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Luka je evropski 
mladinski prvak
Jeseničan Luka Potočar je na 
evropskem mladinskem 
prvenstvu v Rusiji osvojil naziv 
evropskega mladinskega prvaka 
v težavnostnem plezanju.
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Nova 
pohodniška 
pot
Zaživela je nova 
pohodniška pot v Julijskih 
Alpah Juliana Trail. V 
drugi etapi poteka tudi 
skozi jeseniško občino.
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Na seji o proračunu
Na sedmi redni seji občin-
skega sveta so se občinski 
svetniki seznanili s proraču-
nom za leto 2020.
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Desetletnica 
uspešnega podjetja
Jeseniško podjetje Dama-
tech je praznovalo desetle-
tnico, ob tem so predstavili 
dve investiciji: novo halo za 
CNC-obdelavo in najmoder-
nejšo CNC-stružnico.
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ZANIMIVOSTI

Tofova knjiga o Francu 
Koširju
Jaz sem pa en Franc Košir je 
naslov knjige, s katero se je 
Tone Fornezzi Tof poklonil 
spominu na dolgoletnega 
prijatelja Franca Koširja, za 
katerega je napisal več bese-
dil pesmi.

stran 9

MLADI

Čarobni svet lutk 
Po več letih je na jeseniškem 
odru znova zaživela lutkov-
na dejavnost. Vsako sredo 
se v jeseniškem gledališču 
srečujejo mladi lutkarji igral-
ci, ki jih vodi Elizabeta Žni-
daršič S. - Erži.
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Janko Rabič

Pozornost ljubiteljev gledali-
ške umetnosti je spet 
usmerjena na oder Gledali-
šča Toneta Čufarja na Jese-
nicah. Organizacijski odbor 
pod vodstvom Borisa Bre-
ganta je sredi vnetih priprav 
s kopico nalog, a z jasnim 
ciljem – 32. Čufarjevi dnevi, 
festival slovenskih in zamej-
skih ljubiteljskih gledališč, 
morajo uspeti tako kot vsi 
dosedanji. Odziv na razpis 
je bil spet dober, saj je selek-
tor Igor Valič moral izbirati 
med 27 predstavami za od-
rasle in petimi mladinskimi 
predstavami ljubiteljskih 
gledališč in igralskih sku-
pin. Po ogledu je ocenil, da 
vse izpolnjujejo kriterije, ki 
jih kvalitetno ljubiteljsko 
gledališče zahteva. 
V tekmovalni program od 
14. do 19. novembra je uvr-
stil šest predstav za odrasle 
in štiri mladinske predstave 
različnih žanrov, zagotovo 
bo vsak gledalec nekaj našel 
zase. Kot vedno bo tudi le-
tos posebno vidna vloga do-
mače igralske skupine Gle-
dališča Toneta Čufarja, ki je 
doslej zagotovo med naju-

spešnejšimi po številu osvo-
jenih nagrad. Za uvod se bo 
predstavila z lanskoletno 
novostjo – romantično ko-
medijo Za zmeraj. Pravo 
poslastico pa pripravlja za 
zaključek 20. novembra, ko 
bo izven tekmovalnega pro-
grama premierno izvedla 
smrtno resno komedijo av-
torja Dušana Kovačevića 
Vozi, Miško. Gre za prired-
bo filmskega scenarija kul-
tnega filma Kdo neki tam 
poje? (Ko to tamo peva?). 
Pod priredbo in režijo se 
podpisuje Gregor Čušin. 
Celotno izvedbo Čufarjevih 
dnevov bo spet popestril 
spremljevalni program. Naj-
prej bodo na dan odprtja, 14. 
novembra, ob 19. uri položi-
li cvetje k spomeniku Tone-
ta Čufarja ob spremljavi Pi-
halnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora. Prav tako ob 
19. uri bo Iztok Valič vodil 
okroglo mizo na temo Kam 
gre današnje gledališče?, 
20. novembra, na dan za-
ključka Čufarjevih dnevov, 
pa bo ob 18. uri v Občinski 
knjižnici Jesenice predstavi-
tev knjige o ljudski pripove-
di Miklova Zala izpod pere-
sa Jureta Sinobada.

Bliža se jeseniški 
gledališki praznik
Med 14. in 20. novembrom bodo na Jesenicah 
znova potekali Čufarjevi dnevi. V tekmovalnem 
programu bo na ogled šest predstav za odrasle in 
štiri mladinske predstave raznolikih žanrov.

Marjana Ahačič

V začetku oktobra je začel 
delovati baterijski hranilnik 
električne energije, ki ga je 
podjetje NGEN postavilo na 
robu zemljišča družbe SIJ 
Acroni na Jesenicah. Pet-
najstmilijonski projekt je 
investicija podjetja s sede-
žem v Mostah pri Žirovnici, 
ki sta ga ustanovila eden 
najbogatejših Slovencev 
Damian Merlak in uspešen 
gorenjski podjetnik Roman 
Bernard. Inovativni sistem, 
ki je eden največjih tovr-
stnih v Evropi, temelji na 
bateriji ameriškega proizva-
jalca, žirovniško podjetje pa 
je razvilo programsko reši-
tev za samostojno upravlja-
nje naprave, vključene v 
virtualno elektrarno.
"Že od izuma elektrike ob-
staja problem, kako jo shra-
niti za kasnejšo uporabo. 
Brez shranjevalnih kapacitet 
morata biti proizvodnja in 
uporaba v vsakem trenutku 
izravnani. Težave se pojavi-
jo, ko proizvodnja električne 
energije postane odvisna od 
zunanjih dejavnikov," so 
glavni razlog za začetek ure-
sničevanja ideje o hranilni-

ku električne energije poja-
snili v družbi NGEN.
»Gre za neko novo vrsto pri-
stopa k izravnavi električne 
energije na slovenskem 
trgu,« je na slovesnosti ob 
uradnem začetku delovanja 
sistema pojasnil direktor 
podjetja NGEN Roman Ber-
nard in povedal, da so prve 

tovrstne hranilnike v ZDA 
začeli postavljati že pred ne-
kaj leti, trenutno največji pa 
je v Avstraliji.
Kot je opisal Bernard, gre pri 
hranilnikih električne energi-
je za velike baterije, v katerih 
se električna energija iz 
omrežja shrani; ko so potrebe 
po njej večje, pa jo oddajo na-

zaj v omrežje. To je pomemb-
no zlasti zato, ker proizvodnja 
in poraba električne energije 
nista nikoli usklajeni. Z veča-
njem proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov (sonca, ve-
tra, vode) je ta neusklajenost 
še večja, saj je proizvodnja 
odvisna od vremena. 

Hranilnik električne 
energije že deluje
Baterijski hranilnik električne energije, ki ga je NGEN, podjetje s sedežem v Žirovnici, postavilo na 
Jesenicah, so oktobra tudi uradno predali v uporabo. Investitorji poudarjajo, da gre za okolju povsem 
neškodljivo dejavnost.

Soinvestitorja in solastnika NGEN-a Damian Merlak in Roman Bernard, ki je tudi direktor 
podjetja, ter državni sekretar za energetiko Bojan Kumar ob uradnem odprtju baterijskega 
hranilnika električne energije na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič
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festival
ljubiteljskih
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32. DNEVI

od 14. do 20. novembra 2019

www.gledalisce-tc.si

ČUFARJEVI 

Vstopnice na voljo v paketih ali posamično. Info: 04/ 583 31 00, pon. - pet., od 8. do 13. ure.



2

Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 8. novembra 2019

Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so se že na oktobrski seji 
občinskega sveta, sedmi 
redni v tem mandatu, sez-
nanili s predlogom občin-
skega proračuna za leto 
2020. V predlogu so prihod-
ki in prejemki načrtovani v 
višini 22,6 milijona evrov, 
odhodki in izdatki pa v viši-
ni 23,6 milijona evrov. 
"Zaradi znižanja prihodkov 
občine tudi za financiranje 
investicijske porabe ostaja 
vse manj razpoložljivih last-
nih sredstev, zato je za izved-
bo nujnih investicijskih vla-
ganj in investicij, sofinanci-
ranih z evropskimi sredstvi, 
v predlogu proračuna vklju-
čeno zadolževanje v višini 
1,97 milijona evrov," so poja-
snili v občinski upravi. 
Večji projekti bodo nadalje-
vanje obnove Ruardove graš-
čine, gradnja kanalizacije 
Lipce - Blejska Dobrava, širi-
tev in rekonstrukcija promet-
ne infrastrukture Poslovne 
cone Jesenice … Prednost 
bodo imeli že začeti projekti 
ter investicije, ki so sofinan-
cirane z državnimi oziroma 
evropskimi sredstvi. 
Odbori oziroma občinski 
svetniki so na predlog prora-
čuna podali več predlogov, 
med drugim, da naj zagoto-
vijo sredstva za subvencioni-
ranje cene avtobusnih vozo-
vnic za krajane Potokov, 
enako kot v mestnem pro-
metu. Predlagali so, naj 

zagotovijo tudi sredstva za 
subvencioniranje izgradnje 
malih čistilnih naprav in za 
pripravo projekta obnove 
vodovodnega omrežja v 
delu, kjer so cevi še azbest-
ne. Prav tako so predlagali, 
da za pomoč malemu gos-
podarstvu sredstva zvišajo s 
predvidenih 50 tisoč na 150 
tisoč evrov in zagotovijo 
dodatna sredstva za promo-
cijo turizma. Predlagali so 
še, naj v proračun za leto 

2020 vendarle umestijo 
energetsko sanacijo Osnov-
ne šole Koroška Bela (pro-
jekt je sicer v Načrt razvoj-
nih programov vključen za 
leto 2021, in sicer v vredno-
sti 310 tisoč evrov). 
Največ razprave pa je bilo 
okrog zagotavljanja sredstev 
za izvedbo projektnega nate-
čaja za obnovo bazena Uko-
va, za kar naj bi v proračunu 
za prihodnje leto namenili 
150 tisoč evrov. Kot je poja-

snil občinski svetnik in dire-
ktor Zavoda za šport Jeseni-
ce Almin Gorinjac, je bazen 
dotrajan in izpolnjuje pogo-
je za zaprtje; pred letošnjo 
kopalno sezono je bil kot 
direktor pred težko odločit-
vijo, ali naj ga sploh odprejo. 
V bazenski školjki so tri več-
je razpoke, dnevno iz njega 
odteče sto kubičnih metrov 
(ogrete) vode. Dotrajana je 
tudi kanalizacija, saj zama-
ka vsaj dvema objektoma. 
Sanacija je torej nujna, po 
idejni zasnovi bi najbolj nuj-
na obnova stala 3,5 milijona 
evrov, medtem ko bi celovi-
tejša obnova z izgradnjo 
manjšega notranjega baze-
na stala okrog sedem milijo-
nov evrov. 
Gorinjac je ob tem opozoril, 
da v času obratovanja baze-
na v dveh mesecih in pol 
naštejejo deset tisoč kopal-
cev, letna izguba bazena pa 
je 90 tisoč evrov. V vsakem 
primeru bi bil potreben 
temeljit razmislek o prihod-
nosti bazena, je poudaril.
Predlog proračuna so na 
koncu v prvi obravnavi potr-
dili, o predlogih pa se bo 
občinska uprava opredelila 
in jih po zmožnostih vklju-
čila v predlog proračuna v 
drugi obravnavi. Ob tem je 
župan Blaž Račič dejal, da je 
ob pripravi proračuna prišel 
do grenkega spoznanja, da 
denarja za vse potrebe in 
želje enostavno ni in da so 
odločitve, čemu se odpove-
dati, res težke. 

Na seji o proračunu
Na sedmi redni seji občinskega sveta so se občinski svetniki seznanili s proračunom za leto 2020.  
V prvi obravnavi so podali več predlogov, v drugi obravnavi bodo o njem odločali decembra.

Največ dilem v sklopu razprave o predlogu proračuna je 
bilo okrog obnove bazena Ukova. / Foto: Gorazd Kavčič

Zanimiv je podatek, da se je v zadnjih desetih 
letih v občini število prebivalcev zmanjšalo za 
tisoč, kar obenem pomeni tudi za 500 tisoč 
evrov manj prihodkov v občinskem proračunu iz 
naslova dohodnine.

Urša Peternel

Območje Poslovne cone 
Jesenice se nahaja med regi-
onalno cesto in reko Savo, 
gre za območje nekdanje 
Železarne Jesenice. Zahod-
ni del območja je bil v prete-
klosti uspešno revitaliziran, 
medtem ko južni in vzhodni 
del do danes nista bila pre-
novljena. Na zahodnem 
delu so prostor dobili upra-
va, pošta, trgovine, v obsto-
ječih opuščenih objektih 
železarne so zaživela uspeš-
na mala in srednja podjetja, 
ki izvajajo proizvodne in 
obrtne dejavnosti. Na juž-
nem in vzhodnem delu pa 
so ostale prazne površine z 
zapuščenimi železarskimi 
objekti in opuščeno železni-
ško infrastrukturo. Z izjemo 
severozahodnega dela ima 
območje tudi neurejeno 
komunalno in prometno 
infrastrukturo.

Na Občini Jesenice so si že 
vrsto let prizadevali, da bi 
omogočili nadaljnji razvoj 
območja. A postopki so bili 
dolgotrajni in po poldrugem 
letu usklajevanja z vsemi 
nosilci urejanja prostora so 
zdaj pridobili vsa soglasja, ki 

so pogoj za sprejetje spre-
memb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta.
Kot je pojasnila vodja oddel-
ka za okolje in prostor 
Valentina Gorišek, bodo s 
tem odlokom omogočili 
obnovo obstoječih objektov 
in tudi novogradnje. "Gos-
podarski objekti na tem 

območju se bodo lahko raz-
vijali, novi investitorji pa 
bodo lahko dobili gradbeno 
dovoljenje," je pojasnila. Kot 
je dodala, je SIJ Acroni veči-
no prostih zemljišč že pro-
dal in investitorji so nestrp-
no čakali na zeleno luč za 

začetek investicij. Obenem 
bo Občina Jesenice na osno-
vi odloka lahko gradila gos-
podarsko javno infrastruk-
turo na tem območju. 
Obstoječi objekti so namreč 
priključeni na komunalno 
opremo nekdanje železarne, 
ki pa je dotrajana in neus-
trezna.

Župan Blaž Račič je ob tem 
dejal, da Jesenice že dolgo 
čakajo, da se to območje 
uredi in da postane nekak-
šno gospodarsko središče 
mesta in občine. "Brez gos-
podarstva tudi ostalega raz-
voja ni, zato bo odlok 
pomembna spodbuda gos-
podarskim subjektom, da 
razvijajo svoje dejavnosti na 
tem območju," je dejal.
Območje je v preteklosti 
zasedala s svojo dejavnostjo 
Železarna Jesenice. Zazidal-
ni načrt za to območje so 
sprejeli leta 2002 z name-
nom, da na območje privabi-
jo čim več novih investitor-
jev z novimi programi. V 
letu 2005 je bil načrt spre-
menjen in dopolnjen, v letu 
2012 pa je bila sprejeta še 
obvezna razlaga, ki je omo-
gočila plinifikacijo območja. 
Sedaj sprejete spremembe 
pa bodo omogočile nadaljnji 
razvoj tega območja.

Zelena luč za razvoj 
Jeseniški občinski svetniki so na oktobrski seji potrdili spremembe odloka o zazidalnem načrtu 
Poslovna cona Jesenice, ki bodo omogočile razvoj območja.

Zanimivo je, da na območju obstaja vrsta 
podzemnih objektov in rovov, v katerih so 
komunalni vodi in naprave, za katere sploh ne 
obstaja kataster ... Ob izvedbi kakršnekoli 
investicije jih bo treba odstraniti ali obnoviti.

