ugotavljajo stopnjo telesne zmogljivosti. "Udeleženci karseda hitro hodijo šest minut, zatem pa izmerimo

prehojeno pot in pulz, da
ugotovimo intenzivnost
vadbe," je povedala.
Na dogodku so sodelovali
tudi dijaki zdravstvene
usmeritve Srednje šole Jesenice in študenti Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin.
Kot je dejala glavna organizatorka Ksenija Noč, vodja
Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice, se je dan zdravja dobro "prijel", saj je vsako
leto odlično obiskan, Jeseničani pa dobijo priložnost, da
na enem mestu brezplačno
opravijo različne meritve in
dobijo koristne informacije
za boljše zdravje.

Urša Peternel
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice so pripravili Andersenov večer, v
spomin na pisatelja in pesnika Hansa Christiana Andersena, ki je bil rojen 2.
aprila 1805. Večer so pripravile knjižničarka Barbara
Udrih in učiteljici razrednega pouka Irena Dolar in Kristina Vili. "Dejavnosti za
učence so potekale od 18. do
22. ure. Tema letošnjega večera je bila Znani in neznani Andersen. Učenci so posebej spoznali njegovo znano pravljico Palčica. Neznano pa jim je bilo, da je Andersen zelo veliko potoval

po svetu in je kar devet let
svojega življenja preživel v
tujini. Izvedeli so tudi, da so
njegove pravljice prevedene
v kar 190 svetovnih jezikov,
in s tem je bila povezana
tudi glavna naloga učencev
– razporejanje držav po kontinentih," je o večeru povedala Irena Dolar.
Na obisk je prišel tudi čarovnik, manjkala pa ni niti večerja.
"Učenci so s seboj prinesli
tudi knjigo, ki jo trenutno
berejo, in nekaj časa je bilo
namenjenega tudi branju,"
je še povedala Irena Dolar in
dodala, da so učenci na koncu pripravili tudi razstavo v
avli.
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Obnovljena učna pot
Naravoslovna in rudarska učna pot v Javorniškem Rovtu je obnovljena in označena z markacijami in
tablami. Dolga je enajst kilometrov, a je mogoče prehoditi tudi krajše odseke.
Urša Peternel
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) je v
sodelovanju s CŠOD Trilobit in Planinskim društvom
Jesenice ob financiranju
Občine Jesenice v sklopu
projekta Pohodništvo v občini Jesenice obnovila Naravoslovno in rudarsko učno pot.
Gre za učno pot, ki so jo uredili pred dvajsetimi leti, na
njej pa obiskovalec spozna
geologijo, rastlinstvo, živalstvo, zgodovino rudarjenja in
izrabo vodne energije na
območju med Belsko planino in Javorniškim Rovtom.

Na tablah so zanimive informacije o tem območju.

V soboto, 11. maja, bo organiziran promocijski
pohod po obnovljeni poti. Zbor bo ob 9. uri
pred Občino Jesenice, od koder bo organiziran
avtobusni prevoz v Javorniški Rovt. Bolj zagreti
pohodniki bodo s strokovnim vodnikom lahko
prehodili celo pot, manj zagreti pa bodo lahko
šli po krajši poti. Pohod se bo končal na Pristavi,
kjer bo udeležence čakala enolončnica.
Udeležba ne izletu je brezplačna, a so zaradi
omejenega števila mest prijave obvezne na
nina.kobal@ragor.si ali 04 581 34 16.

Štiri do pet ur hoje
Pot je dolga okrog enajst
kilometrov, njen obisk pa
traja od štiri do pet ur. Izhodišče je pred domom CŠOD
Trilobit in vodi mimo zajetij
Malega in Velikega Javornika s krajšim slepim krakom
do rudnikov mangana, nato
pa proti Medjemu dolu, kjer
se pod Sečo usmeri proti
zahodu pod Belsko planino
do Konjskih peči in mimo
Lipen do Pristave. Skozi

Izhodišče je pri domu CŠOD Trilobit, kjer stoji tudi vstopna tabla.
Javorniški Rovt se nato vrne
na izhodišče.
"V sklopu obnove smo zagotovili prehodnost poti, v
nekaterih delih naredili enostavne stopnice, na izpostavljenem odseku obnovili varo-

vala in zamenjali jekleno vrv.
Pot smo markirali z oznako
za lokalne pešpoti, rumeno
markacijo in prekrižanimi
kladivi kot simbolom rudarstva. Pot je bila označena
tudi z rumenimi usmerjeval-

nimi tablami. Ob postavitvi
poti je bilo vzdolž poti postavljenih enajst informacijskih
tabel, ena tabla z razlago razgleda in vstopna tabla ob
Domu Trilobit," je povedala
Nina Kobal z RAGOR-ja.

