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Pet mesecev po drugem kro
gu lokalnih volitev sta se eki
pi jeseniškega župana Blaža 
Račiča pridružila direktor 
občinske uprave in podžu
pan. Mesto prvega je v začet
ku maja prevzel dr. Gregor 
Hudrič, mesto podžupana 
pa Miha Rebolj, ki je to 
funkcijo opravljal že v prej
šnjih dveh mandatih.
Gregor Hudrič je bil na me
sto direktorja občinske upra
ve izbran februarja preko 
javnega natečaja, kamor se 
je sicer prijavil kot edini 
kandidat. Jeseničan, ki je bil 
doslej zaposlen na ministr
stvu za notranje zadeve kot 
vodja sektorja za pritožbe 
zoper policijo, je ob nastopu 
svoje funkcije povedal: »Ve
selim se izzivov, ki so pred 
nami, in se hkrati zavedam 
odgovornosti vodenja občin
ske uprave. Prizadeval si 
bom, da bo ta delovala učin
kovito, transparentno in kar
seda usmerjeno k uporabni
kom, torej občanom.« 
Ekipi županovega kabineta 
pa se je ponovno pridružil 
tudi Miha Rebolj, ki je pod

župansko funkcijo opravljal 
že v preteklih dveh manda
tih. »Vesel sem, da imam še 
naprej priložnost do neke 
mere soustvarjati razvoj ob
čine, in želim si, da bi bil ob 
koncu mandata ta razvoj vi
den tudi v očeh javnosti. Po 
dogovoru z županom se bom 
prednostno posvečal pred
vsem področju infrastruktu
re in prometa,« je dejal Re
bolj, ki bo svojo funkcijo tudi 
v tem mandatu opravljal po
klicno. Občina ima sicer lah
ko tri podžupane.
Kot je svojo odločitev poja
snil župan Blaž Račič, si je v 
zadnjih nekaj mesecih vzel 
čas, da je spoznal način žu
panskega dela, težave in 
tudi priložnosti Jesenic. 
»Dela je zelo veliko in dej
stvo je, da ga bom sam težko 
opravljal. Miha Rebolj je že 
doslej, v prejšnjih dveh 
mandatih, opravljal funkcijo 
podžupana, pozna naravo 
dela in je seznanjen z naj
bolj aktualnimi izzivi v obči
ni, zato verjamem, da bo 
odlično zastopal interese 
Občine Jesenice tako v lokal
nem okolju kot širše,« je de
jal Račič.

Direktor uprave  
in podžupan
Podžupan Jesenic je ponovno postal Miha Rebolj, 
mesto direktorja občinske uprave pa je prevzel 
dr. Gregor Hudrič.

Podžupan Miha Rebolj, župan Blaž Račič in direktor 
občinske uprave Gregor Hudrič

Video klub 
na odru

Igralci s posebnimi 
potrebami CUDV 
Radovljica in uveljavljeni 
igralci GTČ Jesenice so 
letos pripravili predstavo 
Video klub.
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Koncert 
jeseniških 
simfonikov

Na letnem koncertu se 
bo tudi letos predstavil 
Simfonični orkester 
Jesenice.
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OBČINSKE NOVICE

Burno o odpadkih
Na aprilski seji občinskega 
sveta so bili občinski svetniki 
zelo kritični do dosedanjih 
ravnanj družbe Ekogor. Od-
slej bo poslovanje spremlja-
la posebna delovna skupina.
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OBČINSKE NOVICE

Obnova karavanškega 
železniškega predora
V karavanškem železniškem 
predoru bodo drugi tir od-
stranili. V času del bo proga 
pol leta popolnoma zaprta.
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KRAJEVNA 
SKUPNOST

Cesta, voda, Belcijan
Novi člani Sveta KS Planina 
pod Golico so že pošteno 
zavihali rokave, nekaj najtež-
jih nalog bo na cestnem in 
komunalnem področju.
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ZANIMIVOSTI

Jubilej jeseniških 
obrtnikov
Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Jesenice je obe-
ležila pol stoletja delovanja 
in 65 let organiziranega 
združevanja obrtnikov na Je-
senicah. 
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"Kako navdušujoč večer!" S 
temi besedami je minister za 
kulturo Zoran Poznič nago
voril publiko v dvorani jese
niškega gledališča na jubilej
nem koncertu prejšnji petek, 
s katerim so obeležili 145le
tnico Pihalnega orkestra Je
senice  Kranjska Gora. Vr
hunski glasbeni dogodek je 
zaznamoval nastop solistke 
Dunajske državne opere Mo
nike Bohinec, Jeseničanke, 

ki vselej rada nastopi na do
mačem odru. Ob njej je na
stopil tudi tenorist Klemen 
Torkar. Na prireditvi so po
delili Gallusove značke za 
dolgoletno igranje v orkes
tru, trije člani: Srečko Žen, 
Jože Fele in Vojko Mencin
ger, pa so prejeli najvišje, 
mednarodno priznanje 
CISM za več kot petdesetle
tno delovanje v orkestru. Kot 
je na slovesnosti dejal pred
sednik Pihalnega orkestra 
Jesenice  Kranjska Gora An

ton Justin, je godba vezni 
člen med generacijami, v or
kestru sodeluje paleta različ
nih ljudi, ki pa jih združujejo 
enake partiture ... Ob tej pri
ložnosti je orkester prejel 
tudi priznanje Zveze kultur
nih društev Jesenice.
Godbenikom sta ob jubileju 
čestitala jeseniški župan Blaž 
Račič in podžupan Občine 
Kranjska Gora Bogdan Jan
ša, slovesnosti pa so se ude
ležili tudi prijatelji iz Nagol
da; njihova mestna godba je 

zaigrala tudi na Čufarjevem 
trgu.
Še en vrhunec praznovanja 
se je zgodil dan kasneje, v so
boto, s parado devetih godb 
po Jesenicah in skupnim na
stopom tristo godbenikov na 
Stari Savi. Sodelovali so pi
halni orkestri iz Trbovelj, 
Raven, Štor, Lesc, Bohinja, 
Gorij, Nagolda, Podkloštra 
in domača godba. Po treh 
desetletjih so se tako znova 
srečale nekdanje železar
ske godbe.

Veliko praznovanje 
pihalnega orkestra
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je z jubilejnim koncertom in parado obeležil 145-letnico delovanja. 

Po paradi devetih godb je tristo godbenikov na Stari Savi skupaj zaigralo. / Foto: Foto Triglav
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Na četrti redni seji občinske-
ga sveta v tem mandatu so 
jeseniški občinski svetniki 
največ časa in pozornosti 
namenili problematiki 
odpadkov. Slavko Hrženjak, 
lastnik in direktor podjetja 
Publikus, ki je lastnik druž-
be Ekogor, jim je najprej 
predstavil poročilo o izvaja-
nju koncesionirane dejavno-
sti obdelave mešanih komu-
nalnih odpadkov. Seznanil 
jih je s težavami, ki jih ima-
jo v CERO Mala Mežakla, in 
zagotovil, da bodo do avgus-
ta zbalirali vso lahko frakci-
jo, do konca leta pa večino 
tudi odpeljali. Kot je dejal, 
so sicer del odpadkov že 
začeli odvažati v sežig, vsak 
dan naj bi odpeljali po štiri 
velike priklopnike z Male 
Mežakle. Občinski svetniki 
so bili zelo kritični do dose-
danjih ravnanj Ekogorja, 
Hrženjaku pa so očitali, da 
poslovni problem podjetja 
skuša prevaliti na državo, 

občinski svet in župana. Da 
obljubam ne verjamejo, so 
bili ostri, saj da jih je Ekogor 
doslej že večkrat prelomil 
glede ureditve stanja in 
zmanjšanja smradu. Na 
koncu burne razprave so 
sprejeli sklep, da se imenuje 
delovna skupina, ki bo spre-
mljala poslovanje in delova-
nje gospodarske javne služ-
be obdelave mešanih komu-
nalnih odpadkov, ki bo ses-
tavljena iz predstavnikov 
občinskega sveta, predstav-
nikov podjetja Ekogor in 
predstavnika občinske upra-
ve. Hkrati so zahtevali, da 
družba Ekogor do konca 
avgusta letos dokončno zba-
lira celotno količino lahke 
frakcije in da ne dovaža 
dodatnih količin odpadkov 
na Malo Mežaklo, če jih ne 
more obdelati in ustrezno 
zbalirati ali sproti odpeljati. 
Obenem so sprejeli sklep, 
da pozovejo ministrstvo za 

okolje in prostor, da na eni 
prihodnjih sej občinskega 
sveta podrobneje predstavi 
pogoje, zahteve in koristi, 
vezane na umestitev objekta 
za termično obdelavo odpad-
kov v prostor.

Rebalans proračuna
V skrajšanem postopku so 
potrdili predlog rebalansa 
proračuna za letošnje leto. 
Proračun je bil sprejet že 
septembra lani, zaradi šte-
vilnih sprememb pa je bil 
potreben rebalans. V skladu 
z rebalansom bodo prihodki 
in drugi prejemki znašali 
22,8 milijona evrov in bodo 
za 691 tisoč evrov višji glede 
na veljavni plan. Prihodki 
bodo višji zlasti na račun 
višjih prihodkov iz naslova 
dohodnine. Odhodki in dru-
gi izdatki bodo znašali 25,8 
milijona evrov in bodo od 
plana višji za 1,1 milijona 
evrov. Povišanje na odhod-
kovni strani je zlasti posledi-
ca zamika izvedbe nekaterih 

večjih projektov iz lanskega 
v letošnje leto ter uskladitve 
plač v javnih zavodih.
Z rebalansom so zagotovili 
dodatnih dvajset tisoč evrov 
za zamenjavo dela oken na 
Osnovni šoli Koroška Bela. 
Dodatnih 42 tisoč evrov 
bodo namenili za Gornje-
savski muzej Jesenice za 
postavitev zbirk in ureditev 
upravnih prostorov, dodat-
nih 22 tisočakov za sejnine 
za dve dodatni seji občinske-
ga sveta, 17 tisoč evrov za 
obnovo otroškega igrišča 
Pod gozdom. So pa občinski 
svetniki zavrnili predlog, po 
katerem bi iz proračuna 
namenili dodatnih 3435 
evrov za informiranje. 
Namesto tega bodo omenje-
ni znesek namenili za 
nakup dodatnih novih oken 
za Osnovno šolo Koroška 
Bela. Enak znesek s prora-
čunske postavke informira-
nje bodo prerazporedili tudi 

za cepljenje dečkov proti 
HPV. S še enim amandma-
jem pa so 3500 evrov s pos-
tavke plače (za nadurno 
delo) prerazporedili za 
nakup oken v šoli na Koroš-
ki Beli.

