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Urša Peternel

Konec aprila so s krajšo slo
vesnostjo tudi uradno odprli 
novo krožišče na regionalni 
cesti pri Hrušici, ki je zame
njalo nekdanje nevarno nese
maforizirano križišče. Slove
snosti sta se udeležila tudi 
evropska komisarka za pro
met Violeta Bulc in minister 
za infrastrukturo Peter Ga
šperšič. Država je za ureditev 
krožišča namenila 636 tisoč 
evrov, poleg samega krožišča 
so uredili tudi površine za pe
šce in kolesarje ter avtobusna 
postajališča. Kot je ob tem 

poudaril minister Gašperšič, 
bo novo krožišče omogočilo 
predvsem boljšo prometno 
varnost, v prihodnje pa se bo 
nanj navezal tudi dovoz prek 
novega mostu čez Savo, ki ga 
bodo zgradili v sklopu pro
jekta gradnje druge cevi pre
dora Karavanke.

Zadovoljstvo, da je država 
zgradila novo krožišče, pa 
je izrazil tudi župan Obči
ne Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger. Kot je pouda
ril, se bo močno izboljšala 
prometna varnost, saj je 
bilo vključevanje v promet 
s Hrušice zelo težavno, do
gajale pa so se tudi prome
tne nesreče. 

Minister Peter Gašperšič je 
izrazil tudi zadovoljstvo nad 
že dokončanimi deli in inve
sticijami na območju jeseni
ške občine. Tako so v zadnjem 
obdobju obnovili vozišče na 
dveh odsekih ceste Žirovnica–
Javornik in Javornik–Hrušica, 
ta čas poteka obsežna obnova 
ceste od bolnišnice proti 
zdrav stvenemu domu, obno

vili bodo most čez Savo na Ja
vorniku. Minister je napove
dal tudi skorajšnji začetek 
gradnje druge cevi cestnega 
predora Karavanke, izbira iz
vajalca še poteka, pogodba 
naj bi bila predvidoma skle
njena julija, zatem pa naj bi 
se začela dela. Še letos naj bi 
začeli obnavljati tudi kara
vanški železniški predor. 

Slovesno odprtje 
krožišča na Hrušici
Uradnega odprtja novega krožišča na Hrušici sta se udeležila tudi evropska komisarka za promet 
Violeta Bulc in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Slavnostni prerez traku ob odprtju krožišča / Foto: Gorazd Kavčič

V sredinski otok 
krožišča za zdaj ne 
bodo umeščali nobene 
skulpture, ga pa bodo 
hortikulturno uredili. 

Urša Peternel

Travnike pod Golico že krasi
jo narcise, ki so se letos raz
cvetele že v začetku maja, 
medtem ko na pobočjih Goli
ce in Španovega vrha prav v 
teh dneh odpirajo cvetove. V 
Turističnem društvu (TD) 
Golica se v sodelovanju z 
drugimi organizatorji trudi
jo, da številnim ljubiteljem 
narave in hribov, ki v maju 
obiščejo kraje pod Golico, po
pestrijo obisk. Letos so tako 
pripravili pester nabor do
godkov za različne ciljne sku
pine, je povedal predsednik 
TD Golica Miha Smolej. 
Osrednja prireditev Miss 
narcis bo potekala jutri, v so
boto, 19. maja, v prireditve
nem šotoru v Planini pod 
Golico. Začela se bo ob 14. 
uri, nastopili bodo Vox Car
niola, Čarodej Toni in med
ved Bruno, ansambel Kerlci 
in Rok'n'Band. Izbira naj
lepše med narcisami ima 
sicer tradicijo že vse od leta 
1965. Jutri pripravljajo tudi 
tradicionalni pohod do Sav
skih jam, tek in pohod Šest 
ur Španovega vrha, pri Sav
skih jamah se bodo predstav
ljali zgodovinski liki ... Ves 

dan bo vozil brezplačni avto
bus z Jesenic do Planine 
pod Golico.
V sklopu majskih dogod
kov je že potekalo nekaj 
prireditev, in sicer Kolesar
ski raj pod Golico, popol
dan s konji in domačimi 
živalmi na Kmetiji Smolej 
 Uric in pohod po pomo
lih. Prireditve se bodo nato 
vrstile vse do začetka juni
ja, 26. maja bo botanično 
obarvan pohod V rožce na 
Golico, odprto prvenstvo v 
sankanju s sanmi na kole
scih in Ključavnica party z 
živo glasbo. Prvega in 2. ju
nija pa bo na maketi ska
kalnice pri Šimanu še pri
reditev Planica pod Golico.
Vsak konec tedna v maju in 
juniju vozi tudi sedežnica 
na Španov vrh. Obratuje 
med 9. in 16. uro, za najav
ljene skupine tudi zunaj re
dnega obratovalnega časa. 
Okrepčati se je mogoče na 
spodnji oziroma na zgornji 
postaji sedežnice. Novi 
upravljavci Športnega centra 
Španov vrh so pripravili tudi 
zloženko s ponudbo centra, 
organizirajo pa tudi vodene 
oglede Španovega vrha.

Več na strani 16

Narcise spet vabijo 
pod Golico
Jutri, v soboto, bo v Planini pod Golico potekala 
osrednja majska prireditev izbor Miss narcis 
2018. Z Jesenic bo vozil brezplačni avtobus.
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Od Mozarta do 
bratov Avsenik 
Simfonični orkester Jesenice 
pod mentorstvom Natalije 
Šimunović bo 25. maja v 
Gledališču Toneta Čufarja na 
letnem koncertu gostil pevske 
in instrumentalne soliste.
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Spodbuden 
začetek sezone 
na Golici
Koča na Golici je odprta in 
oskrbovana, v nedeljo, 6. 
maja, je doživela prvi letošnji 
množični obisk planincev. 
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OBČINSKE NOVICE

Štiristo prostovoljcev 
čistilo občino
V letošnji čistilni akciji so 
zbrali 3340 kilogramov od-
padkov, kar je nekaj manj 
kot lani. Veliko je zlasti pas-
jih iztrebkov in cigaretnih 
ogorkov.
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OBČINSKE NOVICE

Zaživela še kavarniška 
popravljalnica
Vsak zadnji petek v mesecu 
bo v Centru ponovne upora-
be na Jesenicah delovala ka-
varniška popravljalnica. V 
njej lahko občani ob pomoči 
mojstrov popravijo različne 
predmete.
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KRAJEVNE NOVICE

Terapevtske hobotnice
Med številnimi aktivnostmi 
Društva upokojencev Javor-
nik - Koroška Bela je tudi 
kvačkanje terapevtskih ho-
botnic za nedonošenčke.

stran 5

NASVET

Kurjenje v bivalnem 
okolju
V spomladanskem času, ko 
začnemo urejati okolico (vr-
tove, njive …), se znajdemo 
pred zagato, kam z vsem ze-
lenim odrezom in drugimi 
podobnimi odpadki.
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Na zadnji seji občinskega sveta so v svet zavoda Osnovne šole 
Toneta Čufarja Jesenice kot predstavnike Občine Jesenice ime-
novali Veroniko Vidmar, Žigo Pretnarja in Tonyja Mlakarja.

Volitve in imenovanja

Urša Peternel

V soboto, 21. aprila, je na 
Jesenicah potekala tradicio-
nalna spomladanska čistilna 
akcija. Sodelovale so jeseni-
ške krajevne skupnosti, jav-
no komunalno podjetje 
JEKO in okrog štiristo pros-
tovoljcev, med njimi tudi 
predsedniki in člani svetov 
krajevnih skupnosti, potap-
ljači, člani prostovoljnih 
gasilskih društev, športnih 
in kulturnih društev, planin-
skega društva, društva upo-
kojencev, ribiške družine, 

zveze borcev ter tudi otroci 
in njihovi vzgojitelji iz neka-
terih vrtcev in osnovnih šol, 
ki so svojo okolico očistili že 
med tednom. Čistilne akcije 
so se udeležili tudi župan 
Tomaž Tom Mencinger in 
podžupana Vera Pintar in 
Miha Rebolj, poslanka drža-
vnega zbora Maruša Škopac, 
ki se različnih dogodkov na 
Jesenicah redno udeležuje, 
in nekateri predstavniki 
občinske uprave. Kot je po 
akciji povedala Ines Dvoršak 
z Občine Jesenice, je bilo 
skupaj zbranih 3.340 kilo-

gramov odpadkov, kar je 
340 kilogramov manj kot 
lani. "Na terenu je bilo 
odkritih nekaj divjih odlaga-
lišč, hkrati pa letos izstopa 
tudi veliko število pasjih 
iztrebkov in odvrženih ciga-
retnih ogorkov. Čeprav nižje 
število zbranih odpadkov v 
primerjavi s preteklim letom 
sicer kaže na večjo ozavešče-
nost občanov o čistoči in 
okoljski odgovornosti, pa je 
zbrano število odpadkov še 
vedno precej visoko, zato 
bomo v občini Jesenice v 
prihodnje še več pozornosti 

namenili ozaveščanju obča-
nov o pravilnem ravnanju z 
odpadki," je povedala.
Ob zaključeni čistilni akciji 
pa se je vsem, ki so pomaga-
li čistiti občino, zahvalil tudi 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger. "Za urejenost občine pa 
lahko že z majhnimi dejanji 
poskrbi vsak posameznik, 
zato naj ne bo le en dan v 
letu tisti, ko nam je mar za 
videz naše okolice, temveč z 
vsakodnevnimi dejanji pos-
krbimo za pravilno ravnanje 
z odpadki in s tem za čisto 
in urejeno življenjsko okol-
je," je dejal.

Štiristo prostovoljcev 
čistilo občino
V letošnji čistilni akciji so zbrali 3340 kilogramov odpadkov, kar je nekaj manj kot lani. Veliko je zlasti 
pasjih iztrebkov in cigaretnih ogorkov.

Čistilne akcije so se udeležili tudi najmlajši. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Čistil je tudi župan Tomaž 
Tom Mencinger.

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je v Kolpernu priredil 
sprejem za aktualne jeseni-
ške državne prvake s podro-
čja športa. Udeležilo se ga je 
več kot osemdeset športni-
kov, trenerjev in drugih 
društvenih sodelavcev, ki 
nosijo aktualne naslove 
državnih prvakov v hokeju 
in curlingu na ledu: člani in 
vodstvo hokejskega društva 
HDD SIJ Acroni Jesenice, 
hokejskega društva HD 
Hidria Jesenice (državno 
prvenstvo sta osvojili ekipi 

U16 in U18) in Curling klu-
ba Jesenice (državno prven-
stvo so osvojile ekipe Ledo-
lomilke, Mamuti in TOP 4), 
medtem ko je bil judoist 
Tim Pahor (TVD Partizan 
Jesenice) v tujini in se spre-
jema ni mogel udeležiti.
Župan jim je čestital za 
osvojene naslove državnih 
prvakov in poudaril, da z 
Jesenic izvira izredno veli-
ko odličnih športnikov iz 
različnih športnih panog, 
kar kaže na dobro delo dru-
štev in športnih delavcev. 
Besedo so v nadaljevanju 
prevzeli tudi predsedniki 

vseh treh prisotnih društev. 
Anže Pogačar, predsednik 
HDD SIJ Acroni Jesenice, 
se je zahvalil dosedanjim 
sponzorjem in navijačem 
in ob izteku svojega štirilet-
nega predsedniškega man-
data izrazil upanje, da bi se 
članski hokej na Jesenicah 
tudi v prihodnje ohranil na 
profesionalnem nivoju. 
Miha Rebolj, predsednik 
HD Hidria Jesenice, pa je 
izrazil zadovoljstvo, da z 
vsakoletnimi rezultati jese-
niški športniki dokazujejo, 
da je šport na Jesenicah na 
visokem nivoju, hkrati pa 

mladim hokejistom položil 
na srce, naj toliko vložene 
energije in truda, kot so ga 
vložili v hokej, vložijo tudi v 
izobraževanje, saj je po nje-
govem mnenju izobrazba 
tisti steber, na katerega se 
lahko športnik nasloni po 
končani športni karieri. 
Robert Sušanj, predsednik 
Curling kluba Jesenice, je 
čestital vsem prisotnim 
državnim prvakom, se 
zahvalil županu za povabilo 
na sprejem, hkrati pa izra-
zil željo, da bi se tako dobri 
rezultati nadaljevali tudi v 
prihodnji sezoni. 

Sprejem za državne prvake

Sprejema se je udeležilo več kot osemdeset športnikov, trenerjev in drugih športnih delavcev. / Foto: arhiv Občine Jesenice

Z Občine Jesenice so sporočili, da se začenja rekonstrukcija 
"rdečega" mostu na Hrenovci. V sklopu investicije je pred-
videna zamenjava pohodne površine in izvedba kovinske 
nadstrešnice nad mostom. Izbrani izvajalec je jeseniško 
podjetje KOV, pogodbena vrednost del znaša štirideset 
tisoč evrov, od česar bo Občina Jesenice sofinancirala pet-
ino vrednosti, preostalih osemdeset odstotkov upravičenih 
stroškov pa bo sofinanciranih s strani evropske kohezijske 
politike. Gre namreč za enega od dveh projektov, ki ju je 
Občina Jesenice prijavila na javni razpis Ministrstva za infra-
strukturo za ukrepe trajnostne mobilnosti. 

Začenja se obnova "rdečega" mostu na Hrenovci

s kuponom do 30. 6. 2018.

