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Priznanja
za Gvažarjev
šnops

www.gorenjskiglas.si

Pohodniška karta
Razgledni Španov vrh, Golica,
kraljica narcis, Po samotnih
pašnikih, Vajnež, Cvetlična Belska
planina, Potep po Mežakli, Soteska
Vintgar, Iz mesta v hribe in
Sprehod po mestu – to je devet
zanimivih izletov po pešpoteh, na
katere vabi nova pohodniška karta
Jesenic.

Ines in Janez Sterle s Koroške
Bele sta za svoja žganja
znova prejela najvišja
priznanja na ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij.
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Jubilej glasbene šole

Naslov se je vrnil
na Jesenice!

Ob sedemdesetletnici Glasbene šole Jesenice so pripravili slavnostni koncert, ki je bil prava glasbena
in baletna poslastica. Nastopili so najboljši učenci glasbe in baleta.
Urša Peternel
V dvorani jeseniškega gleda
lišča je potekala osrednja
slovesnost ob sedemdesetle
tnici Glasbene šole Jesenice.
V sedmih desetletjih se je v
šoli zvrstilo veliko generacij
otrok, nešteto nastopov in
koncertov in številnih učite
ljev, ki so svoje bogato zna
nje prenašali na mlajše ro

dove. Da so k sedemdesetle
tnemu mozaiku prispevali
tako učitelji, učenci, starši
kot zvesti poslušalci, je pou
darila tudi ravnateljica šole
Martina Valant v slavnos
tnem nagovoru. Dejala je, da
so v šoli ponosni na napre
dek čisto vsakega učenca,
najboljše pa usmerjajo na
pot nadaljnjega glasbenega
šolanja; tako kar osemnajst

nekdanjih učencev šole obi
skuje srednjo glasbeno šolo
ali celo akademijo.
V letošnjem jubilejnem letu
so pripravili vrsto dogodkov,
med drugim so izdali kole
dar, organizirali Festival
družin, učenci šole so kot
solisti nastopili na koncertu
pihalnega orkestra, ob sre
čanju harmonikarskih
orkestrov so pripravili tudi

V državnem prvenstvu so jeseniški hokejisti v
treh korakih osvojili novo zvezdico.

razstavo o harmonikarskem
oddelku. V sklopu abonma
ja so letos pozornost name
nili jeseniškim glasbeni
kom, že tradicionalen je tudi
koncert dijakov in študentov
in koncert učiteljev. Izdali
so tudi zbornik in zgoščen
ko s posnetki učencev ter
priročnik za korepetitorje
baleta.
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Matjaž Klemenc
V jeseniškem taboru je bilo
razočaranje po izpadu v
polfinalu AHL, a hitro so se
osredotočili na finale držav
nega prvenstva in naglas
povedali, da si naslov spet
želijo vrniti v Podmežaklo.
Za zvezdico so se borili z
Olimpijo in jo osvojili v
treh korakih. Na prvi tekmi
v Tivoliju je s tremi zadetki
izstopal Jaka Ankerst. Že

na drugi, predvsem pa na
tretji tekmi je bila Olimpija
vse bolj nevarna. Drugo
tekmo so varovanci Nika
Zupančiča dobili s 6:3, tre
tjo pa s 4:3 po podaljšku, z
neverjetnim golom Mihe
Logarja. Za razliko od sezo
ne 2014/15 letošnji naslov
ni presenečenje. Čez celo
tno sezono so delali trdo in
trud mora biti poplačan.
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SKEI – sindikalna podružnica podjetja SIJ Acroni in Občina Jesenice

VLJUDNO VABITA NA

PRVOMAJSKO SREČANJE
NA PRISTAVI
NAD JAVORNIŠKIM ROVTOM

1. maja 2017 od 12. ure dalje.
V kulturnem programu bo sodeloval
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.
Slavnostna govornica bo
Ana Jakopič, sekretarka pri Zvezi svobodnih
sindikatov Slovenije (SDOS).

Na slavnostnem koncertu ob 70-letnici so se predstavile tudi baletke baletnega oddelka. / Foto: Primož Pičulin

Za dobro voljo, hrano in pijačo bo poskrbljeno.
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Sumida Slovenija se
razvija in širi

Registracija mopedov

Za zdravje skrbim ...

Od 1. maja naprej morajo
biti mopedi s konstrukcijsko
hitrostjo do 25 km/h registrirani. Za mopede, ki so novejši od štirih let, zadošča
registracija, za starejše pa
morajo lastniki opraviti tudi
tehnični pregled.

... z rednim gibanjem, ne kadim, trudim se čim bolj zdravo jesti, je o skrbi za svoje
zdravje na prireditvi Dan
zdravja dejala ena od sodelujočih zdravstvenih delavk ...

Gledališki sanjko za
Coprnico Zofko
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Prvo nagrado na festivalu
gledaliških sanj je prejela
predstava Coprnica Zofka,
priznanje za obetavno igralko pa Katarina Klobučar.
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Prvomajsko srečanje bo v vsakem vremenu.
www.jesenice.si

V začetku leta je eno največjih in najuspešnejših podjetij v jeseniški občini Sumida
Slovenija z Blejske Dobrave
dobilo novega direktorja. To
je postal Primož Egart.

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. uri.
Oba avtobusa bosta ustavljala na vseh avtobusnih postajah
do Javorniškega Rovta.
Vrnitev avtobusov s Pristave bo ob 17. uri ter ob 19. uri
oziroma po dogovoru z organizatorji srečanja.

Nasvidenje na Pristavi!
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Plaz Potoška planina
zdaj spremljajo

Županov kotiček
Urša Peternel
Ena najpomembnejših investicij, ki potekajo v občini, je
gradnja obvoznice mimo
Lipc. "Aktivnosti na tej lokaciji potekajo po načrtih, investicija bo dokončana v predvidenih rokih in predana
namenu v sredini letošnjega
leta. Gre za izjemno pomembno investicijo tako za lokalno skupnost kot tudi gospodarstvo na tem območju.
Vzporedno tečejo tudi aktivnosti za pripravo dokumentov, ki bodo omogočali izvedbo kanalizacije skozi naselje
Lipce. Na Občini Jesenice
ocenjujemo, da gre za
pomembne investicije za krajevno skupnost, ki bodo pozitivno vplivale na kvaliteto življenja, v prihodnosti pa prinesle tudi nova delovna mesta
in gospodarski razvoj na tem
območju," je povedal župan
Tomaž Tom Mencinger.
V zadnjem času se veliko
govori tudi o prostorskih
potrebah Splošne bolnišnice
Jesenice, ki se sooča z vse
večjimi obremenitvami. "Na
Jesenicah smo pripravljeni
na možnost širitve obstoječe
bolnišnice na sedanji lokaciji, druga možnost, ki smo jo
tudi ponudili predstavnikom ministrstva, pa je novogradnja. Občina Jesenice
ima lokacijo na Hrušici, ki
bi jo brezplačno prenesli na

V Kolpernu na Jesenicah je potekala zaključna konferenca evropskega projekta RECALL v
soorganizaciji Geološkega zavoda Slovenije in Občine Jesenice.
Urša Peternel

Župan Tomaž Tom
Mencinger
ministrstvo in se tudi odpovedali komunalnemu prispevku," je poudaril.
April je po Sloveniji v znamenju čistilnih akcij. Na
Jesenicah je glavnina akcij
potekala na svetovni dan
zemlje 22. aprila. Ob tem je
župan povedal: "Naš cilj
mora biti, da bo naše okolje
čisto in urejeno. Poudarek je
na urejenosti sprehajalnih
poti in ozaveščenosti lastnikov štirinožcev. Tako kot v
drugih občinah pa opažamo,
da je črnih odlagališč bistveno manj kot nekoč. Veliko
so dodali zbirni centri, kjer
občani lahko oddajo vse vrste odpadkov in se ti ne pojavljajo drugje v okolju. Vendar
pa zagotovo še obstaja prostor za izboljšave."

Knjiga Zdrave in
zdravilne vode Slovenije prinaša opise
in fotografije stotih
izvirov, studencev
in vrelcev ter drugih
voda po vsej državi,
s katerimi si lahko
pomagamo pri
ohranjanju zdravja
in odpravljanju
naših zdravstvenih
tegob. Pred vami
je odličen vodnik,
ki vas bo popeljal
do zdravih in
zdravilnih vodnih
virov, ki jih doslej
morda niste
poznali.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Projekt RECALL – Odzivnost evropskih skupnosti ob
lokalnih pojavih zemeljskih
plazov je potekal dve leti,
sofinancirala pa ga je Evropska komisija. Vodilni partner projekta je bila Civilna
zaščita iz province Vicenza
(Italija), v projektu pa so
sodelovali še Občina Vukovar (Hrvaška), Regija Zahodna Makedonija (Grčija) in
Univerza iz Debrecena
(Madžarska). Geološki
zavod Slovenije je bil edini
slovenski partner v projektu,
za pilotno območje pa je bil
izbran plaz Potoška planina
nad Koroško Belo.
"Zemeljski plazovi predstavljajo grožnjo prebivalcem in
okolju v gorskih in hribovitih predelih po vsej Evropi
in tudi Slovenija pri tem ni
izjema. V zadnjih letih je bil
tako na evropski kot tudi na
nacionalni ravni storjen
velik napredek na področju
usklajevanja pristopov za
ocenjevanje tveganja pred
pojavi zemeljskih plazov in
tudi pri razvoju modelov za
oceno verjetnosti pojavljanja
zemeljskih plazov. Pri tem
je zelo pomembno aktivno
vključevanje predstavnikov
lokalnih oblasti in tudi pre-

Miha Rebolj, podžupan Občine Jesenice, na zaključni
konferenci projekta RECALL v Kolpernu
bivalcev," je poudarila dr.
Mateja Jemec Auflič z Geološkega zavoda Slovenije in
poudarila pomen preventivnih ukrepov, saj je škoda
zaradi pobočnih premikov
plazov vselej nekajkrat večja
od sredstev, ki bi morala biti
vložena v preventivo. Med
preventivne ukrepe sodi
tudi zgodnje opozarjanje o
možni nevarnosti proženja
zemeljskih plazov.
V okviru projekta je bila za
območje Potoške planine
ustanovljena kooperativna

skupina, v kateri so predstavniki Občine Jesenice, Geološkega zavoda Slovenije,
geodeti iz podjetja Modri
planet, strokovnjaki za urejanje hudournikov s podjetja Tempos, predstavniki
lokalnih prebivalcev s Krajevne skupnosti Slovenski
Javorniki - Koroška Bela,
Agrarne skupnosti Potoki,
Civilna zaščita Jesenice ter
kranjska izpostava Uprave
RS za zaščito in reševanje.
Namen delovanja kooperativne skupine Potoška plani-

Odločanje o višji
subvenciji prestavili
"Tudi sedaj, ko je odločanje o subvenciji prestavljeno na sejo v mesecu
maju, se mestni potniški promet odvija nemoteno," je dejala direktorica
občinske uprave Valentina Gorišek.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
bodo na majski seji odločali
o spremembi višine subvencije v javnem mestnem prometu. To točko naj bi sicer
obravnavali že na marčevski
seji, a so jo na županov predlog umaknili z dnevnega
reda in preložili na majsko
sejo, ko bodo obravnavali
tudi poročilo o izvajanju
koncesionirane dejavnosti
javnega mestnega prometa
in šolskih prevozov na
območju občine Jesenice za
leto 2016.
Koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov v občini
ima Alpetour Potovalna
agencija. Decembra je bil

objavljen nov javni razpis
za izbiro koncesionarja, prispela pa je le ena ponudba,
in sicer dosedanjega koncesionarja. A ta v ponudbi
predlaga povečanje subvencije, ki jo za vsakega prepeljanega potnika plača Občina Jesenice, s sedanjih 0,55
evra na 0,93 evra. Skupaj
naj bi tako letni strošek
občine za subvencijo v mestnem prometu in za šolske
prevoze znašal nekaj več
kot 474 tisoč evrov. Kljub
višji subvenciji pa naj bi
občina iz proračuna namenila približno enako vsoto
kot doslej (lani je ta znesek
znašal 473 tisoč evrov), saj
naj bi na drugi strani prišlo
do spremembe pri financiranju šolskih prevozov. Teh
ne bodo več plačevali po

Ob tem velja
poudariti, da se cene
avtobusnih vozovnic
za občane ne bodo
povišale.
pavšalu, temveč po izdanih
vozovnicah.
A ker občinski svetniki na
marčevski seji niso odločali
o predlogu nove višine subvencije, je Občina Jesenice z
družbo Alpetour podpisala
aneks h koncesijski pogodbi. "Alpetour ima podpisano
koncesijsko pogodbo in
podaljšano z aneksom, tako
da se tudi sedaj, ko je odločanje o subvenciji prestavljeno na sejo v mesecu
maju, mestni potniški pro-

na je spremljati aktivnost
plazu s terenskimi ogledi,
uporabo e-orodij ter vzpostavljenih merilnih sistemov.
Podžupan Občine Jesenice
Miha Rebolj je povedal, da so
v projektu s terenskimi ogledi pridobili relevantne podatke o stanju plazu in začeli
spremljati njegovo stanje. Še
posebej pomembno je bilo v
projekt vključiti domačine, ki
živijo v neposredni bližini
plazu, in lastnike zemljišč.
»Veseli me, da v projektu
sodelujejo lastniki zemljišč
in krajani, ki so seznanjeni s
stanjem plazu in s tem, kako
naj spremljajo morebitne
premike,« je dejal Rebolj.
Vzpostavili so merilne sisteme in e-orodja za sprotno
vnašanje podatkov o stanju
plazu. Izvedli pa bodo tudi
nekaj konkretnih preventivnih ukrepov za zagotovitev
večje varnosti Koroške Bele
pred plazom. Tako bodo še ta
mesec uredili del ceste do
zaplavne pregrade, kar bo
omogočilo redno vzdrževanje pregrade in v prihodnje
tudi njeno nadgradnjo.
Na zaključni konferenci so
predstavniki projektnih partnerjev predstavili rezultate
projekta, gostujoči predavatelji pa izkušnje pri obvladovanju naravnih nesreč.

met odvija nemoteno," je
dejala direktorica občinske
uprave Valentina Gorišek.
Da bi bilo tudi glede javnega
mestnega potniškega prometa treba začeti razmišljati
bolj kreativno, pa je na seji
odbora za proračun menil
občinski svetnik Andrej Lavtar. "Sam ne vidim potrebe,
da imajo Jesenice še naprej
mestni promet v klasični
obliki, če ga uporablja zgolj
peščica ljudi, ki bi jim morda bistveno bolj služila subvencionirana oblika eko taksijev ... V svetu bo čez pet do
deset let javni promet vozil
brez voznikov, na Jesenicah
pa se subvencionira sistem
iz leta 1960. Jesenice so
postale razvlečene in decentralizirane, zato avtobus ni
več primeren za današnjega
uporabnika," je menil.
Na Občini Jesenice sicer že
več let poudarjajo, da želijo
ohraniti javni mestni potniški promet, saj ga uporabljajo zlasti ranljivejše skupine
prebivalstva, denimo starejši, otroci ... Prav tako je v
Celostni prometni strategiji
poudarek dan trajnostnim
oblikam mobilnosti, kamor
poleg pešačenja in kolesarjenja sodi tudi uporaba javnih prevoznih sredstev.
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Sumida Slovenija
se razvija in širi
V začetku leta je eno največjih in najuspešnejših podjetij v jeseniški občini Sumida Slovenija z Blejske
Dobrave dobilo novega direktorja. To je postal Primož Egart, ki je nasledil dolgoletnega direktorja
Janeza Ločniškarja, ki se je upokojil.