Taksa in nadomestilo 
stroškov
Na seji so sprejeli tudi odlok 
o določitvi takse za obravna-
vanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe 
prostora v občinskem pros-
torskem načrtu Občine Jese-
nice. Višina takse po novem 
znaša petdeset evrov. Nov je 
tudi odlok o določitvi nado-
mestila stroškov lokacijske 
preveritve v občini Jesenice. 
Po novem bodo pobudniki 
oziroma investitorji morali 
plačati 1500 evrov nadome-
stila stroškov za pobudo pri-
lagoditve in določitve natan-
čne oblike in velikosti obmo-
čja stavbnih zemljišč, 2500 
evrov za pobudo individual-
nega odstopanja od prostor-
sko izvedbenih pogojev ter 
dva tisoč evrov za pobudo 
začasne rabe prostora.

Odloki v prvi obravnavi
Sprejeli so tudi nekaj pred-
logov odlokov v prvi obrav-
navi, med drugim odloka o 
ustanovitvi javnega lekarni-
škega zavoda Gorenjske 
lekarne in odloka o ustano-
vitvi Sveta ustanoviteljic jav-
nega lekarniškega zavoda 
Gorenjske lekarne (sprejeti 
ju mora kar 18 občinskih 
svetov vseh občin ustanovi-
teljic). 
V prvem branju so potrdili 
tudi odlok o spremembah 

odloka o ustanovitvi javnega 
komunalnega podjetja Jeko. 
Po predlogu naj bi podjetje 
Jeko za potrebe investiranje 
v osnovna sredstva dokapita-
lizirali v višini pol milijona 
evrov. Od tega naj bi Občina 
Jesenice prispevala 465 tisoč 
evrov, Občina Žirovnica pa 
35 tisoč evrov. 
Kot je dejal direktor Jeko 
Uroš Bučar, naj bi denar 
namenili za nakup večna-
menskega delovnega vozila 
Unimog z nadgradnjo za 
črpanje in čiščenje, traktorja 
s priključki, dveh lahkih 
tovornih vozil ter dveh snež-
nih plugov, pometalne nap-
rave, avtomatske posipalne 
naprave in dveh motokulti-
vatorjev s priključki. 

Plan graditve in 
vzdrževanja cest
Sprejet je bil tudi osnutek 
Plana graditve in vzdrževa-
nja občinskih cest v obdobju 
od leta 2019 do leta 2022. 
Kot je povedal direktor 
Komunalne direkcije Marko 
Markelj, so lani opravili sne-
manje stanja vseh občinskih 
cest (posneli so jih okrog sto 
kilometrov), ki je pokazalo, 
da je kar 15 kilometrov cest v 
tako slabem stanju, da bi 
bila potrebna takojšnja celo-
vita obnova. Po oceni bi za 
to potrebovali kar 6,9 mili-
jona evrov, ki pa jih v občin-
skem proračunu nimajo. 
Zato se bo sanacija poškodo-
vanih cest zavlekla. So pa 
občinski svetniki predlagali, 
naj se v naslednjih letih za 
ceste nameni več denarja 
kot doslej. Za zdaj so pred-
nostni projekti obnov most 
čez Črni potok v Planini pod 
Golico, most čez Jesenico na 
cesti Plavški Rovt–Žerjavec, 
most čez železniško progo 
na Spodnjem Plavžu, obno-
va ceste od Prihodov do Pla-
nine pod Golico s sanacijo 
odseka na plazu na Priho-
dih, obnova Prešernove z 
izgradnjo pločnika, ureditev 
komunalne infrastrukture v 
KS Sava ... Sicer pa po kra-
jevnih skupnostih že pote-
kajo sestanki glede nujnih 
obnov občinskih cest in pro-
gram sproti dopolnjujejo. 
Tako bodo ob prvi obravnavi 
plana, ki je predviden že na 
majski seji, v dokument lah-
ko vključili že čim več pri-
pomb in predlogov. 

Burno o odpadkih
Na aprilski seji občinskega sveta so bili občinski svetniki zelo kritični do dosedanjih ravnanj družbe 
Ekogor. Odslej bo poslovanje spremljala posebna delovna skupina, občinski svetniki pa so zahtevali 
tudi, da Ekogor do konca avgusta letos zbalira celotno količino lahke frakcije in na Malo Mežaklo ne 
dovaža dodatnih količin, če jih ne more obdelati, zbalirati ali sproti odpeljati.

Slavko Hrženjak

Urša Peternel

Javno komunalno podjetje 
Jeko, d. o. o., Jesenice bo 
tudi prihodnja štiri leta vodil 
dosedanji direktor Uroš 

Bučar. Na objavljeni javni 
razpis za prosto delovno 
mesto direktorja so se v 
roku sicer prijavili trije kan-
didati, razpisna komisija pa 
je pripravila predlog najus-

treznejšega kandidata in ga 
posredovala v potrditev sve-
tu ustanoviteljev, ki ga kot 
predstavnika lastnic podjetja 
sestavljata župana občin 
Jesenice in Žirovnica, Blaž 

Račič in Leopold Pogačar, so 
sporočili z Občine Jesenice.
Bučar je svoj drugi mandat 
na čelu javnega komunalne-
ga podjetja uradno začel 1. 
maja.

Direktor Jeka ostaja Uroš Bučar

Seje občinskega sveta se je udeležila tudi 
krajanka Spodnjega Plavža Nevenka Rajhman, 
ki je občinske svetnike seznanila, da zaradi 
problematike smradu z deponije ustanavljajo 
Civilno iniciativo za Malo Mežaklo, ki bo 
delovala pod okriljem okoljske organizacije Alpe 
Adria Green. 

V sklopu volitev in imenovanj so jeseniški občinski svetniki na 
aprilski seji v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
imenovali Sebastjana Klukoviča, Miroslava Volmajerja, Primo-
ža Turka, Ireno Perko, Aleša Koželja, Martino Šorn, Majo 
Kamenščak, Vinka Lavtižarja in Iva Ščavničarja. Kot predstav-
nici Občine Jesenice v svet javnega zavoda Gledališča Toneta 
Čufarja sta bili imenovani Darka Rebolj in Marija Heberle 
Perat; v svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Igor 
Arh; v svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice 
pa Robert Presterel. Kot kandidata za člana Razvojnega sveta 
gorenjske regije so imenovali župana Jesenic Blaža Račiča. 

Volitve in imenovanja

Za nami je izjemen konec 
tedna, ko smo lahko utrdili 
svoje prepričanje, da imamo 
na Jesenicah veliko razlogov 
za ponos. Praznovanje 
145-letnice delovanja Pihal-
nega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora, ki so ga god-
beniki in godbenice zazna-
movali s slavnostnim koncer-
tom v polni dvorani Gledali-
šča Toneta Čufarja in parado 
devetih prijateljskih pihalnih 
orkestrov iz Slovenije, Avstri-
je in Nemčije, je le nov dokaz 
za to. Ko k temu dodamo še 
zelo spodbudne besede mini-
stra za kulturo mag. Zorana 
Pozniča, ki je bil na slavnost-
nem koncertu prijetno prese-
nečen in zadovoljen ob visoki 
ravni glasbenega poustvarja-
nja orkestra, smo dobili še 
dodatno potrditev, da so naši 
občutki ponosa upravičeni. 
Minister je v orkestru, ki na 
eni strani združuje izkušene 
godbenike, na drugi pa števil-
ne mlade glasbenike, prepoz-
nal velik potencial, tudi za 
prihodnost orkestra. Hkrati 
je posredno pohvalil delova-
nje Glasbene šole Jesenice, ki 
mladim daje dobro podlago 
in kakovostno glasbeno zna-
nje, s katerim nadaljujejo 
bogato tradicijo jeseniškega 
godbeništva.
Izjemno dimenzijo slavnost-
nemu koncertu je dodala 
mezzosopranistka Monika 
Bohinec, ki je veliko spošto-
vanje orkestru izrazila s pri-
hodom na Jesenice in nasto-
pom. Prvakinja dunajske 
opere ima poln delovni 
urnik, a si je kljub temu vzela 
čas in pripotovala na domače 
Jesenice, da je lahko zazna-
movala praznovanje naše 
godbe in dodala kamenček v 
mozaik ponosnih Jesenic. 
Ob naštetem je poseben pri-
vilegij biti župan Občine 
Jesenice. 
Posebej velja poudariti tudi 
to, da so praznovanje poleg 
slovenskih godb zaznamovali 
tudi godbeniki iz Podkloštra 
v sosednji Avstriji in iz pob-
ratenega mesta Nagold v 
Nemčiji. S tem je praznova-
nje preseglo nacionalno 
raven, glasbeniki pa so pono-
vno dokazali, da glasba ne 
pozna meja. 
To je zlasti pomembno v teh 
dneh, ko se Evropska unija 
pripravlja na volitve v Evrop-
ski parlament. Ljudje nered-
ko poudarjajo, da je Bruselj 
zelo oddaljen od prebivalcev 
EU in morda za koga celo 
predaleč. Ob obisku prijatel-

jev iz drugih držav smo pono-
vno pokazali, kaj pravzaprav 
je Evropska unija. To je med-
narodno sodelovanje in pove-
zovanje ljudi, organizacij in 
skupnosti. Gre za spoznava-
nje navad, jezikov, glasbenih 
in s tem kulturnih izročil, 
skratka našega skupnega 
bogastva. S spoznavanjem 
drugih lažje (s)poznamo 
sebe, prepoznamo lastne 
potenciale in priložnosti, ki 
se ponujajo, odpirajo. In 
šele to je pravzaprav Evrop-
ska unija, ki ni le skupnost 
držav, ampak je predvsem 
skupnost ljudi. Na nas tako 
je, da to prepričanje utrjuje-
mo, tudi s tem, da se udele-
žimo evropskih volitev, ki 
bodo potekale prihodnjo 
nedeljo. 
Naloga za vse nas je, da še 
naprej skrbimo za medseboj-
ne vezi, da se čim bolj (s)poz-
namo in razumemo eden 
drugega, da se spoštujemo v 
različnosti, da v drugih pre-
poznavamo bogastvo, ki lah-
ko oplemeniti naša življenja. 
Le tako bomo lahko presegali 
stereotipe o drugih, drugač-
nih in omejitve, ki se s tem 
povezujejo, ter pridobili člo-
veško širino. Drugi, ki ga ne 
poznamo, je za nas lahko 
grožnja. A ko ga (s)poznamo, 
to za vsakogar od nas lahko 
predstavlja novo priložnost. 
To velja tako na osebni ravni 
kot na ravni (lokalne) skup-
nosti.
Če poenostavimo, gre torej 
za odnos, za katerega ima 
velik pomen odkrit in pošten 
dialog, pa naj ta poteka na 
lokalni, nacionalni ali evrop-
ski, torej mednarodni ravni. 
V vsak odnos je treba dovajati 
energijo in znanje. To pa so 
vrline naših godbenic in god-
benikov ter zato lep primer, 
ki mu lahko sledimo, se od 
njega učimo in v njem najde-
mo navdih.