Aktualna sodobnost je obdo-
bje, ki je v ospredje postavilo 
posameznika. Čas, ki ga živi-
mo, tako označujemo tudi 
kot obdobje individualizma. 
Jaz ali bolj po domače – 
»jest« predstavlja središče 
individualizma. Omenjeni 
»jest« se kaže na različne 
načine. Tudi v prometu ga je 
mogoče opaziti. Vsi se vozi-
mo po avtocestah in pogosto 
se zgodi, da se na prehiteval-
nem pasu naredi kolona, 
medtem ko na voznem pasu 
vozijo le redki avtomobili. 
Zdi se, kot bi se vozniki ne 
znali pravilno razporediti na 
avtocestnih voznih pasovih. 
Vendar o tem dvomim, saj v 
avtošolah učijo, da je vozni 
pas pač vozni pas, prehite-
valni pas pa je namenjen 
prehitevanju. Ampak danes, 
sodeč po opisanem pogledu 
na avtoceste, tako vsi le še 
prehitevamo. Ker se vsako-
mur posebej mudi in vsak 
razmišlja podobno, torej da 
moram »jest« čim prej pri-
peljati do cilja. In tako očitno 
razmišlja velika večina voz-
nikov. Podobne primere iz 
prometa bi lahko našli prak-
tično v vseh slovenskih mes-
tih, najbrž pa tudi v tujini. 
Avto je na neki način simbol 
individualizma. Omogoča 
nam mobilnost, ki jo občuti-
mo tudi kot osebno svobo-
do. Avto nam omogoča, da 
se lahko odpeljemo, kamor 
hočemo. In to skorajda vsak 
trenutek. Kljub temu pa je 

dejstvo, da v mestih in 
vaseh, skratka v lokalnih 
skupnostih, živimo skupaj. 
V skupnosti nismo edini, ki 
se nam mudi. In vsak od 
nas tudi ni edini, ki ima 
svoj, lastni osebni avto. 
Primer Jesenic je s tega vidi-
ka zanimiv. Zlasti v mestu 
imajo občani veliko težav s 
parkiranjem. Najpogosteje 
zato, ker je avtomobilov gle-
de na prostorske danosti 
enostavno preveč. Vsak se je 
pripravljen jeziti, češ nimam 
kje parkirati, malokdo pa se 
je pripravljen vprašati, kaj 
vsak od nas lahko naredi za 
skupnost in za to, da bi bilo 
tovrstnih težav manj. Raz-
mišljam tako: Res je, da si 
vsakdo lahko kupi avto. A to 
še ne pomeni, da si s tem, 
ko si posameznik (torej 
»jest«) kupi avto, kupi tudi 
javni parkirni prostor. Še 
manj pomeni, da je naloga 
lokalne skupnosti, da za 
prav vsak avto zagotovi brez-
plačno javno parkirno mes-
to. Tako je v številnih krajih 
že dejstvo, da se parkiranje 
plača. Na Jesenicah še ne.
Na Jesenicah je prostega jav-
nega prostora (za parke, zele-
nice, otroška igrišča, tudi 

parkirišča) enostavno prema-
lo. Vsaj sam ne želim bivati v 
betonski in asfaltni džungli 
in si zato želim, da bi v mes-
tu vsak našel kotiček zase. 
Treba je vedeti, da vsako rav-
nanje posameznika v skup-
nosti vpliva tudi na vse osta-
le. Avto, na primer, ki zapar-
kira dostopno pot do stano-
vanjskega bloka ali stolpnice, 
lahko drugim občanom pov-
zroči veliko zadreg. To torej 
pomeni, da moramo biti v 
skupnosti strpni eden do 
drugega in se hkrati zavedati, 
da v mestu ne živimo sami. 
V mestu živimo in delamo 
številni ljudje in to mora 
vsak od nas (»jest«) upošte-
vati, če le želimo sobivati 
eden z drugim. V skupnosti 
je tako treba še posebej spoš-
tovati ranljivejše skupine, 
torej mlade, stare, invalidne, 
bolne, nosečnice …

Tega bomo zmožni takrat, 
ko bomo vsi skupaj ugotovili 
in razumeli, da v mestu biva 
skupaj veliko ljudi, ki svoje 
interese poskušajo uresniče-
vati na razmeroma maj-
hnem območju. 
V vsaki lokalni skupnosti, še 
posebej pa v mestih in dru-
gih večjih naseljih, se je tako 
treba zavedati, da smo vsi 
skupaj člani lokalne skup-
nosti. In da moramo spošto-
vati eden drugega ter ures-
ničevati svojo svobodo tako, 
da ne bomo posegali v svo-
bodo drugega, če hočemo 
živeti v urejenem okolju. 
Torej ni pomemben le 
»jest«, ampak smo pomem-
bni mi – vsi skupaj.
Se bomo tako, vsaj v prome-
tu, kdaj pripravljeni podre-
diti širši skupnosti? Ali zna-
mo spremeniti navade? 
Bomo na avtocesti, na pri-
mer, vozili po voznem pasu 
in prehitevali po prehiteval-
nem, tako kot je predpisano, 
ali pa bomo vedno razmiš-
ljali le o sebi. Podobno je s 
parkiranjem. 
Skratka, v mozaik urejenih 
Jesenic mora vsak »jest« 
dodati kamenček. To je naša 
pot …

»Jest«

Ali znamo spremeniti navade? Bomo na 
avtocesti, na primer, vozili po voznem pasu in 
prehitevali po prehitevalnem, tako kot je 
predpisano, ali pa bomo vedno razmišljali le o 
sebi? Podobno je s parkiranjem. Skratka, v 
mozaik urejenih Jesenic mora vsak »jest« dodati 
kamenček. 

Župan Blaž Račič
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Ines Dvoršak (predsednica),  
Urša Pet er nel, Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 16/let nik XIV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 89, ki je iz šel 8. novembra 2019.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

V jeseniškem podjetju Da-
matech, ki deluje na obmo-
čju Stare Save na Jesenicah, 
na lokaciji nekdanje žičarne, 
so obeležili desetletnico de-
lovanja. Kot sta povedala 
ustanovitelja podjetja Mate-
ja in Darko Mikec, so dru-
žinsko podjetje, ki nadaljuje 
železarsko tradicijo na Stari 
Savi. Oba sta strokovnjaka s 
področja metalurgije, karie-
ri sta začela v nekdanji Žele-

zarni Jesenice, kasneje pa 
sta se izpopolnjevala na raz-
ličnih strokovnih in mene-
džerskih pozicijah, tako na 
področju proizvodnje in ob-
delave jekla kot tudi na dru-
gih poslovnih področjih v 
Sloveniji in tujini. 
Podjetje beleži hitro rast, 
lanska prodaja je znašala več 
kot sedem milijonov evrov, 
v letošnjem letu pa računajo 
na desetodstotno rast. Zapo-
slenih je 35 sodelavcev. Pod-
jetje je usmerjeno v obdela-

vo ter distribucijo poboljša-
nih jekel, v lastnem štiri ti-
soč kvadratnih metrov veli-
kem skladiščno-proizvo-
dnem obratu imajo na zalo-
gi več kot dva tisoč ton jekel 
za uporabo v orodjarstvu in 
strojegradnji. 
"V podjetju delujemo kot 
Steel center za distribucijo 
specialnih jekel ter izvajamo 
zahtevne strojne obdelave 
poboljšanih jekel z visoko 
trdnostjo: rezanje z vodnim 
curkom, plazemsko rezanje, 
vrtanje in obdelavo na naj-
modernejši opremi za me-
hansko obdelavo," sta pove-

dala Mikčeva. Jekla doba-
vljajo kupcem v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Avstriji in 
Nemčiji ter tudi v drugih dr-
žavah. 
Na slovesnosti so predstavili 
najnovejši investiciji, novo 
halo za CNC-obdelavo in 
najmodernejšo CNC-stru-
žnico za obdelavo jeklenih 
profilov velikih dimenzij. 
Samo letos so za naložbe na-
menili že 1,3 milijona evrov.
Podjetje je začelo delovati v 
letu 2009, doslej pa so v 
proizvodno opremo in na-
kup lastnih prostorov vložili 
že več kot 4,5 milijona evrov. 

Desetletnica 
uspešnega podjetja
Jeseniško podjetje Damatech je praznovalo desetletnico, ob tem so predstavili dve investiciji: novo 
halo za CNC-obdelavo in najmodernejšo CNC-stružnico za obdelavo jeklenih profilov velikih dimenzij.

Podjetje Damatech vodijo Darko in Mateja Mikec ter njuna 
hči Eva z možem Damirjem. / Foto: Gorazd Kavčič

Najnovejši investiciji sta nova hala in najmodernejša CNC-
stružnica za obdelavo jeklenih profilov velikih dimenzij.

Urša Peternel

Občina Jesenice že od leta 
2015 zagotavlja dodatno 
subvencijo cene vrtca mla-
dim družinam. Dodatna 
olajšava v obliki znižanega 
plačila vrtca za en plačilni 
razred se je doslej priznala 
mladim družinam, ki prvič 
rešujejo stanovanjski pro-
blem, pri čemer sta morala 
oba starša biti mlajša od tri-
deset let oziroma mlajša od 
35 let, če nobeden od otrok 
ni bil šoloobvezen. Na za-
dnji seji pa so občinski sve-

tniki v sklopu Strategije za 
mlade potrdili amandma 
Neodvisne liste Za boljše Je-
senice, po katerem so pri 
določitvi mlade družine čr-
tali starostno mejo. Po no-
vem bodo do dodatne sub-
vencije upravičene vse dru-
žine, ne glede na starost 
staršev, in sicer se bo pri iz-
računih za subvencionirano 
ceno vrtca upošteval stano-
vanjski kredit, ki ga plačuje-
jo za stanovanje, v katerem 
bivajo. Starši to možnost 
uveljavljajo na centru za so-
cialno delo.

Novost pri dodatni 
subvenciji cene vrtca
Po novem bodo do dodatne subvencije upravičene 
vse družine, ne glede na starost staršev, ki imajo 
najet stanovanjski kredit za stanovanje.

Obvestilo
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav
ljeno javno povabilo za podelitev priznanj župana Občine Je
senice za uspehe v času šolanja. Na javno povabilo se lahko 
javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Jesenice in so v šolskem letu 2018/2019 dosegli izjemen uspeh 
na maturi (zlati maturanti), ter študentje, ki imajo stalno prebi
vališče v občini Jesenice in so v študijskem letu 2018/2019 za
ključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in di
plomske naloge 9,5–10. Rok za posredovanje vlog je petek, 20. 
december 2019. Celotno besedilo javnega povabila je objav
ljeno na spletni strani www.jesenice.si (Javne objave). 

Občina Jesenice
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V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 
15. novembra tekočega leta do 15. marca 
prihodnjega leta, oziroma v obdobju tra
janja zimskih razmer se ceste vzdržujejo v 
skladu z Izvedbenim programom zimske 
službe. Na območju občine Jesenice, sku
paj s pogodbenimi kooperanti, zimsko 
službo izvaja podjetje JEKO, d. o. o., in si
cer na vseh kategoriziranih cestah in osta
lih javnih površinah, določenih z Izvedbe
nim programom zimske službe.
Pluženje in prevoznost cest se zagotavlja 
glede na prednostni vrstni red, ki je dolo
čen glede na kategorizacijo ceste, ta pa 
je določena glede na širši družbeni in 
gospodarski pomen (lokalne ceste, lo

kalne zbirne ceste, lokalne krajevne ce
ste in javne poti). V obdobjih izredno 
močnega sneženja, ob močnih zametih 
in snežnih plazovih pa prevoznosti ni 
nujno treba zagotavljati. Podobno velja 
za poledico, če je zaradi dežja cesta glad
ka in poledice ni mogoče odpraviti z raz
položljivimi tehničnimi sredstvi. 
V obdobju napovedanega sneženja voz
nikom svetujemo, naj spremljajo vre
mensko prognozo in naj se na pot od
pravijo predčasno, primerno opremljeni 
z obvezno in dopolnilno zimsko opremo. 
Preko javnih občil naj spremljajo situaci
jo na poti vožnje. Upoštevajo naj postav
ljeno prometno signalizacijo, predvsem 

na cestah z večjim vzdolžnim nagibom, 
na katerih je odrejena obvezna uporaba 
snežnih verig. Vožnjo naj vozniki prilago
dijo razmeram na vozišču in upoštevajo, 
da se v zimskem obdobju stanje na ce
stah lahko naglo spremeni.

Dolžnosti lastnikov zemljišč  
ob  cestah v zimskem obdobju
V skladu z veljavno zakonodajo je prepo
vedano izvajati ali opustiti kakršna koli 
dela na javni cesti, na zemljiščih ali na 
objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodo
vala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanj
šala varnost prometa na njej (5. člen Za
kona o cestah, v nadaljevanju: ZCes1). 
Še zlasti je prepovedano na cestišču jav
ne ceste odlagati sneg, razen odlaganja 
snega zaradi izvajanja zimske službe, ter 
puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na 
cesto. Lastniki zemljišč ob cesti morajo 
dopustiti vse posege, ki so nujno potreb
ni za nemoteno uporabo javne ceste, 
zlasti pa odlaganje snega na njihovo 
zem ljišče, če se jim s tem ne povzroča 
škoda in če navedeni poseg ni mogoč v 
okviru cestnega sveta (19. člen ZCes1). 
Občani s pravilnim ravnanjem omogoča
te, da delo v okviru zimske službe poteka  
učinkovito, tako da se v čim večji možni 
meri prepreči nastanek materialne in go
spodarske škode.

Pripravila: Maja Kržišnik

VZDRŽEVANJE CEST V ZIMSKEM OBDOBJU
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Občinske novice, mnenja

Jeseniške novice, petek, 8. novembra 2019

Urša Peternel

Na oktobrski seji občinske-
ga sveta so se občinski svet-
niki seznanili z ugotovitva-
mi iz poročila o opravljeni 
notranji reviziji gospodar-
ske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov. Poročilo je prip-
ravila neodvisna revizijska 
hiša BM Veritas Revizija, 
svetnikom pa sta ga predsta-
vila Matej Loncner iz podje-
tja BM Veritas ter Boris 
Jagodič, direktor Inštituta za 
javne službe. 
Kot je dejal Matej Loncner, je 
področje obdelave odpadkov 
neurejeno v celotni državi. 
Dodaten problem je stanje 
na področju lahke frakcije, 
kjer so zaradi zaprtja kitaj-
skega trga kapacitete za sežig 

zapolnjene. Na takem trgu 
se je znašel Ekogor in posle-
dično Občina Jesenice, je 
dejal Loncner. Kot je dodal, 
so podrobno pregledali pos-
lovanje Ekogorja, ki sicer 
uradno izkazuje minimalno 
pozitiven rezultat, a breme 
izgube je doslej nosila lastni-
ca družba Publicus. Če bi 
namreč Ekogor upošteval 
stroške prevzema lahke frak-
cije, bi imel vsako leto pol 
milijona evrov izgube in s 
tem danes tudi že negativni 
kapital. Loncner je tudi opo-
zoril, da je Ekogor zelo zadol-
žena družba, najetih ima 
precej posojil, vsa pa so zava-
rovana s stavbno pravico. Po 
njegovih besedah zato Obči-
ni Jesenice ne preostane dru-
gega, kot da z Ekogorjem 
sodeluje še naprej, a partner-

ski odnos mora biti odprt in 
transparenten, poskrbeti pa 
je treba tudi, da bo obdelava 
odpadkov potekala čim bolj 
nemoteno in da se odpadki 
ne bodo kopičili na Mali 
Mežakli. "Vse ostale variante 
so bistveno dražje za obči-
no," je opozoril Loncner. Bo 
pa občina morala igrati bolj 
aktivno vlogo koncendenta 
in aktivno postavljati pravila 
ter tudi spremljati, da se ta 
pravila izvajajo, je še dodal.
Občinski svetniki so bili v 
razpravi kritični do države, 
ki ne uredi tega področja, 
prav tako tudi do razmerja 
Občine Jesenice s koncesio-
narjem, češ da vsa tveganja 
nosi občina in da se v tre-
nutni situaciji zgolj rešuje 
finančna situacija Ekogorja. 
"Kot občina smo talec Eko-

gorja," je opozoril občinski 
svetnik Uroš Lakić in vpra-
šal, ali je Ekogor res edina 
rešitev za občino.
Župan Blaž Račič je ob tem 
opozoril na nevarnost pre-
nagljenih odločitev. "Če 
bomo Ekogor pustili propa-
sti, bo rezultat ta, da se bodo 
zneski na položnicah bistve-
no zvišali," je dejal.
"Koncesijo lahko zelo hitro 
prekinete, a kaj boste jutri?" 
je občinske svetnike vprašal 
tudi Matej Loncner ter 
dodal, da bi v tem primeru 
občina morala nakopičene 
odpadke nekam odpeljati, za 
to bi morala pridobiti ustre-
zna dovoljenja, poskrbeti za 
pretovor, prevoz, lokacijo, 
skratka, stroški bi bili zago-
tovo še višji, kot so v sedanji 
situaciji.

Revizijsko poročilo  
o odpadkih
Občini Jesenice ne preostane drugega, kot da z Ekogorjem sodeluje še naprej, a partnerski odnos 
mora biti odprt in transparenten, poskrbeti pa je treba tudi, da bo obdelava odpadkov potekala čim 
bolj nemoteno in da se odpadki ne bodo kopičili na Mali Mežakli. Vse ostale variante so bistveno 
dražje za občino, so opozorili revizorji.

Sobota, 28. septembra, je bila 
na Pristavi dan, ko smo bili 
krajani Krajevne skupnosti 
Sava povabljeni na praznova-
nje. Ob tej priložnosti se 
moram iskreno zahvaliti in 
pohvaliti neutrudno predsed-
nico krajevne skupnosti Tino 
Repovž in Darko Rebolj za 
vso organizacijo in za naše 
dobro počutje. K temu prijet-
nemu vzdušju je prispeval 
tudi ansambel.