Urša Peternel

"Občina Jesenice trenutno 
izvaja kar nekaj investicij s 
področja komunalne infras-
trukture, dela pa, glede na 
ugodnejše vremenske raz-
mere, potekajo po načrtu. V 
Planini pod Golico se izvaja 
izgradnja vodovoda na 
območju Betel–Planina pod 
Golico–Plavški Rovt, ta teden 
bodo začeli tudi z gradbeni-
mi deli na zbiralniku. Zaradi 
del poteka občasna popolna 
zapora ceste (na območju od 
Betela proti Fencu). Na Cesti 
Toneta Tomšiča so dela že 
zaključena, zato nas čaka le 
še primopredaja. V Trebežu 
dela potekajo po načrtu, pre-
dvidevamo, da bodo dela 
zaključena do konca junija. 
Ko bomo končali to investici-
jo, pa bomo začeli izvedbo 
obračališča končne postaje 
mestnega potniškega pro-
meta na Cesti Toneta Tomši-
ča. Pri tej investiciji je pred-
videna tudi zapora ceste, o 
čemer bomo javnost pravo-
časno obvestili. Tudi na 
Murovi, kjer gradimo kanali-
zacijsko omrežje, dela pote-
kajo po načrtu. Predvideno 
je, da bo na odseku nad 
Zdravstvenim domom Jese-
nice do konca meseca že 
položen grobi asfalt," je 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.
Na odseku magistralne ces-
te R2 od Splošne bolnišnice 
Jesenice do Zdravstvenega 

doma Jesenice je prva faza 
izgradnje vodovoda (od 
''Walterja'' do slaščičarne 
Metuljček) že zaključena, 
sledi druga faza, in sicer od 
Metuljčka proti Zdravstve-
nemu domu. "Pri obnovi 
same ceste je kar precej del 
že opravljenih, trenutno 
polagajo robnike," je dejal 
župan. 
"V preteklih dneh smo vlo-
žili tudi vlogo za izdajo gra-
dbenega dovoljenja za izgra-
dnjo kanalizacije Lipce. V 
sklopu investicije je predvi-
dena izgradnja kanalizacije 
v naselju Lipce in povezava 
te s Centralno čistilno nap-
ravo Jesenice, hkrati pa 
bomo s slednjo povezali tudi 
kanalizacijo iz naselja Blej-
ska Dobrava," je dodal. Tre-
nutno urejajo tudi odsek 
ceste na deponijo Mala 
Mežakla, ki ga bodo do kon-
ca meseca asfaltirali, dela pa 
bodo zaključena junija. 

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Do 5. junija je v javni razgrnitvi odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona 
Jesenice. Zainteresirana javnost si lahko gradivo ogleda v 
avli Občine Jesenice, lahko poda pripombe in predloge na 
dokument. Javna obravnava bo potekala v sredo, 23. maja, 
ob 16. uri v sejni sobi Občine Jesenice, dokument pa bo 
obravnavan tudi na majski seji občinskega sveta.

Javna razgrnitev
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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, 
Ble i we i so va ce sta 4, 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: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, 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. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 8/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 40, ki je iz šel 18. maja 2018.
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: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
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Urša Peternel

V Centru ponovne uporabe 
(CPU) Jesenice na Cesti 
maršala Tita 49 (ob stavbi 
podjetja JEKO) je konec 
aprila odprla vrata še kavar-
niška popravljalnica oziro-
ma Repair Cafe. Obiskoval-
ci si bodo lahko v njej vsak 
zadnji petek v mesecu pri-
voščili kavo in klepet ter v 
sodelovanju z različnimi 
mojstri zamenjali zadrgo 
na krilu, popravili uhane, 
obnovili dotrajan stol ...
Kot je povedala direktorica 
Centra ponovne uporabe dr. 
Marinka Vovk, je zasnova 
kavarniške popravljalnice ta-
kšna, da ljudje sporočijo, ka-
tere izdelke imajo doma in 
bi jih želeli popraviti oziro-
ma obnoviti. Skupaj z moj-
strom za popravila najprej 
izvedejo "diagnozo" in jih 
potem popravijo. Za dobro 
počutje sta na voljo kava in 
čaj, kjer se izključno upora-
bljajo skodelice za večkratno 

uporabo iz sistema zaključe-
nega kroga "re-use". Obi-
skovalci skodelico potem 
brezplačno odnesejo do-
mov, saj jih bo ta spomnila 
na pomen kroženja virov. 
Gre za tretjo kavarniško po-
pravljalnico v Sloveniji; pre-
ostali dve sta še v Vojniku in 
v Ljubljani, v svetu pa jih je 
že več kot 1500. 
CPU Jesenice je sicer odprt 
od torka do sobote, vanj lah-
ko občani prinesejo še upo-
rabne predmete, denimo 
oblačila, plišaste igrače, zave-
se, posteljnino, stole, kreden-
ce, knjige, športno in otroško 
opremo, gospodinjske apara-
te in pripomočke ... Predme-
te, ki so dobro ohranjeni in 
še uporabni, očistijo, obnovi-
jo in ponudijo naprodaj po 
simbolični ceni. V projektu 
pa sodeluje tudi javno komu-
nalno podjetje JEKO z zbir-
nima centroma na Jesenicah 
in v Žirovnici ter Komunala 
Kranjska Gora s svojim zbir-
nim centrom. 

Zaživela še kavarniška 
popravljalnica
Vsak zadnji petek v mesecu bo v Centru ponovne uporabe na Jesenicah delovala kavarniška 
popravljalnica. V njej lahko občani ob pomoči mojstrov popravijo različne predmete, obenem pa 
spijejo kavo in se družijo z ljudmi, ki jim je mar za okolje in prihodnost planeta.

Mizarski mojster Franc Križan pomaga pri popravilih 
lesenih izdelkov, denimo barvanju in oblazinjanju stolov, 
popravilu ptičjih hišic ... 

Šivilja Irena Klančar pomaga obiskovalcem pri šivanju 
raztrganih oblačil, obenem pa izdeluje unikatne drobne 
predmete iz starih zaves, odsluženih kavbojk, starih blazin ...

Oblikovalka Barbara Jančič v "babičini izbi", kjer kuhajo 
turško kavo na star način, obiskovalci pa se bodo na 
delavnicah tudi učili, kako porabiti vsa živila in viške hrane, 
da se ne zavržejo. 

V Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice občani lahko prinesejo še uporabne predmete, ki bi jih sicer zavrgli: oblačila, 
plišaste igrače, stole, kredence, gospodinjske aparate ...

V CPU Jesenice občani lahko kupijo tudi 
ekološka čistila, ki si jih natočijo v posode, ki jih 
prinesejo s seboj.

Ema Pogačar, lastnica in direktorica podjetja Conditus s 
Hrušice (prostore imajo na platoju Karavanke), v katerem 
izdelujejo slaščice, zlasti kremne rezine, je prejela naziv 
Podjetnica leta 2018. Priznanje so ji podelili na dogodku 500 
podjetnic, ki je v začetku aprila potekal v Ljubljani. V sklopu 
projekta SPOT svetovanje Gorenjska so se ga udeležile tudi 
gorenjske podjetnice Ema Pogačar, Elizabeta Kejžar, Jožica 
Šmit, Armina Džafić, Slavka Zupan, Irena Tripić, Maja Ro-
stohar, Marija Nemec, Marija Žvan, Alenka Dovžan, Patrici-
ja Levstek, Monika Klinar, Ana Hering, Tanja Antonič Sveti-
na, Simona Štravs, Dominika Tepina Jeršin ter dve organiza-
torki in svetovalki iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
Eldina Čosatović  ter Hermina Biščević. Na srečanju so pod-
jetnice govorile o poslu brez meja, podjetništvu in uspešnih 
idejah, poslovne povezave pa so na mreženju okrepile še s 
podjetnicami iz savinjske regije.

Podjetnica leta 2018 je Ema Pogačar

Ema Pogačar z Eldino Čosatović iz Ragorja / Foto: arhiv Ragorja

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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Po Slovarju slovenskega knjiž-
nega jezika je budnica skladba, 
ki jo na prazniške dni igra god-
ba zgodaj zjutraj, in pesem, ki 
vzbuja narodno zavest. 
Prvomajska budnica na Koro-
ški Beli je iz leta v leto posebno 
doživetje. Lahko bi rekli, da 
na ta dan "Blani" tradicional-
no stopimo skupaj. Že ob 6. 
uri nas s streli iz možnarjev 
zbudijo naši fantje in dekleta 
iz Kulturnega društva Mož-
nar. Ob 7.30 pa v vas prikora-
ka "jeseniška plehmuska", 
Pihalni orkester Jesenice - 

Prvomajska 
budnica na 
Koroški Beli

Prejeli smo
Kranjska Gora, v katerem so 
tudi bevški fantje in dekleta. 
Ker smo že zbujeni, nam orke-
ster s svojimi komadi, budni-
cami, vzbuja narodno zavest, 
predvsem pa nam polepša 
praznično jutro. Za prigrizke, 
ki so jih deležni tako godbeniki 
kot gledalci, poskrbijo bevške 
članice Društva podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom, 
za pijačo pa Farno kulturno 
društvo Koroška Bela. In seve-
da prireditveni prostor, kulisa, 
Svetinovo dvorišče, ki ga nese-
bično odstopi družina Čušin. 
Znova smo dokazali, da posa-
meznik sicer lahko naredi veli-
ko, a skupaj delamo čudeže. 
Takega mnenja so tudi gledal-
ci, ki jih je vsako leto več. Upa-
mo in želimo si, da ta tradici-
ja nikoli ne bi izumrla. 
Živel 1. maj! 

Andrej Palovšnik

Andraž Sodja

Jeseniško praznovanje praz-
nika dela je tudi letos vrhu-
nec doseglo na Pristavi v 
Javorniškem Rovtu. Tja se je 
več sto Jeseničank in Jeseni-
čanov tudi letos odpravilo 
peš prek Jelenkamna in po 
drugih pohodniških poteh, 
urejen pa je bil tudi brezpla-
čen avtobusni prevoz.
Srečanje vsako leto organizi-
rata Sindikat SKEI iz Acro-
nija in Občina Jesenice, 
prvomajske budnice pa so s 
pravim koncertom na Pris-
tavi, kjer ni manjkala tudi 
delavska himna Internacio-
nala, zaključili tudi glasbe-
niki Pihalnega orkestra Jese-
nice - Kranjska Gora. Zbra-
ne je najprej pozdravi jese-
niški župan Tomaž Tom 
Mencinger, ki je orisal šte-
vilne težave, s katerimi so se 
morali spopasti jeseniški 
delavci v preteklosti zaradi 
izgube delovnih mest. 
Osrednji govornik, podpred-
sednik sindikata kovinske in 

elektroindustrije SKEI Vili 
Novak, je poudaril, da je bil 
prvi maj nekdaj simbol 
združevanja delavstva proti 
kapitalistom: "Danes pa žal 
velja, da brez kapitalizma ni 
razvoja. Da boljšega sistema 
ni. Že mogoče, ampak bis-
tvo je, kakšen je ta kapitali-
zem. Bistveno za to je, da vsi 
od mladih do upokojencev 
povemo, kaj sploh želimo. 

To je dostojno delo, ki mla-
dim omogoča ustvarjanje 
družine, upokojenci si želi-
jo pravične pokojnine za šti-
rideset let garaškega dela. 
Državo, kjer bomo vsaj pri-
bližno vsi enaki, in zdravo 
okolje, skratka, življenje 
vredno življenja." Novak je 
opisal številne kršitve delav-
skih pravic, ki so bile nekoč 
že izborjene, ter poudaril 

pomen prvega maja, ki ne 
sme postati samo dolgočas-
na slovesnost iz navade ali 
pa ga sploh ne bomo več 
praznovali. "Če bi govoril 
kot politik, bi govoril, kako 
nam gre odlično, ker pa 
govorim kot sindikalist, pa 
povem, da še zdaleč ni tako. 
Nihče ne razmišlja, kako bi 
šele bilo, če ne bi bilo sindi-
katov ..."

Prvi maj na Pristavi
Osrednjega jeseniškega praznovanja praznika dela se je udeležilo več kot tisoč petsto ljudi, osrednji 
govornik je bil podpredsednik sindikata SKEI Vili Novak.

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Pristavi je vsako leto odlično obiskano.

www.visitkranj.com

BIG FOOT MAMA

RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI

OPERA V DVEH DEJANIH

1. 6.

10. 6.

28. 6.

PETEK 
ob 21.00h

NEDELJA 
ob 21.00h

20. 6.
SREDA 

ob 20.30h

ČETRTEK 
ob 21.00h

GLASBENI SVET 
SHERLOCKA HOLMESA

POKLON DNEVU DRŽAVNOSTI

Žiga Brank, Petar Milić Nuška Drašček

INNER CIRCLE 
(Jamajka)
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Janko Rabič

Člani Društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela se 
vključujejo v različne dejav-
nosti, s katerimi ohranjajo 
telesno aktivnost, pokažejo 
znanje in ustvarjalnost, ima-
jo pa tudi različne možnosti 
za druženje in zabavo. De-
javne so članice ročnih del, 
pevke v ženskem pevskem 
zboru, pohodniki in športni-
ki. Veliko možnosti za boga-
tenje vsakdana jim nudi la-
stni dom na Slovenskem Ja-
vorniku. Kar nekaj časa so 
imeli težave vodenjem dru-
štva. Prejšnji mesec so jih 
odpravili, saj so na letnem 
občnem zboru za novega 
predsednika izvolili Marjana 
Vebra, podpredsednika pa 
sta postala Pavel Smolej in 
Sašo Piber. Med pomemb-
nejšimi nalogami so si zasta-
vili, da bodo v društvo priva-
bili več mlajših upokojencev 
in še obogatiti programe po-
sameznih dejavnosti.