Ponosno sporočilo 
naše godbe

Župan Blaž Račič
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Prihodnje leto se bo začela 
prenova karavanškega žele-
zniškega predora, ki je bil 
zgrajen leta 1906. Zaradi 
dotrajanosti predor več ne 
ustreza standardom o var-
nosti v železniških predo-
rih, zato Slovenija in Avstri-
ja načrtujeta prenovo. V 

sklopu varnostno-tehnične 
nadgradnje predora je na 
odseku od postaje Jesenice 
do postaje Podrožca predvi-
dena odstranitev enega tira 
in premaknitev drugega v 
sredino predora. Kot so po-
jasnili na Direkciji RS za 
infrastrukturo, trenutno 
stanje ne omogoča srečanja 

dveh tovornih vlakov v pre-
doru, saj je svetli profil pre-
dorske konstrukcije premaj-
hen. Dvotirnost tudi ne 
ustreza zahtevam evropske 
zakonodaje, so dodali.
V sklopu del naj bi sanirali 
tudi poškodovane dele kon-
strukcije predorske cevi, ob 
strani uredili intervencijske 
hodnike z osvetljenim drža-
lom, obnovili odvodnjava-
nje. Obenem naj bi uredili 
signalnovarnostne naprave 

ter vzpostaviti avtomatske 
progovne bloke, izvedli sis-
teme požarne varnosti ter 
učinkovitega reševanja v pri-
meru nesreče. Uredili bodo 
tudi sodobne telekomunika-
cijske sisteme med centri 
vodenja železniškega pro-
meta v predoru na slovenski 
in avstrijski strani ter žele-
zniškimi vozili.
Dela naj bi začeli avgusta 
prihodnje leto, 5. oktobra 
2020 bodo progo za pol leta 

povsem zaprli, zapora naj bi 
trajala do 4. aprila 2021. Sle-
dile bodo dnevne zapore, 
vsa dela pa bodo predvido-
ma zaključena do konca leta 
2021.
Projekt je financiran s strani 
obeh držav, Avstrije in Slo-
venije. Ocenjena vrednost 
znaša 114,9 milijona evrov, 
od tega bo delež Republike 
Slovenije predvidoma 49,6 
milijona in delež Republike 
Avstrije 65,3 milijona evrov. 

Obnova karavanškega 
železniškega predora
V karavanškem železniškem predoru bodo drugi tir odstranili, proga bo na odseku med postajo 
Jesenice in Podrožca postala enotirna. V času del bo proga pol leta popolnoma zaprta.

Karavanški železniški predor je zdaj dvotiren, a naj bi prihodnje leto en tir odstranili. 

Tudi ta predor je 
slovensko-avstrijski, 
dolg pa je 7976 
metrov. V predoru 
poteka elektrificirana 
dvotirna železniška 
proga, skozenj pa 
dnevno v povprečju 
pelje dvanajst 
potniških in 35 
tovornih vlakov. 
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 8/let nik XIV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 39, ki je iz šel 17. maja 2019.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

WWW.JE SE NI CE.SI

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
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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Andraž Sodja

Na tradicionalni proslavi ob 
prazniku dela na Pristavi v 
Javorniškem Rovtu se je v le-
pem vremenu zbralo okoli 
dva tisoč obiskovalcev, med 
katerimi je bilo tudi več sto 
pohodnikov, ki so se tja od-
pravili po različnih poteh in 
izkoristili sončen dan. Za tra-
dicionalni zaključek jeseni-
ških budnic, ki se začnejo že 
v jutranjih urah, so poskrbeli 
člani Pihalnega orkestra Jese-
nice - Kranjska Gora.
Zbrane sta nagovorila jese-
niški župan Blaž Račič, ki je 
zbranim čestital ob prazniku 
dela in poudaril njegov po-
men: "Delo velja za vrednoto 
in osmišlja naša življenja, a 
še vedno prevečkrat posluša-
mo zgodbe o kršitvah pravic 
delavcev, prekarnem delu ... 
Posameznik je v takih pri-
merih šibak, zato je po-
membno povezovanje de-
lavk in delavcev. Pravice niso 
večne in zanje se je treba 

stalno boriti, prvi maj pa naj 
bo namenjen druženju in 
praznovanju."
Osrednja govornica je bila 
izvršna sekretarka sindikata 
SKEI Mateja Gerečnik, ki je 
v svojem govoru poudarila 
vedno večji pomen prvega 
maja v luči vse večjih kršitev 

delavskih pravic: "V zgodo-
vini so večkrat želeli uničiti 
in zmanjšati simbolni po-
men tega praznika, a jim ni 
uspelo, nasprotno, menim, 
da celo pridobiva pomen. 
Pritiski za nižanje pravic so 
vedno večji, pritiski na sin-
dikate so vedno močnejši. 

Odpovedujejo se kolektivne 
pogodbe in pritiska se na za-
poslene, da se individualno 
odpovedujejo pravicam. Za-
kaj individualno? Ker so 
tako bolj ranljivi, zato je po-
membno, da delavske pravi-
ce zaščitimo tako, da ostane-
mo združeni."

Vsako leto več pohodnikov
Na Pristavi v Javorniškem Rovtu se je na osrednji proslavi ob prvem maju zbralo okoli dva tisoč ljudi, 
ki sta jih nagovorila jeseniški župan Blaž Račič in izvršna sekretarka SKEI Mateja Gerečnik.

Na Pristavi se je zbralo okoli dva tisoč Jeseničanov.

Cenejše prijave v MAJU

15. junij 2019, Škofja Loka
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V petek, 31. maja, se bo v cerkvi sv. Lenarta na Jesenicah ob 
20. uri začel koncert sakralne glasbe v izvedbi evangeličan-
skega pevskega zbora iz pobratenega mesta Nagold iz 
Nemčije (Kantorei Nagold). Vstop je prost.

Koncert sakralne glasbe iz Nagolda v cerkvi



4

Občinske novice, mnenja

Jeseniške novice, petek, 17. maja 2019

Urša Peternel

Zlato plaketo Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo je 
letos prejel Cvetko Erman z 
Jesenic. V zvezo veteranov 
se je vključil leta 1995. Bil je 
zaposlen v Sekretariatu za 
ljudsko obrambo Občine 
Jesenice, v osamosvojitveni 
vojni leta 1991 je poveljeval 
vodu za zveze. Je tudi usta-
novni član območnega zdru-
ženja Zgornja Gorenjska, 
takrat še Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za 
Slovenijo Radovljica - Jese-
nice. Štiri mandate je bil 
podpredsednik območnega 
združenja. Sedaj je predse-
dnik častnega razsodišča 
združenja in član Občinske-
ga odbora Jesenice. Aktivno 

sodeluje v pripravah in izve-
dbi spominskih srečanj, ki ji 
organizira območno združe-
nje. Letošnje bo 28. junija 
popoldne na platoju Kara-
vanke na Hrušici.

Zlata plaketa zveze 
veteranov
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je podelila 
zlato plaketo Cvetku Ermanu z Jesenic.

Cvetko Erman

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

Pisma bralcev

Urša Peternel

Operater kabelsko-distribucij-
skih sistemov Telesat, ki ima 
več kot 3700 uporabnikov na 
širšem območju Jesenic, bo 
dobil novega lastnika. To je 
družba T-2; pogodbo o naku-
pu so podpisali v začetku 
meseca, zeleno luč pa mora 
zdaj prižgati še Agencija za 
varstvo konkurence. 

Kot so zatrdili v podjetju T-2, 
bo Telesat z novim lastnikom 
zaokrožil ponudbo fiksnih in 
mobilnih komunikacijskih 
storitev. Napovedali so nalož-
be v nadgradnjo omrežja, 
Telesatovi uporabniki bodo 
poleg storitev, ki jih že upo-
rabljajo, lahko dostopali tudi 
do najsodobnejših telekomu-
nikacijskih rešitev. 

Podjetje Telesat, ki je bilo 
doslej v večinski lasti Slavka 
Humerce, je bilo eden prvih 
ponudnikov kabelskega siste-
ma na Jesenicah. Začetki 
segajo v leto 1992, sistem pa 
so v naslednjih letih širili in 
posodabljali. Danes ponujajo 
storitve digitalne televizije, 
interneta in IP-telefonije.
Dosedanji lastnik Slavko 
Humerca nam je povedal, da 
na trgu telekomunikacij pri-
haja do koncentracije, veliki 
operaterji prevzemajo male. 
A po Humerčevih besedah v 
primeru Telesata ne gre za 
sovražni prevzem, nakup 
podjetja s strani T-2 pomeni 
združevanje moči in znanja. 
Zatrdil je, da za naročnike ne 
bo sprememb, zamenjalo se 
bo le lastništvo podjetja. Novi 
lastnik bo prinesel posodobi-
tev sistema, uporabnikom pa 
ponudil še dodatne možnosti 
izbire tehnologije. Koliko bo 
T-2 moral odšteti za nakup, 
Humerca ni želel razkriti.
Družba T-2 ima ta čas z 41,5 
odstotka največji delež upora-
bnikov, priklopljenih na optič-
no omrežje, in je med najus-
pešnejšimi ponudniki teleko-
munikacijskih storitev na trgu.