Primož Egart, novi direktor podjetja Sumida Slovenija
trebno za njegovo dograditev. Zemljišča so že odkupili, direktor pa računa, da bo
objekt dograjen že do sredine septembra.

Na lokaciji na Blejski Dobravi je dolga leta
delovala nekdanja Iskra, po stečaju Iskre pa je
leta 1997 lastnik postal nemški Vogt Electronics.
Leta 2006 je lastnica Vogta postala Sumida in
podjetje se je leta 2009 preimenovalo v Sumida
Slovenija. Sumida Slovenija je del globalnega
koncerna Sumida, ki ima podjetja po vsem
svetu. Lastnik slovenske Sumide je sicer nemško
podjetje, ki pa je v lasti japonskega družinskega
podjetja.

Tudi promet podjetja v zadnjih letih raste, leta 2015
so ustvarili za okrog 20 milijonov evrov prometa, lani
pa že za 26 milijonov evrov.
Po direktorjevih besedah
intenzivno delajo na razvoju novih produktov, saj so
ena redkih lokacij v koncernu, ki ni zgolj proizvodna,
temveč vse bolj delujejo
tudi na področju razvoja izdelkov. Podjetja na različnih lokacijah v koncernu so
si sicer med seboj konkurenčna in prav opravljanje
razvojnih funkcij je po
Egartovih besedah ena od
konkurenčnih prednosti
slovenske lokacije.

V podjetju Sumida
Slovenija izdelujejo
dele za avtomobilsko
industrijo, zlasti
antene za sisteme
Keyless entry, tuljave
za zaporo vožnje,
senzorje ter
mehatronske sestave.
Kupci so izdelovalci
vseh znanih
avtomobilskih znamk
na svetu in praktično
ni avtomobila, ki ne bi
imel vgrajenega vsaj
kakšnega izdelka iz
Sumide Slovenija.
V podjetju imajo proizvodne zmogljivosti ves čas zapolnjene, delajo celo v treh
izmenah, sedem dni v tednu. Med zaposlenimi sicer
prevladujejo ženske z
osnovnošolsko izobrazbo, a
v zadnjem času zaposlujejo
vse več mehatronikov, strojnikov in elektrotehnikov.
Tako so prvič razpisali tudi
več štipendij tako za srednjo šolo kot za fakulteto in
po direktorjevih besedah
tudi že podpisali prve štipendijske pogodbe.

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Podjetniški večer v Plavž Coworkingu
V četrtek, 4. maja, ob 18. uri bo v prostorih Plavž Coworkinga na Spodnjem Plavžu 24e v sklopu podjetniškega večera
Blue Spot Matej Kalan iz kranjskogorskega podjetja Forward
govoril o strategiji razvoja kraja.

PRIJAVE: www.ZupanovTek.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Novi direktor Sumide Slovenija Primož Egart ima 42 let,
po izobrazbi je univerzitetni
diplomirani inženir strojništva, prihaja iz Britofa pri
Kranju, s podjetjem Sumida
Slovenija pa je že doslej sodeloval kot zunanji sodelavec
na področju razvoja.
Podjetje zadnja leta zaznamuje izredno hitra rast, saj
so samo v zadnjem letu na
novo zaposlili sto ljudi, tako
da jih trenutno dela 387, po
direktorjevih besedah pa
bodo v prihodnje zaposlili še
vsaj petdeset novih sodelavcev. Hkrati podjetje širi tudi
prostore, tako so predlani na
lokaciji na Blejski Dobravi
zgradili nov proizvodni
objekt, ki pa je tudi že postal
premajhen, in ravno v teh
dneh pripravljajo vse po-

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

IZLET / OD 26. DO 28. MAJA 2017
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

Vabimo vas na izlet v Beograd. Z lokalnim vodnikom se bomo najprej peljali na ogled mesta
in se ustavili v elitnem predelu mesta Dedinje s Hišo cvetja. Po vožnji nazaj v mesto se bomo
sprehodili do hrama svetega Save, ene največjih pravoslavnih cerkva na svetu. Naslednji
dan se bomo po zajtrku odpeljali v Topolo, kjer si bomo ogledali Karadžordžev kompleks,
nekdaj rezidenco Karadžordža, vodje prve srbske vstaje proti turškemu jarmu. Na vrhu hriba Oplenac stoji cerkev sv. Jurija (sv. Djordje), v kateri so zanimivi mozaiki. Popoldne sledi
vožnja nazaj proti Beogradu in postanek na Avali. Lahko se bomo povzpeli na televizijski
stolp. Pozno popoldne se bomo vrnili v Beograd. Po želji sledi skupna večerja na Skadarliji
ob starogradskih melodijah in srbski hrani. Zadnji dan si bomo ogledali Muzej Nikole Tesle,
znanstvenika, izumitelja in inženirja. Popoldan bomo namenili ogledu znamenitosti po
željah gostov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da
vam bo še posebej lepo.

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

FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne ho
noriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pis
mo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati naj
več tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

CENA: 146

€

Jeseniške novice, št. 7/letnik XII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 34, ki je izšel 28. aprila 2017.
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.

Organizator :

www.gorenjskiglas.si

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine in vstopno takso v Srbijo, namestitev v hotelu s
tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, turistično takso, eno lokalno vodenje v Beogradu,
izlet v Šumadijo in Avalo, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Malo udeležencev
in manj odpadkov
Ob dnevu Zemlje so se po celotni občini Jesenice
odvijale tradicionalne čistilne akcije, ki se jih je
udeležilo majhno število prostovoljcev, ki pa
opažajo, da je odpadkov vse manj.

Registracija mopedov
Od 1. maja naprej morajo biti mopedi s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h registrirani. Za mopede,
ki so novejši od štirih let, zadošča registracija, za starejše mopede pa morajo lastniki opraviti tudi
tehnični pregled. Več o tem je povedala načelnica Upravne enote Jesenice Alenka Burnik.
Urša Peternel
Kje lastniki lahko registrirajo svoje mopede?
"Na upravnih enotah in pri
pooblaščenih registracijskih
organizacijah, kjer se tudi
sicer opravljajo tehnični pregledi, na Jesenicah je to
Integral avto."

Čistilna akcija na Jesenicah ...

Andraž Sodja
V vseh krajevnih skupnostih
občine Jesenice so se ob dnevu Zemlje odvijale tradicionalne spomladanske čistilne
akcije. Kljub skromni udeležbi prostovoljcev so ti zbrali
precejšnjo količino odpadkov, predvsem na manj dostopnih mestih. Prostovoljci z
veseljem ugotavljajo, da se je
ozaveščenost izboljšala, tako
je odpadkov vsako leto manj,
predvsem pa jih veseli, da se
ti ne pojavljajo več ob strugah potokov in hudournikov, kjer se je nekoč našlo
vse od gradbenih odpadkov
do odpadnih gum. Ponekod
pa se še pojavljajo tudi večji
kosi odpadkov in kosovni
odpadki po krajevnih skup-

nostih, ki jih občani naložijo
kar ob ekološke otoke, čeprav jim pripada brezplačen
odvoz kosovnih odpadkov z
dopisnico Komunale. V
Kinološkem društvu Jesenice in Kampu Perun so poskrbeli tudi za čiščenje obrežja akumulacijskega jezera
Moste, kjer se tradicionalno
pojavljajo predvsem kosi
embalaže, plastike in drugih
odpadkov, ki jih prinese tok
Save Dolinke. Prostovoljci
pa so kot poseben problem
izpostavili cigaretne ogorke,
ki so ponekod v debelih plasteh celo ob koših za odpadke, zato kadilce prosijo, naj
ugasnjene ogorke odvržejo v
koše za smeti, s čimer bodo
pripomogli k lepšemu videzu kraja.

Kakšen je strošek registracije mopeda?
"Za mopede se ne plača letna dajatev za uporabo vozila
v cestnem prometu, se pa
plača zavarovanje. Višina
zavarovanja je odvisna od
zavarovalnice in od ugodnosti, ki jih zavarovalnica nudi
lastniku mopeda. Celoten
strošek v zvezi z registracijo
mopeda je odvisen od starosti mopeda in dokazil, ki jih
lastnik ima oziroma jih
mora še pridobiti in priložiti
k vlogi za registracijo (na
primer tehnični pregled
mopeda pred registracijo
...). Strošek registracije na
upravni enoti in pri pooblaščenih registrskih organizacijah pa se lahko razlikuje,
ker upravne enote poleg
upravne takse, stroškov za
prometno dovoljenje in registrskih tablic ne smemo
zaračunavati manipulativnih stroškov."

25 km/h so enake obstoječim registrskim tablicam za
mopede, a s to razliko, da je
registrska označba rdeče, in
ne črne barve. Cena te nove
razlikovalne registrske tablice je enaka ceni registrske
tablice za ostale mopede, to
je 7,69 evra. Tablice so različne, da bo organom nadzora omogočen lažji nadzor
nad tovrstnimi mopedi v
cestnem prometu, saj za
vožnjo z njimi veljajo enaka
pravila kot za vožnjo s kolesi, s katerimi se lahko vozi
po kolesarski stezi, če te ni,
pa po skrajnem desnem
robu cestišča."

Ali so za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h
določene posebne registrske
tablice?
"Da. Posebne razlikovalne
registrske tablice za mopede
s konstrukcijsko hitrostjo do

Ali se pri registraciji mopeda s konstrukcijsko hitrostjo
do 25 km/h preverja ustreznost vozniškega dovoljenja?
"Ne, saj vozniško dovoljenje
za te mopede ni obvezno.
Tak moped sme voziti v ces-

Alenka Burnik, načelnica Upravne enote Jesenice
tnem prometu otrok od 12.
do 14. leta starosti, ki ima
pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od
14 let."
Kako pa se dokazuje lastništvo mopeda?
"Način dokazovanja nespornosti lastništva mopeda in
pogoja, da je bil moped na
ozemlju Slovenije pred 1.
majem 2004, je odvisen od
konkretnega primera. Ali je
treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna
oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo
vplivati na odločitev o stvari.
Registracijska organizacija
bo po opravljenem tehničnem pregledu in po prejemu
vloge za registracijo mopeda
in prilog presojala, katera
dokazila je morebiti še treba
priložiti oziroma katera procesna dejanja opraviti. V

Defibrilator v SIJ Acroni
je javno dostopen
... in pri Kampu Perun.

Učenci OŠ Toneta Čufarja posadili lipe
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so se pridružili akciji
sajenja avtohtonih medovitih rastlin Čebelarske zveze Slovenije. Člani Čebelarskega društva Jesenice so jim priskrbeli tri
lipe, ki so jih učenci 1. č razreda ob pomoči učiteljev in hišnika
posadili v šolskem vrtu. Zanje bodo lepo skrbeli in potem, ko
bodo drevesa zrasla, uživali v njihovi senci in ogledu čebel.

Na vratarnici podjetja SIJ Acroni je po novem nameščen defibrilator, ki je
tudi javno dostopen.
Urša Peternel
V podjetju SIJ Acroni Jesenice so dobili defibrilator.
Namestili so ga na zunanjo
steno vratarnice, kjer je blizu proizvodnim halam in
upravni stavbi, je pa tudi javno dostopen, in to 24 ur na
dan, vse dni v tednu. Tako
ga lahko uporabi vsakdo v
vsakem trenutku. Kot je
povedala vodja službe za
varnost, zdravje in ekologijo
v podjetju Andreja Purkat,
skrbi za varnost in zdravje
pri delu namenjajo veliko
pozornosti, saj želijo, da so
delovna mesta varna in čim
bolj zdrava. Tako zaposlene
usposabljajo za varno delo,
pri čemer ni pomembna le

Zaposleni so se naučili temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe defibrilatorja. / Foto: Borut Žigon

poštev tako pridejo vsa listinska dokazila (računi, pogodbe), potrdila uradnih evidenc, izjave strank, izjave
prič, preverjalo se bo tudi v
evidenci oziroma seznamu
ukradenih vozil. Verodostojnost izjave stranke oziroma
izjave prič referent registracijske organizacije presoja
po načelu proste presoje
dokazov, kar pa pomeni kritično in logično presojo
dokazne vrednosti vsakega
dokaza posebej in medsebojnega učinkovanja dokazov.
Referent, ki vodi postopek,
pa mora opozoriti stranko
na kazensko in materialno
odgovornost, če bi dala krivo
izjavo. Stranke podajo svoje
izjave ustno."
Kako se dokaže lastništvo za
mopede, ki so bili nabavljeni po letu 2004?
"Z računi, kupoprodajnimi
pogodbami, z zadnjim tujim
računom, tujim prometnim
dovoljenjem ... Tudi za takšne mopede se lastništvo lahko ugotavlja po posebnem
ugotovitvenem postopku."
Kako se potem zaključi vloga za registracijo mopeda,
če je treba izvesti še posebni
ugotovitveni postopek?
"Če se posebni ugotovitveni
postopek uspešno zaključi
in moped izpolnjuje tudi
ostale pogoje za registracijo,
se vloga za registracijo zaključi z izdajo prometnega
dovoljenja. V nasprotnem
primeru pa se zaključi z
zavrnilno odločbo."

uporaba osebne varovalne
opreme, temveč tudi različni preventivni ukrepi. V
sklopu kampanje Znamo
varno, zmoremo zdravo so
se tako pridružili projektu
Kanala A Svet za utrip, ki
podjetja in lokalne skupnosti spodbuja k namestitvi
defibrilatorja. Pred leti je
sicer podjetje takšno napravo že kupilo za poklicno
gasilsko enoto GARS, ki
posreduje v primeru nesreč
v podjetju, zdaj pa so se
odločili, da bodo eno napravo imeli nameščeno v podjetju. Da pa bi zaposleni defibrilator sploh znali uporabljati, so pripravili tudi usposabljanja, ki jih je vodil reševalec in inštruktor pri
Evropski zvezi za Oživljanje
Primož Velikonja. Kot je
poudaril, je zelo pomembno, da je naprava nameščena v podjetju, saj v primeru
srčnega zastoja štejejo
minute, zato je zelo pomembno, da se pacienta čim prej
začne oživljati. Kot je dodala
Andreja Purkat, pa si seveda
želijo, da bi defibrilator čim
manjkrat uporabili.
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Krajevna skupnost