Pevke društvenega zbora Ve-
černa zarja se letos lahko po-
hvalijo z lepim dosežkom. 
Udeležile so se pevske revije 
upokojenskih zborov Go-
renjske v Kamniku in med 

15 zbori zasedle odlično dru-
go mesto. Zapele so neobre-
menjeno, tako kot znajo, za-
upale so svojemu zborovodji 
Franciju Richarju in prese-
netile tako publiko kot stro-

kovno žirijo. Njihova uteme-
ljitev je bila, da zbor milo-
zvočno zveni, ima prepričlji-
vo interpretacijo in čisto in-
tonacijo. Za pevke je to veli-
ka spodbuda za naprej, obe-
nem pa vabijo v svoje vrste 
nove upokojenke, ki imajo 
veselje do petja. Oglasijo naj 
se na vajah, ki jih imajo vsak 
torek od 9. ure do 10.30 v 
društvenih prostorih na Slo-
venskem Javorniku. 
Sedaj so z delom predvsem 
zelo zavzete članice krožka 
ročnih del pod vodstvom 
Marice Blažič. Vključile so 
se v mednarodni projekt Ho-
botnice za nedonošenčke. 
Po točno določenih pravilih 
iz bombažne preje v različ-
nih barvah kvačkajo terapev-
tske hobotnice za nedono-
šenčke. Po zagotovilih pobu-
dnikov projekta blagodejno 
vplivajo na prezgodaj rojene 
otroke, zato bodo vse izdela-
ne hobotnice z veseljem po-
darile ljubljanski in maribor-
ski porodnišnici.

Terapevtske hobotnice
Med številnimi aktivnostmi Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela je tudi kvačkanje 
terapevtskih hobotnic za nedonošenčke.

Čudovite kvačkane hobotnice javorniške upokojenke 
ustvarjajo pod vodstvom Marice Blažič.

Jeseniške novice si res zaslužijo 
pohvalo, da poleg mnogih do-
godkov dajejo priznanje in po-
udarek različnim človekoljub-
nim dejavnostim, ne le organi-
zacijam, pač pa tudi posame-
znikom. Članek z naslovom 
Kljub bolečini nosijo nasmeh 
na obrazu nas vodi k razmi-
šljanju. Spominjam se povoj-
nih let, težkih časov, ki so sle-
dili, pa vendar nam takrat 
noben korak ni bil pretežak. V 
cilju pomoči vsem tistim, ki jih 
je vojni čas oropal domov, pre-
gnal z domače grude, pa jim 
tujina ni mogla vzeti človeške-
ga dostojanstva. Res je sodob-
na civilizacijska kriza začela 
pozabljati na nujnost drugač-
ne povezave med ljudmi. Po-
novno spoznavamo, da je ču-
stvena inteligenca (včasih smo 
temu rekli preprosto prisluhni-
ti srcu) tesno povezana z na-
šim pristopom, ne le v besedah, 

Začutiti s srcem

Prejeli smo
pač pa v dejanjih. Vezi, ki se 
sklepajo med prebivalci našega 
planeta, ne morejo biti le for-
malni postopki, utemeljeni na 
nekih razumskih konceptih. 
Ponuditi roko in možnost dru-
žinam, ki so izgubile vse in 
doživljale vojne strahote, ki si 
jih v mirnem času težko pred-
stavljamo, pomeni podpreti 
njihove življenjske moči za ko-
rak naprej, za povrnitev zau-
panja v človečnost. Tragedije, 
ki smo jih sami doživljali med 
drugo svetovno vojno, so zble-
dele v pozabo. Čeprav smo v 
zadnjih desetletjih (v našem 
okolju) v veliki meri prerasli 
razna rasna razlikovanja, bi 
se morali zavedati, da tudi ra-
zne dogme in verska prepriča-
nja ne bi smeli biti povod za 
nesoglasja in nestrpnost. Spre-
jeti večrazsežnosti človeškega 
bivanja je pogoj za nadaljnji 
razvoj umetnosti in kulture. 
Trdno verjamem, da to prepo-
znavajo tudi mlade generacije. 
Naj delo in knjiga Aide Silić 
opogumita čim več sledilcev.

Mila Ivanović, Jesenice

V soboto, 26. maja, bo od 10. ure dalje potekal dobrodelni 
tek Jesenice tečejo – en krog ali več. Start in cilj bosta pred 
TVD Partizan Jesenice, organizator je Zveza društev prijate-
ljev mladine Jesenice.

Jesenice tečejo – en krog ali več
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IRENA PIRC

»Verjamem, da zmoremo s 
poštenim delom,  z znanjem in 
izkušnjami zagotoviti vsem 
generacijam varno, zdravo in 
spodbudno okolje za dosego 
življenjskih ciljev. Živimo in 
delajmo skupaj.«

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.
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Mag. Božena Ronner
Kandidatka za poslanko 
na listi stranke DeSUS – 
Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije v 1. volilni enoti, 
1. volilnem okraju

22

Vse, kar danes imamo, so ustvarile generacije, ki so delale pred nami, vse, kar 
bomo imeli jutri, ustvarjajo generacije, ki delajo danes. Zadovoljni mladi prinašajo 
zadovoljstvo starejšim in obratno.
Po izobrazbi sem medicinska sestra, diplomirana socialna delavka, specialistka za podro-
čje socialnega dela v lokalnih skupnostih, gerontologije, sem magistrica sociologije Uni-
verze v Ljubljani.
Neoziraje se na politično razmerje, se nikakor ne bi le zavzemala, ampak bi zahtevala:
1. Dostojanstvo za starejše. Takojšnja uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi.
2. Socialno politiko je treba obravnavati v povezavi z ostalimi področji, kot so dru
žinska, zaposlovalna, izobraževalna, stanovanjska, ekonomska in ostale politike. 
3. Pokojnine in pokojninska reforma: Izračun pokojninske osnove do 80 % neto plače 
– dolgoročno. Obvezno dvigniti znesek vdovske pokojnine. Takojšnja uveljavitev 
zakona o popravi krivic upokojencem, ki so jim bile storjene med leti 2010–2015. 
Vrniti je treba seniorsko olajšavo.
4. Ohraniti javno zdravstvo. 
5. Minimalna plača in prekarno delo.
6. Neplačevanje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje od bruto 
plač delavcev se mora obravnavati kot kraja, in ne kot prekršek.
7. Izobraževanje in znanost: Hiperprodukcija diplomantov ekonomske in pravne fakul-
tete, ki jo spodbuja preveč v trgovino in finance usmerjeno gospodarstvo, prav gotovo 
ne bo pripomogla k hitremu razvoju naravoslovnih znanosti in umetne inteligence, 
kar je cilj visoko razvitih družb.
8. Kultura: Uvesti kulturni evro in zahtevo po uvedbi ničelne stopnje DDV za slo
vensko knjigo in druge publikacije. 
9. Gospodarstvo tako drage države ne more financirati, zato je treba med drugim 
ukiniti ministrstvo za javno upravo in to področje ponovno priključiti ministrstvu za no-
tranje zadeve in s tem »očistiti« razbohoteno javno upravo.
10. Ustanoviti novo ministrstvo za drobno gospodarstvo – obrt in družinska pod
jetja. Saj slovensko gospodarstvo temelji na mikro in malih podjetjih. 
Nekatere stranke v svojem programu poudarjajo, da bodo uvedle »razvojno kapico«, to 
je t. i. socialna kapica za bogate. To je omejitev plačevanja prispevkov pri visokih 
plačah za socialno varnost. To bi pomenilo, da bi bil velik izpad prihodkov za zdrav
stvo, socialo in pokojnine. Revnejši bi morali v primeru zmanjševanja davkov in pri-
spevkov premožnejših plačati višje prispevke ali pa bi nastale hude finančne težave v 
zdravstvu, sociali in pri pokojninah.

Dogajanje v času cvetenja ključavnic v Planini pod Golico 
bodo popestrili v društvu Golica team. Na miniaturnih ska-
kalnicah, replikah pravih planiških, ki jih je izdelal domači 
mojster Cena Razinger, bodo izvedli tekmovanje Planica 
pod Golico. Po besedah predsednika Jureta Svetlina gre za 
pravo atrakcijo z nastopi miniatur najboljših letalcev sveta, 
letos bo med njimi tudi nekaj deklet. V petek, 1. junija, bodo 
ob 17. uri kvalifikacije, v soboto, 2. junija, pa ob 10. uri tek-
movanje. Prireditev bo imela humanitarno noto, zbrani de-
nar bodo namenili za defibrilator v jeseniški bolnišnici. 

Spet Planica pod Golico

Urša Peternel

V krajevni skupnosti Plavž 
se zaključuje urejanje otro-
škega igrišča Pika. Kot je 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger, se pripravljajo 

na prevzem igrišča, uradno 
odprtje pa načrtujejo do 
konca tega meseca. "Ob 
tem pa žal ugotavljamo, da 
že sedaj prihaja do neu-
strezne oziroma neodgo-
vorne uporabe igrišča ozi-

roma igral, hkrati pa tudi 
do smetenja, kar me izre-
dno žalosti. Igrišče je na-
mreč zgrajeno zato, da bi 
otrokom nudilo varen pro-
stor za igro in prijetno dru-
ženje, kar pa ne bo možno, 

če bodo deli igrišča pogo-
sto v okvari ali pa bo igri-
šče nasmeteno. Zato po-
novno pozivam vse upo-
rabnike, naj pazijo na igri-
šče, naj smeti odlagajo v za 
to predvidene koše ob igri-
šču in naj ne povzročajo 
škode tako igrišču kot po-
sledično svojim soobča-
nom," poziva župan.

Na igrišču že smeti in škoda 
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so v začetku aprila, ko 
obeležujemo svetovni dan 
zavedanja o avtizmu, pripra-
vili predstavitev knjige Por-
celanasti človek avtorja 
Damjana Jensterleta. Knjiga 
govori o odraščanju Emila, 
fanta z avtizmom, o stiskah 
njegove družine in o tem, 
kako se na drugačnost odzi-
va družba. Predvsem pa kri-
či o tem, kako neučinkovit je 
sistem pri skrbi za enega od 
svojih najšibkejših členov, 
za osebe z avtizmom. "V 
knjigi sem hotel prikazati 
življenje družine, ki ima čla-
na z avtizmom, z vsemi lepi-
mi in težkimi trenutki, ki se 
vsakodnevno dogajajo. Za 
razliko od mnogih sloven-
skih knjig, ki so anemične, 
pa je moja knjiga bojevita in 
zanjo bi lahko rekel, da je 
hkrati javna ovadba proti 
neznanim storilcem. Proti 
ljudem, ki bi morali nekaj 
narediti za ljudi z avtizmom, 
a niso. Ki pozabljajo, da je 
družba vredna le toliko, koli-
kor je močan njen najšibkej-
ši člen ..." A četudi avtor pra-
vi, da je povsem neprimer-
no, da se nekateri skušajo 
prepoznati v knjigi ("Pisal 
sem roman, ne obtožbo," 
poudarja), pa je pisanje ven-
darle spodbudila njegova 
lastna izkušnja. Avtorjev sin 

Matic je namreč fant z avti-
zmom. Danes ima 24 let in 
navkljub vsem izzivom, ki 
jih ima zaradi avtizma, je 
svoje mesto našel v glasbi. 
Kot pianist je zasijal kot član 
skupine Čudoviti um, ki pod 
okriljem glasbenega centra 
Do re mi združuje štiri fante 

z motnjami avtističnega 
spektra. Fantje igrajo klavir 
pod mentorstvom Primoža 
Kerštanja in Nuše Piber in s 
projektom Fantom iz opere 
dokazujejo, da se tudi avtisti 
lahko učijo. Doslej so pred-
stavo, za katero so prejeli 
tretjo nagrado za izvedbo na 

svetovnem festivalu avtizma 
ANCA v Kanadi, ponovili že 
35-krat. 
Tudi zato, da bi družba bolje 
spoznala motnje avtistične-
ga spektra, je nastala knjiga 
Porcelanasti človek. Izšla je 
leta 2016, ko je dobila tudi 
priznanje za najboljšo 
samozaložniško knjigo leta. 
Uvrščena je bila tudi na por-
tal Dobra knjiga.
Damjan Jensterle je pesnik, 
pisatelj, likovnik, sicer pa 
upokojeni arhitekt, ki je vrs-
to let živel in delal na Jeseni-
cah, zadnja leta pa z družino 
živi na Rečici pri Bledu. 

Porcelanasti človek
Damjan Jensterle je predstavil knjigo Porcelanasti človek, ki govori o življenju družine, ki ima člana z 
avtizmom. Knjiga je bila izbrana za najboljšo samozaložniško knjigo leta 2016.

S predstavitve knjige Porcelanasti človek v Občinski knjižnici Jesenice: za klaviaturo sta 
Matic in Damjan Jensterle. / Foto: arhiv Občinske knjižnice Jesenice

Urša Peternel

Mladi talentirani glasbenici 
Neža Torkar in Romana 
Šimbera s skupnim ime-
nom Duo Accellorandom 
sta v okviru glasbenega abo-
nmaja v Gledališču Toneta 
Čufarja pripravili koncert 
Igre ritma. "Na koncertu sta 
mladi nadarjeni glasbenici 
po nekaj letih spet na doma-
čem odru dokazali, da sta 
postali zares pravi virtuozi-
nji. V pestrem in skrbno 
izbranem programu sta 
občinstvo popeljali od baroč-
nih skladb do strastnega 
tanga, vročekrvnih balkan-
skih ritmov do filmske glas-
be. Z izborom in vrhunsko 
izvedbo sta navdušili dobro 
obiskano dvorano. Dekleti 
sta zasluženo poželi gromek 
aplavz in odobravanje občin-
stva. Na oder jima je prišla 
čestitat tudi takratna ravna-
teljica, ki je podpisala njuno 
prvo spričevalo v Glasbeni 
šoli Jesenice, Mira Mesarič. 
Igre ritma so nam v Gledali-

šču Toneta Čufarja Jesenice 
potrditev, da je izbor mladih 
domačih glasbenikov nes-
porno prava odločitev tudi 
za bodoče sezone," je bila 
zadovoljna direktorica gle-
dališča Branka Smole.

Neža in Romana sta sicer 
življenje posvetili glasbi, 
kar se kaže v njunih števil-
nih solo koncertih in preje-
tih najvišjih  nagradah na 
različnih državnih in med-
narodnih tekmovanjih. 

Neža trenutno  dokončuje 
študij najvišje možne umet-
niške glasbene  izobrazbe  v 
Nemčiji, Romana pa zaklju-
čuje magistrski študij na 
Akademiji za glasbo v 
Zagrebu. 