Telesat v roke T-2
Jeseniški operater kabelsko-distribucijskih 
sistemov Telesat bo dobil novega lastnika – 
podjetje T-2. 

Dosedanji lastnik 
Telesata Slavko 
Humerca je dejal, da 
za naročnike ne bo 
sprememb, zamenjalo 
se bo le lastništvo 
podjetja.

Urša Peternel

Konec aprila so v jeseniški 
občini začeli novo sezono 
kolesarskega sistema Jese-
NICE Bikes. V treh kolesar-
nicah – pri Občini Jesenice, 
pri TIC Jesenice nasproti 
železniške postaje in na 
Hrušici – je na voljo sedem 
mestnih in tri električna 
kolesa. 
Kot je povedala Nena Kolja-
nin s TIC Jesenice, je sistem 
izposoje avtomatiziran, pred 
prvo uporabo pa se uporab-
nik mora registrirati v TIC-u 
in plačati deset evrov upora-
bnine. Izposoja koles je 
zatem brezplačna, izposoje-
no kolo pa uporabnik lahko 
vrne na katero koli izmed 
treh kolesarnic oziroma na 

prosto stojalo sistema Jese-
NICE Bikes. 
Sistem naj bi v prihodnje še 
razširili s tremi novimi kole-
sarnicami, ki naj bi jih ure-
dili na Plavžu, Slovenskem 
Javorniku in na Blejski Dob-
ravi. Občina Jesenice je 
namreč uspela na razpisu 
LAS Gorenjska košarica, 
projekt se imenuje Hitro s 
kolesom, v njem pa sodelu-
jejo še občine Kranj, Bled, 
Jesenice, Naklo, Radovljica 
in Tržič. 
Sistemi izposoje koles v 
omenjenih občinah bodo 
poenoteni, tako da si bo kolo 
mogoče izposoditi denimo 
na Jesenicah in se z njim 
odpeljati na Bled ter ga tam 
tudi vrniti v kolesarnico sis-
tema.

Po Jesenicah in 
okolici tudi s kolesom
V treh kolesarnicah avtomatiziranega kolesarskega sistema JeseNICE Bikes si je mogoče brezplačno 
izposoditi mestno ali električno kolo.

Velik ljubitelj kolesarjenja je tudi župan Blaž Račič, ki je 
preizkusil delovanje sistema JeseNICE Bikes.

Kot pravijo, človek največ lepe-
ga in manj lepega vidi, če gre 
peš. Da je temu tako, sem videl 
pred osmimi leti, ko sem z vnu-
kom v vozičku "krožil" po 
Javorniku in okolici in vidim 
tudi danes, ko se z vnukinjo in 

vnukom sprehajam po Jeseni-
cah in Hrušici. Nekateri lastni-
ki v večstanovanjskih stavbah 
so se zaradi energetske potrat-
nosti odločili za ureditev fasa-
de, zamenjali okna in zastekli-
li balkone. Vse lepo in prav, če 
bi vsi upoštevali prvo alineo 15. 
člena Stanovanjskega zakona. 
Tako pa so eni namestili ene, 
drugi druge barve okenskih 
okvirjev. Podobno je tudi z nee-
notno zasteklitvijo balkonov. 
Skratka vsak je delal po svoji 
lastni presoji. O mojih videnjih 
sem se takrat po telefonu pogo-
varja tudi z vodjo Oddelka za 

okolje in prostor gospo Valenti-
no Gorišek. Ne spomnim se 
njenega točnega odgovora, ven-
dar mi je dala vedeti, da v tej 
smeri ne more narediti nič, ker 
se lastniki stanovanj odločajo 
sami oz. po lastni presoji. Ose-
bno sem prepričan, da bi tako 
odgovorni na Občini Jesenice 
lahko naredili veliko že s tem, 
če bi lastnikom stanovanj oz. 
njihovim hišnim svetom prek 
upravnikov stavb svetovali kaj 
je primerno in kaj ne. Prav 
tako bi lahko bila v namen 
ozaveščanja v občinsko glasilo 
Jeseniške novice priložena kak-

šna zgibanka v tej smeri ali pa 
organiziran kakšen seminar 
za predstavnike blokov. Skrat-
ka, da se, če je nekdo zaintere-
siran. Tako pa je v večini več-
stanovanjskih stavb na Jeseni-
cah in okolici videti, kako 
"enotno" so lastniki zamenjali 
okenske okvirje in kako "enot-
no" so se odločili za zasteklitev 
balkonov, da o barvah nekate-
rih fasad niti ne govorim. Očit-
no na tem področju na Jeseni-
cah vlada velik kaos in očitno 
je, da bo tako še naprej.  

Miran Bregar 

Prejeli smo

Odgovornim na 
Občini Jesenice  
v razmislek!

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

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 1.000 € Ob nakupu vozila iz zaloge prejmete dodatni popust 350 € in ob menjavi staro za novo popust 
400 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. **5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km. 
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

S paketom COOL
     radio + klima

5 let 
podaljšanega  
jamstva**

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Znamka Citroën vse od svo-
je ustanovitve v svet avto-
mobilizma vpeljuje drznost, 
kreativnost in nove inovaci-
je, namenjene povečanju 
udobja vožnje. Poglobljena 
skrb za udobje voznika in 
potnikov izhaja iz osnovne 
filozofije znamke, ki pravi, 
da je lahko samo voznik, ki 
se v vozilu počuti dobro in 
udobno, hkrati tudi varen 
voznik. Zgodba znamke Ci-
troën se je začela 5. februar-
ja 1878, ko se je rodil usta-
novitelj znamke André Ci-
troën. André, ki se je že od 
mladih nog navduševal na 
tehniko, je leta 1886 vpisal 
in v letu 1890 dokončal štu-
dij na Politehnični univerzi v 
Parizu. Še istega leta je na 
Poljskem pri lokalnem mi-
zarju naletel na edinstveno 
rešitev prenosa moči z zob-
niki z dvojnim poševnim 

ozobljenjem (v oblika zobni-
ka). Ker ga je rešitev čisto 
prevzela, je odkupil patent 
za izdelavo omenjenih zob-
nikov, katerih oblika je ka-
sneje postala logotip njego-
ve avtomobilske znamke Ci-
troën, ki jo je ustanovil  
11. 4. 1919. Prvi avtomobil 
novoustanovljene znamke 
in hkrati prvi avtomobil, na-
rejen po principu množične 
proizvodnje v Evropi, je na 
ceste zapeljal 7. 7. 1919 pod 
preprostim imenom Type A, 
ki je že nakazoval prve ino-
vativne pristope k poveča-
nju udobja. Serijsko je bil 
namreč opremljen s poseb-
nim, udobnim vzmetenjem 
z eliptičnimi vzmetmi, elek-
tričnimi lučmi, električnim 
zaganjačem in oblazinjeni-
mi sedeži. V letu 1926 je mo-
del B15 postal prvo franco-
sko gospodarsko vozilo s 

popolnoma zaprto kabino, 
kar je močno povečalo udo-
bje, saj so se potniki v vozilu 
odmaknili od vremenskih 
vplivov, hrupa in prahu, ki so 
vladali na cesti. V letu 1934 
je bil predstavljen tako za 
Citroën kot celotno avtomo-
bilsko industrijo revolucio-
naren model 7CV, bolj znan 
pod imenom Traction Avant. 
Vozilo je zaradi vgrajenih do 
tedaj še nepoznanih inova-
cij s področja varnosti in 
udobja postalo eno izmed 
najpomembnejših v Ci-
troënovi zgodovini, saj je 
postavilo temelje znamke in 
še pomembnejše temelje 
koncepta modernega avto-
mobila, ki se do danes ni bi-
stveno spremenil. Bil je prvi 
množično proizvajan avto-
mobil s pogonom na prvi 
kolesni par, prvi s samono-
sno karoserijo, izdelano v 

celoti iz jekla, imel je neod-
visno vzmetenje (kasneje 
tudi hidro-pnevmatsko 
vzmetenje na zadnji osi), hi-
dravlično podprte zavore na 
vseh štirih kolesih in gumija-
ste nosilce motorja, ki so 
izolirali tresljaje motorja od 
same kabine. V letu 1955, 
deset let po koncu vojne, je 
Citroën svetu predstavil nov 
revolucionaren model višje-
ga razreda. Predstavil je mo-
del DS pri nas bolj znan kot 
'žaba', ki je svet osupnil na 
pariškem avtosalonu tako z 
izrazito aerodinamično obli-
ko kot z revolucionarno teh-
niko, vgrajeno v vozilo. Av-

tomobil se je ponašal s hi-
dro-pnevmatskim vzmete-
njem, servo podprtim vola-
nom in kolutnimi zavorami, 
menjalnikom s samodejno 
sklopko, uporabo posebnih 
pen za oblazinjenje sedežev, 
kasnejše izvedenke pa so se 
ponašale še z žarometi, ki so 
svetili v ovinek. Citroënu DS 
so v nasled njih desetletjih 
sledila vozila, kot so kupe 
SM, limuzina srednjega ra-
zreda GS, limuzina višjega 
razreda CX in nadalje mode-
li XM, BX, Xantia, C5 in C6, v 
katerih je Citroën nepresta-
no nadgrajeval hidropnev-
matsko vzmetenje, ki se je 
ob računalniško podprtih 
sistemih krmiljenja močno 
razvilo predvsem s stališča 
vozne dinamike in varnosti. 

Z aktualno generacijo vozil 
je bil predstavljen tudi nov 
koncept vzmetenja, ki je sve-
tovno premiero doživel v 
modelu C5 Aircross, pri kate-
rem osnovo blaženja pred-
stavljajo t. i. progresivni hi-
dravlični omejevalniki in 
zelo zmogljiva zgibna vodila 
podvozja. Novo vzmetenje 

prinaša vse prednosti hidro-
pnevmatskega vzmetenja, a 
je hkrati preprostejše in ce-
nejše za vzdrževanje. 