Marija Golob, Jesenice

Pohvala

»Hranilniki energije omogo-
čajo večjo prožnost, obenem 
pa bodo decentralizirali trg, 
ki je zdaj še centraliziran,« 
poudarja Bernard. Priložno-
sti na tem področju so ogro-
mne, pravi, saj bo leta 2021 
prišlo do odprtja evropskega 
trga, podjetje NGEN pa bo 
na to pripravljeno.
Hranilnik energije na Jese-
nicah ima moč 12,6 mega-
vatov. Za primerjavo: avs-
tralski, ki je največji na sve-
tu, ima moč sto megavatov, 

v Evropi je podoben sistem 
že postavljen v Belgiji. 
NGEN-ov je postavljen na 
približno osemsto kvadrat-

nih metrov veliki parceli na 
zemljišču ob podjetju SIJ 
Acroni. Gre za nekaj enosta-
vnih objektov oziroma bate-

rij, visokih le malo več kot 
dva metra. Kot posebej pou-
darja Bernard, gre za okolju 
povsem neškodljivo dejav-
nost, baterije so okoljsko 
nevtralne.
»Naprava sama po sebi je 
enostavna, tehnološki izziv 
pa je, kako narediti, da bo v 
kondiciji ostala deset let in 
več,« poudarja Bernard in 
pojasnjuje, da bo v nasled-
njih osmih mesecih v Slove-
niji postavljen še en baterij-
ski sistem, podjetje NGEN 
pa svoj poslovni model sicer 
prodaja tudi v tujino in cilja 
na širši evropski trg.
Na slovesnost ob uradnem 
zagonu sistema je na Jeseni-
ce sredi oktobra prišel tudi 
soinvestitor Damian Mer-
lak, ki je poleg Bernarda 
lastnik podjetja. Pojasnil je, 
da se je za investicijo odlo-
čil, ker je v njej videl poslov-
no priložnost in ker so mu 
všeč nove tehnologije.
»Rad ženem svet naprej, 
mislim, da nam bo edino to 
prineslo boljši svet,« je 
povedal in poudaril, da so 
zanj pri vsaki investiciji 
pomembni ne le prava ideja, 
ampak predvsem pravi ljud-
je, tako poslovni partnerji 
kot zaposleni.
Kot je še povedal Merlak, tre-
nutno novih naložbenih pod-
vigov v Sloveniji ne načrtuje. 
Poudaril pa je, da je zanj Slo-
venija kljub relativni maj-
hnosti zelo dobra destinacija 
za investicije, saj jo odlično 
pozna in v njej zato tudi lažje 
najde primerne poslovne 
partnerje. »Specifika Slove-
nije je majhnost, vendar to, 
da vsak vsakogar pozna, ni le 
slabost, ampak tudi pred-
nost,« je prepričan Merlak.

Hranilnik električne 
energije že deluje

Inovativni sistem je eden največjih tovrstnih v Evropi, temelji na bateriji ameriškega 
proizvajalca, žirovniško podjetje pa je razvilo programsko rešitev za upravljanje naprave. 

1. stran

»Že od izuma elektrike obstaja problem, kako jo 
shraniti za kasnejšo uporabo. Brez shranjevalnih 
kapacitet morata biti proizvodnja in uporaba v 
vsakem trenutku izravnani. Težave se pojavijo, 
ko proizvodnja električne energije postane 
odvisna od zunanjih dejavnikov,« so glavni 
razlog za začetek uresničevanja ideje o hranilniku 
električne energije pojasnili v družbi NGEN.
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V četrtek, 14. novembra, bo 
potekala osma redna seja 
jeseniškega občinskega sve-
ta. Na dnevnem redu je tri-
najst točk. Občinski svetniki 
se bodo med drugim sezna-
nili s predlogom sprememb 
odloka o koncesiji za oprav-
ljanje obvezne občinske gos-
podarske javne službe obde-
lave mešanih komunalnih 
odpadkov v prvi obravnavi. 
Na ta način Občina Jesenice 
želi natančneje opredeliti 
razmerja s koncesionarjem, 
podjetjem Ekogor.

Osma redna seja

Občinski svetnik Jernej Udir je postavil vprašanje, pod kak-
šnimi pogoji je dovoljeno, da je nasproti bencinske črpalke 
na Koroški Beli nastala deponija gradbenega materiala. Kot 
so pojasnili v občinski upravi, dejavnost odlaganja gradbe-
nega materiala v tem območju ni dovoljena. Problematiko je 
v preteklosti že obravnaval Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Jesenice, zadevo pa zaradi nepristojnosti odstopil 
gradbeni inšpekciji. "Po razpoložljivih informacijah inšpek-
cijski postopki še niso zaključeni," so pojasnili.

Vprašanje glede odlaganja gradbenih odpadkov

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.), v zvezi z 273. čle-
nom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 
61/2017) in 50. členom Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 
101/2015), župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP 
o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Partizan 

I. člen

Župan Občine Jesenice odreja ponovno javno razgrnitev 
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu Partizan, ki ga je izdelalo podjetje Protim Rži-
šnik Perc, d. o. o., Šenčur (oktober 2019).

II. člen

Gradivo bo v dneh od ponedeljka, 18. novembra 2019, do 
vključno torka, 17. decembra 2019, javno razgrnjeno v prosto-
rih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor. 

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sre-
do, 27. novembra 2019, ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan 
v mesecu decembru 2019 obravnavan tudi na seji Občinskega 
sveta Občine Jesenice.

III. člen

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen 
dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu Partizan dajo pripombe in predloge vsi zaintere-
sirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in pred-
logi se lahko podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na 
mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlo-
gov ali posredujejo na elektronski naslov obcina.jesenice@
jesenice.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne bese-
de »OPPN Partizan«) do konca javne razgrnitve.

O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, bo 
Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni 
deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice 
(www.jesenice.si). 

IV. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jese-
nice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške 
novice ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni 
strani občine. 

Številka: 3500-2/2011
Jesenice, dne 14. 10. 2019 

 Župan Občine Jesenice
 Blaž Račič
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V Krajevni skupnosti Plavž so skupaj z Društvom diabetikov 
Jesenice tudi letos pripravili brezplačne meritve krvnega 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Akcija je bila name-
njena vsem prebivalcem krajevne skupnosti. Meritev se je 
udeležilo 47 krajanov, od tega 36 žensk in 11 moških. Pri 
nekaj udeležencih so ugotovili nekoliko povečane vrednosti, 
zato so jih članice društva diabetikov napotile na kontrolo k 
osebnemu zdravniku. "S takimi in drugimi podobnimi akci-
jami želimo poudariti pomen krajevne skupnosti za krajane 
in seveda, kar je najbolj pomembno, prispevati delček k zgo-
dnjemu odkrivanju bolezni, za katere niso potrebne zahtev-
ne in drage preiskave. Ob tem se zahvaljujemo tudi društvu 
diabetikov in njihovim prostovoljkam, ki so letos že peto 
leto zapored izvajale meritve," je povedala predsednica KS 
Plavž Ivanka Zupančič

Brezplačne meritve

Meritev se je udeležilo sedeminštirideset krajanov.

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

Marjana Ahačič

Društvo upokojencev Jese-
nice je v začetku oktobra pri-
pravilo prisrčno slovesnost, 
na kateri so obeležili okrogli 
jubilej svoje članice, Francke 
Leskovar s Hrušice. V nede-
ljo, 6. oktobra, je praznovala 
stoti rojstni dan. Čili in še 
vedno energije polni gospe 
so se poklonili z izdajo pe-
sniške zbirke z naslovom 
Potovanje s soncem, v kateri 
je objavljen ciklus slavljen-
kinih pesmi. 

Gospa Francka je bila rojena 
na Cerkljanskem, takrat še v 
Italiji, v družini Mauri, nato 
pa je po drugi svetovni vojni 
s trebuhom za kruhom pri-
šla na Gorenjsko. Najprej se 
je zaposlila v bolnišnici na 
Golniku, kjer je tudi spozna-
la moža in se nato z njim 
preselila na Jesenice. Vedno 
je bila pripravljena na delo, 
nove izzive pa tudi in bistrih 

misli, zato je kmalu naredila 
tudi šolo za medicinske se-
stre in nato vrsto let delala v 
obratni ambulanti na Jese-
nicah, je povedala Franckina 
hči Simona, ki jo je, tako kot 
mamo, življenje zaneslo 
proč od doma. Simona na-
mreč živi v topli Španiji, z 
mamo, ki jo sicer tudi redno 
obiskuje, pa se vsak dan sli-
šita po telefonu.
"Kljub dejstvu, da Francki-
no stoletje ni bilo prijazno, 
je s primorsko trmo kljubo-
vala vsem posledicam prve 
in druge svetovne vojne ... 

Kljubovalnost in zavednost 
primorskih Slovencev sta vir 
njene notranje moči in ži-
vljenjskih modrosti," je v 
spremni besedi h knjigi za-
pisal predsednik Društva 
upokojencev Jesenice Boris 
J. Bregant. "Vse bolj pa so jo 
spomini na mladost v idilič-
nem domačem okolju in te-
gobe, ki jih je srečevala na 
svoji življenjski poti, vabili k 
zapisovanju vsega lepega, 
kar nudi narava. Tako lepoto 
vidi le človek, ki je sposoben 
v tem najti tolažbo za težave 
in krivice, ki jih je doživel, 

in novo pot v lepši in prija-
znejši svet.
Gospa Leskovar zdaj že dol-
go živi samostojno v stano-
vanju na Hrušici. »Organi-
zirali smo ji malo pomoči, 
predvsem pa ima na Hrušici 
čudovite sosede, ki ji poma-
gajo in stojijo ob strani,« je 
povedala slavljenkina hči. 
Povedala je še, da mama ve-
liko bere in rada rešuje kri-
žanke. Včasih je celo strojno 
plela in klekljala.
Kot pravi, je bila mama ve-
dno samostojna, neodvisna, 
celo avanturistična gospa. 

Izjemno zavzeto in z veli-
kim veseljem je opravljala 
svoje delo medicinske se-
stre, v prostem času pa veli-
ko pletla in klekljala, po 
upokojitvi pa bila nekaj časa 
celo upravnica Tičarjevega 
doma, Erjavčeve koče na Vr-
šiču ter počitniškega kom-
pleksa Društva prijateljev 
mladine v Novigradu.
Novinar Janko Rabič, 
Franckin sosed na Hrušici, 
pa ve povedati, da je vedno 
rada pisala in recitirala svoje 
pesmi, zato so se tisti, ki so 
ji blizu, odločili, da jo ob ju-
bileju razveselijo z izdajo 
pesniške zbirke. Pesmi je 
izbrala in uredila Majda Ma-
lenšek, knjigo pa je s foto-
grafijami opremil Ivan Šen-
veter.
Avtorica je na slovesnosti z 
veseljem na pamet povedala 
eno od njih in obljubila, da 
bo še pisala; njeni sokrajani 
se veselijo, da bo, kot pravi, 
kot avtorica in recitatorka še 
naprej sodelovala na prosla-
vah ob krajevnem prazniku.
Gostje na slovesnosti v pro-
storih Društva upokojencev 
Jesenice, kjer sta ji med dru-
gim voščila tudi predsednik 
društva Boris J. Bregant in 
jeseniški župan Blaž Račič, 
pa so jo seveda povprašali 
tudi po receptu za tako dol-
go življenje. Preprost je, kot 
vedo tako kot Francka Le-
skovar povedati mnogi stole-
tniki. »Trdo sem delala pa 
slabo jedla.«

Ob stoletnici dočakala izid 
pesniške zbirke
Francka Leskovar, čila in bistra gospa s Hrušice, je okroglo obletnico obeležila z izidom pesniške zbirke Potovanje s soncem.

Gospa Francka Leskovar s Hrušice je 6. oktobra praznovala stoti rojstni dan. /Foto: Gorazd Kavčič

Gostje na slovesnosti 
so jo seveda povprašali 
tudi po receptu za tako 
dolgo življenje. 
Preprost je, kot vedo 
tako kot Francka 
Leskovar povedati 
mnogi stoletniki. 
»Trdo sem delala pa 
slabo jedla.«

Na otroškem igrišču na Koč-
ni je Športno kulturno dru-
štvo (ŠKD) Obranca pripra-
vilo že četrti tradicionalni 
kostanjev piknik z izrezljani-
mi bučami. "Izrezljane buče 
je prineslo na ogled kar 29 
pridnih otrok s svojimi starši 
in starimi starši od blizu in 
daleč. Prav vsaka buča je od-
ražala veliko ustvarjalnosti, 
domiselnosti in iznajdljivo-
sti. Nastala je čudovita raz-
stava, ki je v temi s prižgani-
mi svečkami še bolj prišla 

do izraza. Vsak izdelovalec 
je o svoji buči povedal zani-
mive podatke. V komisiji, ki 
so jo sestavljali člani ŠKD 
Obranca Kočna, so imeli 
težko delo, izbrati najlepšo. 
Po tehtnem razmisleku so 
sklenili, da si prav vsaka za-
služi pohvalo in sladko na-
grado – medenjak v obliki 
buče," je v imenu organiza-
torjev povedala Petra Hro-
vat. Po skupinskem fotogra-
firanju so se posladkali s 
pečenim kostanjem in slad-
kimi dobrotami, za katere so 
poskrbele članice odbora 
ŠKD Obranca Kočna. Večer 
je potekal v prijetnem vzduš-
ju, saj se domačini radi dru-
žijo na tovrstnih prireditvah, 
je še povedala Petra Hrovat.

Kostanjev piknik  
z izrezljanimi bučami

Strašne buče ...



6

Kultura

Jeseniške novice, petek, 8. novembra 2019

Urša Peternel

S krstno izvedbo predstave 
Fetiš na puter se je v Gleda-
lišču Toneta Čufarja tudi 
uradno začela gledališka 
sezona 2019–2020. Besedi-
lo so soustvarili Nika Brgant 
in igralski duet Sašo Dudič 
in Gregor Robič. Za režijo je 
poskrbel Vid Klemenc in 
nastal je zanimiv projekt, 

poimenovan komična dra-
ma, v kateri glavna lika 
obstaneta v dvigalu.
Za slovesen začetek nove 
gledališke sezone pa je še 
pred premiero potekala 
podelitev jubilejnih Linhar-
tovih značk. Vodja območne 
izpostave Javnega sklada za 
ljubiteljsko dejavnost RS 
Petra Ravnihar in predsed-
nik igralske skupine Gleda-

lišča Toneta Čufarja Vid 
Klemenc sta jih podelila kar 
41 za pet, deset, petnajst ter 
trideset ali več let dela v lju-
biteljskem gledališču. 
Občinstvo je zaploskalo tudi 
Ivanu Berlotu Taubiju, ne le 
kot prejemniku častne Lin-
hartove značke, pač pa tudi 
nagrajencu, ki je nedavno 
prejel Linhartovo listino za 
življenjsko delo.

Slovesen začetek nove 
gledališke sezone
Ob prvi letošnji premieri Fetiš na puter je potekala tudi podelitev jubilejnih 
Linhartovih značk.

Prejemniki Linhartovih značk / Foto: Miha Šest

Maša Likosar

Slovenska letna pregledna 
razstava fotografij, ki jo orga-
nizirajo enkrat letno, je po 
besedah predsednika Foto-
grafskega društva Jesenice 
Staneta Vidmarja razstava z 
močnim povezovalnim zna-
čajem. Vsak udeleženec, 
tokrat jih je bilo 72 iz cele 
Slovenije in zamejstva, se 
predstavi s svojimi najboljši-
mi fotografijami, s katerimi 
se primerja z drugimi uvelja-
vljenimi fotografi ali začetni-
ki. Teme so bile letos nasled-
nje: prosta v barvni in 
črno-beli tehniki ter kolekcija 
štirih fotografij. Žirija oziro-
ma umetniški svet FZS, ki ga 
sestavljajo predsednik Matej 
Peljhan, Andreja Peklaj, Ale-
ksander Novak, Dušan Miš-
ka in Matjaž Čater, je ocenila 
vse prejete fotografije na 
papirju, bilo jih je 712, med 
njimi pa je izbrala 68 foto-
grafij, ki so ustrezale kriteri-
jem – tehnična izvedba, bar-
vna usklajenost, kompozici-

ja, izvirnost, pomembni 
dejavniki izbora so bili tudi 
svežina, aktualnost in nepo-
navljanje. »Fotografi so svoja 
čustva in dušo prelili v te 
fotografije. Med njimi je veli-
ko portretov, nekaj je zelo 
zanimivih pokrajin, abstrak-
tnih fotografij je malo manj,« 
je pojasnil Stane Vidmar. 
Odprtje so pospremili s slo-
vesno podelitvijo nagrad in 
diplom razstave ter razglasi-
tvijo najuspešnejšega foto-
grafskega društva, avtorja in 
posnetka po kriterijih FZS v 
letu 2018. V kategoriji barv-
nih fotografij s prosto temo 
so bili nagrajeni: Milan 
Malovrh iz FK Tržič za foto-
grafijo Balance, Miljko Les-
jak za Luznica walley in 
Simon Kovačič za fotografi-
jo Bogomoljka 02. V katego-
riji črno-belih fotografij s 
prosto temo so nagrade pre-
jeli: Stane Vidmar iz FD 
Jesenice za fotografijo Ulica, 
Danilo Lesjak za fotografijo 
Motorist in Barbara Gregu-
rič Silič za fotografijo Pogle-

di. Med kolekcijami štirih 
fotografij pa so bili najboljši: 
Stojan Gorup, Milan Malo-
vrh in Simon Krejan iz FD 
Janez Puhar Kranj. V vsaki 
temi so podelili še pet 
diplom. Naziv najuspešnej-
šega društva za preteklo leto 
je pripadel domačemu druš-
tvu FD Jesenice, najboljši 
avtor je postal Igor Debevec, 
prav tako je njegov posnetek 
Acte Noir I postal najuspeš-
nejši posnetek. Med najus-
pešnejše avtorje so se iz 
domačega FD Jesenice uvr-
stili Aleksander Čufar, San-
di Novak, Matjaž in Stane 
Vidmar ter Vitomir Pretnar. 
»Razstavljene fotografije 
izkazujejo pravi trenutek in 
motiv. So izrazne in so 
rezultat ustvarjalnih zamis-
li, razmišljanja in gledanja 
na svet. To so fotografije, ki 
ne nastanejo v trenutku, 
temveč so odraz daljšega 
časovnega obdobja,« je 
povedal Igor Debevec, pred-
sednik FZS in najuspešnejši 
avtor za leto 2018. 

Najuspešnejše 
domače društvo
V salonu Dolik Jesenice je na ogled petdeseta Slovenska pregledna 
razstava. Izvedba jubilejne razstave je pod pokroviteljstvom Fotografske 
zveze Slovenije (FZS) pripadla Fotografskemu društvu Jesenice.