Pot je primerna za vodenje
šolskih skupin CŠOD Trilobit, obiskovalec pa jo lahko
prehodi tudi samostojno, saj
markacije in usmeritve zagotavljajo odlično orientacijo,
informacijske table pa podajajo vsebino tematskih točk.
"Pot je morda res malce dalj-

ša, vendar je še vedno primerna za družine in manj zahtevne pohodnike, ki na tak način
lahko preživijo tematsko
obarvan dan s pestrimi vsebinami s področja naravoslovja
in rudarstva. Možen je tudi
obisk na krajših odsekih," je
povedala Kobalova.
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Možnost zdravstvenega
letovanja za otroke
Jeseniški otroci se lahko letos poleti udeležijo zdravstvenega letovanja na
morju ali v hribih, ki ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Urša Peternel
Tudi letos poleti Društvo
prijateljev mladine Škofja
Loka organizira zdravstvena
letovanja na morju ali v hribih za otroke in mladostnike z območja Jesenic. Kot je
povedala Jelka Jelovšek Srebot, lahko kar 87 otrokom z
zdravstveno indikacijo ponudijo letovanje, ki ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Letovanje dodatno sofinancira tudi občina.
Letovanje je namenjeno
otrokom in mladostnikom z
zdravstveno indikacijo, torej
takšnim, ki so pogosteje bolni. »Veliko staršev niti ne
ve, da pediater lahko napiše
predlog za zdravstveno leto-

Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok
oziroma mladostnik med 5. in 19. letom starosti,
če je bil v času od preteklega razpisa (od 16. 2.
2018 do 1. 3. 2019) večkrat bolan – ima vsaj dva
zapisa v zdravstveni karton ali če je bil zaradi
bolezni hospitaliziran.
vanje, če je bil otrok dvakrat
na leto pri zdravniku, četudi
le zaradi viroze,« je dejala
sogovornica. V DPM Škofja
Loka bodo zato, kot je napovedala, prek jeseniških
osnovnih šol skušali o tej
možnosti informirati starše,
prav tako pa navezati boljše
sodelovanje z zdravniki. Velika škoda namreč je, da bi
javni denar, namenjen boljšemu zdravju jeseniških

otrok, ostal neporabljen. Žal
se je tako zgodilo lani, ko je
možnost zdravstvenega letovanja izkoristilo le enajst
otrok z območja Jesenic,
lahko pa bi jih kar 87. Za
primerjavo: z ostalih območij Gorenjske so bila vsa mesta skoraj v celoti zapolnjena. Po besedah Jelke Jelovšek Srebot so letovanja prijetna in otroci, ki se jih udeležijo, zares uživajo.

Kolesarski izlet v
spomin na Jureta Robiča
Okoli petnajst kolesarjev je kljubovalo vremenu na tradicionalnem
kolesarskem izletu v spomin na ultramaratonskega kolesarja Jureta Robiča.
Andraž Sodja
V organizaciji Zavoda za
šport Jesenice se že devet let
odvija spominski kolesarski
izlet v spomin na tragično ponesrečenega ultramaraton-

skega kolesarja Jureta Robiča. Kot je povedal vodja izleta,
Gaber Šorn izlet organizirajo
vedno v začetku aprila okoli
Juretovega rojstnega dne, 10.
aprila, letos pa bi praznoval
54. rojstni dan. Letos je orga-

Postavili so dve novi tabli, na katerih ljudje skozi izseke iz
Juretovega dnevnika lahko preberejo, kaj je doživljal ob
ekstremnih naporih in kdo je pravzaprav bil.