Igre ritma mladih glasbenic
V sklopu glasbenega abonmaja sta se na domačem odru predstavili nadarjeni mladi glasbenici Neža 
Torkar in Romana Šimbera.

Romana Šimbera in Neža Torkar nastopata kot Duo Accellorandom. / Foto: Klemen Klemenc

Nova razstava Foto kluba Jesenice v Fotogaleriji v Mercator 
centru na Jesenicah zanimivo izstopa iz klasičnega okvira 
predstavljanja ljubiteljske fotografije. Z 89 leti najstarejši čas-
tni član Franc Črv, še vedno dejaven in ustvarjalen, se je odlo-
čil za novost in na ogled postavil deset foto esejev. Gre za 
serijo fotografij narave, živali in drugih motivov, v katerih ima 
vsaka fotografija svojo vlogo pri pripovedovanju zgodbe ali 
razkrivanju osnovne ideje. Na odprtju je vodja območne izpo-
stave JSKD Jesenice Petra Ravnihar ob čestitki za novo razsta-
vo Franca Črva označila za pravega ambasadorja ljubiteljske 
fotografske dejavnosti, posebej v Tednu ljubiteljske kulture 
To je njegova deseta samostojna razstava v tej galeriji, skupaj 
pa jih je doslej pripravil 48. Je dobitnik številnih priznanj za 
fotografije in kolekcije doma in po svetu, ima ugledne foto-
grafske nazive. Foto eseji bodo v Fotogaleriji Mercator centra 
na ogled do 13. junija.

Foto eseji Franca Črva

Za uvod v letošnji Teden ljubiteljske kulture v občini Jeseni-
ce so v Fotografskem društvu Jesenice v svoji galeriji v avli 
Gledališča Toneta Čufarja pripravili razstavo fotografij svo-
jega člana Aleksandra Čufarja z naslovom Žabja svatba. V 

svoj objektiv je ujel čudovite motive prizorov iz sveta življe-
nja žab v vodi. Aleksander je po številu nagrad najuspešnej-
ši v društvu, visoko pa kotira tudi med ljubiteljskimi fotogra-
fi v slovenskem merilu. Ima več uglednih domačih in med-
narodnih fotografskih nazivov, je tudi član Ameriške foto-
grafske zveze PSA. V 28 letih ukvarjanja s fotografijo je na 
različnih razstavah in natečajih prejel 790 nagrad. Prav s 
fotografijami žab se je najbolj izkazal. Za dve, ki sta na ogled 
tudi na razstavi na Jesenicah, je prejel več kot devetdeset 
nagrad. Na odprtju je avtorju čestitala predstavnica Zveze 
kulturnih društev Jesenice Marija Heberle Perat, v kultur-
nem programu je nastopil harmonikar Gašper Vengar z 
Glasbene šole Jesenice. Razstava fotografij Žabja svatba bo 
na ogled do 6. junija. 

Žabja svatba na fotografijah Aleksandra Čufarja

Aleksander Čufar razstavlja fotografije iz sveta življenja žab 
v vodi.

"Za razliko od mnogih slovenskih knjig, ki so 
anemične, pa je moja knjiga bojevita in zanjo bi 
lahko rekel, da je hkrati javna ovadba proti 
neznanim storilcem ..." je dejal Damjan 
Jensterle.
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Andraž Sodja

V Občinski knjižnici Jese-
nice so se obiskovalci, na 
žalost v premajhnem števi-
lu glede na obisk vrhun-
skih literatov,  lahko spo-
znali z bosanskim pesni-
kom in novinarjem Amir-
jem Talićem in Ermisom 
Lafazanovskim. Talić je 
znan kot borec za človeko-
ve pravice v času vojne na 
Balkanu, kjer se je kot akre-
ditirani novinar Oslobođe-
nja in RTV BiH močno an-
gažiral proti nasilju. Posle-
dično je zaradi obtožb o iz-
daji za 13 mesecev pristal v 
zaporu Republike Srbske, v 
različnih zaporih in tabori-
ščih, kjer je bil tudi izposta-
vljen psihičnemu in fizič-
nemu mučenju.
Ermis Lafazanovski pa je 
sodobni makedonski pisa-
telj srednje generacije, an-
tropolog, esejist, literarni 
teoretik in zgodovinar iz 
d r u ž i n e  u m e t n i k o v . 
Ukvarja se z raziskova-

njem makedonskega ljud-
skega izročila, iz katerega 
tudi črpa navdih za svoja 
dela. Med najbolj znanimi 
njegovimi deli sta: Kako so 
v Skopju izumili dežnike 
in roman Hrapeško, ki je 
pripoved o neverjetno 

spretnem vrtnarju, make-
donskem silaku, ki posta-
ne živa legenda.
Pogovor z avtorjema, ki sta 
razkrila delčke svojega ži-
vljenja in ustvarjanja, je vo-
dila Jelka Kusterle, za glas-
beno spremljavo pa sta po-

skrbeli Klavdija Jarc Bezlaj 
in Eva Jelenc Drozg. Sreča-
nje z literatoma se je v soor-
ganizaciji Občinske knjižni-
ce Jesenice, KUD Artista in 
Občine Jesenice odvijalo ob 
boku mednarodnemu sreča-
nju PEN na Bledu.

Mednarodni literarni večer
Ob mednarodnem srečanju PEN na Bledu sta Občinsko knjižnico Jesenice obiskala pesnik in novinar 
Amir Talić ter pisatelj Ermis Lafazanovski.

Mednarodni pesniški večer v Občinski knjižnici Jesenice

Razgrajanje
Jeseniški policisti so zaradi kršitve javnega reda v zaseb-
nem prostoru obravnavali domačina, ki se je vedel nasilno 
in drzno, z dejanji pod vplivom alkohola pa je kljub opozo-
rilom nadaljeval tudi ob intervenciji policistov. Ti so ga 
zato pridržali do streznitve in proti njemu vodijo prekr-
škovni postopek. 

Kriminaliteta
Neznani storilec je iz stanovanjskega objekta na Hrušici od-
tujil tri gorska kolesa in orodje. Na Potokih je bilo vlomljeno 
v dva objekta. Iz lope je neznani storilec odtujil tovorno pri-
kolico, iz novogradnje pa toplotno črpalko.

Peška na avtocesti
Jeseniški policisti so na avtocesti obravnavali peško, ki je što-
pala. Štoparko so obravnavali zaradi nedovoljenega zadrževa-
nja na avtocesti. "Pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro 
cesto ali hoditi po njej. Za prekršek je predpisana globa 150 
evrov in zaradi velikih hitrosti velja za eno nevarnejših dejanj 
posameznikov na avtocestah," opozarjajo policisti.

Nesreča na avtocesti
V torek okrog 7. ure zjutraj je na gorenjski avtocesti na Hruši-
ci osebni avtomobil trčil v zadnji del tovornega vozila, ki je 
bilo po ugotovitvah policistov pravilno razvrščeno na izključe-
valnem pasu za plato Karavanke. Okoliščine kažejo, da je šlo 
za direkten in silovit trk ter krivdo voznika avtomobila za ne-
srečo. Cesta v času nesreče je bila mokra in spolzka. V oseb-
nem avtomobilu je bila tudi sopotnica, vsi udeleženci pa so 
bili tujci. Voznik tovornega vozila je bil državljan Hrvaške in 
ni bil telesno poškodovan, udeleženca v avtomobilu pa sta 
bila državljana Nemčije in sta bila zaradi hujših poškodb od-
peljana v zdravstveno ustanovo.

Iz policijskih zapisnikov
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Gregor Jarkovič, 
občinski inšpektor

V spomladanskem času, ko 
pričnemo urejati okolico 
(vrtove, njive …), se znajde-
mo pred zagato, kam z vse-
mi zelenim odrezom in dru-
gimi podobnimi odpadki. 
Najhitrejša rešitev se nam 
ponudi tako, da jih kar na 
kraju zakurimo. In potem se 
dim vije po dolini, naselju in 
smradi ter duši vse živo. Pa 
je to res dobra rešitev? 
Glede na čas, v katerem živi-
mo, je ekologiji in varstvu 
okolja treba nameniti veliko 
večjo vlogo in tudi v zvezi 
tega spremeniti miselnost 
in ravnanje. Tudi evropske 
direktive narekujejo prepo-
ved kurjenja odpadkov v 
naravnem in bivalnem oko-
lju. 
Sezona požarov v naravi se v 
zadnjih letih zaradi toplih in 
suhih pomladi in jeseni 
podaljšuje. Najpogostejši 
povzročitelj je človek s svojo 

nepremišljeno dejavnostjo. 
Požare največkrat zanetijo 
lastniki zemljišč, ki želijo s 
kmetijskih površin odstrani-
ti organsko maso zaradi 
lažjega obdelovanja ali zara-
di čiščenja površin v prepri-
čanju, da je to za kmetijsko 
površino koristno. Mnogi so 
namreč zmotno prepričani, 
da s požiganjem trajno uni-
čijo plevel in zemljo pogno-
jijo s pepelom. Takšna obli-
ka spravila organske mase s 
kmetijske površine je tako z 
vidika varstva okolja kot z 
vidika agrotehnike nepri-
merna in neutemeljena.
Glavni razlog za prepoved 
kurjenja je predvsem v tem, 
da se zaradi požarov v naravi 
povzroča tudi velika okolj-
ska škoda in da se pri kurje-
nju širi neprijeten vonj, kar 
je zlasti zoprno v urbanih 
okoljih. Posebej skrb vzbu-
jajoče pa je dejstvo, da se 
zaradi ognja, ki ne razvije 
dovolj visoke temperature, v 
zrak sproščajo strupeni pli-

ni, dim ter saje, ki so po 
dognanjih strokovnjakov 
toksični in karcinogeni.
Strokovnjaki opozarjajo, da 
ima kurjenje rastlinskih 
ostankov negativne posledi-
ce za tla oziroma rodovitno 
prst. Pri kurjenju organske 
mase so tla izpostavljena 
visoki temperaturi, kar pov-
zroči popoln propad občut-
ljivih vrst kmetijskih rastlin, 
ki bi jih še želeli obdržati. 
Ogenj in visoke temperatu-
re celo stimulirajo razvoj 
semen nekaterih trdovrat-
nih plevelov, ki se jih bomo 
s težavo, predvsem pa z viš-
jimi stroški, znebili. Površi-
na sicer po sežiganju z zaka-
snitvijo ozeleni, toda bota-
nična sestava vzniklih ras-
tlin bo na takšnih površinah 
po biološki in krmni vredno-
sti bistveno slabša. Skrb 
vzbujajoče je tudi dejstvo, da 
nekateri posamezniki celo 
ob razglašeni določeni sto-
pnji požarne ogroženosti 
prepovedi kurjenja ne spoš-

tujejo in tako ogrožajo živ-
ljenja ljudi, živali, naravno 
okolje in premoženje. 

Kurjenje in predpisi
Prepoved kurjenja v narav-
nem in bivalnem okolju v 
Sloveniji ureja več predpi-
sov z globami celo do 4100 
evrov za posameznika. 
Uredba o ravnanju z odpad-
ki določa, da morajo biti vsi 
odpadki, tudi naravni, pri-
merno obdelani, torej bodisi 
predelani bodisi odstranjeni 
v skladu z določili uredbe. 
To pa lahko stori ali imetnik 
odpadkov sam ali pristojne 
službe.
To pomeni, da je tudi kurje-
nje odpadkov v naravi kot 
način njihovega nenadzoro-
vanega odstranjevanja pre-
povedano.
V skladu z uredbo o obdela-
vi biološko razgradljivih 
odpadkov obdelava pomeni 
kompostiranje, mehan-
sko-biološko obdelavo ali 
katerikoli postopek higieni-

zacije teh odpadkov, nikakor 
pa ne sežiganje v naravnem 
okolju. Uredba o varstvu 
pred požarom v naravnem 
okolju, Zakon o gozdovih, 
Zakon o TNP in občinski 
predpisi v določenih obči-
nah so le nekateri izmed 
predpisov, ki konkretno za 
posamezna specifična pod-
ročja določajo prepovedi in 
omejitve kurjenja v narav-
nem in bivalnem okolju. 
Občinski predpis v narav-
nem in bivalnem okolju pre-
poveduje netenje in prena-
šanja ognja ter sežiganje 
materialov, ki povzročajo 
motenje okolice in obreme-
njevanje okolja. 
Prepovedano je tudi vsakrš-
no sežiganje in odlaganje 
komunalnih odpadkov na 
območju občine v nasprotju 
z določili. 
Pristojnost ukrepanja po 
navedenem občinskem 
predpisu ima medobčinski 
inšpektorat in redarstvo 
(MIR). 
In kakšno je pravilno ravna-
nje z zelenim odrezom in 
biološkimi odpadki? Posa-
meznik pri tovrstnih odpad-
kih nima veliko izbire. 

Odpadke, primerne za kom-
postiranje, lahko ustrezno 
kompostira na svojem zem-
ljišču, vse drugo mora odda-
ti v ustrezen zabojnik oziro-
ma oddati javni komunalni 
službi. Sežiganje kot način 
odstranjevanja odpadkov ni 
dovoljeno. 
Prav tako velja opozoriti, da 
mora imetnik odpadkov, če 
se odloči, da jih bo predal 
pristojnim komunalnim 
službam, zagotoviti, da so 
odpadki primerno ločeni in 
ne pomešani, zato da jih je 
pozneje možno učinkovito 
predelati.
Manjše količine tovrstnih 
odpadkov (ovenelo cvetje, 
posušene lončnice …) lahko 
odložite v tipske rjave zaboj-
nike oziroma posode, name-
njene biološkim odpadkom, 
ali zabojnike za zeleni 
odrez. Za večje količine je 
potreben dogovor z javno 
komunalno službo. 
V vašem javnem komunal-
nem podjetju je možen 
organiziran odvoz po pred-
hodnem naročilu, prav tako 
pa je možno tovrstne odpad-
ke v času obratovanja dosta-
viti v njihove zbirne centre.