Najuspešnejši avtor za leto 2018 Igor Debevec, prejemnik prve nagrade v temi prosto 
barvno Milan Malovrh, predsednik FD Jesenice Stane Vidmar in prejemnik prve nagrade v 
temi kolekcija Stojan Gorup / Foto: Tina Dokl

Petdeseta Slovenska pregleda razstava, ki jo tokrat sestavlja 68 fotografij, bo v salonu 
Dolik Jesenice na ogled do 19. novembra. / Foto: Tina Dokl

festival
ljubiteljskih
gledališč

32. DNEVI
ČUFARJEVI 

www.gledalisce-tc.si

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

PROGRAM

11.00

19.30

PETEK

15.
NOVEMBER

Anton Tomaž Linhart: TA VESELI DAN ali MATIČEK SE ŽENI (komedija)

KD Loški oder, Škofja Loka

priredba komedije Primorske zdrahe (C. Goldoni) in Barufe (P. Lucić): KRAŠKE INTRIGE (komedija)

KRD Brce, Gabrovica pri Komnu

19.00

19.30

ČETRTEK

14.
NOVEMBER

Polaganje cvetja ob spomeniku Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu
Spremljava: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

ODPRTJE 32. ČUFARJEVIH DNI, FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

Gregor Čušin, Nataša V. Trseglav: ZA ZMERAJ (romantični muzikal)

Igralska skupina pri GTČ Jesenice

10.00

19.30

SOBOTA

16.
NOVEMBER

Karin Petko: MAMMA MIA PO NAŠE (muzikal)

Mladinska dramska skupina KTD Selce

Nebojša Pop Tasić: BLAZNOST IGRE (sanjsko - lirični kabare)

KUD Franc Kotar, Trzin

10.00

19.30

NEDELJA

17.
NOVEMBER

Svetlana Makarovič: SHOW STRAHOV (šov)

Gledališka skupina DKD Svoboda, Senovo

Tone Partljič: ŠČUKE PA NI (komedija)

KD Slomšek, Slovenska Bistrica - Bistriški teater

11.00

19.30

PONEDELJEK

18.
NOVEMBER

po literarni predlogi H. Ashmana in A. Mankena: CVETLIČARNA (mladinska glasbena grozljivka)

Mladinska skupina M+ Sedej Števerjan

Claude Confrotés: MARATON (satirična komedija)

Šentjakobsko gledališče, Ljubljana

19.30

TOREK

19.
NOVEMBER

Aldo Nikolaj: HAMLET V PIKANTNI OMAKI (komedija)

Oder na stežaj, gimnazija Škofja Loka

19.30

18.00
spremljevalni program, Občinska knjižnica Jesenice

Mag. Jure Sinobad: SVET MIKLOVE ZALE
predstavitev faksimiliranega natisa prve izdaje povesti, Miklova Zala Jakoba Sketa iz leta 1884

spremljevalni program (382. premiera)

Dušan Kovačevič, prir. Gregor Čušin: VOZI, MIŠKO! (smrtno resna komedija)

Igralska skupina pri GTČ Jesenice

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO NAGRADE, 
NOVE GAZI IN PLAKET TONETA ČUFARJA

SREDA

20.
NOVEMBER
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Z vami že 25 let

Vabimo vas k vpisu v

IGRALNE URICE
Za otroke od tretjega leta starosti dalje,  

ki še niso vključeni v vrtec. 

Izvedenih bo 15 srečanj, enkrat tedensko,  
ob ponedeljkih od 16. ure do 18.15.

Vpis bo potekal od 13. 11. 2019 do 20. 11. 2019
na upravi Vrtca Jesenice, C. C. Tavčarja 21.

Prisrčno vabljeni!

Urša Peternel

Sedemnajstletni Jeseničan 
Luka Potočar je postal evrop-
ski mladinski prvak v težav-
nostnem plezanju. Prven-
stvo v težavnostnem in hi-
trostnem plezanju je poteka-
lo v ruskem mestu Voronež 
med 18. in 20. oktobrom, 
slovenska mladinska repre-
zentanca pa je osvojila kar 
štiri medalje v težavnosti. 
"Forma se mi je dvigovala in 
pričakovanja so bila visoka 
tako pri trenerjih kot pri 
meni, zato sem si morda 
ustvaril še nekaj dodatnega 
pritiska, da hočem zmagati. 
Vse smeri sem plezal previ-
dno, da se mi ne bi primeri-
la kakšna napaka, s čimer 
sem si jih naredil še malce 
težje, kot so bile v resnici. 

Končno se mi je poklopilo – 
potem ko sem bil na lan-
skem prvenstvu v Imstu 
drugi v težavnosti, sem ven-
darle postal mladinski 
evropski prvak," je povedal 
Luka, ki je član ŠPO PD Ra-
dovljica in ki si je v mladin-
ski kategoriji do 20 let na-
slov mladinskega evropske-
ga prvaka v težavnosti pri-
plezal kot najboljši v vseh 
krogih tekmovanja. Lani 
tako svetovni kot evropski 
mladinski podprvak v težav-
nosti je letos uspešno prese-
dlal tudi v člansko konku-
renco, kjer je na tekmi sve-
tovnega pokala najvišje po-
segel do 12. mesta v težavno-
sti, na članskem evropskem 
prvenstvu pa je bil osmi, so 
sporočili iz Planinske zveze 
Slovenije.

Luka je evropski 
mladinski prvak

Luka Potočar je evropski mladinski prvak v težavnosti. 
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Matjaž Klemenc

Ta konec tedna so jeseniški 
hokejisti v Alpski ligi prosti, 
saj je slovenska reprezen-
tanca na turnirju v Latviji. 
Selektor Matjaž Kopitar je 
med »rise« povabil tudi štiri 
jeseniške hokejiste: med 
branilci Aljošo Crnoviča in 
med napadalci Gašperja 
Glaviča, Blaža Tomaževiča 
in Andreja Hebarja. 
Jeseničane nadaljevanje Alp-
ske lige čaka naslednji konec 
tedna, ko imajo dvojni spo-
red, v soboto v Bregenzerwal-
du in v nedeljo v Lustenauu. 
Nova domača tekma je 21. 
novembra z ekipo Vipiteno. 
Jeseniški hokejisti so bili 
zelo dejavni, kar se tiče te-
kem, saj so jih od 10. okto-
bra do 2. novembra odigrali 
deset, dve v državnem pr-
venstvu in osem v Alpski 
ligi. V državnem prvenstvu 

je šlo brez težav. V gosteh so 
premagali Slavijo s 5 : 1 in 
Bled s 15 : 3. Tekmo z Mari-
borom so dobili brez boja s 
5 : 0. V Alpski ligi takoj pade 
v oči podatek, da so od 
osmih tekem le tri končali v 
rednem delu. Z Gardeno so 
izgubili po 60 minutah z 2 : 
1. Močno so jih "nastreljali" 
(44 : 16), a štejejo pač samo 
goli. Z Rittnerjem so odigra-
li tekmo preobratov in na 
koncu izgubili s 5 : 4 po po-
daljšku. Razburljivo je bilo 
tudi v Kitzbühlu, ko so po 
22 minutah že vodili s 3 : 0. 
Gostitelji so do konca tekme 
izenačili in v podaljšku zma-
gali s 4 : 3. Brez pripomb so 
odigrali doma s Feldkirch-
nom in jih premagali s 4 : 0. 
Žal podobne predstave niso 
nadaljevali proti Cortini. 
Gostje so trikrat vodili in na 
koncu zmagali v loteriji ka-
zenskih strelov s 4 : 3. 

Kazenski streli so bili priso-
tni tudi na 500. večnem 
derbiju v Tivoliju. Jeseniča-
ni so bili boljši tekmec, a v 
zadnji minuti dobili gol, ki 
je tekmeca popeljal v podalj-
šek in kazenske strele. Jese-
ničani so bili še enkrat 
»kratkih rok« in tekmo iz-
gubili s 4 : 3. Tekma je štela 
tudi za državno prvenstvo. 
V Salzburgu so odigrali še 
en podaljšek. Tokrat so mo-
rali biti z razpletom zado-
voljni. Po štirih porazih v 
podaljšku oz. kazenskih 
strelih so tokrat na koncu 
zmagali s 5 : 4. Zadovoljstvo 
je bilo toliko večje, če vemo, 
da so gostitelji po 28 minu-
tah že vodili s 4 : 1. 
Na tej tekmi je prve minute 
v rdečem dresu odigral fran-
coska okrepitev, 25-letni vra-
tar Antonie Bonvalot. 
Prejšnjo soboto smo bili 
priča še eni drami na tekmi 

z Asiagom. Že je kazalo, da 
bodo »železarji« odigrali še 
en podaljšek. Žal so v za-
dnji minuti naredili veliko 
napako v napadu, kar so go-
stje izkoristili in z zmago 3 
: 2 konec tedna končali na 
vrhu Alpske lige. Vodilni 
Asiago ima 31 točk (15 te-
kem). Šesto mesto, ki še 
vodi direktno v končnico, 
drži Rittner s 24 točkami 
(13 tekem). Jeseničani so 
enajsti z 18 točkami (13 te-
kem). Če na hitro pogleda-
mo teh osem tekem, bi Je-
seničani lahko imeli z nekaj 
sreče vsaj 6 točk več. Ven-
dar jim ni za zameriti, če 
vemo, da gre za večinoma 
mlado in neizkušeno ekipo. 
Potrebno bo potrpljenje, saj 
vsaka šola nekaj stane. Do-
kazali so, da lahko odigrajo 
proti vsaki ekipi. V trinaj-
stih tekmah jih je nadigral 
samo Zell am See.

Deset tekem, tudi 
petstoti večni derbi
Pred reprezentančnim premorom so Jeseničani odigrali domačo tekmo z močno ekipo Asiaga in  
s kar nekaj smole v zaključku ostali brez točke.

Hokej

Mladi nabirajo izkušnje
Mlada ekipa Hidria Jesenice nastopa v mednarodni hokejski 
ligi in v državnem prvenstvu. V okviru mednarodne hokej-
ske lige so do prejšnje sobote odigrali devet tekem. Tri so 
zmagali (Celje 3 : 2, Triglav 4 : 2, Medveščak 5 : 0), pet so jih 
izgubili (Mladost 1 : 4, Vojvodina 3 : 4, Crvena zvezda 0 : 5, 
Celje 3 : 5, Triglav 2 : 4). S Slavijo so izgubili 3 : 2 po kazen-
skih strelih. Tekme s slovenskimi klubi se štejejo tudi za 
državno prvenstvo. Odigrali so še tri tekme državnega pr-
venstva z ekipami, ki ne nastopajo v mednarodni ligi. Mari-
bor so premagali s 5 : 1. Izgubili so z Jesenicami z 2 : 8 in z 
Olimpijo z 0 : 8. 

Športno plezanje

Tekme Zahodne lige in za državno prvenstvo
Športni plezalci Jesenic so se udeležile tekme v Zahodni ligi in 
treh tekem za državno prvenstvo. Poglejmo njihove uvrstitve 
med deseterico, več jih je bilo v Zahodni ligi v Vipavi, kjer so 
se merili v balvanih: starejši cicibani: 7. Rene Kokalj; starejši 
dečki: 9. Maj Savorgnani; kadeti: Emil Dautovič; kadetinje: 1. 
Mija Šimnic, 5. Jana Ravnik, 8. Amadeja Lavtižar Verdnik, 10. 
Maša Božič. Na državnem prvenstvu v težavnosti, ki je pote-
kalo v Šmartnem pri Litiji, se je od Jeseničanov med deset 
uvrstila le Mija Šimnic v kategoriji starejše deklice U16. Podob-
no je bilo v balvanih v Kamniku, kjer je bila med cicibankami 
Liza Babič deseta. Na državnem prvenstvu v težavnosti v Slo-
venski Bistrici je drugo mesto med mlajšimi deklicami osvoji-
la Tinka Rakar. Pri cicibankah je bila Špela Fliser deveta.

Mali nogomet 

Biser-Gostilna Turist na vrhu
Končan je jesenski del v malonogometni medobčinski ligi Ra-
dovljica. V štirih skupinah je nastopilo tudi pet ekip iz jeseni-
ške občine. V najmočnejši ligi, v skupini A, je na vrhu ekipa 
Biser-Gostilna turist, lanski zmagovalec. V sedmih tekmah so 
zbrali 19 točk (šest zmag, en neodločen rezultat). Drugi El-
mont Bled imam 16 točk. V skupini B je Hrušica-O2 Fitnes 
Jesenice na četrtem mestu z 12 točkami. Na vrhu lestvice je 
AG Stara Fužina s 14 točkami. V skupini C sta dve ekipi iz 
jeseniške občine. Lipce so na vrhu z 18 točkami, petimi več od 
drugouvrščene ekipe TVD Partizan Jesenice. Ekipa Gostilna 
in Pizerija Turist je sedma s šestimi točkami. V skupini D je 
ekipa Bartog Jesenice peta do šesta s šestimi točkami. Vrh 
lestvice z 18 točkami držita Mošnje CoMetal in Horeba opre-
ma-Hraše.

Strelstvo

Strelci za uvod v Ljubljani
Za uvod v sezono 2019/2020 so se strelci pomerili v Ljubljani. 
Strelci Triglav Javornik - Koroška Bela so se v deseterico uvrsti-
li v državni mladinski ligi in 1. B državni ligi. V državni mladin-
ski ligi se je prvega mesta med kadeti veselil Anton Korbar. 
Matevž Pogačnik je bil tretji. Ekipa v sestavi Anton Koblar, Ma-
tevž Pogačnik in Lovro Klinar je bila četrta. Pri mladincih je bil 
Ernest Eman Babača šesti. V 1. B državni ligi se je med desete-
rico uvrstil le Anže Presterl. Zasedel je osmo mesto. Ekipa v 
postavi Anže Presterl, Ernest Eman Babača in Anton Koblar je 
osvojila četrto mesto. Po Ljubljani so se merili v Leskovcu pri 
Krškem in v Ormožu. V Leskovcu pri Krškem je bil Kekčev po-
kal 2019/2020. Pri mlajših pionirjih je bil Edbin Babača tretji, 
Lun Regeis pa šesti. Pri mlajših pionirkah je tretje mesto osvo-
jila Madalina Filimon. Tretja je bila tudi ekipa, in sicer v postavi 
Edbin Babača, Lun Regeis in Madalina Filimon. V Ormožu je 
potekal mednarodni turnir Strelski upi 2019. Mešana mladin-
sko kadetska ekipa v postavi Ernest Eman Babača, Anton Kor-
bar in Matevž Pogačnik je v mladinski ekipni konkurenci osvo-
jila šesto mesto.

Kegljanje

Jeseniški kegljači še naprej na ničli
Jeseniški kegljači SIJ Acroni, ki nastopajo v 1. B ligi, tudi po 
šestih tekmah ostajajo brez osvojene točke. Doma so izgu-
bili z 8 : 0 proti Pivki in 7 : 1 proti Kočevju. Z enakim izidom 
jih je v gosteh premagal Hidro. Na vrhu lestvice sta Tabor-
ska Jama in Brest s petimi zmagami. Na dnu lestvice so Je-
seničani, še edini brez osvojene točke.

Judo

Dva judo turnirja v Ljubljani
Tekmovalci Judo sekcije Partizan Jesenice so se udeležili dveh 
turnirjev v Ljubljani. Na 1. Memorialu Dušana Stražišarja je 
nastopilo 160 tekmovalcev iz Slovenije in Avstrije. Merili so se 
v starostnih kategorijah U8, U10 in U12. Jeseničani so dosegli 
kar nekaj stopničk: 1. mesto Alina Medič; 2.: Hana Medič, Žan 
Luka Brestovac, Mark Alex Brestovac, Lan Klukovič; 3.: Uroš 
Vukeljič, Lovro Košir, Aleks Popovič Krupenko, Gal Jeftič. Ude-
ležili so se še prijateljskega turnirja v organizaciji Judo kluba 
Golovec. Turnir je bil namenjen začetnikom. Skupno jih je na-
stopilo več kot sedemdeset. Tudi tukaj so se jeseniški tekmo-
valci veselili uvrstitve na stopničke: 1. mesto: Manuel Ajderič, 
Mark Alex Brestovac, Nik Branc; 2. mesto: Lidija Hering, Žan 
Luka Brestovac; 3. mesto: Aljaž Hering, Uroš Vukeljič.
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Urša Peternel

V Domu dr. Franceta Berge-
lja Jesenice so za stanovalce, 
njihove svojce, prostovoljce 
in zunanje obiskovalce pri-
pravili prireditev z naslovom 
Čudovite barve jeseni življe-
nja. Najprej je nastopil dom-
ski pevski zbor Večerni 
zvon, ki ga vodi Marta 
Rebolj, pevke in pevce pa sta 
spremljala na harmoniki 
Marcel Gomboc in na kitari 
Dominik Bertoncelj. Zatem 
je nastopila osrednja gostja 
Eva Sršen s spremljevalno 
glasbeno skupino Roj in 
navdušila polno dvorano 
stanovalcev in obiskovalcev. 
Eva Sršen je leta 1970 pri 
komaj 18 letih s pesmijo Pri-
di, dala ti bom cvet zastopala 
Jugoslavijo na Pesmi Evrovi-
zije in zasedla enajsto mes-
to. Ena njenih najbolj zna-
nih pesmi je tudi Ljubi, lju-
bi, ljubi. Program prireditve 
v domu je povezoval Bojan 
Pogačnik.