Deset Kulturnih
mavric v fotografiji

Ocvirek

V Kolpernu je na ogled dokumentarna fotografska razstava z naslovom Deset let Kulturne mavrice
Jesenic. Na ogled je 250 fotografij, ki pripovedujejo zgodbo o desetih Kulturnih mavricah ...
Urša Peternel
"Kulturna mavrica Jesenic
je eden od načinov gradnje
medkulturnega dialoga in
ena od možnosti za medsebojno spoznavanje in sodelovanje različnih narodov na
Jesenicah," pravi Lili Tkalec,
vodja Mladinskega centra
Jesenice in tista, ki je pred
desetimi leti s skupino mladih pripravila prvo prireditev Kulturna mavrica Jesenic, ki je do danes postala

sinonim za medkulturno
sožitje na Jesenicah. S plesi,
petjem, recitacijami, predstavitvijo značilnih predmetov in izdelkov na stojnicah
in kulinariko se že deset let
predstavljajo narodi nekdanje skupne države, ki sooblikujejo življenje na Jesenicah. Od vsega začetka pri
Mavrici sodelujejo KUD Triglav Slovenski Javornik - Jesenice, KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, Makedonsko
KD Ilinden Jesenice, KŠD
Hrušica in KPHŠD Vuk Karadžić Radovljica. Skozi leta
se je vsebina Mavrice spreminjala, začela se je kot del
projekta Jesenice, ki je pote-

Pešpot do finančnega urada

Lili Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice, na odprtju dokumentarne fotografske
razstave v Kolpernu
kal pod okriljem kampanje
Vsi drugačni, vsi enakopravni in za katerega so dobili
posebno diplomo Evropske
komisije. Naslednje leto je
Kulturna mavrica Jesenic
zaživela kot samostojna prireditev, se s Čufarjevega
trga preselila na Staro Savo,
leta 2014 pa v dvorano Podmežakla. Leta 2011 so pod
njenim okriljem izvedli projekt Dobrote iz kuhinj naših
babic in izdali knjižico in
DVD z recepti. Predlani je
Mavrica postala dvodnevna,
k organizaciji se je pridružila Zveza kulturnih društev
(ZKD) Jesenice, Mavrico so
obogatili gosti iz Slovenije

O sanaciji mostu
Svetniki Krajevne skupnosti Podmežakla so
podali vrsto predlogov občini.
Andraž Sodja
Svetniki Krajevne skupnosti
Podmežakla so se sestali na
redni seji, kjer so poleg rednih nalog obravnavali tudi
načrtovana sredstva za ureditev dveh avtobusnih postajališč na območju Podmežakle, in sicer obojestranskih
pri tovarni tehničnih plinov
TPJ in Hermanovem mostu. Med ostale prioritetne
naloge, ki jih morajo potrditi in v plane uvrstiti pristojne službe Občine Jesenice,
pa so še ureditev ceste do
stavbe Cesta 1. maja 8, sanacija pločnika na Cesti Heroja Verdnika in namestitev
košev za odpadke po celotni
dolžini obnovljene Ceste 1.
maja. Svetniki pa posebej

pozdravljajo, da se premiki
kažejo glede železniškega
mostu in mostu za pešce na
Bohinjski progi, kjer je bil
opravljen ogled s strani direktorja komunalne direkcije in direktorja Kov, predračun sanacije pa ocenjen na
sto tisoč evrov. Svetniki Podmežakle vztrajajo pri stališču, da je treba most ohraniti v celotni dolžini, saj se
uporabniki (predvsem otroci) tako izognejo prehodu
čez železnico in prometno
cesto. Predlagali pa so tudi,
da se odstranijo ali primerno zaračunajo oglasi na mostu, ki dodatno obremenjujejo konstrukcijo mostu,
prispevek za reklame pa naj
se nameni v sklad za obnovo
mostu.

in tujine in sprevod po mestu. Lanska jubilejna deseta
Mavrica je trajala kar tri dni,
saj so jo dopolnili z Mavrico
pevskih talentov. Lani so se
sodelujočim narodnostim
pridružili tudi predstavniki
albanske skupnosti, je povedala Lili Tkalec. Skozi leta se
je povečevalo tudi število nastopajočih, od začetnih sto
se je številka povzpela na že
več kot tristo.
Kulturno mavrico Jesenic,
ki je multikulturna prireditev z najdaljšo tradicijo na
Jesenicah, že vsa leta podpira tudi Občina Jesenice. Po
besedah župana Tomaža
Toma Mencingerja je multi-

Ognjisce d.o.o., Trg Brolo 11, Koper

Enajsta Kulturna
mavrica Jesenic bo
potekala 9. in 10.
junija v Športni
dvorani Podmežakla.

Bralka nam je poslala fotografijo kupa kosovnih odpadkov,
ki jih je nekdo nakopičil pri TVD Partizan na Koroški Beli.
"Kar se tiče kosovnih odpadkov, nekateri mislijo, da jih
lahko puščajo povsod, ker jim je očitno težko izpolniti
naročilnico komunalnega podjetja JEKO-IN ali organizirati
odvoz v zbirni center. Smeti se nabirajo več dni, da
stanovalci ne morejo priti niti do zabojnikov. Najlažje je
kosovne odpadke odvreči pred tuji blok, češ, saj bodo
stanovalci plačali za odvoz," je zapisala ogorčena bralka.

kulturnost dodana vrednost
občine, zato je čestital vsem
društvom, ki ohranjajo svojo
kulturo in tradicijo in jo prenašajo na mlajše generacije.
Prehojeno pot zadnjih desetih let so v Mladinskem centru Jesenice strnili v dokumentarno fotografsko razstavo, ki bo do 15. maja na
ogled v banketni dvorani
Kolperna. Pripravili so jo v
sodelovanju s kulturnimi
društvi, ZKD Jesenice in
Gornjesavskim muzejem
Jesenice. Na odprtju so se
predstavile najmlajše, otroške folklorne skupine, ki dokazujejo, da se za prihodnost društev ni bati.

Občinski svetnik Uroš Lakić je na eni od preteklih sej občinskega sveta ponovno postavil vprašanje glede vzpostavitve
varne pešpoti do pisarne Finančnega urada RS. Zanimalo ga
je, v kakšni fazi so aktivnosti za vzpostavitev te varne poti.
"Občane naj se ponovno opozori, da naj bodo čim bolj previdni pri prehodu preko tovarniškega dvorišča, kjer je sedaj
postavljena tudi rampa," je dejal. V Občinski upravi Občine
Jesenice so pojasnili: "Za prestavitev vročevoda je Kovinar
pridobil projektno dokumentacijo. Podjetje Kovinar mora
sedaj pridobiti še rušitveno dovoljenje za objekt, ko bo ta
objekt porušen, pa se bo začelo z vkopom vročevoda. Sredstva za ta namen so v proračunu Občine Jesenice za leto
2017 že zagotovljena. Preden bo popolnoma sproščen koridor za varno pot do pisarne Finančnega urada RS, pa bo
verjetno treba prestaviti tudi vodovod."

OBVESTILO
Krajane in krajanke Krajevne skupnosti Plavž obveščamo, da
bomo skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo dne 10.
maja 2017 od 12. do 16. ure organizirali brezplačno ultrazvočno merjenje kostne gostote.
Meritve bodo potekale v prostorih Krajevne skupnosti Plavž,
Tavčarjeva 3b, Jesenice.
Vljudno vabljeni.

V knjigarni Ognjišče Kranj vas vabimo
k nakupu daril za najlepše praznike:

krst

prvo
obhajilo

birmo
poroko

OB BOGATI PONUDBI IN V PRIJETNEM OKOLJU
IZBERITE PRAVO DARILO.

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si
http://knjigarna.slomsek.net

Odprto:
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h
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Kultura

Glasbena poslastica
simfoničnega orkestra

Razstavlja Mirko
Bokšić iz Nagolda
V galeriji Kosove graščine so odprli razstavo
slikarja in kiparja iz pobratenega nemškega
mesta Nagold Mirka Bokšića.
Urša Peternel

Foto: Sašo Valjavec

V galeriji Kosove graščine je
do 19. maja na ogled razstava
slikarja, kiparja, pesnika in
tekstopisca iz pobratenega
mesta Nagold Mirka Bokšića.
Avtor sicer izvira iz Hrvaške,
a v Nemčiji živi že od leta
1969. Po osnovni izobrazbi
je strojnik, leta 1982 pa se je
začel ukvarjati s slikarstvom,
kasneje tudi s kiparstvom. Na
Jesenicah se predstavlja
prvič, na ogled pa so njegovi
akrili na platno, akrili na lesonit, disperzije na papir in
nekaj železnih objektov, ki se
po besedah kustosa Aljaža
Pogačnika lahko še najbolj
približajo železarskim Jese-

Dovršeno igranje pod taktirko Natalije Šimunović so dopolnili odlični gostje, sopranistki Andreja
Geržina in Janja Hvala, tenorist Klemen Torkar ter solistka na violini Maja Horvat.

nicam in Jeseničanom. Razstavljenih je tudi nekaj Bokšićevih pesniških zbirk, doslej
jih je izdal šest, piše pa v
hrvaškem in nemškem jeziku. Piše tudi besedila za glasbo. Doslej je razstavljal na več
kot stotih samostojnih in
skupinskih razstavah v vseh
večjih evropskih mestih in
tudi v Kanadi. Odprtja razstave, ki so ga v kulturnem programu popestrili učenci
Glasbene šole Jesenice, se je
udeležil tudi župan Jesenic
Tomaž Tom Mencinger, ki je
izrazil zadovoljstvo, da se
ohranjajo vezi in dobro sodelovanje s pobratenim Nagoldom. Razstava v Kosovi graščini je tudi prodajna.

Janko Rabič
Z navdušenim aplavzom ob
stoječi ovaciji je publika polne dvorane Gledališča Toneta Čufarja na koncertu v petek, 21. aprila, nagradila člane Simfoničnega orkestra
Jesenice v okviru praznovanja sedemdesetletnice Glasbene šole Jesenice. Poskrbeli so za pravo poslastico z

Slikar in kipar Mirko Bokšić (v sredini) z direktorico
Gornjesavskega muzeja Jesenice Ireno Lačen Benedičič in
kustosom Aljažem Pogačnikom

Živel 1. maj! Živel praznik dela!

vela velik uspeh. Potem je
orkester nekaj časa projektno deloval, od lani naprej pa
se redno sestaja, študira programe in nastopa. Sestavljajo ga nekdanji in sedanji
učenci šole. Orkester igra
pomembno vlogo pri bogatenju vzgojnih in izobraževalnih programov šole in
razveseljuje ljubitelje tovrstne glasbe.

Svojevrstna glasbena poslastica pa je bila tudi sama slovesnost ob jubileju, saj so se
na njej predstavili nekateri
od odličnih učencev (kot
solisti in v komornih zasedbah): Eva Kramar, Tezej Križanič Žorž, Marko Ponjavič,
Ana Poljanšek Žagar, Ema
Kermc, Klara Klobučar, Eva
Luznar, Matej Zupančič (ki
je posebej za to priložnost

NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Glasbena šola Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice

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

Orkester kitar

napisal skladbo Moje poti v
glasbeno šolo), Lea Lužnik,
Tina Bučar, Kevin Kuralt,
Manca Noč in Zala Zarja
Mesec. Navdušili so tudi
orkestri: harmonikarski,
kitarski, godalni, mladinski
pihalni in za konec še simfonični orkester. Nastopile
pa so tudi baletke baletnega
oddelka: Andreja Markelj
Ažman, Laura Ana Oman in
baletna skupina v sestavi
Ana Ogrin, Maja Đorđeski,

Maja Mušić, Lana Grbić,
Tjaša Prezelj, Zala Škrabelj,
Špela Noč, Marina Krstevski
in Katja Potočar.
Slovesnosti so se udeležili
tudi župan Jesenic Tomaž
Tom Mencinger, predstavnik ministrstva za izobraževanja, znanost in šport Gregor Mohorčič, predsednica
Zveze slovenskih glasbenih
šol Helena Meško, ravnatelji
številnih glasbenih šol in
drugi. Med gosti pa so bili

Foto: Primož Pičulin

1. stran

VABI K VPISU

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo
v torek, 16. maja 2017, od 10.00 do 17.00
v prostorih Glasbene šole Jesenice na
Cesti Franceta Prešerna 48 .

ponosno na takšen orkester,
ki ga je že leta 1951 ustanovil
profesor Rado Kleč. Po razpustitvi leta 1969 je zavela
velika praznina, ki je trajala
dobra tri desetletja. Leta
2007 so se v Glasbeni šoli
Jesenice odločili, da delovanje orkestra obudijo. Skupaj
z Gledališčem Toneta Čufarja so na oder postavili opereto Planinska roža, ki je doži-

Jubilej glasbene šole

V torek so v železarskem muzeju na Stari Savi odprli medinstitucionalno razstavo z naslovom Živel 1. maj! Živel praznik
dela! Gre za skupno razstavo šestih slovenskih muzejev,
tudi Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki predstavlja praznik
dela med rudarji in železarji na Slovenskem. Vsak muzej je
predstavil, kako so praznik dela praznovali v njihovem okolju (Idriji, Ravnah na Koroškem, Štorah, Trbovljah, Velenju
in na Jesenicah). Razstavo spremlja katalog, na Jesenicah pa
bo 23. maja potekal tudi muzejski večer.