Kurjenje v bivalnem okolju

IN MEMORIAM

Cveto Pretnar - Berti 
(1957–2018)

Za vedno se je poslovil eden najboljših slovenskih hokejskih 
vratarjev Cveto Pretnar - Berti. Številni prijatelji in navija-
či smo se od njega poslovili 3. maja na pokopališču Blejska 
Dobrava. 
Cveto se je rodil 27. Januarja 1957 na Jesenicah. Morda je 
kar malce simbolično, da je jeseniški hokej nekaj tednov po 
njegovem rojstvu osvojil prvo zvezdico in tako začel uspešno 
ero. Cveto je nekaj let kasneje kot otrok Podmežakle začel 
svojo športno pot v hokejski šoli. Med prvimi ga je treniral 
Jože Novak, nekdanji vratar jeseniške zlate generacije. Hit-
ro je ugotovil, da je dobil v roke izjemno talentiranega fan-
ta. Cveto je opravil klasično pot vseh jeseniških hokejistov iz 
hokejske šole prek mlajših selekcij do mladinske in mlade 
ekipe Kranjske Gore. Zgodaj je napredoval tudi v prvo moš-
tvo Jesenic in v državno reprezentanco. Svoj prvi naslov 
državnih prvakov je osvojil leta 1977, nato pa je pokal 
državnega prvaka dvignil še leta 1978,1981,1982,1985 in 
1987 in v samostojni Sloveniji v letih 1992 in 1993. Mnogi 
se še spominjamo njegovih izjemnih obramb. Trideset let v 
jeseniškem hokeju, 17 let pa je bil nepogrešljiv vratar Jese-
nic. Vedno skromen, zvest Jesenicam. S svojo mirnostjo je 
bil steber ekipe. S svojim odnosom do soigralcev in drugih v 
klubu pa je tudi zunaj igrišča gradil prijateljstvo v ekipi. 
Na ledu je bil zanesljiv, in tudi ko je bil poškodovan, je znal 
stisniti zobe in bistveno vplivati na ugoden razplet tekme. 
Vse to so znali ceniti tudi navijači, katerih ljubljenec je bil. 
Mnogo je zgodb, ki se jih spominjamo njegovi športni sopo-
tniki. Na eni od odločilnih tekem za naslov prvaka je pred 
streljanjem kazenskih strelov soigralcem dejal: "Fantje, 
poskrbite, da bo eden dosegel gol, jaz bom zaklenil.« In 
obljubo je tudi držal. 
Cveto Pretnar je bil tudi nepogrešljiv član državne repre-
zentance, zanjo je odigral 123 tekem. Nastopil je na osmih 
svetovnih prvenstvih in na olimpijskih igrah v Sarajevu. 
Od jeseniškega dresa se je poslovil po osvojeni drugi sloven-
ski zvezdici. Njegovo slovo od legendarnega dresa s številko 
20 je bilo skromno, legenda bi si zaslužila drugačno slovo. 
Toda Berti se zaradi tega ni nikoli pritoževal. Posvetil se je 
vodenju svojega Bulija, ki je bil vedno stičišče prijateljev in 
središče športnih debat. Čas je posvečal svojim najbližjim. 
V Dvorano Podmežakla, kjer je preživel polovico svojega 
življenja in kjer je ustvarjal izjemno športno zgodbo, je 
zahajal bolj poredko, toda tudi v zrelih letih je bil zvest 
jeseniškemu hokeju. 
Cveto Pretnar - Berti ne bo pozabljen, ostal bo v spominu 
hokejskih navdušencev in za večno z zlatimi črkami zapi-
san v zgodovino jeseniškega in slovenskega hokeja!

Branko Jeršin 

Janko Rabič

Člani Makedonskega kul-
turnega društva (MKD) 
Ilinden Jesenice so v sobo-
to, 12. maja, s koncertom 
folklornih skupin v dvorani 
Kolpern na Stari Savi zao-
krožili 25 let delovanja. Sto 
dvajset članov, združenih v 
več sekcij, od leta 1993 goji 
makedonsko kulturo s pou-
darkom na folklorni tradici-
ji in ljudskih glasbilih. Fol-
klorne skupine imajo števil-
ne nastope v Sloveniji, rod-
ni Makedoniji in drugih 
državah. Imajo športno 
sekcijo (nogometna je zače-
la delovati že deset let pred 
ustanovitvijo društva), pla-
ninsko sekcijo, igrajo šah, 
druženja bogatijo z različ-
nimi igrami. Dobro sodelu-
jejo s kulturnimi društvi v 

občini Jesenice in so na raz-
lične načine vpeti v kultur-
no in družabno življenje. 
Zbranim številnim članom 
in gostom je uvodne besede 
o delovanju društva namenil 
predsednik Borčo Lazov. 
Čestitke ob 25-letnici delova-
nja jim je izrekla začasna 
odpravnica poslov na vele-
poslaništvu Republike 

Makedonije v Sloveniji Boja-
na Jovanoska, predsednik 
Zveze makedonskih kultur-
nih društev v Sloveniji Bla-
goja Nasteski, vodja jeseniš-
ke izpostave JSKD Petra 
Ravnihar in drugi. 
Župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger je 
društvu podelil plaketo 
župana za prenašanje in 

ohranjanje makedonske 
kulturne dediščine na jese-
niškem območju in prispe-
vek h kakovosti jeseniške 
kulturne dejavnosti. Bogat 
program makedonskih ple-
sov, glasbe in pesmi so izve-
dle folklorne skupine druš-
tva MKD Ilinden ter skupi-
ne makedonskih društev iz 
Kranja, Kopra in Italije.

Ohranjajo  
makedonsko kulturo
Makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice je praznovalo 25 let delovanja.

V jeseniških ustanovah in javnih zavodih so na voljo pose-
bne zloženke v albanskem, makedonskem in bosanskem 
jeziku, ki so namenjene priseljencem, ki živijo na Jesenicah. 
Pripravili so jih na Ljudski univerzi Jesenice, z njimi pa želijo 
vse tujce seznaniti z možnostmi brezplačne pomoči. Tako 
na Ljudski univerzi Jesenice zanje organizirajo brezplačne 
tečaje slovenskega jezika, brezplačno pomoč prevajalke pri 
urejanju zadev v javnih zavodih, kot so bolnišnica, zdravs-
tveni dom, šole, vrtci, center za socialno delo. Obenem se 
tujci lahko udeležijo različnih dejavnosti v Večgeneracij-
skem centru Gorenjske, ki deluje pod okriljem Ljudske uni-
verze Jesenice, od kulinaričnih in ustvarjalnih delavnic do 
druženja, otrokom pa ponujajo tudi pomoč pri pisanju 
domačih nalog. Kot so zapisali v zloženki: multikulturna 
družba je moderna družba.

Zloženke za priseljence

Zloženke v albanskem, makedonskem in bosanskem jeziku 
vabijo tujce k učenju slovenščine.
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Andraž Sodja

V Razstavnem salonu Dolik 
na Jesenicah so konec aprila 
odprli letošnjo pregledno 
skupinsko razstavo likovnih 
del Dolinskih slikarjev. S 
svojimi deli se predstavlja 14 
slikark in slikarjev ter en ki-
par. V uvodu je predsednica 
Delavsko prosvetnega dru-
štva Svoboda Tone Čufar Je-
senice Stanka Urbas pouda-
rila, da v Likovnem klubu 
Dolik sicer deluje trideset 
ustvarjalcev. Sedaj predsta-

vljena dela, ustvarjena v 
akvarelu, kredi, olju in dru-
gih tehnikah, predstavljajo 
najkakovostnejši izbor. Na 
odprtju so v kulturnem pro-
gramu nastopili izvajalci 
Glasbene šole Jesenice, pev-
ci Alja Wolte Sula, Tilen Ku-
har in Neža Novšak, na kla-
virju jih je spremljala Moni-
ka Toman. Program so pri-
pravili z mentorico Andrejo 
Geržina. 
Razstavo likovnih del Dolin-
skih slikarjev je odprla Rina 
Klinar.

V Doliku odprli 
pregledno razstavo

Z odprtja razstave v Razstavnem salonu Dolik

Urša Peternel

"Na Jesenicah bi bilo pripo-
ročljivo povečati glasbeno 
šolo ter število učiteljev, da 
učenci ne bi toliko čakali na 
vpis, če želijo igrati kakšno 
glasbilo! Spominski park naj 
bo bolj vzdrževan. Vsi naj bi 
se vozili z električnimi avto-
mobili. Jeseničani bi bolj 
športali in več pili vode ..." 
To je le nekaj predlogov jese-
niških otrok o tem, kakšnih 
Jesenic si želijo. Zapisali so 

jih v sklopu projekta Ka-
kšnih Jesenic si želim?, ki ga 
je na Jesenice pripeljalo dru-
štvo Jasa, v njem pa so sode-
lovali Občina Jesenice, Gor-
njesavski muzej Jesenice in 
jeseniške osnovne in srednje 
šole. Projekt je del evropske-
ga projekta Time for tea (Čas 
za čaj), z njim pa želijo spod-
buditi mlade k razmišljanju 
o tem, kaj lahko vsi storimo 
za to, da bi nam bilo bolje. V 
sklopu projekta so jeseniški 
učenci in dijaki brali knjige 

iz zbirke Onežimo svet, svo-
je občutke pa izražali z bese-
dnimi in likovnimi prispev-
ki. Razstava vsega, kar je 
nastalo, je do 6. junija na 
ogled v Kolpernu, ob odprtju 
pa so pripravili tudi okroglo 
mizo o tem, kakšnih Jesenic 
si želijo mladi. Kot je dejala 
predsednica Jase Mateja Ja-
mnik, so mladi lahko naša 
nemirna vest, s takšnimi 
projekti pa lahko zasejemo 
seme upanja, da bo na svetu 
vsem bolje. Podžupanja Ob-

čine Jesenice Vera Pintar je 
dejala, da je prav, da mladi 
kritično gledajo v svet okoli 
sebe in s svojimi idejami pri-
spevajo k boljšemu življenju 
na Jesenicah. Profesorica na 
Gimnaziji Jesenice Milena 
Gerbec je poudarila, da je ob 
znanju potrebna tudi etika. 
Projektu se je pridružilo tudi 
jeseniško podjetje ENOS, ki 
je sodelujočim učencem in 
dijakom zagotovilo brezplač-
no knjigo iz zbirke Onežimo 
svet.

Kakšnih Jesenic si želim?
Jeseniški otroci in mladostniki so premišljevali o tem, kako bi nam bilo vsem lahko bolje.

Na okrogli mizi so govorili o tem, kakšnih Jesenic si želijo 
mladi.

Odprtje razstave so popestrili dijaki Gimnazije Jesenice in 
učenci Glasbene šole Jesenice.

JUNIK–M, d. o. o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Urša Peternel

Noč knjige je mednarodni 
dogodek, ki ga na svetovni 
dan knjige 23. aprila obele-
žijo tudi v Sloveniji. Letos 
prvič so se mu pridružili 
tudi na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja Jesenice, in sicer 
učenci 2. a razreda z učitelji 
Janko Bergel Pogačnik, Ele-
no Vasiljkovo in Tilnom 
Vovkom ter knjižničarko 
Marijo Burnik. 
"Ker smo k dogodku pristo-
pili prek Amnesty Internati-
onal, ki med mladimi širi 
zavest o medsebojni poveza-
nosti, človekovih pravicah, 
miru in svobodi, smo izbrali 
njihovo predlagano temo 
Imagine ali Pomisli, ki je 
bila rdeča nit večera," je 
povedala učiteljica Janka 
Bergel Pogačnik. Učenci so 
večer preživeli na treh noč-
nih delavnicah. Pri prvi 
delavnici so se družili s psič-
ko Honey, ki je prava tačka 
pomagačka. S seboj je prine-
sla knjigo z naslovom Pomi-
sli, vsebina pa je učence 
ponesla na leteče potovanje 
z golobom miru, ki vsem 
prepirljivcem po svetu pri-
naša sporočilo strpnosti, 
sodelovanja in mirnega 
reševanja težav. Druga dela-

vnica je bila ustvarjalnica. 
Ptica iz slikanice je skoraj 
oživela pod prsti mladih 
ustvarjalcev. Poskušali so 
slediti Lennonovemu sporo-
čilu, zbrali so vse ptice, da 
so kot eno v girlandi, ki kra-
si vhod v učilnico. V tretji 
delavnici pa so ob poslušan-
ju pesmi Imagine Johna 
Lennona prebrali angleško 
slikanico. Besedo pomisli so 
zato napisali v različnih 
tujih jezikih. In zatem so v 
šoli tudi prespali.

Tačka bere Lennona
Učenci 2. a razreda Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice so Noč knjige preživeli v šoli, rdeča nit 
večera pa je bila pesem Imagine (Pomisli) Johna Lennona. Pridružila se jim je tudi psička Honey.

Pomisli, da dihaš isti zrak s psičko, ki smrči zraven tebe ...

Pomisli, kako zabavno je s prijatelji spati v šoli ...

Pomisli, da nisi sam, da sodelujemo, delimo. 
Pomisli, da vedno lahko izbereš ter sebi in 
drugim zagotoviš, da se imamo lepo.