Čudovite barve jeseni 
življenja z Evo Sršen
V jeseniškem domu starostnikov so pripravili jesensko prireditev z 
nastopom Eve Sršen s skupino in domskega pevskega zbora Večerni zvon.

Nastopila je pevka slovenske zabavne glasbe Eva Sršen.

Domski pevski zbor Večerni zvon

Urša Peternel

Dijaki četrtih letnikov Sred-
nje šole Jesenice, program 
Predšolska vzgoja, že deset 
let razveseljujejo otroke z 
igricami po vrtcih, ki so jih 
skupaj s svojimi mentorji 
ustvarili v tretjem letniku 
pri strokovnem modulu 
Ustvarjalno izražanje. Tako 
so pripravili igrici Veveriček 
posebne sorte in Ples v 
zabojniku in z njimi ob Ted-
nu otroka gostovali v več 
gorenjskih vrtcih. 
Dijaki pa so sodelovali tudi 
na Vzgojiteljadi, na kateri 
se srečajo vzgojiteljske šole 
iz cele Slovenije. Letos jo je 
organizirala Srednja eko-
nomska in trgovska šola iz 
Brežic. Mentorji so pripra-
vili deset ustvarjalnic na 
temo Vodni ringa-raja, na 
katerih so ustvarjali tudi 

jeseniški dijaki. Dijake sta 
spremljali  ravnateljica 
Monika Lotrič in profesori-

ca Marta Bajc. Vzgojitelija-
do 2020 pa bo gostila Sred-
nja šola Jesenice.

Ustvarjalni bodoči vzgojitelji

Dijaki so otroke v gorenjskih vrtcih razveselili z igricama.w
w

w
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Urša Peternel

"Bila sva duet, kakršnega 
zlepa ne bo več videl svet ..." 
o sodelovanju z legendar-
nim trobentačem in humo-
ristom pri Ansamblu bratov 
Avsenik Francem Koširjem 
(1931–1991) pravi Tone For-
nezzi Tof. Tof je novinar, 
urednik, pisec satirične ru-
brike Butik v Nedeljskem 
dnevniku in dolgoletni idej-
ni vodja satirične radijske 
oddaje Moped show. Je pa 
tudi avtor več besedil in ske-
čev, ki jih je napisal za svoje-
ga prijatelja Franca Koširja, 
zdaj pa jih je zbral tudi v 
knjigi z naslovom Jaz sem 
pa en Franc Košir. 
Tof je v knjigi na osemdese-
tih straneh zbral besedila 
skladb, ki jih sta jih uglasbi-
la brata Avsenik, Franc Ko-

šir pa na mojstrsko hudo-
mušen način predstavil pu-
bliki. Med drugim so to Kri-
ži in težave, Zidarska, Lo-
vske laži, Sem deklica za 
vse, Shujševalna kura, Gasi-
lec Franc ... V knjigi so tudi 
legendarni skeči, objavljene 
pa so tudi Koširjeve fotogra-
fije z nastopov, prireditve 
Svinjska glava, tudi družin-
ske fotografije. Ob nekaterih 

besedilih je tudi koda in s 
pomočjo pametnega telefo-
na je mogoče priti do bese-
dil pesmi in videoposnet-
kov, za kar je poskrbel obli-
kovalec knjige Borut Kuk.
Prav Tof je avtor besedila 
skladbe Jaz sem pa en Franc 
Košir, po kateri je naslovil 
tudi knjigo. In kako je hu-
morno besedilo nastalo? 
Slavko Avsenik mu je ome-

nil, da imajo v ansamblu tro-
bentača, ki v prvi vrsti sicer 
ni pevec, če bi pa znal zanj 
kaj napisati, bi bil pa pravi 
hec. Tako je Tof napisal da-
nes vsem znano besedilo, na 
katero so Avseniki posneli 
skladbo, ki je postala never-
jetna uspešnica. Samo v pr-
vem tednu so prodali kar sto 
tisoč malih plošč. Kot je po-
vedal Tof, jo je Košir prvič 
zapel na koncertu Ansambla 
bratov Avsenik v Slovenski 
Bistrici, občinstvo pa je tako 

ploskalo, da so jo morali po-
noviti kar štirikrat. Na koncu 
je Slavko Avsenik ni več ho-
tel igrati, češ da morajo zai-
grati še kaj drugega ...
Kot je dejal Fornezzi Tof, so 
z Avseniki imeli zanimiv na-
čin sodelovanja. Ker sam ne 
pozna not, mu je Slavko 
Avsenik na harmoniko zai-
gral melodijo, sam jo je po-
snel na kasetofon, zatem pa 
je šel v Rožno dolino k Vil-
ku, da mu je naredil "šimel", 
na katerega je potem Tof na-

pisal tekst. Po besedah To-
neta Fornezzija Tofa (ki je 
letos dopolnil 85 let) je bil 
Košir izjemen ljudski hu-
morist in z njim je bilo ču-
dovito nastopati; ljudje so se 
njegovim šalam od srca 
smejali in se na koncertih 
neizmerno zabavali. »Res 
sva popestrila Avsenikove 
nastope,« je dejal. 
Knjiga je izšla v mehki veza-
vi v nakladi petsto izvodov, 
kupiti pa jo je mogoče v 
knjigarnah Felix.

Tofova knjiga o 
Francu Koširju
Jaz sem pa en Franc Košir je naslov knjige, s katero se je Tone Fornezzi Tof 
poklonil spominu na dolgoletnega prijatelja Franca Koširja, za katerega je 
napisal več besedil pesmi. 

Predstavitev knjige je potekala prav na Koširjevi rojstni Koroški Beli v sklopu prireditve 
Postani Franc Košir za en dan.

»Slavc je vedno rekel: Pazita, kaj bosta govorila, 
da ne bomo imeli težav,« je povedal Tof. Kot je 
dodal, je kot satirik vselej hodil po robu, ne 
nazadnje so bili to "svinčeni časi". Naj bi pa zanj 
besedo zastavil Stane Dolanc, tako da nikoli ni 
imel večjih težav s tedanjo oblastjo. A kot je 
dodal, tudi Avseniki pri oblasti niso bili najbolj 
priljubljeni ...

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 18 .  d e l )

Janko Rabič

Družina Vidmar:  
skupaj v fotografskem svetu

Šestinšestdesetletni Stane 
Vidmar in leto mlajša žena 
Helena z Ukove na Jeseni-
cah sodita v tisto skupino 
upokojencev, ki imata vsak-
dan bogato zapolnjen s kopi-
co različnih obveznosti – 
družinskih z vnuki in ljubi-
teljskih. Ne tarnata, da jima 
zmanjkuje časa, vse znata 
uskladiti. Nekajkrat na leto si 
»ukradeta » dan ali dva in 
pobegneta iz vsakdanjosti v 
svet, ki je drugačen od obi-
čajnega in ga imata oba rada. 
Ta zgodba ni čisto samo nju-
na, je družinska. Skupaj s 
sinovoma Gregorjem in Ma-
tjažem jih povezuje še ena 
velika ljubezen – fotografija. 
Stane, po izobrazbi univ. 
dipl. inženir strojništva, je 
bil učitelj strokovno-teore-
tičnih predmetov v nekda-
njem ŽIC-u in kasneje tri-
najst let ravnatelj Srednje 
šole Jesenice. Ob poklicnem 
delu nikoli ni našel pravega 
časa za fotografijo, čeprav ga 
je fotografski aparat spre-
mljal od študentskih let na-
prej. Pred devetimi leti pa se 
je vključil v Fotografsko dru-
štvo Jesenice, sedaj je drugo 
leto predsednik. Za seboj 
ima trideset samostojnih 
razstav, pridobil si je naziv 
mojster fotografije Fotograf-
ske zveze Slovenije in med-
narodni naziv EFIAP, foto-
grafije so postale magnet za 
številne nagrade. »Ne vem, 
ali je čisto res, da so magnet 

za nagrade, sem jih pa v 
kratkem času prejel veliko,« 
skromno pove Stane. »Vča-
sih ni bilo časa, poklicno 
delo je zahtevalo celega člo-
veka. Ko sem se začel resno 
ukvarjati s fotografijo, me je 
kar zasvojila, res uživam. 
Odločil sem se za svojo pot v 
fotografski umetnosti, foto-
grafijam sem dodal trikotni-
ke in kroge, idej je še veli-
ko."
Helena je po poklicu magi-
stra farmacije, specialistka 
oblikovanja zdravil. Delala je 
v lekarni Splošne bolnišnice 
Jesenice, 16 let kot vodja, 
pred upokojitvijo pa v javni 
lekarni na Plavžu. Ob zahtev-
nem delu ji je uspelo uskladi-
ti še dve dejavnosti in ju vple-
sti v družinski vsakdan. To 
sta bili petje in igranje na ci-
tre, za svojo dušo in na vese-
lje mnogih drugih, ki so jo 
poslušali. »Doma smo bili 
štirje otroci, veliko smo pre-
pevali. Starša sta nam kupila 
citre, od vseh sem jaz največ 
igrala nanje. Od mladih nog 
sem pela v zborih, na tek-
movanjih, sopran je bil ve-
dno iskan. Včasih je bilo 
težko vse uskladiti, vendar 
so lepi trenutki odtehtati 
vse. S citrami sem vedno 
igrala le slovenske ljudske 
pesmi, povsod sem bila lepo 
sprejeta.« Sedaj pa fotografi-
ja? »Za nov izziv nikoli ni 
prepozno. Prej so imeli 
prednost služba, glasba, pe-

tje – poleg družine, seveda. 
Fotografija je že dve leti 
moja tretja dimenzija. Gre 
za poseben način spremlja-
nja in izražanja sveta okrog 
mene. Vesela sem vsake do-
bre fotografije, ko ujameš 
pravi trenutek, detajl ali ce-
loto. V enem letu sem prido-
bila naziv fotografinje druge 
stopnje FZS, ponosna sem 
na prvo samostojno razstavo 
Sprehod po Budimpešti, na 
prve osvojene nagrade.«
Družina Vidmar je družina, 
kjer vlada harmonija, pove-
zani so med seboj. Sin Gre-
gor ima štiri otroke, starejši 
so usmerjeni v glasbo in 
šport. Matjaž se še pripra-

vlja na pot v samostojne 
družinske vode. Družinska 
praznovanja so pestra, z 
glasbo in petjem. In kdo skr-
bi za fotografiranje za dru-
žinski album? »To sta sino-
va,«  pravita Helena in Sta-
ne. Fotografija je na neki 
način ustvarila tudi nov od-
nos med zakoncema. »Naji-
ni izleti so danes tudi foto 
lovi. Vsak s svojim fotoapa-
ratom jo mahneva na pot, 
včasih skoraj na enem me-
stu odrivava drug drugega, 
kdo bo ujel lepši motiv,« 
pravita v smehu. Nad foto-
grafijo sta navdušila oba si-
nova, ki se profesionalno 
ukvarjata z njo. 

»Fotografija me spremlja 
od otroštva,« dodaja Gre-
gor. »Že kot otrok sem se-
del v kuhinji z očetom in 
gledal, kako razvija črno-
-bele fotografije. Hote ali 
nehote me je popeljal v svet 
fotografije. Najbolj uživam 
v fotografiranju svojih šti-
rih otrok.« Gregor ima svoj 
foto studio v Tuš centru na 
Jesenicah, brat Matjaž je 
pri njem zaposlen. V atelje-
ju nastajajo družinske, 
otroške, božične ali portre-
tne fotografije. Matjaž naj-
raje fotografira portrete in 
naravo, Gregor poroke, iz-
delke, šport in ostale do-
godke. 

Vidmarjevi: Matjaž, Helena, Stane in Gregor
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KIA - Največ avta za vaš denar

Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 
07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 101 – 145 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0137- 0,0569 g/km. Cena 12.990 EUR velja ob nakupu novega Ceeda 5dr 1.4 LX Active, z upoštevanimi popusti (redni popust 3.200 EUR, popust “Gotovina” 1.500 EUR in popust “Bonus financiranje” 1.500 EUR). 
Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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Komb. porabe goriva: 3,6 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,082 - 0,046 g/km. Cena 14.590 EUR velja za Kia Ceed 1.0 T-GDi MY2020 z opremo LX Urban M/T, z redno ceno 20.190 EUR. Cena 13.990 EUR velja za Kia Stonic 1.25 MPI MY2019, z opremo LX Active ISG, M/T, z redno ceno 
17.490 EUR. Cena 17.690 EUR velja za Kia Sportage 1.6 GDi, z opremo LX Active M/T, z redno ceno 25.190 EUR. Vse cene že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu 
preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Kasko zavarovanje je vključeno v ceno ob podpisu pogodbe za akcijo »Kia Forever«, ki zajema permanentno kasko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d., z vezavo za čas financiranja. Cene vključ. vse dane popuste 
in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. JUNIK–M d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava.
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Izberite svojo Kio iz zaloge 
KIA TAKOJ!
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Urša Peternel

V Mladinskem centru Jese-
nice so v novem šolskem 
letu pripravili več novih, 
zanimivih projektov, s kate-
rimi želijo razvijati talente 
in uresničevati ideje in želje 
mladih. 
Eden od njih je projekt MCJ 
Media Lab, ustvarjalno 
medijsko igrišče za tiste 
mlade, ki želijo ustvarjati z 
videom, fotografijo, pisan-
jem (novinarstvom, blogan-
jem, objavami na Instagra-
mu ali Facebooku), dizajni-
ranjem ali pa si želijo začeti 
z vloganjem oziroma kak-
šnim drugim ustvarjalnim 
načinom medijskega ali vir-
tualnega izražanja. 
Kot je povedala vodja Mla-
dinskega centra Jesenice 
Ana Miklavžič, bodo mla-
dim ponudili možnost izpo-
soje opreme, mentorstvo 
izkušenih profesionalcev in 
izvedbo delavnic in izobra-
ževanj. Prvo srečanje je 

potekalo že med jesenskimi 
počitnicami, mlade pa še 
vedno vabijo k sodelovanju.
Poleg tega v Mladinskem 
centru Jesenice poteka tudi 
že prvi obstranski projekt 
MCJ Media Lab, ki je name-
njen mladim fotografom 
oziroma ljubiteljem fotogra-
fije. "Povezali smo se s Foto-
grafskim društvom Jesenice 
in razpisali mladinski foto-
grafski natečaj, katerega 
tema je portret. Natečaj je 
namenjen mladim do 29. 
leta starosti in bo potekal 
vse do 23. decembra 2019. 
Ob zaključku bomo izbrali 
najboljšo fotografijo," je 
povedala Ana Miklavžič. 
Fotografije bo ocenila pose-
bna strokovna žirija v sode-
lovanju s Fotografskim klu-
bom Portorož, glavna nagra-
da bo stabilizator za telefon 
za še bolj ustvarjalno in 
»stabilno« foto/video zapi-
sovanje trenutkov. Konec 
januarja pa bodo pripravili 
tudi razstavo fotografij.

Novi projekti  
za mladino
V Mladinskem centru Jesenice se je začel projekt 
MCJ Media Lab, poteka pa tudi mladinski 
fotografski natečaj, katerega tema je portret. Urša Peternel

Na jeseniškem odru bodo 
letos znova zaživele lutke. V 
Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice so namreč začeli 
lutkovno dejavnost, ki jo 
vodi Elizabeta Žnidaršič S. - 

Erži, ki je tudi igralka v jese-
niškem gledališču. Poleg 
tega že dvajset let vodi lut-
kovni krožek na blejski 
osnovni šoli, kjer so z otroki 
ustvarili okrog petdeset lut-
kovnih predstav, za katere 
so prejeli tudi zlata prizna-
nja Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti.
"Na Jesenicah so bili prvi 
poskusi lutkovne dejavnosti 
v osemdesetih letih, pobud-
nik je bil menda naš legen-

darni 'lučkar' Pavli Torkar. 
Aktivno je v lutkarsko sceno 
kasneje zakorakal Rado 
Mužan. Skupaj z Miro Bolte 
sta ustvarila nepozabne like 
in z lutko in gledališčem 
'zastrupila' nepregledno 
množico mladih igralcev, 

nekateri še danes ostajajo 
zvesti lutki, drugi so zašli 
med dramske igralce, nekaj 
celo med profesionalce. 
Vendar pa lutke pod vods-
tvom Rada Mužana niso 
dolgo živele pod okriljem 
gledališča, pač pa so se pre-
selile h Glasbeni mladini 
Jesenice," se je v začetke lut-
kovne dejavnosti ozrla Eliza-
beta Žnidaršič S. - Erži. 
"Ob uspešnih mladih gleda-
liščnikih, ki pod vodstvom 

Nike, Vida, Katje, Gašperja 
in drugih mentorjev usvaja-
jo čar in vonj odrskih desk, 
smo se odločili, da mladim 
ponudimo še čarobni svet 
lutk. Lutka je čudovit medij, 
v svojem bistvu tako prep-
rost, neposreden, hkrati pa 
tako kompleksen. Lutka je 
lahko igrača, tolažnik, pripo-
vedovalec, igralec, prijatelj. 
Lutka zmore udejanjiti naše 

sanje, resnico o svetu pove 
lahko na šaljiv ali poučen 
način, pravljico nam prikaže 
v tridimenzionalni podobi," 
je povedala Elizabeta Žni-
daršič S. - Erži.
Z mladimi lutkarji igralci se 
dobivajo ob sredah med 17. 
uro in 18.15. "Vabljeni vsi, ki 
bi radi spoznali svet lutk," še 
vabi Elizabeta Žnidaršič S. - 
Erži.