V počastitev 100-letnice 
znamke je Citroën predsta-
vil posebno omejeno serijo 
vozil Citroën Origins. Na vo-
ljo so modeli: C3, C3 
Aircross, C4 SpaceTourer in 
Grand C4 SpaceTourer v 
treh brezčasnih barvah ka-
roserije: črni, beli in sivi z 
dodanimi grafičnimi ele-
menti na karoseriji in v no-
tranjosti v bronasti barvi. 
Vozila so naprodaj zgolj v 
letu 2019.  

Zgodovina znamke Citroën 
je veliko širša kot orisana v 
tem članku zato vabljeni v 
salon Avtohiše Kranj, kjer 
lahko izveste še marsikaj za-
nimivega o znamki, si ogle-
date gostujočo razstavo sta-
rodobnikov Citroën ter se 
hkrati odločite za nakup no-
vega ali rabljenega Citroëna  
in tako pristopite k soustvar-
janju naše skupne zgodbe. 

Vaša Avtohiša Kranj

Sto let udobja in inovacij znamke Citroën
Redke so avtomobilske znamke, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino inovacij na področju udobja vožnje kot Citroën, ki prav letos praznuje  
stoletnico obstoja. Ob tem častitljivem jubileju se bomo ozrli nazaj in se spomnili na glavne mejnike, ki so definirali današnjo podobo znamke Citroën.

AVTOHIŠA KRANJ, d. o. o. 
LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ 
Tel.: 04 201 59 50
avtohisa.kranjd.o.o@avtohisa-kranj.si

Janko Rabič

Na lokalnih volitvah izvolje-
ni člani Sveta KS Planina 
pod Golico so se resno lotili 
reševanja nekaterih perečih 
problemov, predvsem na ce-
stnem in komunalnem po-
dročju. So širšega obsega, 
izvedba del in zagotavljanje 
sredstev pa predvsem v do-
meni Občine Jesenice. Pred-
sednik sveta Mitja Branc je 
dejal: "Naša želja je, da nare-
dimo čim več za dobrobit 
vseh prebivalcev. Nekaj naj-
težjih nalog se obeta na ce-
stnem področju. Na prvi seji 
sveta smo poudarili najbolj 
kritične odseke cest in o tem 
obvestili pristojne na Občini 
Jesenice. Zagotovo najtrši 
oreh je odsek na cesti pod 
naseljem Prihodi, kjer se je 
cestišče vidno posedlo. Ob-
čina Jesenice je že začela 
pripravo tehnične doku-
mentacije in naročila geolo-
ško raziskavo terena. Sana-
cija bo zahtevna, še posebej 
pa bo takrat otežen dostop v 

kraj. Več let je problem 
oskrba s pitno vodo, saj jo je 
v sušnih mesecih treba do-
važati. Prvi korak je bil nare-
jen z izgradnjo novega vodo-
voda do Betelovega mostu, v 
naslednjih letih bo zgrajen 
vse do Žerjavca." Opozoril je 
tudi na dotrajano obzidje 
pokopališča in propadajočo 
stavbo nekdanjega hotela 

Belcijan. Pričakujejo, da bo 
Občina Jesenice s pozivom 
lastnikom objekta naredila 
naslednji korak, da se zade-
va premakne z mrtve točke. 
Krajani so sicer zadovoljni, 
da imajo že več let nove pro-
store v stavbi krajevne sku-
pnosti. Dvorana je večna-
menska, tam imajo priredi-
tve, delavnice, obdaritve 

otrok in starejših, na voljo je 
vsem za različne priložno-
sti. Uredili so tudi wi-fi toč-
ko.
Poleg predsednika Mitje 
Branca svet KS sestavljajo: 
podpredsednica Zala Rekar 
ter člani Tina Jakopič, Boris 
Podlogar, Barbara Lipovec, 
Andrej Maver in Bogomir 
Klinar.

Cesta, voda, Belcijan
Novi člani Sveta KS Planina pod Golico so že pošteno zavihali rokave, nekaj najtežjih nalog bo na 
cestnem in komunalnem področju. Želijo tudi ureditev propadajočega nekdanjega hotela Belcijan.

Zagotovo najtrši oreh je odsek na cesti pod naseljem Prihodi, kjer se je cestišče posedlo.

V krajevni skupnosti Plavž skrbijo za zdravje krajank in kra-
janov. Aprila so skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo 
Jesenice izvedli merjenje kostne gostote na petnici, ki se ga 
je udeležilo 61 ljudi. Jeseni bodo spet organizirali meritve 
krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. 

Skrb za zdravje prebivalcev KS Plavž

Občina Jesenice obvešča, da je Finančna uprava Republike 
Slovenije (FURS) z dnem 16. 5. 2019 odpremila odločbe o 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) za območje občine Jesenice za leto 2019. Zavezan-
cem posameznikom bo FURS odločbe o odmeri NUSZ po-
slal po pošti z navadno vročitvijo. Če zavezanci prvega obro-
ka ne bodo poravnali do datuma, določenega v odločbi, bo 
FURS začel postopek za ponovno vročanje odločb. To po-
meni, da bo zavezanec še enkrat dobil odločbo kot priporo-
čeno poštno pošiljko. Morebitno pritožbo na odločbo o od-
meri NUSZ zavezanec pošlje na Finančni urad RS, spre-
membe podatkov pa uredi na Občini Jesenice.

Obvestilo

OBVESTILO O SPREMEMBI VOLIŠČ  
V OBČINI JESENICE 

Volivce na območju občine Jesenice obveščamo, da je za iz-
vedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski par-
lament, ki bodo 26. 5. 2019,  treba spremeniti sedeža dveh 
volišč in sicer: 

 Volišče Sava 3 bo na novi lokaciji: Osnovna šola Prežihov 
Voranc, Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice (prej bivši Čavs bar, 
Cesta Toneta Tomšiča 70 A) 

 Volišče Javornik-Koroška Bela 3 bo na novi lokaciji: 
Delav ski dom J. in A. Pibernik, Cesta Borisa Kidriča 37c, Slo-
venski Javornik (prej Frizerski studio Alma, Slovenski Javornik, 
Cesta Janeza Finžgarja 5b, Jesenice). 

 Majda Čebulj,
 predsednica Okrajne volilne komisije Jesenice 
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Urša Peternel

Ob svetovnem dnevu knjige 
je v Občinski knjižnici Jese-
nice potekala predstavitev 
knjige Tista lepa leta legen-
darnega alpinista Rada 
Kočevarja z Jesenic. Z 
avtorjem knjige in soavtori-
co ter urednico Mojco Vol-
kar Trobevšek se je pogo-

varjala Saša Mesec, kustosi-
nja Slovenskega planinske-
ga muzeja. Knjiga je izšla 
pri Planinski zvezi Sloveni-
je in je doživela že ponatis, 
v njej pa Kočevar, ki je bil 
eden najboljših povojnih 
alpinistov, obuja spomine 
na svoja najlepša alpinistič-
na leta. Plezal je tako doma 
kot v tujini, zlasti v Central-
nih Alpah. Seznam vzpo-
nov je impozanten, še toli-
ko bolj, če vemo, da so bili 
opravljeni v dobi živilskih 
nakaznic, "muzejske" alpi-
nistične opreme, vlakov in 

starih koles ... Zadnji evi-
dentirani vzpon je opravil 
leta 1972, po končani alpi-
nistični poti pa je ostal deja-
ven kot gorski reševalec, 
alpinistični inštruktor, gor-
ski vodnik in planinski pre-
davatelj. Od leta 1964 živi 
na Jesenicah, kot učitelj 
geografije je najprej pouče-
val v Kranjski Gori, nekaj 

časa na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja na Jesenicah, zatem 
pa na Srednji trgovski šoli v 
Kranju, kjer se je leta 1991 
tudi upokojil. 
Tudi v visoki starosti – lani 
je dopolnil devetdeset let – 
pa je ohranil športnega 
duha. Vsako jutro telovadi, 
vozi sobno kolo, še smuča in 
kolesari. Na predstavitvi na 
Jesenicah se je brez težav 
spomnil svojih nekdanjih 
učencev, ki so se udeležili 
prireditve. Le dan zatem pa 
se je z geografi podal na 
potovanje po Sardiniji ...

Alpinizem v času 
nakaznic in koles
Na Jesenicah so predstavili knjigo Rada 
Kočevarja Tista lepa leta.

S predstavitve knjige na Jesenicah
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V MERCATOR CENTRU NA JESENICAH 
OD PONEDELJKA DO SOBOTE od 8. do 20. ure / Tel.: 04 58 31 187 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

Pri nas dobite tudi:

- male živali
-  akvarijske in  

ribniške ribe
-  izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO – oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

ZELO UGODNO
ROYAL CANIN FIT 32  

N&D 12 kg -10 %
53,45 € = 48,10 €
VRHUNSKA HRANA ZA PSA
60 % PIŠČANČJEGA MESA,  
20 % SADJA IN ZELENJAVE,  
20 % BUČE  
 VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     

BOSCH 15 kg -10 %
35,80 € = 32,22 €
ODLIČNA SUPER PREMIUM   
HRANA ZA PSA, BREZ ŽIT, Z RIBO 
IN DODATKOM ZA SKLEPE

TOKRATNI NASVET:
PRAVOČASNO ZAŠČITITE SVOJEGA PSA IN MAČKO  
PROTI BOLHAM IN KLOPOM!     
-  UČINKOVIT VISOKOFREKVENČNI ODGANJALEC  

(DELUJE do 12 MESECEV) 16,30 € -10 %  14,67 €                                                              
- UČINKOVITE AMPULE  (DELUJE 1 ali 3 mesece) od 2,80 € dalje                                   
- INSEKTICIDNE OVRATNICE od  4,56 € dalje                                                           
- INSEKTICIDNI ŠAMPONI od  5,99 € dalje                                                                   
- INSEKTICIDNI POSIPI od  3,89 € dalje                                                   

VSAK MESEC DRUGE VRSTE HRANE V AKCIJI.     

TRANSPORTNI BOKSI -10 %  
OD 19,30 € NAPREJ  

VSEH VRST IN VELIKOSTI  
(ogled na www.aro.si )

PRIMERNI ZA V AVTO,  
ZA KOČO NA DOPUSTU.    