SKUPINSKI POUK
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let
BALET – otroci, stari 9–11 let

izborom trinajstih skladb
velikih skladateljev simfonične in operne glasbe Mozarta, Puccinija, Verdija in drugih. Dovršeno igranje pod
taktirko Natalije Šimunović
so dopolnili odlični gostje:
sopranistki Andreja Geržina
in Janja Hvala, tenorist Klemen Torkar ter solistka na
violini Maja Horvat. Mesto
Jesenice je zagotovo lahko

Ravnateljica Martina Valant
trije učenci iz prve generacije Glasbene šole Jesenice:
Rina Oblak, dr. Breda Oblak
(ki je tudi častna občanka
Jesenic) in Ludvik Kokošinek, ki je ob tej priložnosti
nastopil tudi v simfoničnem
orkestru. Prireditev so popestrili posnetki, v katerih so
svoje spomine na šolo obudili nekdanja ravnateljica
Mira Mesarič, upokojeni
učitelj Franci Richter, nekdanji učenec Timotej Willewaldt in učenec prve generacije Ludvik Kokošinek. Kako
je biti oče šestih otrok, ki so
ali še obiskujejo glasbeno
šolo, pa je v duhovitem zapisu opisal igralec in režiser
Gregor Čušin.
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Šport

Kegljači gredo naprej
Kristjan Mijatovič iz Jesenic je 29-letni član Kegljaškega kluba SIJ Acroni. Po poškodbi v jesenskem
delu je v drugem delu igral in prispeval pomemben del k uvrstitvi jeseniških kegljačev v 1.A ligo.
Matjaž Klemenc

Kako ste sami zadovoljni s
sezono?
"V prvem delu zaradi poškodbe leve rame nisem
igral, bil pa sem pomočnik
vodji ekipe Matjažu Vovku.
Treningi so bili na stranskem tiru. Drugi del sem
igral po moje odlično in
sem v devetih tekmah oddal
le eno točko. Intenzivni in
dodatni treningi po poškodbi so se obrestovali."

Za vami je sezona, ki se jo
boste v klubu še dolgo spominjali?
"V klubu si nismo mislili,
da bomo dosegli tako velik
uspeh. Na polovici sezone
smo bili na drugem mestu
za ekipo Pivke. Drugi del je
bil popolnoma naš. Dobili
smo vse tekme in zasluženo
osvojili prvo mesto."

Imate raje mete na polno ali
čiščenje?
"Raje imam čiščenje."

V dveh sezonah ste naredili
dva koraka. Iz 2. lige vam je
uspel preboj v 1.A ligo.
"Nekje osem do deset let
smo se borili v 2. ligi. Težji
je bil preboj iz 2. lige v 1. B
ligo kot pa letošnji preboj v
1.A ligo. V prejšnjih letih v
2. ligi nas sreča ni kaj dosti
spremljala."
Eno leto ste igrali v 1.B ligi.
Kako bi jo primerjali z 2. ligo?
"Glavna razlika je v kegljiščih, ki so v 2. ligi težja in
temu primerna slabši rezultati. Dodal bi še, da ima vsaka ekipa v 1. B ligi posameznika, ki te lahko preseneti.
V 2. ligi je kakovost malce
slabša."
Poznate prvo ligo, saj ste v
njej igrali dve leti. Kam po
vaše merite jeseniški kegljači?
"Dve leti sem kegljal za Ljubelj. Sam bi našo ekipo uvrstil v prvo polovico uvrščenih. Ključni pogoj je, da vsi
igralci, ki smo igrali v sezoni
2016/2017, ostanemo na Jesenicah."
V preteklih letih je bilo kar
veliko prestopov iz jeseniškega kluba. Letos je bila
ekipa kompletna.

Ste bili kdaj član državne reprezentance?
"Nastopil sem v kadetski in
mladinski reprezentanci."

Kristjan Mijatovič
"Tu gredo zasluge Alešu
Mavsarju, ker nas je vse
spravil skupaj. Po prenehanju v Tržiču tri leta nisem
igral, a po njegovi prošnji
sem spet začel na Jesenicah,
izključno zaradi dobre družbe v ekipi."
Večina igralcev, ki ste začeli
pri Vojku Mikoliču, je spet
skupaj?
"Res je. Smo generacija, ki
jo je učil Vojko Mikolič. V
mlajših kategorijah smo na
državnem nivoju osvajali
tako posamezne kot ekipne
naslove. Kasneje je vsako
leto kdo odšel, a nekako ta
ekipa je že 15 let skupaj."
Za prvo ligo bo treba opraviti še kakšen trening več?

"Za visoke cilje je treba kaj
spremeniti in pridobili
smo bivšega plavalca Jureta Čeboklija, ki bo skrbel
za našo dobro kondicijsko
pripravljenost. Odločitev je
padla, da bodo tudi kegljaški treningi kvalitetnejši,
bolj obsežni. Vložek vsakega posameznika bo moral
biti bolj konkreten kot do
sedaj. Imamo zelo dobro,
izenačeno ekipo, tako da je
lahko trening že neka tekma."
Kje so še rezerve v jeseniški
ekipi?
"Rezerve so predvsem v
sami tekmi. S kvalitetnejšimi treningi, kot sem že prej
omenil, tudi to lahko postavimo na višji nivo."

Zakaj kegljanje?
"Leta 1996, pri devetih letih, sem imel operacijo srca.
Imel sem prirojeno napako,
šum na srcu in okvaro na
zaklopki. Kot vsak otrok Jesenic sem bil zaljubljen v
hokej, a treniranje tega mi
je bilo onemogočeno, saj mi
zdravstveno stanje ni dovoljevalo pretiranih naporov.
Oče je treniral kegljanje. Ko
sem z operacijo končal, sem
bil prisoten na številnih njegovih treningih. Vojko Mikolič me je večkrat spodbudil, da bi tudi sam kegljal.
Poskusil sem in ostal do
danes."
S prebojem v 1.A ligo ste v
klubu uresničili dolgoletno
željo. Kaj si še sami želite
doseči v kegljanju?
"Želim si, da se s to ekipo
Jesenic uvrstimo v neki
mednarodni pokal. Pogoj za
to je uvrstitev med prve štiri
v 1.A ligi."

Naslov se je vrnil na Jesenice!
V državnem prvenstvu so jeseniški hokejisti v treh korakih osvojili novo zvezdico.
1. stran
»Čez celotno sezono je ta
ekipa rasla. V AHL smo prikazovali dobre igre, predvsem na začetku. Bolj ko je
šlo proti zaključku, bolj smo
našli homogenost, dobre
točke, ki so nas krasile potem na tekmah. Publika se
je vrnila na Jesenice, kar me
zelo veseli. Potem ko se
nam v AHL ni uspela uvrstitev v finale, smo vse sile
usmerili v finale državnega
prvenstva in lepšega zaključka si ne bi mogli želeti.
Olimpiji se je poznalo, predvsem na prvih dveh tekmah,
da niso bili v tekmovalnem
ritmu, in to je bila naša
prednost. Videlo se je, da so
bili igralci dobro telesno pri-

pravljeni. V vseh teh treh
tekmah so imeli ob koncu
več moči kot nasprotnik.
Vseeno nisem pričakoval, da

se bo finale končal po treh
tekmah,« je bil po tretji tekmi v Tivoliju zadovoljen prvi
trener Nik Zupančič. Sle-

dnji je bil zraven že pri osvojitvi naslova dve leti nazaj.
Bolj je šla sezona proti koncu, vse več ljudi je na tribunah stiskalo pesti za jeseniške hokejiste.
Jeseničani so skozi sezono
odigrali 69 tekem: 49 tekem v AHL (28 zmag, 16
porazov, 3 zmage po podaljšku, 2 poraza po podaljšku), 7 tekem v državnem
prvenstvu (6 zmag, 1 zmaga po podaljšku), 3 tekme v
Celinskem pokalu (1 zmaga
po podaljšku, 1 zmaga po
kazenskih strelih, 1 poraz),
2 tekmi v Slovenskem pokalu (2 zmagi), 1 tekma v
Super pokalu (1 poraz), 7
prijateljskih tekem (4 zmage, 2 poraza, 1 poraz po podaljških).

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

Šport na kratko
Za obstanek z ekipo Cirkovce
V zadnjih dveh tekmah rednega dela so namiznoteniške
igralke Jesenice doživele dva poraza. Obakrat z 1:5. V gosteh
so izgubile z Vesno (zmago je prispevala Anja Krmelj) in
doma z ekipo Arrigoni (zmaga Nuše Bolte). Za obstanek v
1. Ženski namiznoteniški ligi se bodo Jeseničanke pomerile
z ekipo Cirkovce. Prva tekma je na sporedu 6. maja.

Stopničko višje
Z dvema porazoma – proti Medvodam v gosteh in Kopru
doma – so košarkarji Enos Jesenice končali letošnje tekmovanje v 3. Slovenski ligi. Kljub vsemu je ocena lahko visoka, saj
so glede na lansko sezono naredili korak naprej. Leto nazaj so
igrali v skupini od sedmega do dvanajstega mesta in na koncu osvojili sedmo mesto. Letos so se prebili v ligo od prvega
do šestega mesta. V drugi del so šli z zmago in porazom (dve
medsebojni tekmi v prvem delu z Nazarjem). V osmih tekmah drugega dela so trikrat zmagali (dvakrat z Litijo 79:74,
74:68 in enkrat s Hrastnikom 72:67) in petkrat izgubili (dvakrat z Medvodami 71:81, 69:74, dvakrat s Koprom 68:78,
64:66 in enkrat s Hrastnikom 86:92). Škoda je domačih porazov proti Medvodam in Hrastniku. Tretji domači poraz v
zadnjem kolu proti Kopru ni odločal več o ničemer.

Cilj dosežen
Z zmago na predzadnji tekmi so si odbojkarice Zgornje Gorenjske priigrale obstanek v 1. Ženski odbojkarski ligi. V tekmi doma so brez težav s 3:0 (8, 15, 15) premagale že zdavnaj
odpisano Mislinjo. Ponedeljkovo gostovanje Gorenjk v zadnji tekmi prvenstva je bila zgolj formalnost. Na koncu je
zmaga pripadla ekipi Luka Koper. Končni rezultat je bil 3:2
(20, 21, -19, -21, -14). V zeleni skupini, ki se je borila za obstanek, sta v ligi obstali Kema Puconci in Zgornja Gorenjska.
Luko Koper čakajo kvalifikacije, Mislinja pa se seli v 2. ligo.

Kranjska Gora - Jesenice druga
Na finalni ženski košarkarski turnir Extra lige, ki je potekal v
Domžalah, so se uvrstile prve štiri ekipe po rednem delu:
Ledita, Kranjska Gora - Jesenice, Vindi in Krka Novo mesto. V
polfinalu je bilo brez presenečenj. Ledita je s 55:42 premagala
Krko Novo mesto, Kranjska Gora Jesenice pa z 52:43 Vindi. V
finalu je zmaga pripadla Lediti, ki je ekipo Kranjska Gora Jesenice premagala z rezultatom 78:61. Gorenjke so bile v igri
za zmago vse do zadnje četrtine (53:48), a krajša klop je naredila svoje.

Državno strelsko prvenstvo na Rogli
Na Rogli je bilo državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. Pobližje si poglejmo, kateri od strelcev Triglav Javornik Koroška Bela so se uvrstili v prvo petnajsterico po posameznih kategorijah: cicibani: 2. Ažbe Močnik, 15. Edbin Babača,
ekipno so osvojili tretje mesto z enakim rezultatom kot prvi
dve ekipi; mlajši pionirji: 14. Matevž Pogačnik, ekipa je osvojila šesto mesto; pionirji: 14. Ernest Eman Babača, ekipa je bila
četrta; mladinci: 7. Matevž Pivk; člani: 14. Gašper Bernot.

2. Pokal mesta Koper v karateju
V Kopru je potekal mednarodni turnir v karateju – 2. Pokal
mesta Koper 2017. Sodelovalo je 330 tekmovalcev iz Bosne
in Hercegovine, Hrvaške, Italije in Slovenije. Turnirja so se
udeležili tudi tekmovalci iz Karate kluba MI-KI. Pobližje si
poglejmo, komu od njih se je uspelo uvrstiti med prvo trojico: prvo mesto: Ajda Oražem (Kata, J.I.K.); drugo mesto:
Andrej Juvan (Kata); tretje mesto: Aleksander Jovanovič
(Kata, Jiyu Kumite, FuKoGo), Karin Pazlar (FuKoGo), Katja
Blanc (J.I.K.), Mitja Dobovišek (J.I.K.).
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Zanimivosti
Kako živeti z rakom
Na Jesenicah ustanavljajo skupino za
samopomoč bolnikov z rakom.
Urša Peternel
Na pobudo Ksenije Noč,
diplomirane medicinske sestre in vodje Zdravstvenega
vzgojnega centra Jesenice,
na Jesenicah ustanavljajo
skupino za samopomoč bolnikov z rakom. Podobne skupine že delujejo v drugih slovenskih krajih pod okriljem
Društva onkoloških bolnikov
Slovenije, namenjene pa so
bolnikom z rakom in njihovim svojcem. Eden od prvih
korakov pri ustanovitvi skupine bo srečanje z naslovom
Kako živeti z rakom, ki bo
potekalo v petek, 12. maja, od
16. do 18. ure v sejni sobi v
pritličju Zdravstvenega
doma Jesenice. Namenjeno
je bolnikom, svojcem in
zdravstvenemu osebju.
Sodelovali bodo zdravniki dr.
Simona Borštnar z Onkološ-

kega inštituta Ljubljana,
Mateja Lopuh iz Splošne bolnišnice Jesenice in Branimir
Čeh iz Gorenjskega društva
za boj proti raku, Marija
Vegelj Pirc iz Društva onkoloških bolnikov Slovenije,
diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma
Jesenice Ksenija Noč in prostovoljci programa Pot k
okrevanju — organizirana
samopomoč bolnikov z
rakom. Predavanjem bodo
sledila pričevanja in pogovori. Srečanje pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice.
Udeležba je brezplačna, prijave pa zbirajo do srede, 10.
maja, po e-pošti: dobslo@
siol.net ali na telefonski številki: 01 430 32 63 in 041 835
460. Kontakt: Blaž Bajec,
generalni sekretar društva.