Čarobni svet lutk 
Po več letih je na jeseniškem odru znova zaživela lutkovna dejavnost. Vsako sredo se v jeseniškem 
gledališču srečujejo mladi lutkarji igralci, ki jih vodi Elizabeta Žnidaršič S. - Erži.

Lutke bodo znova zaživele na jeseniškem odru. 
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»Lutke so ustvarjene za čisti domišljijski svet. 
Spekter lutk je praktično neskončen, pristop k 
lutki pa mora biti zgolj iskren. Lutko moraš 
preprosto imeti rad, potem ima ona rada tebe in 
skupaj zmoreta nepredstavljivo.«



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 8. novembra 2019

Urša Peternel

Šestnajsti oktober je svetov-
ni dan oživljanja. Ob tem 
dnevu se je v. d. dekanje Fa-
kultete za zdravstvo Angele 
Boškin Sanela Pivač pridru-
žila pozivom, da je treba 
učenje temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe avto-
matskega zunanjega defibri-
latorja vključiti v redni pouk 
v osnovnih šolah. Prav o po-
menu izobraževanja osnov-
nošolcev tretje triade o te-
meljnih postopkih oživlja-
nja z uporabo avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja za 
ustrezno ukrepanje ob ne-
nadnem srčnem zastoju se 
namreč ukvarja v okviru 
svoje nastajajoče doktorske 
disertacije.
"Raziskave kažejo, da se naj-
več srčnih zastojev zgodi 
ravno v domačem okolju in 
da je preživetje ob nena-
dnem srčnem zastoju odvi-
sno od osebe, ki prva nudi 
pomoč, zato je pomembno, 
da čim več posameznikov 
zna prepoznati srčni zastoj, 
da zna nuditi temeljne po-
stopke oživljanja in upora-
bljati avtomatski zunanji 
defibrilator. Še vedno veliko 
ljudi umre, ker jim očividci 

ne znajo pomagati, čeprav 
bi jih s pravočasno izvedeni-
mi postopki oživljanja lahko 
rešili," poudarja Pivačeva. 
Delež ljudi, ki so pripravlje-
ni oživljati osebo v srčnem 
zastoju, je v Sloveniji maj-
hen, kar je povezano s po-
manjkljivim znanjem in 
ozaveščenostjo laične popu-
lacije. "Znanje iz temeljnih 
postopkov oživljanja je izje-

mno pomembno in nujno 
za vsakogar. Ocenjeno je 
bilo, da je treba usposobiti 
vsaj 15 odstotkov populacije, 
da bi dosegli statistično po-
membno izboljšanje rezul-
tatov oživljanja, kar ne naza-
dnje lahko dosežemo z ob-
veznim izobraževanjem 
otrok. Torej izvajanje prve 
pomoči, prepoznava srčne-
ga zastoja, klic na telefonsko 

številko 112, izvajanje te-
meljnih postopkov oživlja-
nja in uporaba AED s strani 
otrok lahko pomembno po-
večajo preživetje po srčnem 
zastoju," opozarja.
Zanimivo je, da ima samo 
pet držav v Evropi učenje o 
oživljanju uvedeno kot obve-
zne vsebine v osnovnih šo-
lah (Belgija, Danska, Franci-
ja, Italija in Portugalska). 

Tudi v Sloveniji je nastala 
pobuda, po kateri naj bi dve 
uri trajajoče izobraževanje o 
temeljnih postopkih oživlja-
nja dodali kot obvezne vse-
bine v osnovne šole. 
V okviru doktorske disertaci-
je je Sanela Pivač raziskovala 
učinek izvedenega izobraže-
vanja o temeljnih postopkih 
oživljanja z uporabo defibri-
latorja na znanje osnovno-
šolcev tretje triade o oživlja-
nju. V raziskavo so zajeli 15 
osnovnih šol iz sedmih slo-
venskih regij, rezultati pa so 
pokazali, da obstajajo številni 
pozitivni učinki izobraževa-
nja osnovnošolcev o temelj-
nih postopkih oživljanja. 
"Teoretično znanje, ki so ga 
osnovnošolci pridobili, lah-
ko pomembno vpliva, da 
bodo znali prepoznati osebo 
v srčnem zastoju, ustrezno 
odreagirali in nudili temelj-
ne postopke oživljanja, saj je 
v taki situaciji najslabše, da 
ničesar ne ukrenejo," ugota-
vlja Pivačeva. "Na podlagi 
rezultatov lahko predlaga-
mo, da je z izobraževanjem 
smiselno začeti že v 7. razre-
du ter kontinuirano nadalje-
vati in obnavljati znanje 
osnovnošolcev v 8. in 9. ra-
zredu. Zgodnje izobraževa-

nje otrok o temeljnih po-
stopkih oživljanja je zelo 
pomembno, saj so otroci 
bolje motivirani in se učijo 
hitreje in bolje kot odrasli."
Osnovnošolci so z izobraže-
vanjem pridobili tudi samo-
zavest ter pokazali večjo pri-
pravljenost pomagati sočlo-
veku, kar kaže na to, da bolj 
zaupajo vase ter se znebijo 
občutka strahu, da bi se zna-
šli v situaciji, ko bi morali 
oživljati.

Oživljanje – enako enostavno  
kot plavanje ali kolesarjenje
Sanela Pivač, v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, opozarja na nujnost učenja o temeljnih postopkih oživljanja in uporabe avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja že v osnovnih šolah. 

Če se temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja naučijo že otroci, je to 
dragoceno znanje, s pomočjo katerega lahko rešujejo življenja.

Priporočila Evropskega 
sveta za reanimacijo v 
izjavi Otroci rešujejo 
življenja poudarjajo, 
da začetek učenja v 
mladih letih pomeni, 
da oživljanje postane 
enako enostavno kot 
plavanje ali 
kolesarjenje – torej 
otroci ne bodo 
pozabili, kako rešiti 
življenje. Otroci svoje 
znanje lahko širijo 
tudi na družino in 
prijatelje.

Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine 
Jesenice skupaj s Petrolo-
vim bencinskim servisom, 
podjetjem Junik-M in s Poli-
cijsko postajo Jesenice tudi 
letos pred začetkom zimske 
sezone organizira brezplač-
no akcijo z naslovom Pri-
prava na zimo, ki bo obse-
gala pregled pnevmatik, bri-
salcev in hladilne tekočine. 
Akcija bo potekala v petek, 
15. novembra, od 13. do 16. 
ure na Petrolovem bencin-
skem servisu pri rondoju na 
Jesenicah. Tehnično primer-
nost osebnih vozil bo pre-
gledovala usposobljena eki-
pa strokovnih sodelavcev 
Junik-M, vozniki bodo dobili 
popolno informacijo o sta-
nju vozila ter ga ustrezno 
pripravili na zimske vozne 
razmere. Vsi udeleženci 
bodo prejeli tudi praktična 
darila.

Pripravljeni na zimo

Konec oktobra se je zaključi-
la sezona uporabe koles v 
kolesarskem sistemu Jese-
NICE bikes. Kolesa bodo na 
voljo spet spomladi, o toč-
nem datumu začetka nasle-
dnje sezone pa bodo jav-
nost pravočasno obvestili.

Zaključek sezone 
JeseNICE Bikes
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce je gostovala varuhinja 
pravic gledalcev in poslušal-
cev RTV Slovenija Ilinka 
Todorovski. Skupaj z dvema 
gorenjskima dopisnikoma, 
televizijcem Janom Nova-
kom in radijko Aljano Jocif, 
so govorili o vlogi javnega 
medijskega servisa v današ-
njem času. 
Kot je dejala varuhinja pra-
vic, je po Sloveniji imela že 
več tovrstnih srečanj, saj želi 
izvedeti, kaj občinstvo priča-
kuje od RTV Slovenija, kaj 
se gledalcem in poslušal-
cem zdi dobro in kaj slabo. 
RTV prispevek plačuje šest-
sto tisoč gospodinjstev, 
varuhinja pa letno prejme 
okrog dva tisoč odzivov 
občinstva, zlasti kritik, med-
tem ko je pohval zelo malo. 
In kaj najbolj moti gledalce 
oziroma poslušalce? Meni-

jo, da so vsebine podane 
pristransko, da so neprever-
jene, neuravnotežene. Zelo 
pogosto menijo, da je bilo v 
programu česa premalo ali 
preveč, da je bila prestoplje-
na meja dobrega okusa, da 
je vulgarnost zamenjala 
duhovitost ... 
Novinarja Aljana Jocif in Jan 
Novak sta spregovorila o svo-
jem delu na terenu, o tem, 
kako izbirata teme, pri čemer 
so se vsi trije govorci strinjali, 
da Jeseničani verjetno meni-
jo, da je na nacionalnem 
radiu in televiziji premalo 
lokalnih, jeseniških tem. A 
kot so poudarili, so nacional-
ni medij in zato mora biti 
tudi jeseniška tema zanimiva 
za širšo publiko, tudi za 
»Ilinkino mamo v Črnom-
lju«, kot so se pošalili.
In kaj je povedalo jeseniško 
občinstvo? Ena od obisko-
valk je dejala, da je zanjo 
radio okno v svet, prižge ga 

takoj zjutraj in ga spremlja 
do večera. Posluša prvi in 
drugi radijski program, dos-
lej je gorenjsko dopisnico 
Aljano Jocif poznala le po 
glasu, zdaj jo je spoznala 
tudi v živo. Je pa poslušalka 
menila, da bi na radiu mora-
li predvajati več zborovske 
glasbe. Eden od obiskoval-
cev, ki se je označil za »desni 
pol«, je menil, da bi glavna 
naloga prvega radijskega in 
televizijskega programa 
morala biti obveščanje, poda-
janje informacij in izgrajeva-
nje slovenstva. Očital je tudi, 
da je na programu preveč 
»kuharije in rumenih tem«, 
kot sta bili »odrezana roka« 
in »smrad po mehčalcu«. Še 
eno Jeseničanko je zmotil 
senzacionalizem pri poroči-
lih, medtem ko je menila, da 
je gledalcem na voljo širok 
izbor najrazličnejših vsebin, 
med katerimi lahko izbirajo 
zgolj s pritiskom na daljinec.

RTV med Jeseničani
Na Jesenicah je gostovala varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV 
Slovenija Ilinka Todorovski.

Ob varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev Ilinki Todorovski (v sredini) sta na Jesenice 
prišla tudi dopisnika RTV z Gorenjskega, televizijec Jan Novak in radijka Aljana Jocif.

Urša Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice so 
začeli s četrtkovimi abon-
majskimi koncerti in kot 
prvi je nastopil hrvaško-slo-
venski vrhunski pianist Vla-
dimir Mlinarić. Strokovna 

kritika ga ocenjuje kot prefi-
njenega interpreta, ki v sebi 
združuje akademizem in 
fantazijo ter ljubezen do 
glasbe. Na ljubljanski Aka-
demiji za glasbo deluje kot 
profesor klavirja. Pogosto je 
član žirij na mednarodnih 

klavirskih tekmovanjih, red-
no nastopa na mednarodnih 
festivalih. Sodeloval je z 
znanimi umetniki in je član 
tria Luwigana. Na Jesenicah 
se je predstavil s skladbami 
Bacha, Mozarta in Schuber-
ta.

Prvi abonmajski koncert

Pianist Vladimir Mlinarić je nastopil v sklopu glasbenega abonmaja v Glasbeni šoli 
Jesenice. / Foto: Sašo Valjavec

Podjetje zastopnik Ulica in hišna številka 
Pošta in Kraj 0X XX XX XXX

“Za mene je 
Kona najbokša!“
Nika Zorjan vozi Kono.

Kona Electric
Kona 
že za 150 € /mesec

Nova 
Kona Hybrid

Tucson
že za 170 € /mesec

i30
že za 120 € /mesec

Hyundai SUV. Št. 1 v kakovosti po mnenju Slovencev!

HYUNDAI i30 1,4 Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai i30 1.4 Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.580 • lastna udeležba (polog): € 4.500,00 • znesek financiranja: € 10.080,00 • število obrokov: 84 
• mesečni obrok: € 120,00 • stroški odobritve: € 145,80  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.225,80 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna obrestna mera: 0,413 % na dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena 
leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI TUCSON 1,6 GDi Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai Tucson 1.6 GDi Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 20.210 • lastna udeležba 
(polog): € 5.930,00 • znesek financiranja: € 14.280,00 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 170,00 • stroški odobritve: € 202,10  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.482,10 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna obrestna mera: 0,404 % na dan 
26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI Kona 1,0 T-GDi Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai Kona 1.0 T-GDi Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • 
predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.450 • lastna udeležba (polog):€ 4.512,94 • znesek financiranja: € 10.937,06 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 150,00 • stroški odobritve: € 154,50  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.754,50 • letna 
obrestna mera: 4,1 %, izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 4,616 % na dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o..

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 8,5 l/100 km, emisije CO2: 0,0 - 179 g/km. 
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. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 
so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93. 
Kupci ste avtomobilski blagovni znamki Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: http://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

+
4 zimske

gume
Brez 

obresti!

Izjemno

financiranje

Urša Peternel

V fotogaleriji v avli gledališ-
ča je še do 12. novembra na 
ogled razstava članov Foto-
grafskega društva Jesenice z 
naslovom Dobro jutro, Slo-
venija. Nastala je kot izbor 
fotografij članov društva za 
koledar za leto 2020, ki je 
namenjen predvsem ljubite-
ljem pokrajinskih fotografij 
in fotografij živali. Koledar 
je plod sodelovanja med 
Fotografskim društvom 
Jesenice in tiskarno Medi-
um.

Dobro jutro, Slovenija

Janko Rabič

Kegljači na asfaltu iz druš-
tev upokojencev iz Šentjako-
ba na Koroškem ter z Jese-
nic in Slovenskega Javorni-
ka sodelujejo že lepo vrsto 
let in izmenično na obeh 
straneh Karavank organizi-
rajo turnirje. To niso le tek-
movanja, temveč velik pou-

darek dajejo druženju in 
utrjevanju prijateljskih vezi 
med prijatelji z obeh strani 
meje.
Letos v oktobru je potekal že 
39. turnir, tokrat so bili gos-
titelji na kegljišču Podmeža-
kla jeseniški kegljači upoko-
jenci. Pri posameznikih je 
bila pri ženskah najboljša 
Steffi Steinwender, pri moš-

kih pa Reinhard Steinwen-
der, oba iz društva upoko-
jencev iz Šentjakoba. Pri 
domačinih je bila pri žen-
skah najboljša Tončka Sabo-
lič, pri moških Zlatko 
Marinkovski. V skupni eki-
pni razvrstitvi pa so bili 
zmagovalci tekmovalci druš-
tev upokojencev z Jesenic in 
Slovenskega Javornika.

Turnir kegljačev Jesenic 
in Šentjakoba
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Občina  Jesenice 

Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice 
 

 

MESEC BOJA PROTI  
ODVISNOSTI v občini Jesenice  
 

Tema 2019: 
»SKUPAJ ZMOREMO VEČ – 

ZGODNJE IZKUŠNJE IN POT 
V ODRASLOST«   

organizator  prireditev, dejavnos t datum in ura kraj vabljeni,  
ciljna skupina 

OŠ Kor. Bela  
Predavanje in delavnice na temo zasvojenosti -  
kajenje, alkohol, IKT, droga - sodeluje 
Zdravstveno vzgojni center ZD Jesenice 

oktober OŠ Kor. Bela učenci 5. razredov 

ZŠJ – Mladinski 
center Jesenice 

»DANES OBJAVIM - JUTRI OBŽALUJEM« - 
posledice nepremišljenega objavljanja na spletu  

5. november, 
6. november 

MCJ INFO točka  
na Srednji šoli 
Jesenice in GJ 
Jesenice 

dijaki obeh srednjih 
šol 

Društvo Krma Predstavitev delovanja društva Krma in pomoči na 
področju zasvojenosti v občini Jesenice  

9. november 
stojnica Pred  
TIC –om Jesenice občani Jesenic 

Društvo Žarek 
Jesenice Pogovorna delavnica na temo »Pot v odraslost« 11. november 

prostori društva 
Titova 78, 
Jesenice 

otroci in mladostniki 
iz dnevnega centra: 
Naj mladih ne vzgaja 
ulica 

LAS Jesenice 
Predavanje na temo odnosov otrok – straši – in/ali 
šola »POT V ODRASLOST IN NJENE 
STRANPOTI« - izvaja Ivanka Berčan 

12. november 
ob 18. uri 

Kolpern na Stari 
Savi 

starši, širša 
zainteresirana 
javnost 

ZŠJ – Mladinski 
center Jesenice  

»BITI KADILEC ALI NE BITI?« - ugotavljanje 
stopnje zasvojenosti s kajenjem – v sodelovanju z 
Zdravstveno vzgojnim centrom ZD Jesenice 

12. november, 
13. november 

MCJ INFO točka  
na Srednji šoli 
Jesenice in GJ 
Jesenice 

dijaki obeh srednjih 
šol 

ZŠJ-Mladinski 
center Jesenice  

STIK Jesenice - podporna skupina za lgbt+ osebe 
– v sodelovanju z Društvom Legebitra 

13. november in 
vsako drugo 
sredo v mesecu 

Mladinski center 
Jesenice 

mladi v občini 
Jesenice 

Društvo ŽAREK 
Jesenice 

Pogovorna delavnica/čajanka za starše in svojce na 
temo »PODPORA NA POTI ODRAŠČANJA« 