KONČANA JE
HOKEJSKA SEZONA
2018/2019!
Spoštovani navijači, pokrovitelji in podporniki jeseniškega hokeja!
Za nami je devet mesecev hokejske sezone. V ligi AHL smo zasedli končno četrto mesto
med 17 klubi iz treh držav. Odigrali smo več kot 50 tekem, najboljši strelec ekipe je Tadej
Čimžar. Povprečna starost ekipe je 23 let, bili smo najbolj učinkovita ekipa lige, naš vratar
Matt Climie je bil izbran za 4. najkoristnejšega igralca v ligi. Z uvrstitvijo v polfinale smo
dosegli zastavljeni cilj iz začetka sezone, zaradi biližine finala pa seveda ostaja grenak
priokus, vendar pa tudi ponos, saj so igralci na ledu dali od sebe 120 %, šli so čez svoje
zmožnosti in pokazali pravi ekipni duh in način, kako se bori za dres ekipe Jesenic. V zadnjih dveh mesecih je ekipa močno dvignila nivo svoje igre ter z dejanji na ledeni ploskvi
dokazala, da naš slogan ENA EKIPA, ENO SRCE ni zgolj slogan, ampak način našega delovanja. Ponosen sem na naše igralce, strokovni štab in pa seveda naše navijače, ki so zopet
pripravili odlično vzdušje na naših domačih tekmah. Jeseniški hokej bo zablestel v polnem sijaju, ko bo mesto s svojimi dejanji ponosno podpiralo klub, ki ima zgodovino, tradicijo, uspehe in je največji promotor mesta doma in v Evropi, hkrati pa je klub, ki v svojem imenu nosi ime Jesenice in je na Gorenjskem praktično edini športni kolektiv, ki v
svojo dvorano lahko privabi 4.000 navijačev.

HVALA VSEM, KI STE SKUPAJ Z NAMI USTVARJALI POZITIVNO ZGODBO
JESENIŠKEGA HOKEJA!

nizatorjem in kolesarjem ponagajalo vreme, zaradi tega je
bila udeležba nekoliko manjša, tako so se izleta udeležili
resnično tisti najbolj zavzeti,
ter prijatelji in sorodniki. "Letos pa smo izlet združili še z
odkritjem informacijsko spominskih plošč na počivališču
v Rutah - Gozd Martuljku. Ta
izlet bo ostal v načrtih zavoda
za šport Jesenice, saj prijateljem in na sploh kolesarjem,
ki spoštujejo Juretove dosežke pomeni veliko, želimo pa
si, da se ga v prihodnje udeleži več kolesarjev," je še dodal
Šorn. Tabli je odkril kranjskogorski župan Janez Hrovat. "Ljudje si lahko na teh
tablah skozi izseke iz Juretovega dnevnika preberejo, kaj
je doživljal ob ekstremnih
naporih in kdo je pravzaprav
bil," je dejal.

Na pediatričnem oddelku
Splošne bolnišnice Jesenice
so se razveselili posebne
donacije: dveh akumulatorskih avtomobilčkov, s katerimi se bodo mali bolniki
lahko vozili po avli oddelka.
Vozili BMW coupe M4 sta
bolnišnici podarila olimpijca, smučarski skakalec Damjan Fras in Ivo Čarman z
družinama. Kot sta dejala,
na ta način želijo narediti
nekaj dobrega za otroke.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDRSKA ULICA 4, JESENICE

Dva avtomobilčka za
pediatrični oddelek
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SUDOKU jn 7

Solate z jajci

Sudoku s končno rešitvijo

1 9
2
8

4
1

6

So okusne, nasitne in osvežujoče. Pripravimo jih k mesnim jedem ali pa kot samostojne jedi za
malice ali večerje. In še meni za brezmesni piknik: domač kruh, razni siri ali namazi, jajčna solata,
pivo in praženi mandlji za posladek.

4

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

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=I, 2=O, 3=Č, 4=U, 5=Z 6=E 7=N, 8=T, 9=S), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je TRIATLON.