Za zdravje skrbim ...
... z rednim gibanjem, ne kadim, trudim se čim bolj zdravo jesti, je o skrbi za svoje zdravje na
prireditvi Dan zdravja dejala ena od sodelujočih zdravstvenih delavk, patronažna sestra Saša Kejžar.
Urša Peternel
»Dobro skrbim za svoje
zdravje! Prav je, da tako, kot
svetujem drugim, tudi
živim. Zdravo jem, uživam
v športu, sproti premagujem stres," je na vprašanje,
kako sama skrbi za svoje
zdravje, dejala diplomirana
medicinska sestra Ksenija
Noč, vodja Zdravstvenega
vzgojnega centra Jesenice
in glavna pobudnica in
organizatorka Dneva zdravja, ki je 7. aprila, na svetovni dan zdravja, potekal v
Kolpernu. Prireditev je bila
že dopoldne odlično obiskana, saj so jo obiskali učenci
jeseniških osnovnih šol.
Potekale so različne brezplačne aktivnosti, katerih

Ksenija Noč, vodja
Zdravstvenega vzgojnega
centra Jesenice
namen je preprečevanje
bolezni in krepitev zdravja.
Obiskovalci so lahko izme-

rili krvni sladkor, tlak, se
stehtali in se pogovorili o
zdravi prehrani. Na voljo so
bili nasveti o oskrbi ran in
povijanju nog, o zobni higieni in preventivi, o zdravi
spolnosti in kontracepciji, o
cepljenju ... Na modelih so
se lahko poučili o pravilnem samopregledovanju za
preprečevanje rakastih obolenj, reševalci so prikazovali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorjev, fizioterapevtke so
prikazovale vaje in svetovale o telesni dejavnosti, predstavljale so se lekarne.
In kako za svoje zdravje
skrbijo nekateri sodelujoči
zdravstveni delavci? »Za
zdravje skrbim z rednim
gibanjem, ne kadim, tru-

dim se čim bolj zdravo jesti.
Priznam pa, da se kdaj tudi
pregrešim – kdo pa se ne
...« je dejala patronažna
sestra Saša Kejžar. Reševalec Samo Cuznar pa je
povedal: "Delo reševalca je
zagotovo stresno, a se trudim, da službe ne nosim
domov, doma pa ne v službo. Ukvarjam se s športom,
kolesarim, igram nogomet
in floorball s kolegi reševalci.«
Kaj pa jeseniška podžupanja Vera Pintar? »Zdravo
se prehranjujem, ne
kadim, ne pijem, razen
kakšen kozarec dobrega
vina ob hrani. Hodim na
sprehode, odzivam pa se
tudi na programe Svit,
Zora in Dora,« je povedala.

Pregledna skupinska razstava dolikovcev
Člani likovnega kluba Dolik po lanskem praznovanju 70-letnice z delom marljivo nadaljujejo naprej. Dvakrat na leto del
svoje ustvarjalnosti predstavijo širši javnosti, predvsem ljubiteljem likovne umetnosti. Letos so odprtje prve skupinske
pregledne razstave pripravili v petek, 21. aprila. Sodeluje 23
avtorjev, ki se tudi tokrat niso izneverili svoji tradiciji. Slike so
predvsem v stalnih tehnikah: akvarelu, akrilu in olju, različnih
vsebin, z različnimi krajinskimi motivi: cvetjem, gorami in še
marsičim. Dela so razstavili: France Berce, Drago Bartolič,
Boleslav Čeru, Marta Gašperlin, Edo Gregorič, Zvonko Ivanović, Jaka Kobal, Zlato Lipovšček, Slava Mlakar, Ana Mlekuž
Višnar, Janko Mohorič - Mokrn’k, Sonja Kumar, Špela Pirnat,
Marjeta Odar, Marko Rolc, Draga Soklič, Ljubo Soklič, Cvetka
Špoljarič, Stanka Urbas, Edo Vahčič, Ivan Žibert, Marjan
Židanek in Marjeta Žohar. Njihovo zavzetost pri ustvarjanju
je na odprtju v pozdravnem nagovoru poudarila vodja izpostave JSKD Jesenice Petra Ravnikar, ki je razstavo tudi odprla.
Za popestritev je poskrbela jeseniška pesnica mlajšega rodu
Manca Ropret. Razstava bo na ogled do 16. maja.

O zdravi spolnosti in kontracepciji so mladim svetovali
dijaki in študentje.

Obiskovalci so se na modelih lahko poučili o pravilnem
samopregledovanju za preprečevanje rakastih obolenj.

Reševalci so prikazovali temeljne postopke oživljanja in
uporabo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev.

Predstavljale so se tudi lekarne in prikazovale izdelavo
različnih krem, mazil in drugih izdelkov.

Čiste roke so varne roke
Splošno bolnišnico Jesenice je obiskal priznani specialist
preprečevanja okužb, ustanovitelj globalnega programa Clean Care is Safer Care (Čiste roke so varne roke) prof. dr.
Didier Pittet iz Univerzitetne bolnišnice v Ženevi. Gostu so
pokazali Urgentni center Jesenice, oddelek za abdominalno
in splošno kirurgijo ter dnevno bolnišnico. Predstavili so mu
aktivnosti, ki jih izvajajo na področju higiene rok, med drugim tudi spletno aplikacijo, s pomočjo katere izobražujejo
zaposlene o pomenu higiene rok. "Veseli in ponosni smo,
da je svetovno priznani švicarski znanstvenik in epidemiolog v času kratkega gostovanja v Sloveniji obiskal prav našo
bolnišnico. To nam daje potrditev, da so aktivnosti, ki jih
izvajamo na področju higiene rok, učinkovite in prepoznane
v strokovni javnosti in med našimi pacienti, saj na ta način
varujemo njih in sebe pred okužbami," je ob tem dejala Sandra Jerebic iz Splošne bolnišnice Jesenice.

Odprli likovno razstavo Sožitja
Andraž Sodja

Vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb v jeseniški
bolnišnici Jana Lavtižar in švicarski strokovnjak prof. dr.
Didier Pittet / Foto: Sandi Novak

V okviru društva Sožitje,
društva za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, so
tudi letos pripravili že tretjo
likovno razstavo udeležencev likovnega ustvarjanja, ki
poteka v okviru vseživljenjskega učenja, pod vodstvom
mentorice Tatjane Svetina.
Letošnja razstava, na kateri
so predstavljena dela Neže
Koder, Blaža Sodje, Marije
Šemrl, Simone Peternel,

Sandija Šadla, Amirja
Huzejrovića in Stanka Avsenika, nosi naslov Mavrični
odtenki, likovna dela pa
izražajo individualnost in
barvitost duha vseh udeležencev. Razstavo je odprl
župan Tomaž Tom Mencinger, ki je poudaril kakovost
razstave in pomen delovanja
društva Sožitje. Razstava bo
v Razstavnem salonu Viktorja Gregorača v Kulturnem domu Julke in Albina
Pibernika na Slovenskem
Javorniku na ogled do 5.
maja.

Avtorji razstavljenih del z županom Jesenic
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Zanimivosti

Pokal odnesli Italijani
Po nekaj letih premora so se na eno najpomembnejših tekmovanj v umetnostnem drsanju Triglav
Trophy zmagoslavno vrnili Rusi, ki pa v skupnem seštevku niso premagali Italijanov.
Andraž Sodja
V dvorani Podmežakla se je
od 5. do 9. aprila odvijalo tradicionalno tekmovanje v
umetnostnem drsanju Triglav Trophy, ki že 26 let zaseda eno najpomembnejših
mest v koledarju umetnostnega drsanja. Tudi letos je
bilo tako, tekmovanje pa
znova pridobiva pomembnost, kar kaže udeležba močne ruske ekipe iz drsalne
šole slovitega trenerja Alekseja Mišina. Rusi pa so tudi
pokazali svoje znanje, saj so
odnesli prva mesta v vseh
starejših kategorijah, tako je
prvo mesto v kategoriji članic
zasedla Alina Solovjeva, pri
članih pa Aleksander Petrov.
Tudi pri mlajših članicah je
prvo mesto zasedla Rusinja
Elizaveta Nugmanova, pri
mlajših članih pa Britanec
Ruaridh Fisher. Pri mladinkah je prvo mesto zasedla
Julia Lang iz Madžarske, pri
mladincih pa Emanuele In-

AKCIJA
-20%
na storitve

delicato iz Italije. Najboljše
slovenske udeležbe so bile
tretje mesto Luke Logarja pri
mladincih ter glede na težko

konkurenco odlično četrto
mesto Lare Hrovat pri mladinkah in peto mesto Daše
Grm pri članicah (obe iz Dr-

salnega kluba Jesenice).
Ostali slovenski tekmovalci
so se razdelili po razpredelnici, in sicer so v kategoriji

PRVA POMOČ

RAČUNALNIŠKI SERVIS
odrežite kupon za 20% popusta

-SERVIS RAČUNALNIKOV
-SERVIS TELEFONOV
-SERVIS NA DOMU
-IZDELAVA SPLETNIH
STRANI

-RAČUNALNIŠKE
KOMPONENTE
-PRENOSNIKI
-KOMPATIBILNE
KARTUŠE in
TONERJI

info@imelbi.com
070 133 197
TUŠ CENTER JESENICE, 1.nadstropje

dku
-Rabljene in nove igre p i g
-Rabljene in nove konzole e r !
-Gaming dodatki

IMELBI D.O.O., ZABREZNICA 45 A, ŽIROVNICA

GAME-CAVE.SI
o

mlajših članic uspešno nastopile tudi šestouvrščena
Nina Poljšak, osma Kaja
Gril, deseta Maruša Udrih in
12. Pia Omovšek. Pri mladinkah pa so četrto mesto Lare
Hrovat, ki je kot najmlajša
tekmovalka uspešno izvedla
dvojni aksel v kombinaciji,
uspel pa ji je tudi trojni skok,
kronale še Karla Čoralič z 18.
in Nika Novak z 22. mestom.
Ekipno so največ točk zbrali
Italijani in znova osvojili Triglav Trophy, drugo mesto so
zasedli Britanci, tretje pa slovenska ekipa.
Kot je povedala Petra Hrovat
iz Drsalnega kluba Jesenice,
so zadovoljni tako z udeležbo
kot rezultati domačih tekmovalk, ki so uspešno zastopali
slovenske barve tudi na tekmovanju za mlajše selekcije,
tokrat že četrtem Narcisa
cupu. Predsednik Drsalnega
kluba Jesenice Vinko Otovič
je povedal: »Organizacijsko
smo bili izjemno pohvaljeni,
posebej tudi s strani Alekseja
Mišina, ki obljublja, da se
bodo v prihodnjem letu tekmovanja udeležili s še močnejšo zasedbo, kar je odličen
obet za naprej. Mislim, da se
za prihodnost tekmovanja ni
bati, zagotavlja pa izjemno
odskočno desko slovenskih
drsalcev. Gre pa za izjemen
organizacijski zalogaj in
ogromno vloženega prosto-

voljnega dela, ki je premalo
cenjeno.«
Ob Triglav Trophyju pa je
potekalo tudi že četrto tekmovanje za mlajše drsalke in
drsalce Narcisa Cup, ravno
tako z močno mednarodno
udeležbo in velikimi uspehi
mladih jeseniških drsalk. V
kategoriji deklic A1 je Daša
Smolej osvojila prvo mesto,
Pia Murnik je bila četrta,
Manca Krmelj pa deveta.
Med deklicami A2 je slavila
Čehinja Katerina Sykorova,
Pia Šmid pa je bila izvrstna
druga. V kategoriji deklice
C1, kjer je slavila Italijanka
Anna Pezzetta, pa je Maksima Krivič zasedla tretje,
Hana Pajič sedmo, Lena Ponjavič pa 13. mesto. Pri deklicah C2 je slavila Italijanka
Chantal Civita, četrto mesto
je osvojila Klara Sekardi, 13.
Tjaša Gašpar in 18. Alja Kosič. Pri deklicah D1 je slavila
Britanka Alexa Severn, šesto
mesto osvojila Tijana Kostadinovič, pri deklicah D2 je
zmagala hrvaška tekmovalka
Klara Čusak, Lucija Junež pa
je zasedla izvrstno drugo
mesto, sedmo njena sestra
Zala Junež, deveto Brina Baltič, deseto pa Maša Šmid.
Prvič pa so nastopile tudi
najmlajše drsalke in zasedle:
13. mesto Zoja Zupan Urh,
14. Živa Aupič in 15. Hana
Operčkal.
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Mladi

Srečanje harmonikarjev

Že 17 let z vami!

®

Urša Peternel

www.asteriks.net

 tende - markize
žaluzije - zunanje in notranje
 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese


SENČILA ASTERIKS d.o.o.

Cesta na Loko 2, 4290 Tržič
T: 04 59 55 170
tende - markize
G: in
041
733 709
žaluzije (zunanje
notranje)
info@asteriks.net
zavese
rolete E:panelne

SVET SENČIL

komarniki screen roloji roloji
Obiščite
nasplise
v našem
rolo garažna
vrata
zavese

razstavnem
Svetovanje, izdelovanje,
salonu.
montaža in ServiS

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS

Andersenov večer
za četrtošolce
Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

Urša Peternel

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

Ob dnevu otroške knjige so
tudi na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice
izvedli Andersenov večer,
poimenovan po slovitem
pravljičarju Hansu Christianu Andersenu. Potekal je v
petek, 31. marca, od 18. do
22. ure, na njem pa je sodelovalo 25 četrtošolcev. "Na ta
poseben večer so bili povab-

ljeni, ker radi berejo in ker
so vzorni učenci. Posvetili
smo se Andersenovi pravljici
Cesarjeva nova oblačila.
Izvedli smo gledališke in
likovno ustvarjalne delavnice na temo te pravljice. Za
zaključek prijetnega in uspešnega večera pa nas je zabaval klovn Jaka," je povedala
učiteljica Mateja Kocjančič,
ki je večer pripravila skupaj
z učiteljico Sergejo Podnar.

Četrtošolci so petkov večer preživeli ob pravljicah in
ustvarjanju.

Nik postal državni prvak
V Ljubljani je potekal 11. državni turnir v namiznem tenisu v
okviru Specialne olimpijade Slovenije. Udeležil se ga je tudi
Jeseničan Nik Jerković in osvojil zlato medaljo ter s tem
postal državni prvak v svoji kategoriji.

Jesenice so znova gostile srečanje harmonikarskih orkestrov glasbenih šol iz vse Slovenije. Glasbena šola Jesenice bienalno srečanje pripravlja že od leta 2001. Letos je
nastopilo več kot 550 mladih
harmonikarjev, po besedah
ravnateljice Glasbene šole
Jesenice Martine Valant pa
so orkestri prikazali zelo visoko raven muziciranja in kvalitetno delo glasbenih šol.
Program je bil zelo raznolik,
od klasike do zabavne glasbe
in melosov različnih dežel. Iz
gorenjske regije je nastopilo
kar šest orkestrov: mlajši in
starejši harmonikarski orkester Glasbene šole Jesenice,
mlajši in starejši harmoni-

Starejši harmonikarski orkester Glasbene šole Jesenice / Foto: Sašo Valjavec
karski orkester Glasbene
šole Radovljica, orkester
Glasbene šole Kranj in Glas-

bene šole Škofja Loka. Srečanje je spremljal tudi strokovni spremljevalec Roman

Pechmann, ki je imel ob
koncu vsakega dela pogovor
z dirigenti.