Urša Peternel

Dijaki četrtega letnika pred-
šolske vzgoje na Srednji šoli 
Jesenice so v okviru izbirne-
ga strokovnega predmeta 
Šport za otroke že drugo 
leto povabili otroke vrtca Jul-
ke Pibernik z Jesenic na 
gibalne urice. Skupaj z 
mentorico profesorico Mar-
to Bajc so v septembru, 
oktobru, novembru in 
decembru za predšolske 
otroke v šolski telovadnici 
pripravili različne gibalne 
naloge na teme Poklici, 
Gozdne živali, Športne 
panoge, Risani junaki, Živa-
li na kmetiji, Štirje letni 
časi, Slovenski super junaki 
in Olimpijske igre.
V marcu in aprilu pa so se 
otroci na gibalnih uricah 
družili z lutko Giba Gib. 
Vsak otrok – sodelovalo jih 
je kar 55, starih štiri in pet 
let – je dobil gibalni karton-
ček v obliki pobarvanke in 

zgibanko za starše in vzgoji-
teljice.
Posebej zanimiva je bila 
zadnja gibalna urica konec 
aprila, katere tema so bile 
olimpijske igre. Otroci so 
spoznavali različne zimske 
olimpijske discipline in slo-
venske športnike. Na štirih 
gibalnih poligonih so tek-
movali v slalomu in vijugali 
med količki kot Tina Maze, 
vozili smuk kot Ilka Štuhec, 
skakali na veliki in mali ska-
kalnici kot Peter in Domen 
Prevc ter igrali hokej kot 
Anže Kopitar. Pri tem so 
zelo uživali.
"Prek iger so otroci urili 
svojo koordinacijo, ravnote-
žje in orientacijo v prosto-
ru. Z uricami smo želeli 
otrokom omogočiti veliko 
zabave, druženja s prijatelji 
ter predvsem uživanje v 
gibanju skozi igro. Giba 
Gib je na koncu tekmovanja 
vsem podelil kolajne Giba 
Gib prvak," je povedala 

Marta Bajc. Projekt Gibalne 
urice z lutko Giba Gib v 
okviru preventivnih projek-

tov na področju dela z otro-
ki in mladostniki sofinanci-
ra Občina Jesenice.

Gibalne urice za najmlajše
Dijaki predšolske vzgoje Srednje šole Jesenice so v sklopu strokovnega predmeta Šport za otroke na 
gibalne urice povabili otroke iz vrtca Julke Pibernik.

Na gibalnih uricah otroci urijo koordinacijo, ravnotežje, 
orientacijo v prostoru, predvsem pa uživajo v gibanju skozi 
igro. / Foto: arhiv Srednje šole Jesenice

Urša Peternel

Dijaki tretjih letnikov pred-
šolske vzgoje Srednje šole 
Jesenice že peto leto gostu-
jejo po gorenjskih vrtcih z 
igricami in ustvarjalnimi 
kotički. Letos so gostovali v 
vrtcih Mojca v Kranju, Bled, 
Žirovnica in Angelce Oce-
pek na Jesenicah. Najprej so 
za otroke pripravili igrico 
Ples v zabojniku, zatem pa 
so skupaj z mentoricami 
pripravili pet ustvarjalnih 
kotičkov: plesni, angleški, 
kemijski, kotiček igre za 
otroke, likovni in glasbeni 
kotiček. "Otroci so z vesel-

jem sodelovali. Njihov odziv 
je dodatna motivacija za 
naše delo," je povedala pro-
fesorica Marta Bajc in doda-
la, da na Srednji šoli Jeseni-
ce bodoče vzgojitelje in 
vzgojiteljice izobražujejo že 
15 let. Dijakinja Katja Lavtar 
pa je o delu z najmlajšimi 
dejala: "V vrtcu mi je bilo 
zelo všeč, saj se iz praktične-
ga pouka veliko več nauči-
mo kot v šoli. Otroci so v 
igrici bolj sodelovali, kot 
sem pričakovala. Tudi v 
angleškem kotičku so se 
zelo hitro naučili barv. 
Nekaj otrok pa je poznalo že 
vse barve!"

Ustvarjalni kotički 
za otroke v vrtcu
Dijaki predšolske vzgoje so tudi letos pripravili 
igrico in ustvarjalne kotičke za otroke v vrtcu.

Glasbeni kotiček

Angleški kotiček

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki se je konec 
aprila udeležila odprtja krožišča na Hrušici, je obiskala tudi 
Gimnazijo Jesenice. Dijakom tretjega letnika je predstavila 
področja svojega dela in odgovarjala na vprašanja. Na obisku 
sta se ji pridružila tudi Zoran Stanič, vodja Predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji, in poslanka Maruša Škopac.

Evropska komisarka med gimnazijci

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je obiskala 
Gimnazijo Jesenice. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice
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Urša Peternel

Simfonični orkester Jeseni-
ce bo tudi letos pripravil 
zdaj že tradicionalni letni 
koncert, in sicer v petek, 25. 
maja, ob 19.30 v Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice. Or-
kester, ki ga vodi Natalija 
Šimunović, spet obljublja 
pravo glasbeno poslastico in 
odlične goste, pevske in in-
strumentalne soliste.
"Po Mali nočni glasbi Wol-
fganga Amadeusa Mozarta, 
s katero se bo uvodoma 
predstavil godalni del orke-
stra, se bo oder napolnil z 
velikim orkestrom v najbolj-
ši preobleki Giacoma Rossi-
nija, Giacoma Puccinija, Jo-

hanna Straussa in Dmitrija 
Šostakoviča. Priznani pevski 
solisti Andreja Geržina, Ja-
nja Hvala, Tomaž Štular in 
Klemen Torkar bodo pred-
stavili arije bleščečega oper-
nega repertoarja, v drugem 
delu pa nekaj zanimivih slo-
venskih vokalnih del: Samo 
en cvet Rada Simonitija in 
dve ariji iz operete Majda 
Marjana Kozine. Tudi simfo-
nični orkester se bo v dru-
gem delu poklonil slovenski 
ustvarjalnosti ter zaigral dve 
simfonični priredbi skladb 
Vilka in Slavka Avsenika. Še 
posebej nas veseli, da bo so-
list na inštrumentu naš uče-
nec Timotej Willewaldt, ki je 
skupaj s čelistom Lenartom 

Prekom lani dvignil na noge 
Slovenijo v zasedbi Wildart. 
Na našem koncertu se bosta 
skupaj predstavila z ganljivo 
filmsko melodijo Schindler-
jev seznam," je o programu 
koncerta in nastopajočih po-
vedala Šimunovićeva. 

Od šestošolcev do Ljuba 
Kokošinka
In kako potekajo priprave na 
koncert? Po besedah Šimu-
novićeve se dobivajo vsak 
petek zvečer v Glasbeni šoli 
Jesenice, imeli pa so tudi ko-
nec tedna intenzivnih vaj na 
Debelem rtiču. "Podpora, ki 
jo čutimo v Glasbeni šoli, je 
velika, imamo pa žal precej 

težav s prostorom, ki ni ve-
dno na voljo in opremljen za 
naše vaje, saj so v šoli štirje 
orkestri in baletni razred, ki 
se nenehno prerivamo v vr-
sti za dva večja prostora, ki 
sta na voljo," je dejala men-
torica. 
V orkestru sicer igra trideset 
članov, za večje koncerte pa 
je v zasedbi okrog petdeset 
glasbenikov. 
"Letos smo v orkester uvedli 
šestošolce iz naših rednih 
razredov in je zasedba sploh 
pri godalih malo bolj kon-
stantna, kar je v veselje in 
oporo našemu Ljubu Koko-
šinku, ki tudi letos vztraja 
na našem odru. Pravi, da ga 
je v to prepričala Mozartova 

Mala nočna glasba, ki jo 
imamo na sporedu koncerta 
in jo tako rad igra, da je po-
daljšal še najmanj za eno 
sezono … On je še kar gene-
racijska vez našega orkestra, 
saj je edini, ki pozna pri-
merjavo simfoničnega ži-
vljenja na Jesenicah nekoč 
in danes. Pravi, da so razlike 
v načinu dela, v znanju, 
predvsem pa v načinu raz-
mišljanja ogromne. Tako v 
publiki kot pri glasbenikih. 
Zelo se razveselimo, ko se 
nam priključi kakšen nov 
član, s končano glasbeno 
šolo v žepu in s prepriča-
njem, da je škoda zavreči 
vsa leta šolanja in vadenja, 
ki si jih človek nabere v glas-

beni šoli," je povedala Nata-
lija Šimunović. 
In načrti? "Trudimo se, da 
imamo spomladi pripra-
vljen program, ki ga lahko 
predstavimo jeseniški publi-
ki. Načrti so zelo realni: 
ustaliti in izboljšati način 
dela na šoli in v samem or-
kestru, ki bi omogočil nov 
dotok instrumentalistov, 
predvsem na inštrumentih, 
ki jih vedno pogrešamo: ro-
govi, fagoti, viole, tolkala, 
oboe. Dela je veliko, kar se 
tiče prostovoljcev, pa imamo 
veliko pomoč v naši oboistki 
Sari Rakovec, ki poskrbi za 
redno arhiviranje in ureja-
nje not, kar je neprecenlji-
vo," je še dejala dirigentka.

Od Mozarta do bratov Avsenik 
Simfonični orkester Jesenice pod mentorstvom Natalije Šimunović bo 25. maja v Gledališču Toneta Čufarja na letnem koncertu gostil pevske in 
instrumentalne soliste Andrejo Geržina, Janjo Hvala, Tomaža Štularja, Klemena Torkarja, Timoteja Willewaldta in Lenarta Preka. V programu se bodo 
sprehodili od Mozarta, Straussa, Rossinija, Puccinija do Simonitija in Kozine ter bratov Avsenik.

Člani simfoničnega orkestra se na vajah dobivajo vsak petek zvečer. / Foto: Tina Dokl

Najmlajši član simfoničnega orkestra je desetletni 
trobentač Nejc Vidmar, najstarejši pa legendarni 84-letni 
Ljubo Kokošinek, ki je lani obhajal sedemdesetletnico 
ukvarjanja z glasbo. 
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Z vami že 20 let

Matjaž Klemenc

Po rojstvu prve hčerke se je 
pri vas marsikaj spremeni-
lo?
Res se je, saj sem po rojstvu 
hčerke pridobila trideset 
odvečnih kilogramov. Šla 
sem v različne fitnese, kjer 
sem trenirala z dekleti, ki še 
niso imela otrok. Počutila 
sem se zelo nelagodno. Niti 
malo si nisem predstavljala, 
da bi kdaj stopila na oder in 
tekmovala z dekleti, podob-
nimi tem, s katerimi sem 
začela trenirati. Na koncu 
sem se odločila, da sprej-
mem nasvete Duška Madža-
rovića iz Kopra. Ima veliko 
izkušenj, saj se s fitnesom 
ukvarja že trideset let.

Začetek verjetno ni bil najla-
žji?
Preden sem se začela ukvar-
jati s fitnesom, se nisem 
ukvarjala s prav nobenim 
športom. Najtežji so bili prvi 
trije meseci hujšanja. Odho-
di na začetne treninge so mi 
predstavljali veliko breme. 
Ko sem se privadila vsemu 
temu, ko so se kazali spod-
budni rezultati, je bilo vse 
lažje. Z rojstvom druge 
hčerke štiri leta kasneje se je 
stanje ponovilo. Spet sem 
pridobila 28 odvečnih kilo-
gramov. Spet sem bila na 
začetku. Treningi pri Dušku 
so bili zelo naporni. Duško 
te sprejme, če si pripravljen 
trdo delati, v nasprotnem 
primeru ni za sodelovanje. 
Sama sem se odločila za 
trdo delo.

Trdo delo je vašega trenerja 
Duška Madžarovića navdu-
šilo in predlagal vam je ude-
ležbo na državnem tekmo-
vanju v fitnes bikini bodibil-
dingu?
Napredek je bil viden, Duš-
ko je res verjel vame, v 
meni je videl velik potenci-
al in predlagal mi je, da se 
udeležim tega tekmovanja. 
Na koncu sem se odločila, 
da sprejmem izziv. Na tem 
mestu bi se ob trenerju 
rada zahvalila še moji dru-
žini in pa partnerju Sad-

mirju Pivaču, ki me na tej 
poti maksimalno podpira-
jo. Ves trud, čeprav sem 
bila brez izkušenj in nisem 
poznala konkurence, je bil 
poplačan z zmago na drža-
vnem prvenstvu. Po zmagi 
na državnem prvenstvu v 
Rušah, sem se udeležila še 
mednarodne tekme fitnes 
bikini bodibildingu v Kop-
ru. Maksimalno sem izko-
ristila izkušnjo iz Ruš. Ner-
voza je bila veliko manjša 
in dosegla sem še eno zma-
go.

Stopili ste tudi na drugo 
stran, saj ste postali trener-
ka in ustanovili Športno 
društvo atletske gimnastike 
Iron body Jesenice. Kako se 
znajdete v teh vodah?
Tukaj bi še enkrat omenila 
mojega trenerja Duška 
Madžarovića, ki me je spo-
dbujal, da naredim licenco 
za trenerja fitnes bodibil-
dinga. Danes imam svoje 
društvo Iron body Jesenice. 
Pozimi sem že imela vad-
bo, ki se je je udeležilo 41 
žensk. Z njimi ne delam 
"grobo". Predvsem s pogo-
vorom jih skušam pripravi-
ti, da so sproščene in potem 
lahko kvalitetno vadijo. 
Delam z dekleti, starimi 18 
let in več. Če je oseba mlaj-
ša, se lahko priključi le ob 
privolitvi staršev. 

Še vedno se udeležujete tek-
movanj. Katera vas čakajo v 
bližnji prihodnosti?
Čaka me obramba naslova 
državne prvakinje 2. junija 
v Lovrencu na Pohorju. 
Pred tem me čaka evropsko 
prvenstvo, ki bo 26. maja 
na Madžarskem. Pika na i 
bo svetovno prvenstvo, ki 
bo v Brežicah 16. junija. 
Vsa tri tekmovanja bodo v 
kategoriji fitnes bikini bodi-
bilding. 

Kakšne želje imate v priho-
dnosti?
Za zdaj v ospredje postav-
ljam tekmovanja. Ko bom s 
tekmovanji zaključila, se 
bom maksimalno posvetila 
vadbi drugih.

Fitnes bodibilderka
Petindvajsetletna Nina Adrović z Jesenic je s pomočjo fitnes bodibildinga izgubila odvečne kilograme, 
začela resneje tekmovati, osvojila naziv prvakinje Slovenije in postala še trenerka.