Jelka Koselj
Solata s sirom, jajci
in šampinjoni
Za 4 osebe: 20 dag edamca, 4
trdo kuhana jajca, 4 šampinjoni, 8 črnih oliv iz kozarca in
poper iz mlinčka; za poliv pa:
1 grški jogurt, 1 žlico kisle smetane, 1 žličko gorčice, 2 žlici
oljčnega olja, ščep soli in za
posutje sesekljan drobnjak,
peteršilj ali čemaž
Sir zrežemo na kocke, šampinjone na lističe, jajca pa na
četrtine. Sir in gobe damo

bučnega olja, kis, žličko gorčice in 2 sesekljani šalotki
Paradižnike in jajca zrežemo
na koščke ali krhlje. Gomolj
zelene (lahko je večji in ga
potem malo kuhanega uporabimo še za druge jedi, kot
npr. paniranega in ocvrtega)
operemo pod tekočo vodo in
ga na pol trdo skuhamo (20
minut). Nato gomolju ostrgamo kožo. Ohlajen gomolj
narežemo na tanke listke.
Listke zvijemo kot 'škrnicelj'.
Na sredino 'škrniclja' damo
bučno seme in vejico peteršilja. V skledo damo paradižnike in jajca, polijemo s polivom in v solato zataknemo
'škrniclje' iz zelene. Po vrhu
solate posujemo še sesekljana bučna semena.

mešano v plitvo skledo, nanje
položimo jajca in jih malo
popopramo. Sestavine za
poliv dobro zmešamo in polijemo po solati. Solato posujemo s sesekljanim drobnjakom, peteršiljem ali čemažem in obložimo z olivami.

Solata s paradižniki, jajci
in gomoljno zeleno
Za 4 osebe: 4 srednje debele
paradižnike, 4 trdo kuhana
jajca, 30 dag gomoljne zelene,
bučna semena in vejice peteršilja; poliv: sol, poper, 4 žlice

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je NA KAZINSKI VRT POD KOSTANJE. Spon
zor križanke je Restavracija Kazina Meta Janc, s. p., Cesta
železarjev 9, Jesenice, tel. 04 583 76 30. Nagrajenci so: 1.
kosilo za dve osebi: Dragica Skumavc, Dovje; 2. kosilo za
dve osebi: Marko Zaplotnik, Vrbnje; 3. pica: Marija Drobič,
Kamna Gorica; 4. pica: Sonja Černe, Blejska Dobrava. Česti
tamo, za nagrade se oglasite v Restavraciji Kazina na Jeseni
cah, nagrada velja največ tri mesece.

šne druge zelene solate ali
radiča, 1–2 šalotki ali čebuli, 4
žlice oljčnega olja, sol in kis
Rjavo lečo preberemo, operemo v hladni vodi in skuhamo. Pred kuhanjem je ni treba namakati. Vre naj počasi,
približno 45 minut. Proti
koncu kuhanja jo osolimo.
Nato jo odcedimo. V skledo
damo na sredino lečo, vmes
posujemo narezano šalotko
ali čebulo. Okrog sklede položimo oprane liste motovilca
ali solate in na pol prerezana
jajca. Na jajca položimo sardone. Jed polijemo z oljem in
kisom. Solate ni treba soliti,
ker je leča že slana in sardoni
močno slani.
Namig: Namesto sardonov
so lahko druge prekajene
ribe: postrv, losos, sled.
Dekoracija: jajce – jurček: klobuk pomočimo v mleto sladko
papriko; črna redkev s pokrovom: izdolbemo in napolnimo
s skuto, kislo smetano in naribano redkvijo ter začimbami
(sol, poper, kumina).

Solata z lečo, jajci
in sardoni
Za 4 osebe: 20 dag rjave leče,
4 trdo kuhana jajca, 8 slanih
filetov sardonov, vloženih v
olju, malo motovilca ali kak-

Sponzor križanke je LU Jesenice (www.lu-jesenice.net) – koordinator Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) in Parade
učenja, ki bo v sredo, 15. maja 2019, od 14. do 18. ure na Stari Savi. Nagrade za reševalce križanke: 1. nagrada: dežnik +
USB-ključek (8 GB), 2. nagrada: zložljiv nahrbtnik, igra spomin in parkirna ura, 3. nagrada: knjiga Zdravljica in njena pot
v svet + igra Tangram, 4. nagrada: ožemalnik limon in ovratni šal, 5. nagrada: peresnica in žepni kalkulator.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