HRANA    
ZA MAČKE

KVALITETNA IN 
ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA 
1 kg SAMO 
7,50 €   

KUPON -10 % 
VELJA ZA ENKRATNI 
NAKUP  IZDELKOV  

V MAJU. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ODREŽI IN PRINESI!

ZELO UGODNO  
TASTE OF THE WILD 
13 kg 45,75 € 
VRHUNSKA HRANA  
ZA PSA  
BREZ ŽIT, DO 80 % MESA

Urša Peternel

V soboto je bila na odru 
jeseniškega gledališča na 
ogled premiera predstave 
Video klub v izvedbi zased-
be Gledališki biser. Sestav-
ljajo jo igralci s posebnimi 
potrebami gledališke sku-
pine CUDV Radovljica in 
uveljavljeni igralci Gledali-
šča Toneta Čufarja Jeseni-
ce. 
Po lanski več kot uspešni 
predstavi Jasna stvar je reži-
serka in mentorica Nika 
Brgant tokrat priredila tekst 
Gorana Glivića Video klub, 
v 45-minutni predstavi pa 
nastopajo Tadej Kramber-
ger, Ivan Berlot - Taubi, 
Danila Koselj, Olja Šest, 
Gašper Stojc, Matjaž Tibola 
in Dominik Vončina. 
Kot je povedala Nika 
Brgant, je sodelovanje z 
osebami s posebnimi pot-
rebami zelo dragoceno, saj 
se igralci učijo eden od dru-
gega, si pomagajo in se 
spodbujajo. V predstavi v 
glavni vlogi blesti Tadej 
Kramberger, ki je pokazal 
izredno voljo, koncentraci-
jo in igralski talent, naučiti 

se je moral veliko besedila, 
z Niko pa sta nekajkrat 
tedensko vadila tudi indivi-
dualno. Sicer pa so se vaje 
začele februarja in so pote-
kale na odru jeseniškega 
gledališča. Kot je dejala 
Nika Brgant, so tudi na ta 
način varovanci CUDV 
Radovljica pokazali izredno 

samostojnost, saj so na vaje 
prihajali sami, z avtobu-
som. "Žal je nekaj igralcev 
CUDV Radovljica od začet-
ka priprav odnehalo, zdaj 
pa upam, da jim bo velik 
aplavz in uspeh predstave 
spodbuda, da se nam spet 
pridružijo prihodnje leto," 
je dejala Nika Brgant.

Ob tem velja ponoviti besede 
igralca in koreografa v pred-
stavi Gašperja Stojca, ki je lani 
dejal, da ne gre za igralce s 
posebnimi potrebami, temveč 
s posebnimi prednostmi ...
Po sobotni premieri si bo 
predstavo na Jesenicah 
mogoče ponovno ogledati 
23. maja.

Video klub na odru
Igralci s posebnimi potrebami CUDV Radovljica in uveljavljeni igralci GTČ Jesenice so letos pripravili 
predstavo Video klub.

Igralci v predstavi sedijo na stolih in gledajo v eno točko. Gledajo film. Glavni igralec jih 
pri tem moti ... Liki so nastali z improvizacijskimi vajami, kjer so igralci izhajali iz sebe in 
zato je v predstavi veliko osebnih izkušenj in izpovedi.

V galeriji Kosova graščina je do 2. junija na ogled razstava 
Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja: 
Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941–1945. Gre 
za gostujočo muzejsko razstavo Filozofske fakultete v Lju-
bljani, ki je nastala v okviru raziskovalnega projekta, v kate-
rem ekipa zgodovinarjev in geografov preučuje nastanek in 
potek okupacijskih meja ter življenja ob njih. Pripravili so 
jo Božo Repe, Neli Ajlec, Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Boži-
dar Flajšman, Darja Kerec, Attila Kovacs, Peter Mikša, 
Maja Vehar, Manca Volk Bahun in Matija Zorn. Razstavo 
je s predavanjem predstavil eden izmed avtorjev docent 
dr. Peter Mikša.

Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi ...

Razstava v Kosovi graščini / Foto: Gorazd Kavčič

Aprilska gostja v Razstavnem salonu Viktorja Gregorača pri 
DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela je 
bila Ševala Kovač z Jesenic z razstavo izdelkov iz brušenega 
stekla. Že v šoli je imela rada likovni in tehnični pouk, kasne-
je se je začela zanimati za različne zvrsti umetnosti. Od leta 
1995 naprej ustvarja izdelke iz dasmase in žganega lesa. 
Navdušila jo je tehnika izdelave mozaikov, najbolj resno pa 
se je lotila upodabljanja na steklo. Kot je povedala, je to 
zahtevno delo, ki terja veliko znanja, volje in energije, nekaj 
pa stavi tudi na svoj talent. Z izdelki iz brušenega stekla se 
je predstavila že v Mojstrani in na Jesenicah, na Slovenskem 
Javorniku pa je to njena druga razstava. Ševala Kovač se 
ukvarja še z drugimi dejavnostmi, med drugim že več let 
sodeluje v gledališki skupini AKSA in vodi odprtja razstav.

Umetnine iz brušenega stekla

Ševala Kovač
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Z vami že 25 let

Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 5. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA

Matjaž Klemenc

Zadnjo tekmo v Alpski ligi so 
jeseniški hokejisti odigrali 9. 
aprila. Zgodba je znana. V 
peti tekmi jim je proti Puster-
talu zmanjkalo nekaj sreče, 
da bi se pridružili Olimpiji v 
finalu. Ta je v polfinalu pre-
magala Lustenau in ligo na 
koncu tudi osvojila. Jeseniča-
nom je, kar se tiče rezultat-
skega popravka, ostal le še fi-
nale državnega prvenstva. Ja-
sno je bilo, da se bo ta začel 
šele, ko bo Olimpija končala 
finale Alpske lige. Hokejska 
zveza Slovenije je podala štiri 
možne scenarije. Ker je 
Olimpija v finalu Alpske lige 
igrala sedem tekem, je preo-
stal najkrajši – dve tekmi. 
Le dve tekmi finala je tudi 
najkrajši scenarij v zgodovi-
ni slovenskega hokeja. V fi-
nale z Olimpijo Jeseničani, 
kar se tiče medsebojnih te-
kem v letošnji sezoni, niso 
odšli z najboljšo popotnico. 
V rednem delu Alpske lige 
so izgubili z 0 : 4, 3 : 4, 3 : 4 
in 3 : 5. Dodali so še poraz v 
finalu pokala (1 : 2) in na Po-
letni ligi (0 : 2). Vseeno pa je 
treba vedeti, da smo videli 
dva povsem različna obraza 
Jesenic v letošnji sezoni. Je-
senice do 36. kola, ko so 
doma izgubile z 1 : 3 z Luste-
nauvom, in Jesenice v nada-
ljevanju. 
V Alpski ligi so od 37. kola 
naprej in v končnici dosegle 
dvanajst zmag in tri poraze 
(s Pustertalom). V držav-

nem prvenstvu eno zmago 
in en poraz. Žal sta bila po 
en poraz v vsaki konkurenci 
odločilna, da niso naredile 
odločilnega koraka. 
Finale državnega prvenstva, 
ki se je začelo 14 dni po za-
dnji tekmi s Pustertalom, so 
tekmovalci odprli odlično. V 
dobro zapolnjeni Dvorani 
Podmežakla so v letošnji se-
zoni prvič na kolena spravili 
Olimpijo. Zmaga s 4 : 2 je 
bila dobra popotnica za go-
stovanje v Tivoliju. V Lju-
bljani je bilo vse pod kontro-

lo. A le do zadnjih dvajsetih 
minut. Te so popolnoma 
pripadle Olimpiji. Deset mi-
nut pred koncem je bil re-
zultat enak kot na prvi tekmi 
na Jesenicah – 4 : 2. Po "sla-
lomu" Jezovška, ki je v lan-
ski sezoni še nosil rdeči 
dres, je Olimpija dosegla še 
peti zadetek in se zaradi 
boljše razlike v obeh tekmah 
veselila naslova. 
»Prekratki smo bili na obeh 
frontah. Mogoče je bila naj-
večja razlika v samozavesti, 
če bi primerjal Olimpijo z 

nami. Dolgo smo čakali 
zmagovalno mentaliteto, na-
šli smo jo, a smo bili prekrat-
ki v Brunicu v najbolj ključ-
nem delu. Danes pa očitno 
tudi. Ne znam točno poveda-
ti, zakaj. Ko smo šli po drugi 
tretjini nazaj ven, je bilo vi-
deti vse v redu, potem pa nas 
je gol Zajca odrezal, samoza-
vest je padla in smo čisto po-
niknili. Premalo je bilo zma-
govalne miselnosti, zakaj 
smo jo izgubili, pa ne znam 
povedati," je po drugi finalni 
tekmi povedal trener Marcel 
Rodman. Rodman bo v na-
slednji sezoni trener na Ma-
džarskem, v Miskolcu.  
Jeseničanom za trud pred-
vsem od prej omenjenega 
37. kola dalje ne gre nič za-
meriti. Vseeno pa ostaja gre-
nak priokus, saj se je sezona 
končala brez lovorike.

Sezona se je končala 
brez lovorike
Rezultatsko je bila letošnja sezona za člansko hokejsko ekipo Jesenic neuspešna. Ustavili so se v 
finalu slovenskega pokala in državnega prvenstva in v polfinalu mednarodne Alpske lige.

Trener Marcel Rodman se je po državnem prvenstvu poslovil, v naslednji sezoni bo trener 
v Miskolcu na Madžarskem. / Foto: Tina Dokl

Dva naslova državnega prvaka so Jeseničani 
dosegli v mlajših selekcijah. Prvaka sta postali 
selekciji U18 in U12. Omeniti velja še selekcijo 
U20, ki je v finalu EBYSL-20 morala priznati 
premoč madžarski ekipi Fehervar. 

Prstomet

Štirikrat remi
Po dveh uvodnih remijih so prstometaši Jesenic, v lanski sezo-
ni zmagovalci prve moške lige, še dvakrat remizirali. V tretjem 
kolu so igrali 3 : 3 z ekipo Rokce. Zmage so prispevali Marko 
Hočevar, Bogdan Finžgar in Jože Klobučar. Rezultat so pono-
vili proti ŠDP Lesce (Marko Hočevar, Bogdan Finžgar, France 
Šolar). Po štirih tekmah so Jeseničani četrti s štirimi točkami. 