Nina Adrović / Foto: osebni arhiv

Plezalci na tekmi IRCC v Trbižu
V Trbižu je potekala tekma IRCC v težavnosti. Kar nekaj uvr-
stitev med prvo deseterico so prispevali tudi plezalci in ple-
zalke Športno-plezalnega odseka Jesenice. Poglejmo njiho-
ve uvrstitve po kategorijah: U10 deklice: 2. Liza Rakič, 10. 
Tinka Sedže; deklice U14: 4. Rosa Rekar; dečki U14: 10. Ajdin 
Dautovič; deklice U16: 6. Neža Babič, 8. Mija Šimnic; dečki 
U16: 8. Miha Torkar, 9. Emil Dautovič; starejše od 16 let: 6. 
Laura Radman, 7. Jana Ravnik.

Mednarodni turnir v Mostarju
Slovenska reprezentanca v klasičnem karateju se je udeležila 
mednarodnega turnirja v Mostarju. Med reprezentanti naj-
demo tudi člane Karate klub MI-KI. Ajda Oražem je bila dru-
ga v Borbah ter tretja v KoGo, FuKoGo in v Kata team. Timo-
tej Mlakar je bil drugi v Kata team in FuKoGo. Mitja Dobovi-
šek je bil dvakrat tretji v borbah in kata team. Dosegli so še 
dve tretji mesti. Matic Panjtar v Katah in Sergej Dobovišek, 
najstarejši udeleženec turnirja, prav tako v Katah.

Šport na kratko

Ekipa Kranjska Gora - Jesenice med štiri
Košarkarice ekipe Kranjska Gora - Jesenice so redni del Extra 
lige končale na četrtem mestu z 12 zmagami in osmimi 
porazi. Na vrhu je bila Krka s 17 zmagami in tremi porazi. Z 
enakim razmerjem je bila na drugem mestu Ledita. Tretje je 
bilo Pomurje s 14 zmagami in šestimi porazi. Četrto mesto 
je ekipi Kranjska Gora - Jesenice prineslo udeležbo na zak-
ljučnem turnirju, kjer se je v polfinalu pomerila s Krko. Tek-
mo so izgubile z rezultatom 77 : 52. Žal se jim ni izšlo tudi 
v tekmi za tretje mesto, na kateri jih je s 63 : 42 premagalo 
Pomurje. Ligo je osvojila Ledita, ki je bila v finalu s 65 : 57 
boljša od Krke.

Za pretekli torek je bil sklican občni zbor društva HDD SIJ 
Acroni Jesenice, a je bil odpovedan, ker se do 14. maja ni 
pojavila oseba, ki bi prevzela vodenje kluba. Vodenje je bilo 
ponujeno vodstvu društva HD Hidria Mladi Jesenice, ki pa 
se ni odločilo, da bi prevzelo tudi vodenje članske ekipe. 
Novi občni zbor je zdaj sklican za 14. junij. Če društvo do 
takrat ne bo dobilo novega vodstva in ne bo zagotovljen 
ustrezni proračun, bo ekipa izstopila iz lige AHL, kamor jo 
je dosedanji predsednik Anže Pogačar iz odgovornosti do 
hokeja, igralcev, pokroviteljev in navijačev že prijavil. Obe-
nem je Pogačar, ki se mu je mandat iztekel, za novega pa se 
ne bo potegoval, napovedal, da bo, če se na junijskem obč-
nem zboru stvari ne razrešijo, v vlogi zakonitega zastopnika 
začel z ustreznimi postopki za ukinitev društva. V sporočilu 
za javnost se je zahvalil dosedanjim velikim pokroviteljem, 
ki so izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelovanje in 
obstoj članskega hokeja v mestu. "Predvsem se želim 
zahvaliti vodstvu skupine SIJ d. d. in podjetju SIJ Acroni d. 
o. o., ki so pokazali razumevanje in voljo za obstoj na mestu 
generalnega pokrovitelja ekipe. Na žalost pa finančni vložki 
dosedanjih pokroviteljev zaradi širitve in razvoja lige AHL 
niso več dovolj za normalno izpeljavo sezone. Ob tej prilož-
nosti vabimo vse nove, potencialne pokrovitelje in partner-
je, da se nam pridružijo in nam pomagajo zagotoviti nadalj-
nji razvoj društva, obstoj članskega hokeja ter družabnega 
dogodka v mestu," je zapisal Pogačar in dodal, da pogreša 
konkretnejšo podporo Občine Jesenice. "Članski hokej mora 
biti projekt celotne gorenjske regije, predvsem pa projekt in 
ponos mesta Jesenice, navijačev, pokroviteljev in ne zgolj 
projekt predsednika društva," je zapisal.

Občni zbor odpovedan, novega predsednika še ni
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Janko Rabič

Folklorna skupina Juliana 
pri KŠD Hrušica z vodjo in 
koreografinjo Sonjo Kovač 
že 24 let sodi med znane in 
odlične izvajalce ljudskih 
plesov, pesmi in običajev. 
Plesalke in plesalci folklor-
no tradicijo predstavljajo na 
različnih prireditvah v obči-
ni Jesenice, po drugih krajih 
v Sloveniji, udeležujejo se 
folklornih festivalov v dru-
gih državah. V poletnem 

času imajo veliko nastopov 
za obiskovalce v turističnih 
središčih. Letos so se zelo 
temeljito pripravili za na-
stop na območnem srečanju 
folklornih skupin. Temeljito 
so prenovili eno prejšnjih 
odrskih postavitev z naslo-
vom Veselica in bili veseli 
dobrih ocen strokovnega 
spremljevalca. 
V aprilu so zastopali Slove-
nijo na mednarodnem fol-
klornem festivalu v Čačku v 
Srbiji. Pred številnim občin-

stvom so kot posebni gostje 
z dvema nastopoma poželi 
velik aplavz in si utrdili re-
nome dobre in uveljavljene 
skupine. Še posebno je 
vsem ostala v spominu veli-
ka gostoljubnost domači-
nov, ki jo je težko opisati z 
besedami. Štirje čudoviti 
dnevi so bili tako za plesalce 
kot godce lepa nagrada za 
delo in trud ter hkrati spod-
buda, da bodo folklorno tra-
dicijo še nadaljevali in boga-
tili na novih nastopih. 

Juliana z nastopi 
navdušila v Čačku
Folklorna skupina Juliana s Hrušice se predstavlja na različnih prireditvah  
v Sloveniji in se udeležuje folklornih festivalov v tujini. Nazadnje so 
Slovenijo zastopali na festivalu v Srbiji.

Člani FS Juliana na gostovanju v Čačku

Urša Peternel

Konec aprila je v jeseniškem 
gledališču potekala letna 
predstava baletnega oddelka 
Glasbene šole Jesenice. To-
krat je nosila naslov Zgodba 
o Petruški in je bila uprizor-
jena z raznovrstnimi domi-

selnimi baletnimi točkami 
vseh učenk in učencev bale-
ta, od najmlajših do tistih, ki 
balet plešejo že vrsto let. Kar 
sto otrok se je zvrstilo na 
odru v pisanih kostumih, ki 
so žareli v soju spreminjajo-
čih se odrskih luči, s plesom 
so pripovedovali zanimivo 

zgodbo, ki jo je spremljala 
izbrana in navdihujoča glas-
ba. 
Zgodbo sta dopolnjila pro-
jekcija in kratek vezni tekst. 
Mentorici in koreografinji 
predstave sta bili Jerneja 
Omahen Razpotnik in Maja 
Repe.

Zgodba o Petruški
Učenci baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice so znova navdušili  
z letno predstavo. Tokrat je nosila naslov Zgodba o Petruški, na odru  
pa je zaplesalo okrog sto baletk in baletnikov v pisanih kostumih.

Na odru se je zvrstilo okrog sto otrok v pisanih kostumih ... / Foto: Sašo Valjavec
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SLOVARČEK: AKATALEPSIJA: nemožnost zanesljivega  spoznavanja,     KANAZAVA: mesto na Honšuju,     AKO: drevo tropske Afrike,     LEFKAS: Jonski otok,
KLEJA: sladkovodna riba,     CARNOT: francoski fizik,     JAROSLAV: ime pisatelja Haška,     ALTANA: mostovž,    LETA: reka v grškem podzemlju

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 ponedeljka, 28. maja 2018, na Go renj ski glas, Ble i     we i
    so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Jelka Koselj

Makovke 
Potrebujemo: 50 dag bele 
moke, 3 dag kvasa, 0,5 dl olja, 
1 žličko soli, 2 žlici sladkorja, 
približno 4 dl mleka, beljak in 
zmlet mak za posutje.

Priprava: Napravimo kvasec 
iz nadrobljenega kvasa, mle-
ka, žličke sladkorja in žlice 
moke. Posodo s kvascem 
pokrijemo in postavimo za 
20 minut na toplo. V večjo 
skledo damo presejano 
moko in vanjo naredimo 
jamico. Okrog jamice v 
moko nasujemo sol in zlije-
mo olje. V jamico zlijemo 
kvasec in mlačno mleko. 
Zamesimo gladko testo, ki 
ga mesimo, dokler se ne loči 
od sklede in kuhalnice, kar 
traja približno 10 minut, če 
stepamo ročno. Testo v skle-
di pokrijemo in postavimo 
na toplo za 40 minut, da se 
testo z vzhajanjem podvoji.
Testo nato razvaljamo za 
prst debelo in izrežemo 

pravokotnike. Pravokotnike 
zvijemo v štručke. Lahko 
pa v pravokotniku zareže-
mo tri trakove in spletemo 
kito. Na koncu trakove spo-
dvijemo in dobimo pleteni-
co. Vse izdelke namažemo 
po vrhu s stepenim belja-
kom in posujemo z makom. 
Izdelke damo na pekač s 
papirjem za peko malo 
narazen, ker med peko 

narastejo. V topli pečici naj 
vzhajajo še 10–15 minut. 
Pečemo jih pri 200 stopin-
jah Celzija približno 15 
minut (manjše makovke), 
malo večje pa 20 minut.
Namig: Makove štrukeljce 
napravimo iz enakega testa. 
V pravokotnike razvaljano 
testo potresemo z makom, 
vaniljevim sladkorjem ali 
cimetom in zvijemo.

Makova potica
Za testo potrebujemo: 50 
dag bele moke, 3 dag kvasa, 10 
dag masla, 1 žličko soli, 6 dag 
sladkorja, 1 rumenjak, 1 dl 
mleka za kvasec in 2 dl mleka 
za testo.
Nadev: 20 dag zmletega 
maka, 6 dag sladkorja ali 
medu, 1 vaniljev sladkor, 10 
dag opranih rozin, 1 jajce, 3 dl 
mleka, 1 dl sladke smetane, za 
oreh masla, malo cimeta in 
kardamoma.

Iz sestavin za testo zamesi-
mo kvašeno testo s kvascem. 
Za nadev zavremo mleko in 
smetano. V mleko vsujemo 
mak, ki naj vre 10 minut. 
Nadev malo ohladimo in 
vmešamo še preostale sesta-
vine. Testo razvaljamo za 
prst debelo v pravokotnik. 
Nanj namažemo mlačen 
nadev, zvijemo in damo na 
pekač, namaščen z maslom. 
Potica naj vzhaja na pekaču 
25 minut, nato jo pečemo 
pri srednji temperaturi pri-
bližno 50–60 minut, odvis-
no od debeline potice.

Makovo pecivo
Ko mak na polju zacveti, nas spomni, da spečemo pecivo iz makovih semen. Izbira makovih dobrot, 
še posebno iz kvašenega testa, je zelo pestra.

Sponzor križanke je EcoSynergy System, d. o. o., PE Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice (Zbirni 
center Jesenice), telefon 069 616 441. Za reševalce so pripravili ekološke nagrade: 12, 10 in 8 ECOSS točk za nakup 
izdelkov po proizvodnih cenah ter majico s kratkimi rokavi in kapo s ščitkom EcoSynergy Systema.

Sudoku s končno rešitvijo

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

Pravilno geslo je NA KOLO ZA ZDRAVO IN VITKO TELO. 
Sponzor križanke je TIC Jesenice, Cesta maršala Tita 18. Za 
reševalce so namenili tri nagrade – letno uporabnino za 
kolesarski sistem jeseNICE bikes. Nagrajenci so: Marija 
Heberle Perat, Jesenice; Vilma Kalan Rudolf, Jesenice; Fani 
Brgant, Jesenice. Čestitamo. Za nagrade se oglasite v TIC 
Jesenice pri Neni Koljanin.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

 
             SUDOKU jn 8 

 

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

 Sestavil: Cveto Erman
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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.
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Petek, 18. maja
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Muzej na obisku, Železarska dediščina Jesenic, predava dr. Marko 
Mugerli

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 17. uri
8. tekmovanje mladinskih godb

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop harmonikarjev

Sobota, 19. maja
KOSOVA GRAŠČINA, od 9. do 10. ure

Ogled razstave Zgodovina šolstva na Jesenicah (pred tradicionalnim 
Pohodom po Stari rudni poti)

PLANINA POD GOLICO – ŠPANOV VRH, od 9. do 15. ure
6 ur Španovega vrha

ADVENTURE MINI GOLF PANORAMA, ob 10. uri
Mini golf s Klubom jeseniških študentov

KOSOVA GRAŠČINA, ob 10. uri
Tradicionalni pohod po Stari rudni poti z ogledom Čebelarstva Ber-
toncelj na Bokalovi

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, od 10. ure dalje
38. Tekmovanje slovenskih godb

KOČA NA GOLICI, ob 11. uri
Odprtje Info točke Golica s kulturnim programom

Odprtje razstave Zgodovina planinstva na Golici

PRIREDITVENI PROSTOR V PLANINI POD GOLICO,  
od 14. ure dalje

Miss narcis, osrednja prireditev v času cvetenja narcis

Izbor Miss narcis 2018, nastopili bodo Vox Carniola, Čarodej Toni in 
medved Bruno, ansambel Kerlci in Rok'n'band