TORBA ZA
POTOVANJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

IME
AMERIŠKE
IGRALKE
JOLIE

OSREDNJI
DEL
TEMPLJA

OLGA
ČEČKOVA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 6. maja 2019, na Go
renjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.
IME NAŠEGA
BAS
KITARISTA
PENZEŠA PRI
BELIH
VRANAH

ČEŠKI HOKEJIST IGRAL
V NHL
(JAROMIR)

UROŠ
LAJOVIC

RESNOBA, TIP ČEŠKEGA
ODGOVORNA AVTOMOBILA
ZNAMKE
ZAVZETOST
ŠKODA

2

KDOR KAJ
OZNAČUJE
KRAJ V SLOVENSKIH
GORICAH
NIKO
GORŠIČ

1

SILVO
TERŠEK

13

STAROGRŠKI
UČENJAK

OČESNA
BOLEZEN,
KATARAKTA
SIMBOL
DRŽAVE

PAJČOLAN,
TANČICA

KDOR IZBIRA,
IZBIRALEC

ŽGANJE Z
JANEŽEM

OBIŠČITE
NAS NA
STARI SAVI,
IMELI SE
BOMO LEPO

PRITLIKAVA
BITJA V
PRAVLJICI
SNEGULJČICA

IZKORIŠČEVALEC,
ODERUH

LINO
VENTURA

GMAJNA.
GOZD

SREČANJE
NEKDANJA
STARIH IN ITALIJANSKA
MLADIH NA
POPEVKAENEM MESTU RICA (RITA)
SPODNJI
DEL NOGE

GOZDNI
GLODAVEC
VEVERIČJE
VELIKOSTI

3

ODVETNIŠTVO
RED PTIČEV
NOČNIH PLENILCEV
PRVA
GREŠNICA

NADAV

PREDSTOJNIK SAMOSTANA
RADKO
POLIČ

SLOVARČEK:
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3
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4

7

5
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6

1

MADŽARSKI
PISEC (ARON,
1897 DO 1966)
VELIK VODNI
ZBIRALNIK

5

7

5

MOŠKA
SPOLNA
CELICA

????
ONDINA
KLASINC

8

6

ZAČETEK
ŠOLANJA
SKRAJNI DEL
POLOTOKA

EKSPRESNA
KAVA (POG.)

ZBOR OSMIH
PEVCEV
REKA NA
ZAHODU
RUSIJE

SINKO

IZDELOVALEC
OKEN

VRSTA,
ZNAČILNA
OBLIKA
POJAV
NA VRELI
TEKOČINI
IME PESNIKA
MERMOLJA

NENORMALEN
ČLOVEK

4

STRAN

LESENA
STENSKA
OBLOGA

5

14

3

13

9

5

10

2

11

14

DRAGO KOS

LASTNIK
KAVARNE
ŽENSKO
POKRIVALO
PRI SLOV.
NARODNI
NOŠI

PODZEMELJSKI HODNIK
IZRAELSKI
POLITIK
DAJAN

6

11

SHRAMBA
ZA
KURJAVO,

14

10

NAPIS
NA KRISTUSOVEM
KRIŽU

KROŽNA
MIŠICA
ZAPIRALKA

MOĆVIREN
NIŽINSKI
SVET

IME SLOV.
HUMORISTKE
PUTRIH

RASTLINA
KISLICA
IZRASTEK NA
ROKI ALI
NOGI

KUHINJSKA
POSODA
IME VEČ
NORVEŠKIH
KRALJEV

7

KAREL
OŠTIR

KEMIJSKI
ZNAK ZA
LITIJ

DRAGO
ULAGA

OTEPALNIK

1

SLOVENSKI
IGRALEC
PRIMOŽ

KLAVIR

KRAJŠA OBLIKA IMENA
TUGOMER

DVOM
(ZASATR.)