Najboljši je bil Armin
Zmagovalec tekmovanja Kaj veš o prometu je Armin Šahinović iz OŠ Prežihovega Voranca.
Urša Peternel
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice je potekalo medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu?, ki ga
je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (SPV) Občine Jesenice v sodelovanju s šolo.
Sodelovalo je sedemnajst
učencev iz OŠ 16. decembra
Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ
Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Žirovnica
in OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Prvo mesto je zasedel
Armin Šahinović z OŠ Prežihovega Voranca Jesenice,
drugo Jan Nemeček z OŠ
16. decembra Mojstrana in
3. mesto Rok Okorn z OŠ
Žirovnica. Najboljši tekmovalec se bo udeležil tudi
državnega tekmovanja.
"Medobčinsko tekmovanje
Kaj veš o prometu je dodatna spodbuda otrokom za

učenje prometnih pravil,
razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. So
tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki
potekajo od ravni šol do

mednarodne ravni. Na tekmovanju sodelujejo učenci
od 5. do 9. razreda osnovne
šole s kolesi. Sestavljeno je
iz preverjanja teoretičnega
znanja prometnih predpi-

sov, spretnostne vožnje na
poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu,"
so povedali v SPV Občine
Jesenice, kjer se zahvaljujejo
vsem sponzorjem.

Gledališki sanjko za Coprnico Zofko
Prvo nagrado na festivalu gledaliških sanj je prejela predstava Coprnica Zofka, priznanje za obetavno
igralko pa Katarina Klobučar.
Urša Peternel

Nik Jerković na zmagovalnem odru

Na otroškem festivalu gledaliških sanj, ki ga organizira Pionirski dom – Center
za kulturo mladih, je predstava Coprnica Zofka prejela sanjka za 1. mesto v kategoriji 3. triada. Predstavo so
oblikovali člani gledališke
skupine pri Gledališču
Toneta Čufarja pod mentorstvom Katje Stušek in Nike
Brgant. "Je predstava, ki bi
ji težko očitali kakšno napako. Je odrska umetnina, ki
je v vseh elementih gledališke uprizoritve premišlje-

na, obogatena z detajli in
estetsko dovršena. Vsi liki,
ki se na odru rodijo, so postali osebe, ki živijo svoje
pravljično življenje. Izpeljano brez napak in z veliko
mero občutka za odrsko
kreacijo," je zapisala žirija.
Posebno priznanje za obetavno igralko pa je prejela
Katarina Klobučar iz predstave Coprnica Zofka. "Med
najboljšimi povodnimi
možmi vseh festivalov do
zdaj," je njeno igro opisala
žirija. Letos se je na festivalu predstavilo 52 različnih
gledaliških skupin.

Katarina Klobučar je dobila priznanje za obetavno igralko
za vlogo Akvilina v predstavi Coprnica Zofka.

Foto: SPV Jesenice

www.asteriks.net
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Zanimivosti
Glasbena družina Richter
Gosta družabnega srečanja pri upokojencih sta bila Fani in Franci Richter ter del njune družine.
Janko Rabič
Srečanja z znanimi ljudmi iz
domačega okolja pri Društvu
upokojencev Jesenice ostajajo
med najbolj prijetnimi dogodki, ki se vrstijo v društvenih prostorih. Voditeljica Albina Seršen ob veliki vnemi
za pridobitev različnih zanimivih gostov vendarle pogreša več poslušalcev. Vedno
znova spodbuja številne člane, da si vzamejo čas in enkrat na mesec ob ponedeljkih
pridejo v društvene prostore.
Na 84. srečanju sta bila gosta
Fani in Franci Richter ter del

njune družine. Med drugim
jih združuje velika ljubezen
do glasbe. Fani je predvsem
velika ljubiteljica glasbe in

zvesta poslušalka, njena sinova sta poklicna glasbenika.
Urban igra v orkestru Slovenske vojske, Gregor pa v Sim-

foničnem orkestru RTV Slovenija. Mož Franci je upokojeni učitelj glasbe, poučeval je
igranje trobente. Ustanovil in
vodil je trobilni kvartet in z
njim nastopal, sedaj je že več
let zborovodja pri Ženskem
pevskem zboru Društva upokojencev Javornik - Koroška
Bela.
Tokratno srečanje je imelo še
en prijeten dogodek. Predsednik DU Jesenice Boris Bregant je Francki Thaler izročil
malo plaketo Zveze društev
upokojencev Slovenije za dolgoletno aktivno in zavzeto
delo.

Pomladno ubrani
glasovi pevk
Ženski pevski zbor Večerna zarja Društva
upokojencev Javornik - Koroška Bela je pripravil
spomladanski koncert.

Državno prvenstvo v inkluzivnem judu
V Ljubljani v športnem parku Kodeljevo je potekalo 1. državno prvenstvo v inkluzivnem judu. Udeležilo se ga je 39 judoistov iz petih slovenskih klubov, tudi šest tekmovalcev iz
Judo kluba Jesenice. Pod vodstvom trenerja Jake Kolbla so
nastopili: Nik Jerković, Melita Komac, Jože Sajovic, Katarina
Šimbera, Drilona Bitiqi in Nejc Vidic. Domov so se vsi vrnili s kolajnami, Nik Jerković, Melita Komac in Jože Sajovic z
zlato, Katarina Šimbera in Drilona Bitiqi s srebrno, Nejc Vidic pa z bronasto. Na prvenstvu sta pohvalo za dolgoletno
delo prejela Tatjana Dvoršak in njen pokojni mož Brane, ki
sta na Jesenicah pred mnogo leti začela z inkulzivnim judom. Delovanje kluba podpirajo Društvo Sožitje Jesenice,
Kranjska Gora In Žirovnica in Judo zveza Slovenije.

Janko Rabič

Jeseniški judoisti z medaljami s prvega državnega
prvenstva v inkluzivnem judu

V prijetnem vzdušju je 21.
aprila v društvenih prostorih izzvenel spomladanski
koncert ženskega pevskega
zbora Večerna zarja Društva
upokojencev Javornik - Koroška Bela. Pod vodstvom
zborovodje Francija Richtarja so pevke prepevale ljudske in druge pesmi o pomla-

di, soncu in vsem drugem
lepem, kar sodi v ta čas. Pevke so program popestrile z
branjem svojih pesmi in
proze. Zborovodja Franci je
bil deležen lepega šopka od
pevk v znak priznanja za zavzeto delo, za pravo energijo, ki jo vsem razdaja, da
uživajo s prepevanjem na
vajah, nastopih, koncertih
in ob skupnih druženjih.

PREPUSTITE SE UŽITKU.

AVTO AKTIV INTERMERCATUS D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 24, TRZIN

BMW SERIJE 3 JOY3 EDITION Z BOGATO OPREMO
ŽE ZA 31.990 EUR ALI 300 EUR NA MESEC.*

Užitek v vožnji

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.

*Primer izračuna za BMW 318d Limuzina JOY3 Edition: ﬁnančni leasing • predračunska vrednost vozila: 31.990 EUR • plačilo na začetku 11.196,50 EUR • število obrokov: 84-mesečno plačevanje: 300,75 EUR • skupni znesek
ﬁnanciranja: 21.279,59 EUR • letna obrestna mera: 5,00 %, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 5,84 % na dan 17. 3. 2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 42.655 EUR •
ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila. Finančne ponudbe so neobvezujoče in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve ﬁnanciranja brez dodatne obrazložitve.
V primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik ﬁnančnih storitev je
BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in speciﬁkacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko
predpisane dajatve. Več informacij dobite na 01 88 88 208, pri pooblaščenih trgovcih z vozili BMW ali na www.bmw.si.
Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina in Touring: od 3,8 do 7,7 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 179 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0125 do 0,0584 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
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Razpisi, zanimivosti
Obveznosti lastnikov zasebnih vodovodov
– POZIV

Številka: 478-41/2013
Datum: 28. 4. 2017

V skladu z 8. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS,
št. 88/2012) in 5. a členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v
občini Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010-UPB, 35/2011 in
99/2013) so lastniki zasebnih vodovodov dolžni pisno obvestiti občinsko upravo Občine Jesenice o upravljavcu zasebnega
vodovoda in posredovati podatke o zasebnem vodovodu.

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

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod
imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali
več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji,
stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb,
upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za
storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je
omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

www.jesenice.si

Stanka Kaplan Mrak je na razstavi predstavila del
zgodovine kulturne dejavnosti na Hrušici.

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA
PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LASTI OBČINE JESENICE
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
2. Predmet prodaje so:
• posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, poslovni prostor s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v izmeri 108,87 m2, v
stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica,
• posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, klet v 1. etaži,
v izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica,
• pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. št. 2172-6/12-0
k.o. Hrušica, k stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica.

Lastniki zasebnega vodovoda morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o
upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino. Ne
glede na prejšnji stavek se pogodba o upravljanju zasebnega
vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega odstavka tega
člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti občino. Občina zagotavlja evidenco zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na območju občine.

Stanka Kaplan Mrak je predstavila del bogate društvene
zgodovine.

Izhodiščna cena za poslovni prostor in klet v stavbi 2172 –
372 znaša 34.850,00 EUR, za pripadajoče zemljišče v deležu
1/3 na parc. št. 6/12 pa 1.100,00 EUR. Skupna izhodiščna cena
za navedene nepremičnine znaša 35.950,00 EUR.

Janko Rabič
Na Hrušici ima kulturna
dejavnost dolgoletno bogato
tradicijo. Predvsem je bilo to
obdobje delovanja Delavsko
prosvetnega društva Svoboda Ivan Krivec. Stanka
Kaplan Mrak, ki je bila predsednica dramske sekcije,
vodja dveh otroških folklornih skupin, režiserka iger in
proslav, se je odločila, da del
društvene zgodovine, ki je
skorajda pozabljen, predvsem čas njenega najbolj aktivnega dela od leta 1960 do
leta 1994, predstavi širši javnosti. Skupaj z nekdanjimi
sodelavci je zbrala bogato
zgodovinsko gradivo za razstavo, ki so jo v prostorih
Krajevne skupnosti Hrušica
odprli 1. aprila. Na ogled so

Nepremičnine se prodajajo kot celota.

Glede na to, da od uveljavitve uredbe in odloka Občina Jesenice ni prejela še nobenega obvestila o upravljavcu in zasebnem vodovodu, pa vendar na območju občine Jesenice takšni
vodovodi obstajajo, pozivamo vse lastnike zasebnih vodovodov, da čim prej sporočijo podatke o upravljavcu in zasebnem
vodovodu Komunalni direkciji Občine Jesenice na naslov
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali na naslov obcina.jesenice@jesenice.si.

3. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so
last Občine Jesenice.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu:
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo
prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNEGA PROSTORA S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM« na vložišče
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2017.

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

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. V okviru sredstev
občinskega proračuna bo sofinancirana priprava in izvedba
naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:
• Prireditev v času cvetenja narcis,
• Etnološka prireditev,
• Festival,
• Prireditev z elementi inovativnosti ter
• Druga prireditev.

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v ponedeljek, 8. 5. 2017, ob 15.30 v Sejni sobi Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave
do 7. 5. 2017 na aleksandra.orel@jesenice.si.
Rok za oddajo vlog je torek, 16. 5. 2017.

V organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne enote Jesenice se je v Domu Julke in Albina Pibernika na
Slovenskem Javorniku odvijalo redno območno srečanje
otroških pevskih zborov Dobra volja je najbolja. Na srečanju
so se predstavili otroški zbor Zvezdice OŠ Toneta Čufarja
Jesenice, pevska zbora Solzice in Fortissimo OŠ Prežihovega Voranca, mladinski pevski zbor OŠ Toneta Čufarja, mladinski pevski zbor OŠ Žirovnica, mladinski zbor OŠ Josipa
Vandota Kranjska Gora, mladinski zbor OŠ Koroška Bela,
otroški zbor 1. in 2. razreda OŠ Žirovnica, pevski zbor Biba
OŠ Koroška Bela, otroški zbor OŠ 16. decembra Mojstrana
in otroški pevski zbor Žepki OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 15. 5. 2017, do 15. ure.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo
ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger

OBVESTILO

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS
ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V
OBČINI JESENICE ZA LETO 2017

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 15. 5.
2017, po 15. uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice obvešča, da bodo od srede, 3. maja 2017,
dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod
rubriko Javna naročila in razpisi objavljeni

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

– Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov za leto
2017

Predvidena objava Javnega razpisa o dodeljevanju državnih
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva
v občini Jesenice bo v drugi polovici maja. Predstavitev javnega razpisa je predvidena konec maja. Javni razpis bo
objavljen na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor,
Marija Lah, tel. 04/5869 304 ali po elektronski pošti: marija.
lah@jesenice.si.

– Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2017 in

Pravna podlaga za javni razpis je objavljena na http://www.
jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/8-gospodarske-dejavnosti/item/16878-odlok-o-dodeljevanju-drzavnih-pomoci-de-minimis-za-pospesevanje-malega-gospodarstva-v-obcini-jesenice.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

www.jesenice.si

www.jesenice.si

www.jesenice.si

– Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše
odrasle za leto 2017
Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger

oblačila, rekviziti, fotografije
in različni dokumenti o delu
dramske, lutkarske, folklorne, godbene in drugih sekcij.
Vso zgodovino je Stanka
Kaplan Mrak zbrala tudi v
knjižici. Največ obsežnega
dela je opravila sama, bila pa
je vesela pomoči kar lepega
števila drugih prebivalcev.
Pri izdaji knjižice so na
pomoč priskočili KŠD Hrušica in sponzorji, prostor za
razstavo je omogočila Krajevna skupnost Hrušica. Za
kulturni program na odprtju
razstave so poskrbeli mladi
glasbeniki Glasbene šole
Jesenice, svoje pesmi so prebrali Sonja Korantar, Valentin Cundrič in Franci Tušar.
Razstava bo na ogled v času
uradnih ur krajevne skupnosti do 21. junija.

Mladi zbori za dobro voljo

5. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o
poslovnem prostoru in številka poslovnega prostora, ki je
predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo
javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P 10, Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave
javne ponudbe dalje.