19. november 
prostori društva 
Titova 78, 
Jesenice 

starši in svojci 

Srednja šola 
Jesenice 

Predavanje »POMOČ PRI PREKOMERNI RABI 
INTERNETA« - izvaja Špela Reš  

19. november 
ob 18. 00 uri 

Srednja šola 
Jesenice 

starši dijakov in 
ostala zainteresirana 
javnost  

Center za socialno 
delo Jesenice 

Skupina za pridobivanje novih veščin - delavnica na 
temo škodljivega in tveganega uživanja alkohola - 
izvaja Kristina Koražija 

21. november CSD Jesenice 
brezposelne osebe,  
ki so začasno 
nezmožne za delo 

Društvo Krma 
Predstavitev dejavnosti društva Krma osebam po 
zdravljenju odvisnosti od alkohola, z namenom 
motivacije za nadaljnjo rehabilitacijo 

29. november PB Begunje 
osebe na zdravljenju 
odvisnosti od 
alkohola 

OŠ Toneta 
Čufarja Jesenice  

Delavnice na temo strpnosti,  zdravega in varnega 
življenja, odvisnosti od alkohola 

november OŠ T. Čufarja 
Jesenice 

učenci 7. 8., in 9. 
razredov 

OŠ Toneta 
Čufarja Jesenice 

Predavanja na temo nevarnosti spleta: »Varni 
internet«; »Pametno odločanje za spletno 
sporočanje«; »Varna in odgovorna raba spleta« 
- izvajalec Zavod Varni internet 

november OŠ T. Čufarja 
Jesenice 

učenci od 5. do 8. 
razredov 

Gimnazija Jesenice 
in Društvo Žarek 
Jesenice 

Delavnice na temo čustev: »PREPOZNAVANJE IN 
USTREZEN NAČIN IZRAŽANJA« - izvaja Verona 
Šuštar iz Društva Žarek 

november Gimnazija 
Jesenice dijaki 2. letnika 

OŠ Prežihovega 
Voranca Jesenice 
in NIJZ Ljubljana 

Delavnice na temo: »Vzgoja in izobraževanje v 
realnem in digitalnem svetu«; »On-line, off-line; 
težave pri otrocih in mladostnikih« 

november OŠ P. Voranca 
Jesenice oddelčne skupnosti 

Vrtec Jesenice 
Predavanje »POMEN DNEVNE RUTINE ZA 
OTROKA IN DRUŽINO« - izvajata Martina 
Vrabec in Neža Ajdišek 

november OŠ Koroška Bela starši in ostali 
zainteresirani 

OŠ Prežihovega 
Voranca Jesenice 
in ZD Jesenice 

Delavnice na temo: »Odraščanje«; »Stres in 
tehnike sproščanja«; »Medosebni odnosi«; »Vzgoja 
za zdravo spolnost«  

november, 
december 

OŠ P. Voranca 
Jesenice 

učenci od 6. do 9. 
razredov 

OŠ Prežihovega 
Voranca Jesenice 

Predavanja in delavnice na temo varne uporabe 
interneta – Safe.si 

februar 2020 OŠ P. Voranca 
Jesenice 

učenci 3. in 6. 
razredov 

 

Urša Peternel

Mesec november je posve-
čen boju proti odvisnosti. V 
občini Jesenice že od leta 
1998 deluje Lokalna akcij-
ska skupina za preprečeva-
nje odvisnosti v občini Jese-
nice, ki vsako leto v novem-
bru v sodelovanju z različni-
mi lokalnimi društvi, šolami 
in drugimi organizacijami 
pripravi veliko število različ-
nih aktivnosti – od delavnic 
in predavanj do informira-
nja in ozaveščanja, katerih 
namen je ozaveščati in pre-

prečevati različne oblike od-
visnosti.
Aktivnosti bodo letos pote-
kale pod sloganom Skupaj 
zmoremo več – zgodnje iz-
kušnje in pot v odraslost, na 
nacionalnem nivoju pa jih 
tudi letos koordinira Nacio-
nalni inštitut za javno zdrav-
je v sodelovanju z Ministr-
stvom za zdravje ter Mini-
strstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti. 
Aktivnosti v sklopu meseca 
boja proti odvisnosti se bodo 
sicer izvajale od oktobra do 

marca, velika večina pa jih 
bo izvedenih v novembru. 
Osrednji dogodek bo letos 
tematsko predavanje na 
temo odnosov med otroki, 
starši in šolo z naslovom Pot 
v odraslost in njene stranpo-
ti. Predavanje bo v torek, 12. 
novembra, ob 18. uri v Kol-
pernu, predavateljica pa 
bo  Ivanka Berčan, dolgole-
tna članica LAS Občine Je-
senice in predsednica dru-
štva Žarek. Brezplačno pre-
davanje je namenjeno star-
šem in drugi zainteresirani 
javnosti.

Pot v odraslost in njene 
stranpoti
Na Jesenicah se je začel Mesec boja proti odvisnosti 2019. Osrednji 
dogodek bo predavanje Ivanke Berčan.

organizator prireditev, dejavnost datum in ura kraj vabljeni, ciljna skupina

OŠ Kor. Bela Predavanje in delavnice na temo zasvojenosti 
–  kajenje, alkohol, IKT, droga – sodeluje  
Zdravstveno vzgojni center ZD Jesenice

oktober OŠ Kor. Bela učenci 5. razredov

ZŠJ – Mladinski center 
Jesenice

»DANES OBJAVIM – JUTRI OBŽALUJEM« -  
posledice nepremišljenega objavljanja na 
spletu 

5. november,
6. november

MCJ INFO točka na 
Srednji šoli Jeseni-
ce in GJ Jesenice

dijaki obeh srednjih šol

Društvo Krma Predstavitev delovanja društva Krma in pomo-
či na področju zasvojenosti v občini Jesenice 

9. november stojnica Pred TIC-
-om Jesenice

občani Jesenic

Društvo Žarek Jesenice Pogovorna delavnica na temo  
»Pot v odraslost«

11. november prostori društva 
Titova 78,  
Jesenice

otroci in mladostniki iz  
dnevnega centra:  
Naj mladih ne vzgaja ulica

LAS Jesenice Predavanje na temo odnosov otrok – starši – 
in/ali šola »POT V ODRASLOST IN NJENE 
STRANPOTI« - izvaja Ivanka Berčan

12. november ob 
18. uri

Kolpern na Stari 
Savi

starši, širša zainteresirana  
javnost

ZŠJ – Mladinski center 
Jesenice 

»BITI KADILEC ALI NE BITI?« - ugotavljanje sto-
pnje zasvojenosti s kajenjem – v sodelovanju z 
Zdravstveno vzgojnim centrom ZD Jesenice

12. november,  
13. november

MCJ INFO točka na 
Srednji šoli Jeseni-
ce in GJ Jesenice

dijaki obeh srednjih šol

ZŠJ-Mladinski center  
Jesenice 

STIK Jesenice – podporna skupina za LGBT+ 
osebe – v sodelovanju z Društvom Legebitra

13. november in 
vsako drugo sredo 
v mesecu

Mladinski center 
Jesenice

mladi v občini Jesenice

Društvo ŽAREK Jesenice Pogovorna delavnica/čajanka za starše in 
svojce na temo »PODPORA NA POTI  
ODRAŠČANJA«

19. november prostori društva 
Titova 78, 
 Jesenice

starši in svojci

Srednja šola Jesenice Predavanje »POMOČ PRI PREKOMERNI RABI 
INTERNETA« – izvaja Špela Reš 

19. november ob 
18. uri

Srednja šola  
Jesenice

starši dijakov in ostala  
zainteresirana javnost

Center za socialno delo 
Jesenice

Skupina za pridobivanje novih veščin – de-
lavnica na temo škodljivega in tveganega 
uživanja alkohola – izvaja Kristina Koražija

21. november CSD Jesenice brezposelne osebe,  ki so  
začasno nezmožne za delo

Društvo Krma Predstavitev dejavnosti društva Krma osebam 
po zdravljenju odvisnosti od alkohola, z name-
nom motivacije za nadaljnjo rehabilitacijo

29. november PB Begunje osebe na zdravljenju  
odvisnosti od alkohola

OŠ Toneta Čufarja  
Jesenice 

Delavnice na temo strpnosti, zdravega in  
varnega življenja, odvisnosti od alkohola

november OŠ T. Čufarja  
Jesenice

učenci 7., 8., in 9. razredov

OŠ Toneta Čufarja  
Jesenice

Predavanja na temo nevarnosti spleta: »Varni 
internet«; »Pametno odločanje za spletno 
sporočanje«; »Varna in odgovorna raba  
spleta« – izvajalec Zavod Varni internet

november OŠ T. Čufarja  
Jesenice

učenci od 5. do 8. razredov

Gimnazija Jesenice in 
Društvo Žarek Jesenice

Delavnice na temo čustev: »PREPOZNAVANJE 
IN USTREZEN NAČIN IZRAŽANJA« – izvaja  
Verona Šuštar iz Društva Žarek

november Gimnazija  
Jesenice

dijaki 2. letnika

OŠ Prežihovega Voranca 
Jesenice in NIJZ  
Ljubljana

Delavnice na temo: »Vzgoja in izobraževanje 
v realnem in digitalnem svetu«; »On-line, 
off-line; težave pri otrocih in mladostnikih«

november OŠ P. Voranca  
Jesenice

oddelčne skupnosti

Vrtec Jesenice Predavanje »POMEN DNEVNE RUTINE ZA 
OTROKA IN DRUŽINO« – izvajata Martina  
Vrabec in Neža Ajdišek

november OŠ Koroška Bela starši in ostali zainteresirani

OŠ Prežihovega Voranca 
Jesenice in ZD Jesenice

Delavnice na temo: »Odraščanje«; »Stres in 
tehnike sproščanja«; »Medosebni odnosi«; 
»Vzgoja za zdravo spolnost« 

november,  
december

OŠ P. Voranca  
Jesenice

učenci od 6. do 9. razredov

OŠ Prežihovega Voranca 
Jesenice

Predavanja in delavnice na temo varne  
uporabe interneta – Safe.si

februar 2020 OŠ P. Voranca  
Jesenice

učenci 3. in 6. razredov

Občina Jesenice

Lokalna Akcijska Skupina – LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice

MESEC BOJA PROTI ODVISNOSTI v občini Jesenice 

Tema 2019: »SKUPAJ ZMOREMO VEČ – ZGODNJE IZKUŠNJE IN POT V ODRASLOST«

Janko Rabič

Za člane Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora je 
letošnje leto, ko praznujejo 
145 let jeseniških godb, še 
posebej pestro in razgibano. 
Ob samostojnih koncertih, 
nastopih na različnih prire-
ditvah in praznovanjih so 
bili 12. oktobra gostitelji sre-
čanja orkestrov treh dežel na 

trgu pred cerkvijo v Kranjski 
Gori. Pred  dvaintridesetimi 
leti so začeli s skupnimi na-
stopi z godbeniki iz Podklo-
štra na avstrijskem Koro-
škem in iz Bagnarol v Italiji. 
Vmes so bila glasbena sreča-
nja za nekaj let prekinjena, 
leta 2017 pa je bila skupna 
odločitev godbenikov, da jih 
nadaljujejo. Na letošnjem 
srečanju so se orkestri naj-

prej predstavili z lastnim 
krajšim koncertom, sledil je 
skupni nastop z dvema 
skladbama pod vodstvom di-
rigenta jeseniškega orkestra 
Dejana Rihtariča. Spet se je 
izkazalo, da glasba povezuje, 
ne pozna jezikovnih ovir in 
preprek. To pa je glavno za-
gotovilo za nadaljnje tkanje 
prijateljskih vezi godbenikov 
na stičišču treh dežel. 

Prijateljevanje 
godbenikov treh dežel

Srečanje godbenikov treh dežel je potekalo v Kranjski Gori.
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JESENIŠKI HOKEJISTI V MESEC 
NOVEMBER VSTOPAJO Z NOVO AKCIJO!
Hokejska sezona je že dodobra v teku, "železarji" 
pa imajo polne roke dela tudi izven ledenih plo
skev. V mesecu oktobru smo sodelovali v akciji 
ozaveščanja proti boju raka na dojkah, november 
pa je mesec, ki je po celem svetu poznan kot me
sec, v katerem si številni moški, med njimi tudi 
športniki, puščajo brke. Namen tako imenovane
ga movembra je ozaveščanje o moških zdrav
stvenih težavah, predvsem raku na prostati ter 
modih, in spodbuja moške, da si 30 novembrskih 
dni puščajo rasti brke in s tem poskušajo spreme
niti podobo zdravja moških. Ker tudi v našem klu
bu želimo opozoriti na zdravstvene težave mo
škega dela populacije, smo se odločili, da se sku
paj z našim generalnim pokroviteljem SIJ Acroni 
pod sloganom »Z Železarji v Movember« priklju
čimo tej svetovno razširjeni akciji.
Za rakom po celem svetu letno zboli več kot 12 
milijonov ljudi, pri čemer je rak prostate najpogo
stejša diagnosticirana oblika raka pri moških. Z 

našo skupno akcijo želimo opozoriti vse, ki se 
spopadajo s to boleznijo, da je z jekleno voljo mo
goče prebroditi vsakršne ovire, ki nam jih življe
nje postavi.
Skozi celoten mesec november bomo spremljali 
napredek rasti brkov naših igralcev Hebarja, 
Tavžlja, Glaviča, U. Sodje in Ankersta. Vsako nede
ljo bomo objavili slike, zadnjo nedeljo v mesecu 
pa boste imeli navijači možnost sodelovati v naši 
nagradni igri, v kateri boste izbrali »Naj železarske 
brke«. Zmagovalec bo prejel dve vstopnici za eno 
izmed domačih tekem naših hokejistov in kapo 
jeklena volja. Na vsaki domači tekmi pa bomo ak
cijo poskušali še bolj približati vsem našim navija
čem, in sicer tako, da se boste imeli pred in med 
samo tekmo priložnost slikati s posebnim okvir
jem in brki. Sliko boste potem lahko delili na svo
jih družabnih omrežjih in nam tako pomagali pri 
ozaveščanju o boleznih moških.
Dobrodošli v dvorani Podmežakla!
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 20. novembra 2019,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN

SKLENITEV
BRATOV-

ŠČINE

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

IZLOČEK
USTNIH

ŽLEZ
MEŠČAN

(ZASTARELO)
PESEM 

HVALNICA

TALIJA
GLEDALIŠČE
KNIŽEVNIŠKA 

ULICA 8
LJUBLJANA

PROSTAŠKE, 
NESPO-

DOBNE ŠALE

KEMIJSKI
ZNAK ZA
LANTAN

IME NEK-
DANJEGA 

HOKEJISTA
FELCA

ZIMSKA
SMUČARSKA

PANOGA
(ŽARG.)

IME 
GOGOLJEVE-
GA JUNAKA

BULJBE
GESLO

OVOJNICA Z
LISTOM

PAPIRJA ZA 
SPOROČILA 

PO POŠTI

ŽIVINSKA
KRMA

STARI OČE,
DED

1 7

ŽENSKA,
KI KAJ 

OGLEDUJE

9 13 2 8

OTIRAČA

VRSTA 
IGLAVCA

PREBIVALCI
TURČIJE

3 11

SLOVENSKI
NABOŽNI 

PISEC 
(GVIDO)

5 STARINA
EDEN DU-
MASOVIH
MUŠKE-
TIRJEV

4 12

FINSKO
OTOČJE

GL. MESTO
TUNIZIJE

AMERIŠKI
PLES, ŠEJK

4 5 13

TONE 
SELIŠKAR

IME PALEST.
POLITIKA
ARAFATA

IME ATLETA
STEKIĆA

ŠTEVILKA
OSEM

PLANŠAR,
PASTIR,.
OVČAR

GLAVNO
MESTO

ALBANIJE

6 8

VLADAR V
SIRIJI IN

PALESTINI

PREVARA

3 DEL SKELETA

STOPNJA,
POLOŽAJ

7 14

PREDSTAVA
V GTČ

29.11, 2019
OB 19 URI

SLOVENSKI
PISATELJ
(MARKO,

1949 DO 1993)

OKRASNA
VZPENJALKA,

DIVJA TRTA
GLAVNI

ŠTEVNIK
DELAVSKI

SVET
NAŠ 

IGRALEC
(PRIMOŽ)

PRAVI 
PRIIMEK
ERICHA
MARIA

REMARQUA

TADEJ PIŠEK,
NEŠO TOKA-
LIČ, JERNEJ 

ČAMPELJ,
BARBI ŠOV

ALPSKA 
DOLINA POD 
TRIGLAVOM

VODIJO
EVIDENCE

INVENTARJA
GRŠKI  BOG 

VOJNE

1 6 8 15

OBRABLJEN,
PONOŠEN

ČEVELJ

15 OZKA REČNA
DOLINA

DRAG KAMEN
TEMNO MOD-

RE BARVE

7 14 IZRAELSKA
LUKA

LOPAR

BRIGA, SKRB

FIZIČNI
DELAVEC

7 1

GROZDJA,KI 
SO PRIMER-
NA ZA PRE-

DELAVO
V VINO

DRŽAVA V 
JUŽNI

AMERIKI
IME SKLADAT.