9

NAŠ KIPAR
BOGDAN
????
MEŠKO

8

VRSTICA
IZ KORANA

12

SFINKTER: mišica zapiralka, OLAF: ime več norveških kraljev, OKSALIS: rastlina kislica, ERATOSTEN: starogrški učenjak,
PAVONE: nekdanja italijanska pevka(Rita), KOG: kraj v slovenskih goricah ESPRESSO: ekspresna kava (pog.), TAMASI: madžarski pisec (Aron)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 7 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ

15

Jeseniške novice, petek, 26. aprila 2019

Prireditve
Dogodki od 26. aprila do 17. maja
TRG NA STARI SAVI ali KOLPERN, KASARNA, GLASBENA ŠOLA
JESENICE, od 9. do 12. ure

Proslava praznika Dneva boja proti okupatorju in Praznika dela

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

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Pomladni koncert ženskega pevskega zbora VEČERNA
ZARJA
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA,
ob 18. uri

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

Pričetek kuhanja oglja na Koroški Beli
KOPIŠČE ZA ŠTEFELINOVO NOVINO POD KOZJIM HRBTOM,
ob 18. uri

Sobota, 27. aprila
Prikaz in postavitev manjše kope
KOPIŠČE ZA ŠTEFELINOVO NOVINO POD KOZJIM HRBTOM,
ob 11. uri

Koncert Lare Jankovič: »Kako diši svoboda, kakšne barve je
mir?« (prireditev ob dnevu upora proti okupatorju)
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Ponedeljek, 29. aprila
Aktivnosti za mlade v času šolskih počitnic (kegljanje,
namizni tenis, trim steza …)
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, cel dan

Torek, 30. aprila
Kresovanje 2019, program z živo glasbo, prižig kresa
KAMP PERUN LIPCE, ob 18. uri

Kresovanje 2019, program z živo glasbo
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 20. uri

Tradicionalno kresovanje na Golici
KOČA NA GOLICI, ob 20. uri

Sreda, 1. maja
Budnica s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska Gora
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, od
8.30 dalje

Prireditev ob prazniku dela
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 12. uri

Praznovanje 1. maja – praznika dela
TERASA RESTAVRACIJE KAZINA, od 14. ure dalje

Sobota, 4. maja
Živa glasba z najlepšim razgledom in ansamblom FUL GAS
Zgornja postaja žičnice Španov vrh, od 11. do 17. ure (ta dan bo obratovala žičnica Španov vrh)

Prireditev ob 30-letnici Kinološkega društva Jesenice, nastop
službenih in reševalnih psov, revija psov in izbor najlepšega
psa, srečelov in živa glasba
KAMP PERUN LIPCE, ob 16. uri

Nedelja, 5. maja
Popoldan s konji na Kmetiji Smolej: jahanje, vožnja s kočijo,
kmečka pogostitev
KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO, od 14. do 19. ure

Ponedeljek, 6. maja
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja:
GRADOVI SLOVENIJE
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob
19. uri

Torek, 7. maja
Brezplačna delavnica: Kako uspešno reševati pritožbe in
reklamacije
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 12. ure

Sreda, 8. maja
Odprtje fotografske razstave Matjaža Vidmarja, člana FD
Jesenice, z naslovom #Slovenija
FOTO GALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA JESENICE, ob
19. uri

STIK Jesenice – Čas in prostor za STIK mladih Lgbt+* oseb;
STIK skupina je namenjena pogovorom, debatam,
vprašanjem
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Med otroki na črni celini
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri

Četrtek, 9. maja
Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945,
odprtje gostujoče razstave
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Petek, 10. maja
6. športno srečanje jeseniških srednjih šol ob dnevu Evrope
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 10.30

Srečanje bralnega kluba, ki ga bo vodila Monika Sušanj
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Slavnostni koncert in proslava ob 145-letnici jeseniških godb
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

www.gorenjski-glas.si

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Petek, 26. aprila
Tržnica na Stari Savi – glasbena tržnica in železarske igre

Koncert Lare Jankovič z naslovom Kako diši svoboda,
kakšne barve je mir? bo v jeseniškem gledališču v soboto,
27. aprila, ob 19.30.
Dobrodelni koncert za otroke iz socialno ogroženih družin:
GHB bend in »A možda i nije« – Yugo nostalgika
BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 20. ure dalje

Sobota, 11. maja
Delavnica EVENTATION – Tekmovanje za sponzorirano
izvedbo dogodka
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 9. uri