Športno plezanje 

V Celju prva tekma za državno prvenstvo
V Celju so se športni plezalci pomerili v hitrostnem pleza-
nju. Tekma je štela za državno prvenstvo in je bila uvodna 
na tem tekmovanju. Jeseničani beležijo dve uvrstitvi med 
prvo deseterico. Pri cicibankah je bila Špela Fister šesta, pri 
mlajših deklicah pa Tinka Rakar osma.

Športne igre 

Športne igre Jesenic so se dobro prijele
Zavod za šport Jesenice je organizator Športnih iger na Je-
senicah. Pobližje si poglejmo, kako se je končalo pri nami-
znem tenisu, kegljanju, odbojki in košarki. Vrstni red v na-
miznem tenisu ekipno: 1. TVD Javornik - Koroška Bela, 2. 
DU Javornik - Koroška Bela, 3. Gostilna pri Marički, 4. Rado-
vljica, 5. Max bar, 6. Stiroporček Gasser, 7. MDI Jesenice, 8. 
TVD Žirovnica, 9. NTK Jesenice. V posamezni konkurenci je 
v prvi skupini slavil Rajko Gajič. V drugi skupini je bil naj-
boljši Janez Bohinc. V dvojicah sta zmagala Sergej Krajzelj 
in Drago Filipaj. Ekipni vrstni red na kegljanju: 1. DU Javor-
nik, 2. Vdrževanje Grilc, 3. Odpisani, 4. Fasade Prima, 5. 
Dali šport, 6. DI Jesenice, 7. Murke, 8. DU Mavrice. Vrstni 
red odbojke: 1. Bazooka, 2. Max bar, 3. Octopus, 4. Tosidos, 
5. Outdoor Slovenia, 6. LABirint by Expiriment, 7. Rožice. V 
košarkarski ligi so nastopile le tri ekipe. Končni vrstni red: 1. 
Junaki M, 2. Proteini.si, 3. Proteini.si 2.

Judo

11. Pokal Gemone
Judo sekcija Partizan Jesenice se je udeležila 11. Pokala Ge-
mone v Italiji. Nastopilo je okrog 70 judoistov iz Italije, Av-
strije in Slovenije. Pobližje si poglejmo uvrstitve Jeseničanov 
na stopničke. 1. mesto: Lidija Hering, Tine Klinar, Lovro Ko-
šir, Nik Branc, Tevž Mencinger, Lan Klukovič, Uroš Vukelič, 
Žiga Razingar; 2. mesto: Mark Alex, Žiga Luka Brestovac; 3. 
mesto: Aljaž Hering, Andraž Mencingar, Jan Krištof Huber.

Nogomet

Po visoki zmagi dva visoka poraza
V 16. kolu so jeseniški nogometaši doma s 7 : 0 premagali 
Velesovo. Po tri zadetke sta dosegla Džafič in Varmaz. En-
krat je bil uspešen Buvač. Žal niso nadaljevali v visokem 
ritmu. Sledila sta dva poraza z 0 : 4, in sicer v gosteh proti 
Bitnjam in doma z ekipo Šobec Lesce. Na vrhu prve gorenj-
ske lige je Bohinj s 43 točkami. Ekipa SIJ Acroni Jesenice je 
sedma s 23 točkami. Jutri Jeseničani gostujejo pri Britofu.

Mali nogomet

Biser-Fasaderstvo Kumalič deli prvo mesto
V medobčinski malonogometni ligi Radovljica igra pet ekip 
iz jeseniške občine. V skupini A zelo dobro kaže ekipi Biser-
-Fasaderstvo Kumalič, ki je skupaj z ekipo TVD Partizan Be-
gunje na prvem mestu. Ekipa Hrušica-Fitnes O2 Jesenice je 
deveta. V skupini B so Lipce devete, v skupini C pa Venezzia 
peta in Team orange osmi. 

Šport na kratko
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Urša Peternel

Na letošnjem državnem 
prvenstvu v curlingu so se 
ponovno odlično odrezali 
igralke in igralci Curling klu-
ba Jesenice. Med moškimi 
ekipami so državni prvaki 
postali igralci jeseniške ekipe 
Team Sever, ki so jo sestav-
ljali Štefan Sever, Noel Gre-
gori, Simon Langus ter Mitja 
Resman. Tudi ostale jeseniš-
ke ekipe so se odrezale odlič-
no: peti so bili Modeli, sed-
mo mesto je zasedla ekipa 
Polar bears in deseto ekipa 
Rolling Stones.
Med ženskimi ekipami je 
mlada in zelo ambiciozna 
jeseniška ženska ekipa Ice 
devils (Liza Gregori, Lea 
Žemlja, Ajda Zaveljcina, 
Maja Kučina in Jera Aideen 
Schiffrer) osvojila drugo 
mesto ter naslov ženskih 
podprvakinj. Izkušena ekipa 
jeseniških Ledolomilk je bila 
četrta. 
Obe zmagovalni ekipi sta 
sestavljeni iz članov oziroma 
članic, ki še vedno nastopajo 

tudi v mladinski konkurenci. 
Jeseniške ekipe so se tako 
odlično odrezale tudi na mla-
dinskem državnem prvens-
tvu v curlingu. Po zaslugi 
trenerke Eve Sever so mladi 
igralci izjemno napredovali 
in tako v moški kot ženski 
kategoriji osvojili naslov 
državnih prvakov. Med mla-
dinci je naslov osvojila ekipa 

Team Sever, tretja je bila eki-
pa Polar bears. Nastopila je 
tudi nova in mlada ekipa 
Jesenice, ki je zasedla peto 
mesto.
V kategoriji mladink je zma-
gala jeseniška ekipa Ice 
devils, odlično tretje mesto 
pa je zasedla ena izmed naj-
mlajših ekip v Sloveniji – eki-
pa Ice angels. 

Nizajo naslove 
državnih prvakov
Člani Curling kluba Jesenice so po rezultatih v vrhu slovenskega curlinga.

Team Sever, prvaki v članski ekipi

Matjaž Klemenc

Niste doma z Jesenic, pa ste 
se vseeno odločili za hokej. 
Zakaj?
"Ključno je bilo to, da sem 
bil na začetku osnovne šole 
v razredu z Lovrom Rodma-
nom, bratom Marcela in 
Davida Rodmana. Nekje pri 
šestih letih sva bila skupaj 
na tekmi in po njej sva sku-
paj obiskala jeseniško član-
sko garderobo. Sam hokej in 
obisk garderobe sta me tako 
navdušila, da sta mi starša 
že dan po tekmi kupila 
drsalke in me kmalu za tem 
vpisala v jeseniško hokejsko 
šolo. Začetki niso bili težki, 
saj jeseniška hokejska šola 
dela izredno kvalitetno. Ob 
tem sem imel hokej zelo rad 
in tako je ostalo do danes."

Kot mnogi mladi slovenski 
hokejisti ste tudi vi pred 18. 
letom odšli v tujino. Igranje 
v Beljaku je bila zagotovo 
odlična izkušnja?
"V Beljak sem šel pri 16 
letih, saj se na Jesenicah ni 
igrala mladinska liga, le liga 
do 18 let. V Beljaku so mi 
dali zagotovilo, da bom lah-
ko igral za ekipi U18 in 
U20. Izkušnja igranja v Avs-
triji je bila odlična, a po dru-
gi strani zelo naporna. V 
prvi sezoni so me vsak dan 
vozili na trening. S priho-
dom Urbana Avsenika so si 
moji in njegovi starši poraz-
delili vožnjo. V nadaljevan-
ju, ko sem stanoval v Belja-
ku, je bilo vse veliko lažje." 

Je bilo kaj možnosti, da zai-
grate za njihovo člansko eki-
po, ki nastopa v ligi EBEL?
"Igral sem zelo dobro in bil 
dve leti v ekipi najboljši stre-
lec. Kljub temu so bili neka-
teri z veliko manj točkami 
od mene veliko bolje zapisa-
ni. Sem bil pač tujec. S član-
sko ekipo sem opravil kar 
nekaj treningov, žal pa 
nisem dobil priložnosti, da 
bi z njimi odigral tekmo. 
Dali so me vedeti, da bom 
težko dobil priložnost, da bi 
zaigral za člansko ekipo. Ni 
mi preostalo drugega, kot da 
sem se vrnil na Jesenice."

Ste bili zadovoljni s pogoji v 
Beljaku?
"Pogoji so bili dobri, saj je 
bilo priskrbljeno za komple-
tno opremo. Kvalitetni so 
bili tudi treningi. Naučil 
sem se hokejskih izrazov v 
nemščini, večinoma pa sem 
se sporazumeval z angleš-
kim jezikom." 

Člansko ekipo ste prvič 
okusili na Jesenicah. Je bil 

težak zadnji prestop v kate-
goriji?
"Sploh ne. Kot sem že prej 
omenil, sem opravil kar 
nekaj treningov s člani 
VSV, ki so bili zagotovo 
boljše kvalitete kot soigralci 
pri Jesenicah. Malce razlike 
sem začutil na prvi članski 
prijateljski tekmi z madžar-
sko ekipo, a je šlo brez 
posebnih težav."