ADAMIČA

2 9 16

BIBLIJSKA
MARIJINA

MATI

NEPROFE-
SIONALEC

ZADETEK PRI
NOGOMETU

PARADIŽ

DEŠKI GLAS

HRV. SLIKAR 
IN GRAFIK

(VILKO)
SOLNICA ZA
DIVJAČINO

12 10 11

BRANE
IVANC

NEK. NEMŠKA 
TENISAČICA

(STEFFI)
SREDIŠČE
VRTENJA

16 STARO IME 
ZA TAJSKO

SREDINA
LONČKA

10
POGANJEK

NIKALNICA

URNA

CLAUDE
ANET

8 17

NAŠ NEKDAN-
JI BALETNIK
IN KOREO-

GRAF
(1931 - 2011)

PROSTOR, 
KJER SE 
KOPLJE
GLINA

8

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  16 / 2019

PP. 124, 4001  KRANJ

NEKDANJI 
TV IN RADIO 

SPIKER
(RADO)

17 NEHOTENO
BOLEČE

KRČENJE
MIŠIC

TELESNO
MOČNO
RAZVIT
ČLOVEK

11
POLJSKI
SLIKAR

(EUGENIUSZ)

SLOVARČEK: ALAND: finsko otočje,     SHAKE: šejk, ameriški ples,     ŠVABIČ: naš pisatelj (Marko),     ARES: grški bog vojne,    JASER: ime politika Arafata
GECAN: hrvaški slikar, grafik (Vilko),     ETNARH: vladar v Siriji,     ZAK: polski slikar (Eugeniusz),     DARTAGNAN: eden Dumasovih mušketijev

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

 

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

5 4 9    7 2  
  

 

Sponzor križanke je TALIJA GLEDALIŠČE, Križevniška 8, 1000 Ljubljana. Na Jesenice prihajajo s komedijo SMEŠNO ZA CRK-
NIT, ki je polna situacijske komike in verbalnih zapletov, s presenetljivimi preobrati in odlično igralsko zasedbo. V našem 
gledališču bodo gostovali 29. novembra 2019 ob 19. uri. Za naše zveste reševalce so pripravili tri vstopnice za predstavo.

Pravilno geslo je ČUDOVITI CVETLIČNI ARANŽMAJI. Spon-
zor križanke je CVETLIČARNA Mirko Sitar, s. p., Blejska 
Dobrava 117c (pri pokopališču), telefon 04 587 43 43, ki 
podarja tri nagrade: 1. izdelki v vrednosti 30 evrov: Darko 
Vajt, Golnik; 2. izdelki v vrednosti 20 evrov: Jože Malej, Jese-
nice; 3. izdelki v vrednosti 10 evrov: Rasta Šuligoj, Jesenice. 
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Cvetličarni Mirko Sitar 
na Blejski Dobravi.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Letos smo doma imeli pose-
bno dobro letino buč mas-
lenk. Spomladi sem kupila 
dve sadiki, štiri centimetre 
visoki, in ju posadila na njivo, 
pognojeno s hlevskim gno-
jem. Zraven sem zabila 
meter visok kol, da sadiko 
lahko kasneje najdemo in ji 
prilijemo, če je suša. Buče se 
zelo razrastejo, sedem met-
rov in več po njivi. Tudi ple-
vel med režami se je močno 
razbohotil, ker je težko pleti, 
da ne pohodimo rež. A prav 
meter visok plevel je buči 
zavaroval pred točo, ko je 
poleti klestila po njivi in nam 
uničila stebla čebule. Letoš-
nje indijansko poletje je 
bučam zelo prijalo in oktobra 
smo pridelali 16 buč mas-
lenk, dolgih trideset in več 
centimetrov, težkih dva do tri 
kilograme. Buče hranimo do 
prve zmrzali na soncu in pod 
streho, da jim otrdi koža. 
Prav zaradi trde in debele 

kože so maslenke dolgo 
obstojne in v shrambi lahko 
počakajo naslednjo sezono. 
Okus spominja na lešnike, 
zato je primerna za sladke 
jedi, pite in marmelade ter 
tudi juhe in nadeve. Bučo 
zrežemo na kose in z nožem 
odstranimo kožo in jo nare-
žemo na koščke. Če je takoj 
ne porabimo, jo damo v vreč-
ke z eno porcijo in zamrzne-
mo.
Bučne jedi kuham po že 
objavljenih receptih in odlič-

nem priročniku Bučna kuhi-
nja Mateje Reš. Juho včasih 
obogatim s kraško panceto 
ali dimljeno mesnato slani-
no. Panceto drobno narežem 
in popražim skupaj s čebulo. 
Naredim tudi juho z zakuha-
nimi cmočki.

Bučna juha s pancetinimi 
cmočki
Za 4 osebe potrebujemo za 
juho: 50 dag buče (muškatne 
ali maslenke), 2 krompirja, 1 

šop jušne zelenjave, 1 jušno 
kocko, 1 žlico olja, 1 l vode, 2 
žlici kisle smetane, sol, poper 
in mlet muškatni orešek; za 
cmočke pa: 15 dag starega kru-
ha (belega ali polnozrnatega), 
2 dl mleka, 1 čebulo, žlico sese-
kljanega drobnjaka, 8 dag 
pancete (ali mesnate slanine), 
1 jajce, sol in poper. 

Priprava: Bučo brez kože, 
krompir in kruh narežemo 
na kocke. Čebulo, drobnjak, 
jušno zelenjavo in panceto 
sesekljamo. Kruh za 15 
minut namočimo v mleko. 
Na olju popražimo zelenja-
vo, jo zalijemo z vodo in zači-
nimo. Kuhamo jo 30 minut. 
Na koncu kuhanja vmešamo 
še smetano. Za cmočke pre-
pražimo čebulo na panceti in 
zmes zmešamo s kruhom, 
jajcem in začimbami. Nare-
dimo testo in oblikujemo 
cmočke, ki jih zakuhamo v 
vrelo juho. Cmočki naj vrejo 
10 minut. Jed posujemo z 
drobnjakom.

Buča maslenka s panceto
Zame so buče čudo narave, ker iz tako majhne sadike zraste tako velik in številen plod. Buče so 
nasploh najbolj vsestransko uporabna in zdrava zelenjava. Ni čudno, da bučno moč prodajajo tudi  
v obliki tablet kot zdravilo za težave z mehurjem in prostato.
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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. w

w
w

.g
or

en
js

ki
-g

la
s.

si

Urša Peternel

Na slovenske odre je prišla 
nova, originalna slovenska 
komedija Smešno za crknit, 
v kateri nastopajo Tadej Pi-
šek, Jernej Čampelj, Nenad 
- Nešo Tokalić in Barbi Šov. 
Komedija bo v petek, 29. no-
vembra, ob 19. uri na ogled 
tudi na Jesenicah, v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja. 
Kot pravijo snovalci, je ko-
medija polna situacijske ko-
mike in verbalnih zapletov, 
s presenetljivimi preobrati 
in odštekanimi liki, kot so 
klepetava tajnica Jožica, vase 

zagledani Mihec, živahen in 
energije poln pradedek Pa-
vle, pobožna Angelca, divji 
bivši zapornik Mirko, veseli 
kuhar Zdravko. "Raztreseni 
Srečko je prepričan, da se 
mu je končno nasmehnila 
sreča v življenju. Njegova 
žena in hkrati direktorica te-
levizijske hiše mu je priskr-
bela odlično službo. Srečko 
se vneto pripravlja na svoj 
prvi delovni dan – odločen je 
narediti dober vtis na svojo 
drago in na svoje nove sode-
lavce. To pa bo vse prej kot 
enostavno, saj se v televizij-
ski hiši pripravljajo na sne-

manje novega resničnostne-
ga šova, takšnega, ki ga ni 
posnela še nobena televizija. 
Po spletu okoliščin mora 
prav Srečko izbrati novega 
junaka šova. Znajde se v vr-
tincu zapletov, med kandi-
dati, ki so se po nenava-
dnem naključju znašli na 
televizijski hiši ..." vsebino 
opisujejo v Talija gledališču. 
Komedija, ki je bila premier-
no uprizorjena 9. novembra 
v Ljubljani, bo na ogled 29. 
novembra najprej na Jeseni-
cah, potem pa še 13. decem-
bra v Festivalni dvorani 
Bled.

Smešno za crknit
Nova originalna slovenska komedija prihaja tudi na jeseniški oder, in sicer 
29. novembra.

Petek, 8. november
Izobraževanje za kmetovalce

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 9. ure do 13.30

Praznik Društva KPŠHD Vuk Karadžić – Sveti velikomučenik 
Dimitrije – Mitrovdan

PROSTORI DRUŠTVA KPŠHD VUK KARADŽIĆ, CESTA FRANCETA 
PREŠERNA 56, ob 17. uri

Bralni klub
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Sobota, 9. november
Moj kino

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, od 10. ure dalje

Nedelja, 10. november
OBUTI MAČEK, predstava za otroke LG Rada Mužana

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Ponedeljek, 11. november
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

DOM DU JESENICE, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 12. november
Pot v odraslost in njene stranpoti, predavanje za starše in 
širšo javnost

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri

Dan mladih raziskovalcev in Projektni dan za učence 
osnovnih šol

GIMNAZIJA JESENICE, od 8. ure do 12.15

Nastop harmonikarjev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Sreda, 13. november
Koncert domskega pevskega zbora Večerni zvon in Moškega 
pevskega zbora DU Jesenice

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, DVO-
RANA, ob 10. uri

Avtobusni izlet na Martinovanje (Štajerska)
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, odhod s Hrušice ob 10.50

Javni nastop oddelka Žirovnica
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Četrtek, 14. november
Pohod po Jesenicah ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

PRED PISARNO DRUŠTVA DIABETIKOV JESENICE, ob 10. uri

GLASBENI ABONMA: Kvartet rogov SF
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Potopisno predavanje: Gruzija in Armenija, Andraž Pavlič
KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 19. uri

32. Čufarjevi dnevi, otvoritev festivala – ZA ZMERAJ
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Dogodki od 8. do 22. novembra 
Petek, 15. november
32. Čufarjevi dnevi – TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE 
ŽENI

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 11. uri

32. Čufarjevi dnevi – KRAŠKE INTRIGE
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sobota, 16. november
32. Čufarjevi dnevi – MAMMA MIA PO NAŠE

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Kulturno-zabavni večer KPŠHD Vuk Karadžić 
BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 20. ure dalje

Nedelja, 17. november
Pohod Po Vertovčevih poteh

AVTOBUSNA POSTAJA HRUŠICA

32. Čufarjevi dnevi – SHOW STRAHOV
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

32. Čufarjevi dnevi – MARATON
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Ponedeljek, 18. november
32. Čufarjevi dnevi – CVETLIČARNA

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10. uri

Potopisno predavanje PETROGRAD, moje najlepše mesto – 
predavateljica Natalia Lapina

DOM DU JESENICE, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Javni nastop oddelka Kranjska Gora
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

32. Čufarjevi dnevi – ŠČUKE PA NI
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Torek, 19. november
32. Čufarjevi dnevi – HAMLET V PIKANTNI OMAKI

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sreda, 20. november
Dan šole, sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, plesne 
predstavitve

TELOVADNICA OŠ KOROŠKA BELA, ob 11. uri

Umska vadba MOŽGANSKA AEROBIKA 
DOM DU JESENICE, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Svet Miklove Zale

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

32. Čufarjevi dnevi – premiera, VOZI MIŠKO 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 21. november
Muzejski večer: Alma Rekić "Avtohtone gorenjske jedi"

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Javni nastop
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

VOZI MIŠKO, za abonma in izven
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Petek, 22. november
Koncert Veteranskega pevskega zbora OZ VVS Zgornja 
Gorenjska – "Z naglji po prsih"

KULTURNI IN GASILSKI DOM, BLEJSKA DOBRAVA 44, ob 18. uri

Aktivnosti za osnovnošolce

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA – v 
prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

Kuharska delavnica ob ponedeljkih in petkih, ob 16. uri

Ustvarjalni četrtek, ob 16. uri

Ponedeljek, 11. 11., ob 16. uri

Mesec boja proti odvisnosti: Pot v odraslost, delavnica za otroke in 
mlade

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak torek ob 17. uri in vsak četrtek ob 16. uri: tečaj HIP HOP, BREAK 
DANCE, POPPIN plesno ustvarjanje, 

Vsak petek ob 18. uri: MCJOGA

FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA MLADE – PORTRET
Vsaka druga sreda v mesecu: ob 18. uri – STIK Jesenice – Podporna 
skupina za LGBT-osebe

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ

Razstave

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od 17. 10. 2019 do 23. 12. 2019, od torka do petka, med 10. do 12. ter 
16. in 18. uro: Skupinska razstava članov društva likovnih umetnikov 
Kranj

Od 17. 10. 2019 do 31. 12. 2019, od torka do petka, med 10. do 12. ter 
16. in 18. uro: SOOČENJE RAZLIČNOSTI – Pregledna likovna razstava 
članov Likovnega društva Kranj
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Urša Peternel

Zaživela je nova pohodniška 
pot Juliana Trail, ki v 270 
kilometrih obkroži Triglav 
oziroma Julijske Alpe. Raz-
deljena je na 16 etap, vsaka 

je v povprečju dolga 17 kilo-
metrov, kar pomeni od štiri 
do pet ure hoje. Poteka po 
dolinah, prelazih, ob rekah 
Savi in Soči. Pohodniki na 
poti opravijo 7800 metrov 
vzpona in prav toliko spusta. 

»Na pohodniški poti Juliana 
Trail ne boste osvojili nobe-
nega gorskega vrha. Juliana 
Trail išče drugačne junake 
– z duhovnim napredovan-
jem, in ne višinskim,« pou-
darjajo snovalci poti. 
V projektu sodeluje deset 
gorenjskih in posoških občin, 
in sicer Kranjska Gora, Jese-
nice, Žirovnica, Gorje, Bled, 
Radovljica, Bohinj, Tolmin, 
Kobarid in Bovec. Druga eta-
pa poti poteka po jeseniški 
občini, od Plavškega Rovta do 
Blejske Dobrave.
Odprtje jeseniškega dela z 
vodenim pohodom, ki ga je 
vodil Janko Rabič, sta prip-
ravila TIC Jesenice in Pla-
ninsko društvo Jesenice. 
Pohodniki so prišli iz vseh 
koncev Slovenije, ena poho-

dnica celo iz Poljske. Olga 
Skubic se je na Jesenice pri-
peljala iz Trebnjega. »Zelo 
rada hodim, hoja je zame 
neke vrste meditacija. Mis-
lim, da je to zelo lepa pot in 
čez čas želim prehoditi vse 
etape,« je dejala. Sonja in 
Stanislav Plevnik iz Slovenj 
Gradca sta izkušena pohod-
nika, ki sta prehodila že šte-
vilne transverzale. »Sloveni-
ja sva več prehodila kot pre-
vozila,« sta dejala in dodala, 
da bosta pot Juliana Trail v 
prihodnje prehodila v celoti.
Nena Koljanin iz TIC Jese-

nice je ob tem poudarila, da 
pot ni tehnično zahtevna, 
namenjena je vsem genera-
cijam, družinam ... Namen 
poti ni osvajanje gorskih 
vrhov, saj je takšnih gorskih 
poti v Sloveniji že veliko. 
»Bistvo poti je zbiranje doži-
vetij, spoznavanje ljudi ...« 
je dejala. Kot je napovedala, 
naj bi snovalci poti, Skup-
nost Julijske Alpe, v prihod-
nje poskrbeli tudi za karton-
čke in zbiranje žigov, izšel 
pa bo tudi vodnik po poti ter 
zaživela brezplačna mobilna 
aplikacija za načrtovanje 

poti. Za zdaj so pripravili 
zemljevid poti po etapah.
Trak sta slovesno prerezala 
župan Blaž Račič in marka-
cist Hasan Felić. Župan 
Račič je ob tem izrazil željo, 
da bi pohodniška pot Juliana 
Trail zaživela v vseh občinah, 
tudi na Jesenicah. "Verja-
mem, da smo lahko pomem-
bna točka z zanimivimi zgod-
bami in železarsko tradicijo. 
Sam se kot turist umikam iz 
velikih turističnih središč, 
iščem doživetja in zgodbe, in 
v tem vidim tudi priložnost 
za Jesenice," je dejal.

Nova 
pohodniška pot
Zaživela je nova pohodniška pot v Julijskih Alpah Juliana Trail. V drugi 
etapi poteka tudi skozi jeseniško občino, skupaj pa je dolga 270 kilometrov 
in razdeljena na 16 etap. Njen namen ni osvajanje gorskih vrhov, temveč 
zbiranje doživetij v Julijskih Alpah.

Trak sta prerezala župan Blaž Račič in markacist Hasan Felić v spremstvu pohodnikov iz 
cele Slovenije.

Druga etapa poteka po jeseniški občini, in sicer 
na območju (Dovje)–Plavški Rovt–Planina pod 
Golico–po Stari rudni poti–Murova–Razgledna 
pot–Ukova–Trg Toneta Čufarja–Stara Sava–po 
trasi enotirne železnice do Slovenska Javornika–
čez Savski most–Lipce–Dobravsko polje–
(Žirovnica). Dela na trasi s postavitvijo 
usmerjevalnih tabel sta izvedla markacista 
Planinskega društva Jesenice Hasan Felić in 
Branko Jensterle. Promocijo poti je prevzel 
Turistično-informacijski center (TIC) Jesenice.

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

24. 11. 
21. 11. 

SLADKI DAN
DEGUSTACIJA SLADKIH VIN IN SLADIC

(Avla Mestne občine Kranj)
DOBRODELNI VEČER VRHUNSKIH VIN 

15. - 16.11. 
21. - 23.11.

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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