Kolesarjenje med narcisami v Planini pod Golico
PARKIRIŠČE POD ŽIČNICO, ob 9. uri

Strokovno voden pohod po Naravoslovni in rudarski učni
poti v Javorniškem Rovtu
JAVORNIŠKI ROVT, CŠOD TRILOBIT, ob 9. uri

Parada orkestrov na Stari Savi

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Vsak torek ob 10. uri Črkovna igra Križemkražem

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska
liga v kegljanju
Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvorani Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu
Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana
Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja je vsak teden sproti
objavljen na spletni strani www.zsport-jesenice.si

TRG NA STARI SAVI, ob 15. uri

Sankstart – odprto prvenstvo v startu s sanmi na koleščkih
PLANINA POD GOLICO, PARKIRIŠČE POD ŽIČNICO, ob 16. uri

Pozdrav pomladi z živo glasbo, z ansamblom FUL GAS
BAR ŽIČNICA V PLANINI POD GOLICO, ob 17. uri

PREMIERA Goran Gluvić, VIDEOKLUB, komedija v izvedbi
CUDV Radovljica in GTČ Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Ponedeljek, 13. maja
Družabno srečanje z znanimi ljudmi in proslava dneva
zmage nad fašizmom in dneva Evrope
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Sreda, 15. maja
PARADA UČENJA 2019
TRG NA STARI SAVI, od 14. do 18. ure
Za družine brezplačno:
KASARNA NA STARI SAVI, od 9. do 18. ure
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure

Možganska aerobika – delavnico vodi Ana Samsa
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Koroška Bela (Trebež)–Jesenice (Ukova) – voden pohod po
pomolih – sprehajalna pot nad Jesenicami
Odhodno mesto v Trebežu, ob 17.30

Predstavitev knjige Gorenjske družine v 18. stoletju
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

OPERA POD ZVEZDAMI, večer opernih arij v izvedbi Irene
Yebuah Tiran, Mojce Bedenik, Dejana Herakovića, Blaža
Gantarja in Darje Mlakar
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

Četrtek, 16. maja
Predstavitev Javnega razpisa o dodeljevanju državnih
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v
občini Jesenice v letu 2019
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN V I. NADSTROPJU, ob 10. uri

Moj Kino – predstave se vrstijo od 15. ure dalje
KINO ŽELEZAR JESENICE

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: ddr. Verena
Perko "Jeruzalem in judovsko prekletstvo"
KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri

Petek, 17, maj
Projekcija nagrajenih fotografij mednarodne krožne razstave
Ljudje sveta 2019 in podelitev nagrad nagrajencem iz
Slovenije
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Nastop harmonikarjev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Aktivnosti za osnovnošolce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek in vsako sredo v mesecu, ob 16. uri:
Nemške igralne urice
Vsak torek v mesecu ob 16.30: Angleške igralne urice
Vsaka sreda v mesecu od 17. do 18.30: Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek v mesecu od 17. do 17.45: Ure pravljic
Zadnji četrtek v mesecu od 18. do 18.45: Lepo je biti bralec
Vsak petek v mesecu od 10. do 10.45: Brihtina pravljična dežela
Zadnji petek v mesecu ob 17. uri: Berem s kužkom

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

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

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
Vsak ponedeljek ob 16. uri Kuharske delavnice (pecivo, lazanja,
palačinke)
Vsak četrtek ob 16. uri Ustvarjalne delavnice (izdelovanje pomladanske dekoracije in motivov)
Vsak petek ob 16. uri Filmsko popoldne
29. in 30. 4. ter 3. 5. od 8. do 14. ure – počitniški program
Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ –
Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam
Vsak petek, ob 18. uri: POMLADNI JOGA FLOW, vodena vadba
z Ano Pirih – obvezne prijave na 031 416 180

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
1.–5. 5. 2019 Prvomajski oddih v Poreču
9. 5. 2019 Škisova tržnica (Ljubljana)
11. 5. 2019 Eventaton

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: ogled razstave »ISLANDIJA
IN ŠKOTSKA« fotografa Nika Bertonclja, ki je v objektiv ujel najlepše
naravne trenutke teh pokrajin

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka med 10. in 12. ter 16. in 18. uro: ogled fotografske
razstave Franca Črva ob 90-letnici: ŠPORT SKOZI ČAS