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 23.000,00 €.

www.jesenice.si

Bogata zgodovina
kulturne dejavnosti

Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger
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Priznanja za
Gvažarjev šnops

Saša Hrženjak,
samostojna kadrovska svetovalka,
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411

Vsaka izkušnja šteje

Ines in Janez Sterle s Koroške Bele sta za svoja žganja znova prejela najvišja priznanja na ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij.
Urša Peternel
Ines in Janez Sterle s Koroške Bele sta na ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij
prejela zlato priznanje za
Gvažarjev češplovc, Gvažarjev meden šnops in liker
Gvažarjev rušovc, srebrno
za Gvažarjev hruškovc in
bronasto za Gvažarjevo viljamovko. Ines in Janez, ki
žganje prodajata v Brunarici
pri Ingotu v Jasenju, na ocenjevanju žganih pijač sodelujeta že vrsto let. Kot je povedal Janez Sterle - Strelc,
vsako leto pošljeta pet ali
šest vrst žganja in vselej vsaj
kakšno prejme tudi priznanje. Tradicija kuhanja žganja na domačiji Sterletovih
na Koroški Beli, ki se jo drži
domače ime Pr' Gvažar,
sega dve generaciji nazaj,
saj se je s tem ukvarjal že
Janezov stari oče. Žganje je
kuhal do leta 1986, zatem je
tradicijo prevzel Janezov
oče, Janez pa po očetu leta
2006. Znanje se tako prenaša iz roda v rod, saj se Janez
spominja, kako je še kot
otrok pomagal staremu očetu pri kuhanju. "Stari oče je
zmeraj rekel: Kuhat' moraš
zase, ne za prodajo!" se spominja Janez in pravi, da je
prav to tudi osnova za kakovost žganja. "Kar zase narediš, pač ni slabo ... In v vasi
nikoli nisem slišal, da bi kdo
rekel, da je Gvažarjev šnops
zanič!" Janez, ki mu pri kuhanju žganja pomaga tudi

Prejšnji dan sva se srečali s prijateljico na kavi in po uvodnem pogovoru »kako ti – kako ti« mi potarna: »Tale naša
mladina, mislijo, da jim vse pripada, za nobeno stvar se
ne potrudijo, pričakujejo in ustvarjajo si le bližnjice do
denarja. Pa igrice nabijajo in nove epe dol vlečejo. Sej ne
znajo niti komunicirati! Zadnjič sem svoji 16-letni nečakinji poslala 'email', in ker nisem dobila odgovora še po
nekaj dnevih, jo pokličem. Pa mi punca reče: kdo pa še
bere 'maile'??« Pomenljivo me pogleda in zavzdihne. Hitro nadaljuje: »Kako se ti da vsak dan ukvarjati z mulci?«
Prijateljica ni bila prva niti zadnja, ki me je to vprašala.
Zelo rada delam z mladimi. Mladina se ni spremenila,
taka je, kot smo bili mi: želi biti slišana, želi biti upoštevana, želi si priznanje domačih in okolice. Sodobni starši
smo pa drugačni, kot so bili naši starši. Nikoli prej se za
nobeno generacijo mladine ni tako zelo skrbelo in
ustvarjalo ozračje za lagodno življenje, kot to počnemo
sedaj. Vozimo jih od treninga do krožka, oblikujemo plakate in učimo šolsko snov. Tisto, kar pa resnično zadovoljuje, je izkušnja, ko vemo, da smo nekaj sami naredili,
sami ustvarili, sami zaslužili.
Zaposlena sem v podjetju, kjer verjamemo, da vsaka izkušnja šteje. Za vsakega člana, ki opravlja delo preko
naše napotnice, beležimo delovne izkušnje in jih oblikujemo v certifikat, ki je odlična popotnica za iskanje prve
redne zaposlitve.

Janez Sterle - Strelc z dvema od treh hčerk, Sašo in Jano
žena Ines, kuha izključno
žganje iz ene vrste sadja, ne
pa tudi sadjevca, torej žganja iz mešanega sadja. Sadje: jabolka, hruške, tepke,
slive, češnje rastejo na domačem vrtu za hišo, pobirata pa ga tudi na vrtovih prijateljev. Začneta s češnjami
konec maja, vrhunec dela pa
je sredi avgusta, ko začne
zoreti tudi drugo sadje. Pri
tem je treba obrezati vso
gnilobo in plesnobo, sadje je
treba dobro oprati, zmleti in

potem namočiti. "Do začetka oktobra sadje namakava,
sledi tri do štiri tedne fermentacije, v začetku decembra pa žganje začneva kuhati," pripoveduje Janez. Doslej sta skuhala že trinajst
različnih vrst žganja, nekaterih tudi samo eno steklenico. Takšno je bilo denimo
žganje iz brezove vode, pri
katerem sta iz dvestotih litrov dobila le 0,75 litra žganja. Prav to žganje izredno
mehkega okusa je bilo po

Janezovem mnenju njuno
najboljše doslej.
Žganje sicer prodajata v Brunarici pri Ingotu na Jasenju,
kjer Ines in njeni starši vodijo dobro obiskano planšarijo.
Janez pa je dejaven tudi kot
možnarist pri KD Možnar na
Koroški Beli, s čimer prav
tako ohranja tradicijo, ki jo je
začel že njegov stari oče.
Ines in Janez pa sta tudi starša treh deklic, osemletne
Jane, šestletne Saše in osemmesečne Neže.

MI JIH ŽE IMAMO!

SONČNA OČALA
NOVA KOLEKCIJA 2017
ŽE NA NAŠIH POLICAH!
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SUDOKU 07 2017

Pirine palčke

Sudoku s končno rešitvijo

5 3

4 1

9

1

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

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je MAGNEZIJEVO OLJE DAR NARAVE. Sponzor križanke je trgovinica KAMRICA, s. p., Irena Varl, 051 857 594, na
Cesti maršala Tita 52, pod cerkvijo na Jesenicah, ki ponuja
raznovrstne naravne izdelke ekološke pridelave. Pri njih dobite tudi magnezijevo olje, ki pomaga pri različnih težavah.
Podarjajo pet nagrad po 10 evrov za nakup v trgovinici Kamrica. Nagrajenci so: Marjeta Klanjšek, Preddvor; Jože Ažman,
Kranj; Štefka Možina, Bled; Miro Koder, Jesenice in Marjeta
Dolenc, Jesenice. Za nagrade obiščite trgovino Kamrica!

Okusne in primerne za malice doma in v naravi
Jelka Koselj

rina sesekljamo in malo
popražimo na maslu.
Testo zvrnemo iz sklede na
pomokano mizo (uporabimo
ostro moko), ga zgnetemo v
kepo, razvaljamo v pravokotnik 60 x 40 cm in premažemo z namazom. Testo
podolžno po sredini prerežemo na polovico. Vsako polovico narežemo po širini na
ok. 22 trakov. Vsak trak svedrasto zasučemo in položimo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Na pekaču naj
bodo palčke malo narazen.
Pečemo jih pri 220 stopinjah C približno 15 minut, da
postanejo zlatorumene. Hladne lahko ponudimo s siri,
pivom, toplimi napitki ali
paradižnikovo omako. Najboljše so sveže spečene.

Pirine palčke s česnom
(za približno 44 palčk)
Za testo potrebujemo: 40
dag pirine in 10 dag bele moke,
1,5 žličke soli, 1 žličko sladkorja, pol kocke kvasa, 5 žlic oljčnega olja, 3 dl mlačne vode in
ostro moko za pregnetanje; za
namaz: 10 strokov česna, vejico rožmarina in 12 dag surovega masla.
Priprava: V skledi zmešamo
moki, sol in sladkor. V to
naredimo jamico in vanjo
vlijemo kvas, ki smo ga nadrobili in raztopili v 5 žlicah
mlačne vode. Vse premešamo in pustimo stati 15
minut. Nato zamesimo testo
s 3 dl mlačne vode in oljem.
Testo dobro pregnetamo
ročno ali z mešalnikom tako
dolgo, da se loči od posode.
Testo damo vzhajati v pokriti posodi v topel prostor za
50 minut. Medtem pripravimo namaz. Olupljene česnove stroke in vejice rožma-

Pirine palčke s panceto in
česnom
(za približno 20 palčk)
Pripravimo jih na podoben
način kot palčke po prejšnjem receptu. Potrebujemo
pa še 1 jajce za premaz in 20

Sponzor križanke je IZDELOVANJE KLJUČEV CENA, Tomislav Razinger, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 26, Jesenice, tel.
04 583 29 61. Celotno ponudbo si lahko ogledate tudi na spletni strani www.kljuci-cena.si. Poleg izdelovanja ključev,
graviranja, ostrenja nožev so novost avto daljinci. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade – nakup v trgovini ali
storitev v vrednosti: 1. nagrada 20 evrov, 2. nagrada 20 evrov in 3. nagrada 10 evrov.
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GRAFIČNI
ZNAK ZA
TON
PRITISK
TURŠKI
VELIKAŠ

NAŠA TV
NOVINARKA
(ALENKA)

ŽAREČ
DELEC
SNOVI

TROPSKA
RASTLINA Z
BODIČ. LISTI
ZDRA.RASTLINA, BRDNJA

KOZAŠKI BIČ
IZ USNJENIH
JERMENOV
PLAHA GOZD.
ŽIVAL

12

4

NAVLAKA,
ROPOTIJA

OŽIG, SMOG

PREBIVALEC
GRŠKEGA
OTOKA ITAKE
LENČA
FERENČAK

9

VZVIŠENA
LIRSKA
PESEM

IME NAŠE
PEVKE
POVŠE

2

REDKOST

JED IZ STE
PENIH JAJC
RUSKA REKA
IZLIV V KARSKO MORJE

EVGEN
JURIČ

15

ALEŠ ČEH

7

KDOR SE
KOTALKA
METULJ Z
OČESCI NA
KRILIH

NEKDANJI
SEKRETAR
OZN
(KOFI)

12

10

PREGOVOR

3

NAŠ ELETRO
TEHNIK DR.
ZNAN.(JANEZ)
VLADARSKI
NASLOV

VZHODNO
AZIJSKI
SADEŽ

1

NAKLADA
NARAVNI
PIGMENT
RDEČE
BARVE

1

KRONIKA,
LETOPIS

BAJESLOVNA
DEŽELA V
ATLANTSKEM
OCEANU
AVSTRIJSKI
POLITIK,
ZVEZNI
KANCLER
(JULIUS)

BRUŠENJE
NOŽEV,
TRGOVINA,
GRAVERSTVO

TOMISLAV
RAZINGAR
S.P. TOMŠIČEVA 26,
JESENICE

MARIBORSKI
LAHEK
PESNIK IN
PREVAJALEC ITALIJANSKI
TANK
(JOŽE)

IZVRŠNI
SVET

IME PEVKE
ČERNE

NEŽEN STIK
TELES

RATAR

TRAGIČNA
JUNAKINJA
LITERARNIH
DEL V SLO.
LITERATURI

BERTA
AMBROŽ

SMREKI
PODOBNO
IGLASTO
DREVO

GLASOVALKA

ŠUPA,
KOLNICA

TIRNICA
NEBESNEGA
TELESA

KEMISJKI
ZNAK ZA
HOLMIJ

NERESNICA

PRVOTNA
DOMOVINA

IZDELOVANJE
KLJUČEV
CENA TEL. NEUSPEŠEN
ČLOVEK
04 583 29 61,
031 681 074

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 15. maja 2017, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

6

POČASNA
UMIRJENA
HOJA NA
PROSTEM

pokrit s papirjem za peko.
Pečemo jih 20 minut pri
220 stopinjah C.
Namig: Namesto česna lahko pripravimo namaz s
kolobarji prepražene čebule
in majaronom ali jajčnim
namazom in parmezanom
ali sesekljanim čemažem.
Če se ne moremo odločiti,
kakšne palčke bi pripravili,
lahko za eno vrsto palčk
porabimo pol testa, pol pa
za drugačne palčke.

dag domače pancete (ali druge
narezane slanine ali prekajene lososove rezine). Testo
namažemo najprej s česnovim namazom in nato še z
razžvrkljanim jajcem. Testo
zrežemo po dolžini na polovico, vsako polovico pa še po
širini na 10 trakov. Vsak trak
zvijemo v rolico. Vsako rolico pa obvijemo z rezino
pancete, ki jo prej pomočimo v jajce. Rolice položimo
malo narazen na pekač,

13

RAZVOJNA
STOPNJA,
STANJE

NASTRAN: naš elektrotehnik (Janez), CARMEN: Bizetova opera, VERONIKA: junakinja v slo. književosti, BOLIVAR: vrsta pokrivala,
RASTO: ime ekonomista Ovina, ORBITA: nebesna tirnica, NAGAJKA: kozaški bič iz pletenih jermen, SEJAČA: pletena košara za sejanje

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 77// 2017
2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Sobota, 29. aprila
Mladinski center Jesenice, ob 17. uri
Fotografska delavnica Studijski portret (na prijave)

Nedelja, 30. aprila
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri
Delavnica Akrojoga JAM, izvaja Acromantix (na prijave)

KOČA NA GOLICI, ob 20. uri

Dan Evrope – srečanje jeseniških srednješolcev

PLANINA POD GOLICO, CERKEV SV. KRIŽA, ob 20. uri
Koncert baritonista Marka Kobala in citrarja Tomaža Plahutnika

Sobota, 13. maja
PLANINA POD GOLICO, od 13. do 14. ure
Z biciklom okoli Španovega vrha – gorskokolesarski izlet po rovtih in
planinah Karavank
Prijave na info@projektnatura.si

Kresovanje

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 20. uri
Kresovanje

KAMP PERUN, ob 18. uri
Kresovanje z ansamblom Zarja in srečelovom

VADBENI IN DRUŠTVENI PROSTORI MK ILINDEN,
zaklonišče pod Abanko, ob 16. uri
Javna vaja otroške in mladinske FS MKD Ilinden

Ponedeljek, 15. maja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje Polona Avsenak: S POTI PO ALBANIJI

Ponedeljek, 1. maja
PRVOMAJSKA BUDNICA
Sreda, 3. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

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

www.gorenjski-glas.si

Prireditve od 28. 4. do 18. 5. 2017

Petek, 12. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje

MCJ mladinska točka Center II, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok na temo obljube in zaupanja: Obljubi, a obljube ne izpolni

Pet elementov v okolici in telesu

GALERIJA FD JESENICE, V GLEDALIŠČU, ob 18. uri
Odprtje razstave člana FD Jesenice Janija Novaka, MF FZS, EFIAP/g
z naslovom: 50 – 40 … in bila je luč ...