Na dan prireditve brezplačen avtobusni prevoz Jesenice–Planina pod 
Golico

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV JESENICE, ob 19. uri
Potopisno predavanje: Belorusija in Černobil (Lahkih nog naokrog; 
Rok in Katarina Hočevar)

Ponedeljek, 21. maja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Potopisno predavanje FRANCIJA POD PIRINEJI – predavateljica Polo-
na Avsenak

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Toleriram te; pogovor o socialnem vključevanju LGBTIQ + mladih

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: Prvič v vrtec 
ali varstvo

Torek, 22. maja
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 19. ure

Cooperjev tekaški test za rekreativce, športnike, dijake in vse, ki želite 
testirati svoje telesne sposobnosti

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 10. do 14. ure
Brezplačna delavnica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske: Varstvo 
osebnih podatkov

Sreda, 23. maja
CENTER II PRED ABANKO NA JESENICAH, ob 17. uri

Športno-zabavno popoldne: plezalna stena, napihljiva igrala, ustvar-
jalne delavnice, čarodej, rubikovi liki, poslikave obrazov, starodavne 
igre

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Coming Out; varno okolje za pogovor o izzivih LGBTIQ + mladih

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predstavitev albuma Elvisa Fajka (zaključna prireditev projekta Ta ve-
seli knjižni svet in Bralnega kluba)

Četrtek, 24. maja
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 15. uri

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev, rojenih v mesecu maju

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 16. uri
Slikanje z akrilnimi barvami

Dogodki od 18. maja do 7. junija
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop pianistov

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Jana Vizjak – Z likovno estetiko obarvana sporočila o nepogrešljivem, 
preprostem, a vendar lepem, odprtje likovne razstave

Petek, 25. maja
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Koncert Simfoničnega orkestra Jesenice

Sobota, 26. maja
ZBORNO MESTO: SAVSKE JAME V PLANINI POD 
GOLICO, ob 8. uri

Relacija: Savske jame–Marklnova planina–Golica–Koča na Golici–
Korlnov rov–Savske jame

V rož'ce na Golico – tematski pohod na Golico

Predstavitev knjižice Nade Praprotnik – 30 najbolj zanimivih rož, ki 
rastejo na območju Karavank od Hruškega vrha do Vajneža

PARKIRIŠČE PRED TVD PARTIZAN JESENICE, od 10. do 22. ure
Jesenice tečejo – en krog ali več, dobrodelna prireditev 

Nastop skupine Šexpir

PIKNIK PROSTOR V ZAVRŠNICI, od 15. ure dalje
Spomladanski KJŠ piknik

PLANINA POD GOLICO – PARKIRIŠČE POD ŽIČNICO,  
ob 16. uri

Sankstart – odprto prvenstvo v štartu s sanmi na koleščkih

PRED GOSTINSKIM LOKALOM OKREPČEVALNICA 
ŽIČNICA V PLANINI POD GOLICO, ob 19. uri

Ključavnica party – zabavni program z živo glasbo in narcisni koktajli 
s slamicami iz narcis

KOVINARSKA KOČA V KRMI, od 12. ure dalje
Srečanje planincev in simpatizerjev Planinskega društva Javornik - 
Koroška Bela

Nedelja, 27. maja
VADIŠČE KD FIDO HRUŠICA, od 10. do 17. ure

Državna pasja razstava

Ponedeljek, 28. maja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA 
BELA, ob 19. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Lada Brišarja, naslov preda-
vanja: Iran

Četrtek, 31. maja
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Koncert orkestrov

Petek, 1. junija
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10.30

Sveta maša

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 16. ure dalje
Dnevi športa na Jesenicah

Predstavitev športnih društev, rekreacijski turnirji v nogometu, nami-
znem tenisu in kegljanju, zaključek športnih iger Jesenic

POD CERKVIJO SV. KRIŽA, domačija Pr' Šimanu, ob 17. uri
Kvalifikacije v smučarskih poletih na maketi planiških skakalnic

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 18.30
Poletje na Stari Savi: Koncert harmonikarskega orkestra Glasbene 
šole Jesenice

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje: Z babico in otroki po svetu (Mateja Mazgan)

Sobota, 2. junija
POD CERKVIJO SV. KRIŽA, domačija Pr' Šimanu, ob 10. uri

Tekma v smučarskih poletih na maketi planiških skakalnic

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 20. ure
Dan jeseniške košarke 2018; športno srečanje vseh rodov jeseniške 
košarke

PIKNIK PROSTOR POD SKALCO V PLANINI POD GOLICO, 
od 10. ure dalje

Piknik članov Muzejskega društva Jesenice

PROSTORI CP v 3. nadstropju, od 14. do 18. ure
Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

TRG NA STARI SAVI ali KOLPERN, OB 19.30
Poletje na Stari Savi: Koncert simfoničnega orkestra Glasbene šole 
Jesenice

Nedelja, 3. junija
TRG NA STARI SAVI ali KOLPERN, ob 10. uri

Poletje na Stari Savi: Cirkuška, igrana gledališka predstava za otroke 
v izvedbi gledališke šole pri GTČ Jesenice

TRG NA STARI SAVI ali KOLPERN, ob 10.30
Poletje na Stari Savi: Carinthischer Sommer unterwegs (AUT), folklor-
no-glasbeni etno nastop

Torek, 5. junija
TRG NA STARI SAVI (ali ODPOVED v primeru dežja), ob 16. uri

Poletje na Stari Savi: Baletna predstava Glasbene šole Jesenice 

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

Sreda, 6. junija
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, od 9. do 17. ure

Svetovni dan teka – Global running day 

DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri
Nastop pevskega zbora Večerni zvon

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri
Odprtje fotografske razstave, projekcija sprejetih in nagrajenih foto-
grafij Človek in kovina 2018

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Recital klarinetistke Mance Noč

Četrtek, 7. junija
KINO ŽELEZAR JESENICE, ob 17. uri

Brihtin dan, predstava Gusar Berto (Sten Vilar – Studio Anima)

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

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

Vsak petek, ob 10.30, Vodena vadba s kineziologom

Razstave
Do 16. junija 2018, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava: 
Jeseničani, od kod in kam?

Do 29. julija 2018, Kosova graščina, Jana Vizjak – Z likovno estetiko 
obarvana sporočila o nepogrešljivem, preprostem, a vendar lepem, 
likovna razstava

Od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice, 
Kejžarjeva 22, Jesenice, Ogled razstave risb Črno-beli svet, ki jih je na 
zanimiv način narisala mlada nadarjena umetnica Ivana Petrova.

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari 
Savi.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
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SOBOTA, 26. 5. 2018
8:00, Planina pod Golico, cilj sankaške proge

V rožce na Golico
botanično obarvan pohod

16:00, Planina pod Golico, 

Sankstart
Odprto prvenstvo v štartu s sanmi na koleščkih

19:00, Planina pod Golico, 

Ključavnica party z živo glasbo

PETEK, 1. 6. 2018, 17:00

Planica pod Golico - KVALIFIKACIJE 
(smučarski skoki na maketi skakalnice)

SOBOTA, 2. 6. 2018, 10:00

Planica pod Golico - TEKMA 
(smučarski skoki na maketi skakalnice)

SOBOTA, 19. 5. 2018
8:00, 

Zgodovinski liki v Savskih jamah

9:00, 
6 ur Španovega vrha, tek in pohod

10:00,
Tradicionalni pohod po Stari rudni poti

14:00

Vox Carniola
Čarodej Toni in medved BRUNO

ansambel Kerlci

Rok’n’band
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 V maju, ko zacvetijo narcise 
oziroma ključavnice, je 1835 
metrov visoka Golica zelo 
priljubljen cilj pohodnikov. 
Kot so povedali v Planin-
skem društvu Jesenice, je 
prvi letošnji množični obisk 
doživela v nedeljo, 6. maja, 
ko se je na vrh podalo več 
kot tisoč planincev. V koči, 
ki je v upravljanju Planin-
skega društva Jesenice, so 
uspeli premostiti težave, ki 
so nastale zaradi zagotovitve 
osebja in organizacije dela. 
Tako je koča normalno 
odprta in oskrbovana, v 
maju pa bosta tam dva zani-

miva dogodka. Jutri, v sobo-
to, bodo v koči odprli Info 
točko v okviru projekta Alpe 
Adria Karavanke / Karawan-
ken. Na voljo bodo najrazlič-
nejše informacije za planin-
ce v tem delu Karavank. Ta 
dan bodo odprli tudi zgodo-
vinsko-dokumentarno raz-
stavo Golica skozi čas. 
Naslednjo soboto, 26. maja, 
pa bodo v okviru majskih 
prireditev v Planini pod Goli-
co izvedli tematski botanični 

pohod. Zbor udeležencev bo 
ob 8. uri na cilju sankaške 
proge v Savskih jamah. Ob 
spremstvu vodnikov in spoz-
navanju botanike jih bo pot 
vodila do Marklnove planine 
in na vrh Golice. Zatem bo v 
koči predstavitev knjižice 
Nade Praprotnik V rožce na 
Golico.
V Koči na Golici bo v letoš-
nji sezoni nameščen tudi 
defibrilator, pomemben pri-
pomoček ob zastoju srca. 

"Ker spet pričakujemo mno-
žičen obisk Golice, bo v 
pomembno pomoč, če bi se 
kdo znašel v tovrstnih teža-
vah. Letos so nam ga odsto-
pili člani društva Gorske 
reševalne službe Jesenice, 
začenjamo pa akcijo zbiran-
ja denarja za nabavo lastne-
ga," je povedal Janko Rabič 
iz Planinskega društva Jese-
nice. Kot je dodal, se bodo 
kmalu lotili tudi gradnje 
čistilne naprave ob koči.

Spodbuden 
začetek sezone 
na Golici
Koča na Golici je odprta in oskrbovana, v nedeljo, 6. maja, je doživela prvi 
letošnji množični obisk planincev. V maju člani Planinskega društva 
Jesenice pripravljajo dva zanimiva dogodka.

Klasična in najbolj znana pot od Fenca do 
spodnje postaje tovorne žičnice je zaradi gradnje 
vodovoda in zbiralnika neprimerna za hojo. 
Društveni markacisti so zato uredili pot, ki je 
nekoč že obstajala. Začne se v Savskih jamah 
oziroma pri Korlnovem rovu in poteka mimo 
čudovitega slapu Bašar do spodnje postaje 
žičnice. Ni zahtevna, podobno kot prejšnja vodi 
skozi gozd, hoje je na tem delu dobre pol ure. 
Pod spodnjo postajo tovorne žičnice se priključi 
klasični prejšnji poti in se nadaljuje do koče in 
potem na vrh Golice. Povsod so nameščene 
usmerjevalne table, so povedali v Planinskem 
društvu Jesenice.

V nedeljo, 6. maja, se je na Golico z različnih strani povzpelo več kot tisoč planincev. 
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Na Koroški Beli bodo na 
svetovni dan teka tudi letos 
aktivni. V sredo, 6. junija, 
nameravajo učenci in otro-
ci, ki obiskujejo vrtec, ter 
njihovi vzgojitelji in učitelji 

preteči svojim sposobnos-
tim primerno razdaljo. Pri-
reditelji z Osnovne šole 
Koroška Bela zato vabijo 
starše in sorodnike ter dru-
ge krajane in občane Jese-
nic ter člane športnih druš-
tev, da se jim pridružijo pri 

tekaškem dogodku. S sku-
pnimi močmi bi radi izena-
čili lani pretečeno razdaljo, 
to je 932 kilometrov. V sre-
do, 6. junija, med 9. in 17. 
uro vabijo vse na igrišče za 
šolo na tek in prijetno dru-
ženje.

Vabilo na svetovni dan teka

Janko Rabič

Danes, v petek, 18., in jutri, v 
soboto, 19. maja, bodo v gle-
dališki dvorani Gledališča 
Toneta Čufarja na Jesenicah 
potekala kar tri tekmovanja: 
osmo tekmovanje mladin-
skih godb, 38. tekmovanje 
slovenskih godb na tretji in 
prvi težavnostni stopnji ter 
šesto mednarodno tekmova-
nje pihalnih orkestrov v kon-
certnem igranju MC 2018. 

Na vseh treh tekmovanjih 
bo nastopilo skupno deset 
slovenskih godb, več kot pet-
sto godbenic in godbenikov. 
Tekmovanja bodo potekala v 
organizaciji Zveze sloven-
skih godb in Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti v 
sodelovanju s Pihalnim 
orkestrom Jesenice - Kranj-
ska Gora in Občine Jeseni-
ce. 
Dvodnevni godbeni pro-
gram, na katerem bodo tek-

movali mladinski in odrasli 
pihalni orkestri (Pihalni 
orkester Glasbene šole Sev-
nica, Pihalni orkester Glas-
bene šole Sežana, Pihalni 
orkester Zarja Šoštanj, 
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora, Godba na 
pihala Občine Markovci, 
Pihalni orkester Muta, Men-
geška godba, Orkester Ave, 
Godba Zgornje Savinjske 
doline in Pihalni orkester 
železarjev Ravne), se bo 
sklenil s podelitvijo nagrad, 
plaket in pokalov. Nastope 
bo spremljala strokovna žiri-
ja v sestavi Miroslav Šurbek, 
Tomaž Habe, Mitja Drago-
lič, Anatoly Dudin (Rusija) 
in Jozsef Csikota (Madžar-
ska).
Obeta se torej res pester 
dvodnevni program za ljubi-
telje tovrstne glasbe, zato 
vsem povabilo na poslušan-
je in spremljanje vseh na-
stopov.

Več kot petsto 
godbenikov na Jesenicah

Tekmovanja naj bi bila spodbuda še k večjemu 
napredku godbeništva, vključevanju še večjega 
števila mladih in kvalitetnih šolanih glasbenikov. 
Letos bo tekmovanje potekalo na Jesenicah, ki 
se ponašajo z izrednim posluhom za godbeno 
glasbo. Začetki domačega Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora segajo že v leto 1874, 
zato gre za enega od orkestrov z eno najdaljših 
in najbogatejših tradicij na Slovenskem.