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Ob predhodni najavi in ob javnih prireditvah: ARHITEKTURA:
7. območna gostujoča fotografska razstava OI JSKD Jesenice in
Foto kluba Jesenice
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Meteorit v središču pozornosti
Četrti Dan znanosti in fantastike Meteorita je bil v znamenju desete obletnice padca meteorita na Mežaklo. V avli in dvorani Kina Železar je bila na ogled
razstava Od meteoritov do črnih lukenj, pestro pa je bilo tudi osrednje sobotno dogajanje na Čufarjevem trgu. Glavni organizator je bilo Društvo za
promocijo znanosti in fantastike Meteorita, sodelovalo je tudi Društvo za razvoj turizma Jesenice, prireditev pa je sofinancirala Občina Jesenice.

Pohoda do mesta najdbe prvega kosa meteorita se je udeležilo petnajst pohodnikov, tudi najditelja Jožef Pretnar in
Bojana Krajnc. / Foto: Janko Rabič

V avli kina je bila ves teden na ogled razstava Prirodoslovnega muzeja Slovenije z
naslovom Od meteoritov do črnih lukenj, v dvorani pa planetarij. Potekali so tudi
vsakodnevni vodeni ogledi. / Foto: Tina Dokl

Veliko zanimanja obiskovalcev je vzbudil eden od
originalnih kosov meteorita Mežakla. / Foto: Tina Dokl

Izziva v metanju "meteorita" se niso ustrašile zvezde Chorchyp, Klemen Bunderla in Jernej
Kuntner (na sliki skupaj s Simonom Habjanom in Gregorjem Vidmarjem iz ekipe
organizatorjev in superjunakinjo Meteorito). / Foto: Tina Dokl

Tudi letos kopa na Koroški Beli
Kulturno društvo Možnar Koroška Bela tudi letos pripravlja prikaz kuhanja oglja v oglarski kopi, ki so
jo pripravili na kopišču za Štefelinovo novino na Koroški Beli. Kuhanje oglja se bo začelo danes, v
petek, 26. aprila, ob 18. uri.
Andraž Sodja
Blansko Kulturno društvo
Možnar, ki že vrsto let skrbi
za ohranjanje starih običajev
na Koroški Beli, tudi letos, že
osmo leto zapored, pripravlja
tradicionalno kuhanje oglja v
oglarski kopi, ki so jo zgradili na kopišču za Štefelinovo
novino pod Kozjim hrbtom
na Koroški Beli. Kuhanje
oglja, ki je bilo nekoč razširjena dejavnost na Gorenjskem zaradi velikih potreb

Oglje bodo blanski oglarji predvidoma kuhali do
4. maja. Ob tem velja omeniti, da je oglarstvo
dejavnost, ki je vpisana v register nesnovne
kulturne dediščine v Sloveniji.
fužin po oglju, se je odvijalo
na tradicionalnih kopiščih,
ki jih najdemo po številnih
gorenjskih gozdovih, zaznamuje pa jih značilna temna
zemlja, polna ostankov oglarske dejavnosti.

Kuhanje oglja se bo začelo
danes, v petek, 26. aprila, ob
18. uri, organizatorji pa obiskovalce prosijo, da se do
kopišča odpravijo peš skozi
Koroško Belo in da imajo
ustrezno obutev.

Kot še dodajajo, bodo jutri, v
soboto, 27. aprila, ob 11. uri s
pomočjo otrok postavili miniaturno kopo, ki bo sestavljena samo iz bezgovega lesa.
"Če nam bo uspelo, bomo
potem nekaj tega oglja podarili Osnovni šoli Koroška
Bela in vrtcu Koroška Bela,
da bodo imeli material za
likovno ustvarjanje, saj naj
bi bilo po starih zapisih ravno bezgovo oglje najbolj primerno za risanje," so še
povedali v KD Možnar.

S kopo na Koroški Beli ohranjajo stoletja staro tradicijo
kuhanja oglja v tradicionalnih oglarskih kopah, ki jih je bilo
nekoč na stotine, da so lahko zadostili potrebam fužin po
oglju. / Foto: KD Možnar