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
16. Čufarjev maraton (območno srečanje odraslih gledaliških skupin)
– Peep Show, GTČ Jesenice

Torek, 16. maja
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 10. uri
Ko ideja postane lastnina: Peter Florjančič in intelektualna lastnina –
odprtje razstave TMS

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Delavnica za iskalce zaposlitve: Sumida zaposluje

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Četrtek, 4. maja
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 18. uri
Matej Kalan: Strategija razvoja kraja

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Večer komornih skupin

Sreda, 17. maja
TRG NA STARI SAVI, od 14. do 18. ure
Parada učenja na Stari Savi in Mednarodni dan muzejev

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Križemkražem

CŠOD TRILOBIT v Javorniškem Rovtu, ob 14. uri
Dan odprtih vrat ob 25-letnici obstoja CŠOD. Možnost ogleda doma
Trilobit in zbirke kamnin ter fosilov, veslanje za otroke, plezanje, streljanje z lokom ter delavnica izdelave odlitka fosila.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
16. Čufarjev maraton (območno srečanje odraslih gledaliških skupin)
– Ovčar Marko, Gledališče Julke Dolžan Žirovnica - Breznica

Predavanje: Od San Francisca do Los Angelesa

Dan odprtih vrat največje železniške makete v Sloveniji v merilu

Ponedeljek, 8. maja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Družabno srečanje z ljudmi iz našega okolja in proslava dneva zmage
nad fašizmom in dneva Evrope

Četrtek, 18. maja
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 10. uri
Jesenice – mesto železarjev, muzej na obisku

JESENICE–SREDNJA ŠOLA–GIMNAZIJA–ZDRAVSTVENI
DOM–OBČINA JESENICE,
od 10.15 do 12. ure
Sprevod maturantov Srednje šole Jesenice in Gimnazije Jesenice

PROJEKT NATURA
15.–19. 5. 2017 ob 16.30 – OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE – tečaj
plavanja za začetnike

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak torek: 17.00–18.45 – Nemške urice (zaključena skupina)
Vsako sredo: 17.00–18.30 – Ustvarjalne delavnice
Vsak petek: 10.00–10.45 – Brihtina pravljična dežela
Prvi četrtek v mesecu: 13.30 – Modri kvizi v knjižnici
Zadnji četrtek v mesecu: 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajencev knjižne uganke

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

PARKIRIŠČE ZA STAVBO OBČINE JESENICE, ob 11.30

PRED STAVBO GIMNAZIJE JESENICE, ob 13. uri
Litanije in predaja ključa znanja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
Rodoslovna delavnica

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Torek, 9. maja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure – dejavnosti in aktivnosti za
mladostnike do 15. leta starosti: družabne igre, ustvarjalne delavnice,
medvrstniško druženje

Vsak četrtek: 17.00–17.4 – Ura pravljic

12. četvorka jeseniških maturantov

Sobota, 6. maja
PROSTORI MMJ, KURILNIŠKA ULICA 10, od 14. do 18. ure

DRUŠTVO ŽAREK

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

Koncert pozavnista Domna Jeraše

Petek, 5. maja
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 10. uri

Prireditve za osnovnošolce

Muzejski večer: Aljaž Pogačnik – Župnijska cerkev sv. Ingenuina in sv.
Albuina na Koroški Beli, umetnostnozgodovinski biser

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

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vsak ponedeljek v telovadnici športne dvorane Podmežakla, od 10.30
do 11.30 – Jutranja vadba za starejše
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, Kegljišče Podmežakla, Rekreacijska kegljaška liga

Predstavitev Priročnika za korepetitorje baleta

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Zaključni nastop harmonikarjev

Starši smo dovolj dobri

Sreda, 10. maja
KRIŽIŠČE V TREBEŽU, ob 17.30
Voden pohod PPP (Pot Po Pomolih iz Trebeža do letnega kopališča
na Ukovi)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Dr. Živa Deu – Dragocenosti starih mestnih jeder

Četrtek, 11. maja
GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE V Mercator centru na
Jesenicah, ob 18. uri
Odprtje razstave barvnih fotografij ULICA, avtor Janez Kramar, član
FK Jesenice

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert učencev, ki zaključujejo nižjo oz. višjo stopnjo

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19. uri
Tečaj kleklanja v okviru Tedna ljubiteljske kulture

Prireditve za mlade od 15 do 29 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, aktivnosti za OIV; informiranje
o priložnostih, ki jih MCJ nudi mladim, ter o podpori projektom
mladih (za slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

DRUŠTVO ŽAREK
Od ponedeljka do petka od 18. do 20. ure – dejavnosti in aktivnosti za
mladostnike od 15. leta starosti: družabne igre, razbremenilni pogovori, medvrstniško druženje

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

Razstave
Do 19. 5. 2017, Kosova graščina Jesenice, Bogomirja Jurtela, likovna
razstava
Do 19. 5. 2017, Kosova graščina Jesenice, Mirko Bokšić, likovna razstava
Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi,
Mesto železarjev, muzejska razstava

Vabilo
V nedeljo, 21. maja 2017, ob 10.30 TIC Jesenice organizira tradicionalni pohod po Stari rudni poti.
Štart izpred Kosove graščine. Prijave zbirajo do 18. maja 2017 na
info@turizem.jesenice.si.
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jeseniške novice
Pohodniška karta
Razgledni Španov vrh, Golica, kraljica narcis, Po samotnih pašnikih, Vajnež, Cvetlična Belska planina,
Potep po Mežakli, Soteska Vintgar, Iz mesta v hribe in Sprehod po mestu – to je devet zanimivih
izletov po pešpoteh, na katere vabi nova pohodniška karta Jesenic.
Urša Peternel
Jesenice so dobile novo
pohodniško karto, ki jo je
založila Občina Jesenice,
izdala pa Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske. Kot je
povedal urednik Klemen Klinar, se pohodništvo v občini
čedalje bolj uveljavlja, zato so
lani začeli projekt Pohodništvo in osnovali posebno delovno skupino, ki je pregledala
vse stare pohodniške poti.
Na osnovi ogleda na terenu
so ugotovili, da so nekatere
že opuščene, zato so posodobili podatke o njih, obenem
pa so mrežo obstoječih poti
dopolnili s sedemnajstimi
kilometri novih. Kot je dejal
Klemen Klinar, so se pri tem
srečali tudi z nekaj težavami,
saj jim povsod ni uspelo pridobiti soglasij lastnikov zem-

ljišč. Tako so nekaj odsekov
morali skrajšati, nekaj pa
tudi opustiti.
Na karti so tako označene
obstoječe planinske poti, tri
tematske poti (Gajškova pot,
Stara rudna pot in Trim steza Žerjavec) in lokalne pešpoti. Predlaganih je devet
izletov po označenih poteh,
ki so poimenovani Razgledni Španov vrh, Golica, kraljica narcis, Po samotnih pašnikih, Vajnež, Cvetlična Belska planina, Potep po Mežakli, Soteska Vintgar, Iz
mesta v hribe in Sprehod po
mestu. Lokalne poti so v
naravi označili z rumenimi
markacijami in smerokazi.
Kartna podlaga zemljevida
je ažurirana, je poudaril Klemen Klinar, na njej pa so
označene tudi kulturne in
naravne znamenitosti in

"Jaz bi družino ali upokojenski par peljal na
izlet Razgledni Španov vrh, ljubitelju miru in
tišine bi priporočil izlet Po samotnih pašnikih,
zahtevnejšemu planincu pa Vajnež," na
vprašanje, kateri izlet posebej priporoča,
odgovarja Klemen Klinar.

Podari uro: na dan, mesec
ali leto je naslov akcije, s
katero Ljudska univerza
Jesenice k sodelovanju vabi
prostovoljce. V sklopu Večgeneracijskega centra
Gorenjske namreč želijo
pridobiti posameznike, ki
bi starejšim, priseljencem,

GTČ JESENICE
Marcus Köbeli

PEEP SHOW
komedija

invalidom, osebam s posebnimi potrebami, mladim
in otrokom, ki iz različnih
razlogov živijo na robu družbe, pomagali premagovati
ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.
Kot je povedala Katarina
Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice, zagotovo
obstajajo srčni posamezni-

Klemen Klinar z novo pohodniško karto Jesenic
osnovna infrastruktura ter
gostilne in prenočišča. Poti
so opisane v slovenščini in
angleščini, legenda zemljevida pa je v štirih jezikih: v
slovenščini, angleščini,
nemščini in italijanščini.
Zemljevid je v verziji pdf
dostopen tudi na spletni
strani turizem.jesenice.si.
Projekt je bil vreden 12 tisoč

evrov. Po Klinarjevih besedah je delovna skupina, ki je
sodelovala v projektu, nanizala tudi več zanimivih idej
za prihodnost, med drugim
denimo ureditev zavarovane
plezalne poti. Predlaganim
izletom bi dodali nove vsebine, obenem pa si želijo večje
promocije Jesenic kot pohodniškega cilja.

tudi darovalcu prinese
sprostitev in občutek, da
prispeva k bolj povezani in
strpnejši skupnosti, so prepričani na Ljudski univerzi
Jesenice. Za več dodatnih
informacij o tem, komu,
kdaj in kako bi želeli pomagati, so na voljo na Ljudski
univerzi Jesenice (Katarina
Bertoncelj).

ki, ki bi z veseljem podarili
uro svojega časa in bi denimo odigrali partijo šaha s
stanovalcem doma upokojencev, pomagali mladostniku s posebnimi potrebami napisati nalogo, starejšega naučili uporabe elektronske pošte, priseljenko
naučili speči potico ... Prav
ta nekomu podarjena ura

16.

Pri Planinskem društvu Jesenice se pripravljajo na začetek
planinske sezone. Kočo na Golici so odprli včeraj. Na predvečer praznika dela, 30. aprila, bodo pri koči pripravili tradicionalno kresovanje. Kot je povedal Janko Rabič iz društva, se bodo pridružili tudi programu majskih prireditev v
Planini pod Golico. V nedeljo, 14. maja, bodo pripravili
planinski dan. "Nekaj programa bo bolj resnega, več pa
prijetnega, glasbeno obarvanega. Ob 11. uri bomo v koči
odprli dokumentarno razstavo z naslovom Golica skozi
čas. Povabili bomo poznavalce tega dela Karavank, da
bodo povedali kakšno zanimivost iz zgodovine in sedanjosti. Ne bodo manjkali zvoki harmonike Uroša Železnikarja,
ki vedno rad kakšno ureže množici majskih planincev, ki se
vzpenjajo proti vrhu Golice ali se vračajo nazaj v dolino. Ta
dan in tudi kasneje v poletni sezoni bo na voljo hišna harmonika in vsakdo, ki jo obvlada, bo lahko nanjo zaigral. Za
gostoljubje v koči bosta letos skrbeli Petra Berčič in Katarina Zrnić. Zagotavljata, da nihče iz koče ne bo odšel – ne
na vrh Golice ali nazaj v dolino – žejen in lačen," še obljubljajo v Planinskem društvu Jesenice.

Športno med počitnicami
Zavod za šport Jesenice že več let prireja športne aktivnosti za mlade v času vseh šolskih počitnic, saj mladim želijo omogočiti športno preživljanje prostega časa. Tako bo
tudi med prvomajskimi počitnicami; danes, v petek, bodo
tako v telovadnici Športne dvorane Podmežakla potekale
športne aktivnosti (med 9. in 10. uro), na igrišču z umetno travo v športnem parku bodo mladi lahko med 10. uro
in 11.30 igrali nogomet, med 12. in 13. uro pa bodo na
kegljišču v športnem parku lahko kegljali. Vabijo tudi na
trimčkanje po stezi Žerjavec, in sicer vse do torka, 2. maja,
pet obiskovalcev, ki bo med prvomajskimi počitnicami
največkrat obiskalo trim stezo, pa bo prejelo praktično
nagrado. Poteka pa tudi akcija Osvajalec Španovega vrha
in vsi, ki bodo vrh osvojili vsaj dvajsetkrat letos, bodo prejeli posebno priznanje.

Čufarjev maraton letos
v aprilu in maju

SREDA, 3. maj 2017, ob 19.30
(GLEDALIŠČE JESENICE)

Na spletnem družbenem omrežju Facebook se bo med 5.
in 21. majem odvijala že sedma tradicionalna dobrodelna
dražba športnih artiklov, predvsem dresov, ki jo pripravlja
Fikret Fičo Avdić ob pomoči Denisa Bakoniča. Tudi letos
bo izkupiček akcije namenjen letovanju socialno ogroženih otrok v letovišču Zveze društev prijateljev mladine
Jesenice Pinea pri Novigradu, doslej pa je s pomočjo te
akcije na morje za deset dni odšlo že več sto otrok. Letos
bodo na dražbi ponudili podpisan dres Luke Dončiča, podpisano štartno številko Marcela Hirscherja, podpisan dres
Avtomobilista Yekaterinburg Roka Tičarja, štartno številko
s podpisom Mikaele Schiffrin, podpisane štartne številke
bratov Prevc iz Planice, reprezentančni dres Rokometne
reprezentance s podpisi 16 igralcev, podpisan dres Vida
Kavtičnika, smučarske palice in nahrbtnik Filipa Flisarja,
Podpisan dres Luke Gračnarja, Štartno številko s podpisom Ilke Štuhec, športne copate z olimpijskih iger v RIU
Vladimirja Štimaca, dres s podpisi igralcev HDD Jesenice,
štartno številko s podpisom Ivice Kosteliča, dres s podpisom Jana Oblaka, dres s podpisom Josipa Iličića, majica s
podpisom tenisača Grega Žemlje, nošen dres Mirala
Samardžića, dres NK Jesenice ter originalna dresa brez
številk ACH Volley in Odbojkarske zveze Slovenije.

Planinska sezona na Golici

Podari uro: na dan, mesec, leto
Urša Peternel

Dobrodelna dražba športnih artiklov

GLEDALIŠČE JULKE DOLŽAN ŽIROVNICA - BREZNICA
Janez Jalen

Območno srečanje odraslih gledaliških skupin se je preselilo v
spomladanski termin. Dve predstavi sta bili že na ogled v tem tednu, še tri
na oder prihajajo v začetku maja.

ljudska igra

Urša Peternel

OVČAR MARKO

(GLEDALIŠČE JESENICE)

IGRALCI DOVŠKEGA ODRA
Marsel Gomboc

DOM NA KREDARCI

planinsko kriminalna komedija

SOBOTA, 13. maj 2017, ob 17.00

(KULTURNI DOM NA DOVJEM)

Gledališče Toneta Čufarja, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

PETEK, 5. maj 2017, ob 19.30

Območno srečanje odraslih
gledaliških skupin, tako
imenovani Čufarjev maraton, se je letos iz jesenskega
termina preselilo v pomladanskega. Srečanje se je na
odru jeseniškega gledališča
začelo v ponedeljek s komedijo Najlepše, najboljše in
najbolj slečene v izvedbi
seniork Gledališča Toneta

Čufarja Jesenice in nadaljevalo v torek s satiro profesorjev Gimnazije Jesenice
Teater, prof. Piknik na bojišču. Čufarjev maraton se bo
nadaljeval v tednu po prvomajskih praznikih, in sicer
3. maja s predstavo Peep
show v izvedbi igralske skupine Gledališča Toneta
Čufarja Jesenice, 5. maja pa
bo sledila ljudska igra Ovčar
Marko v izvedbi Gledališča

Julke Dolžan Žirovnica Breznica. V soboto, 13. maja,
pa bo v sklopu Čufarjevega
maratona v Ljudskem domu
na Dovjem na ogled še planinsko-kriminalna komedija Dom na Kredarici.
Organizatorja Čufarjevega
maratona sta Območna
izpostava Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Jesenice in Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice.