Z Jesenicami imate že dva 
naslova državnega prvaka. 
V letošnji sezoni se je ekipa 
pod taktirko Marcela Rod-
mana, ki je zamenjal Gabra 
Glaviča, dvignila. Prišli so 
rezultati, a žal ste bili na 
dveh odločilnih tekmah, s 
Pustertalom v AHL in 
Olimpijo v državnem 
prvenstvu, "prekratki".
"Letošnja sezona je bila za 
nas turbulentna. Odlično 
smo jo odprli, z zmago z 8 : 
1 proti Cortini in vsi so nas 
videli visoko, a žal ni bilo 
tako. Zgodilo se je kar nekaj 
porazov. Glavni razlog zan-
je vidim v naši neučinkovi-
tosti. Na srečo se nam je po 
porazu z Lustenauom doma 
le odprlo, saj smo do konca 
rednega dela dobili štiri tek-
me. V končnici smo brez 
težav izločili Vipiteno. V šti-
rih tekmah brez poraza 
smo izločili še Asiago in 
potihoma se je začelo raz-
mišljati, da bi se lahko uvr-
stili tudi v finale. Polfinalne 
tekme s Pustertalom so bile 
res izenačene. Škoda, da 
nam ni uspelo zmagati na 
četrti tekmi, ko smo igrali 
doma, saj bi si z zmago pri-
igrali finale. O finalistu so 
odločale malenkosti. Glede 
državnega prvenstva mi je 

žal, da sta se igrali samo 
dve tekmi, a zaradi pomanj-
kanja časa ni šlo drugače. 
Odigrali smo dobro tekmo 
doma in štirideset minut v 
Tivoliju. Na vprašanje, 
zakaj smo razpadli v zad-
njih dvajsetih minutah 
finala proti Olimpiji, 
nimam odgovora."

Igranje pod vodstvom Gab-
ra Glaviča in kasneje pod 
vodstvom Marcela Rodma-
na?
"Ko je prišlo do menjave tre-
nerja, sem imel kar nekaj 
pomislekov, a je to dobro 
zame, saj sem pri Glaviču 
dobil kar nekaj priložnosti. 
Na koncu se je izkazalo, da 
sem pri Rodmanu igral še 
nekaj več. Po poškodbi Luke 
Kalana sem igral v napadu z 
dvema odličnima igralcema, 
Davidom Rodmanom in 
Phillipom Paradisom, in pri-
ložnost odlično izkoristil. 
Mojo dobro igro je poudaril 
tudi trener Marcel Rodman 
in po njegovem mnenju sem 
letos naredil korak naprej."

Kje so vaše prednosti in kje 
slabosti?
"Moji prednosti sta hitrost 
in borbenost. Po drugi stra-
ni moram bolj razmišljati o 
igri v obrambi. Še ko smo v 
obrambni poziciji, včasih 
začnem že prehitro razmiš-
ljati o napadu. Lahko mirno 
rečem, da sem se v končnici 
v tem segmentu popravil."

Želja v hokeju za naprej?
"Zdaj čakam, kaj se bo zgo-
dilo na Jesenicah. V priho-
dnosti si želim okusiti tudi 
igranje v tujini na članskem 
nivoju."

Odliki hitrost  
in borbenost
Enaindvajsetletni Blaž Tomaževič iz Žirovnice, član HDD SIJ Acroni 
Jesenice, nase opozarja s hitrostjo in borbenostjo.

Blaž Tomaževič
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Urša Peternel

Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Jesenice je s 
slovesnostjo v dvorani jese-
niškega gledališča obeležila 

pol stoletja delovanja. A kot 
je poudarila predsednica 
Henrika Zupan, začetki or-
ganiziranega združevanja 
obrtnikov na Jesenicah se-
gajo že 65 let nazaj, v leto 

1954, ko je bilo ustanovlje-
no Obrtniško kulturno dru-
štvo Jesenice. Danes ima 
zbornica 264 članov iz ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica (od Rateč do 
Rodin), članstvo je prosto-
voljno in se zadnja leta zno-
va povečuje. 
"Naše poslanstvo je pomoč 
obrtnikom in podjetnikom 
z organizacijo izobraže-
vanj, usposabljanj in semi-
narjev, s specialističnim 
svetovanjem na različnih 
področjih, informiranjem 
o novostih …" je dejala Zu-
panova in dodala, da je po-

sebno pomembna tudi 
skrb za varovanje interesov 
obrtnikov, da jih sliši poli-
tika, ki oblikuje zakonoda-
jo. Je pa opozorila, da bi 
država več pozornosti mo-
rala nameniti tudi spodbu-
janju mladih za obrtniške 
poklice in sistema vajeni-
štva, saj zadnja leta kadra v 
obrti primanjkuje. Zato so 
v zbornici še posebej pono-
sni na obrtnike in podje-

tnike, v katerih se tradicija 
prenaša iz roda v rod, ki so 
jim podelili tudi priznanja. 
Ta so prejeli tudi člani, ki 
dejavnost opravljajo deset, 
dvajset, trideset, petintri-
deset in več let.
Slovesnosti sta se udeležila 
tudi državni sekretar za 
malo gospodarstvo Franc 
Vesel in podpredsednik 
Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije Ivan Meh, ki 

je območni zbornici pode-
lil zlati pečat 2019, nekda-
nji dolgoletni sekretarki 
Vilmi Hribar pa bronasti 
ključ.
Slovesnosti so se udeležili 
tudi župani občin Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica, 
za glasbeni del je poskrbel 
Gajst'n Band, po uradnem 
delu pa so si udeleženci 
ogledali gledališko uspešni-
co Petelinji zajtrk. 

Jubilej jeseniških obrtnikov
Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice je obeležila pol stoletja delovanja in 65 let organiziranega združevanja obrtnikov na Jesenicah.

Ob jubileju so podelili priznanja članom, ki dejavnost opravljajo deset, dvajset, trideset, 
petintrideset in več let ter priznanja za nadaljevanje tradicije iz roda v rod. 

Od leta 1954, ko je bilo ustanovljeno Obrtniško 
kulturno društvo Jesenice, se je zvrstilo več 
predsednikov, prvi je bil Zdravko Kavčič. 
Slovesnosti so se udeležili tudi nekateri od 
dosedanjih predsednikov, med njimi Franc 
Vavpotič, Peter Muhar, Janja Dolhar, Tomaž 
Tom Mencinger, Niki Zima ...

Podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Ivan Meh je območni zbornici 
podelil zlati pečat 2019, nekdanji dolgoletni sekretarki Vilmi Hribar pa bronasti ključ. 

 F
o

to
: G

o
ra

zd
 K

av
či

č

Na seznamu legendarnih 
ustvarjalcev časa v mestu 
Jesenice se ni znašel zgolj 
slučajno. Štiriinosemdese-
tletni Franc Vavpotič je 
osebnost, ki zagotovo zaslu-
ži nekaj širše pozornosti. 
Desetletja je na svoj način 
vpet v razvoj mesta in celo-
tne občine, izstopa njegov 
poklic obrtnika, velik in po-
memben je njegov prispe-
vek pri organizacijskem 
delu. Bil je med pobudniki 
in ustanovitelj takratnega 
Obrtnega združenja Jeseni-
ce pred 65 leti. Skupaj z 
drugimi obrtniki je oral po-
membno ledino pri uvelja-
vljanju zasebne obrti, za 
dosego pravic, velikokrat 
prek težkih birokratskih 
ovir. Skozi vse so ga vodile 
delavnost, volja, sposobnost 
stvari obrniti na bolje. "Z 
obrtjo se je ukvarjal že moj 
oče, še v takratni Kranjski 
industrijski družbi," se da-
nes spominja Franc. "Ker 
so tam imeli konje, je kot 
zotlar delal komate in dru-
go opremo zanje in jerme-
na za vole. Že kot mlad fant 
sem mu pomagal, rad sem 
delal. Dejal mi je: 'Še ti se 

primi tega kaj boš delal dru-
god.' Med vojno smo delali 
za partizane, komašne, tor-
bice in nahrbtnike. Po osvo-
boditvi sem sicer naredil 
dva razreda gimnazije na 
Jesenicah, potem pa sem 
upošteval očetov nasvet. 
Ker na Jesenicah ni bilo 
ustrezne šole za to, učili 
smo se skupaj z mizarji, 
sem potem moral še dve 
leti hoditi v Ljubljano, prav 

v šolo za tapetnike. Kasneje 
sem naredil še mojstrski iz-
pit."
Zanimivo je, da je bil Franc 
vso delovno dobo in še malo 
čez edini obrtnik tapetnik 
na Jesenicah in tudi širše 
naokoli. V številnih objek-
tih, zasebnih hišah so njego-
vi izdelki, pohištvo, kavči, 
vzmetnice. "Največ sem de-
lal za hotele v Kranjski Gori, 
predvsem za Larix in Pri-
sank. Kasneje smo začeli 
polagati tapison in podobna 
dela. V domači delavnici 
sem delal tudi različna po-
pravila. Včasih se je ljudem 
še splačalo preobleči kavč, 
potem je bilo to predrago."
Biti obrtnik je bilo v nekda-
njih časih kar pogumno, po-
sebej ob železarni, ki je tiso-
čem dajala kruh. "Res je bilo 
težko, obrtniki tudi nismo 
bili preveč čislani. Sami 

smo si morali izboriti pravi-
ce. Plačevali smo davek, ali 
si imel za hrano ali ne, obči-
ni si moral odvesti dajatve. 
To nas je spodbudilo, da 
smo se organizirali, strnili 
in ustanovili združenje. 
Delo je bilo obsežno, naloge 
zahtevne. Dva mandata sem 
bil predsednik jeseniškega 
združenja. Dosegli smo, da 
smo bili pokojninsko zava-
rovani. Družina me je pod-
pirala, čeprav me je žena 
Jožica včasih oštela, da sem 
več zunaj kot pri svojem 
delu v delavnici." 
V družini Vavpotič, lahko 
zapišem, gre obrt res iz roda 
v rod. "Ko sem se upokojil, 
je moje delo prevzel sin 
Blaž. V Kranju se je izučil, 
dve leti je pri meni v delav-
nici na Jesenicah opravljal 
tapetniška dela. Ker ni bilo 
pravega kruha in ni videl 

prihodnosti, se je odločil za 
polaganje materialov. Nada-
ljeval je v Ljubljani, kjer se-
daj dobro in uspešno dela. 
Prav zdaj si je uredil nove 
poslovne prostore. Ponosen 
sem nanj, sva v dobrih od-
nosih, vedno mi pomaga."
Franc je ob vsem delu našel 
tudi kaj prijetnejšega zase in 
za družino. Rad je planina-
ril, hodil na pohode z jeseni-
škimi upokojenci, do po-
škodbe je veliko smučal, 
tudi s sinom Blažem. Z 
ženo Jožico imata veliko za-
slug, da je njuna vnukinja 
Anja Klinar danes vrhunska 
plavalka. Je pravi Jeseničan, 
vsa leta nekako vpet tudi v 
razvoj mesta, ki ima letos 
devetdeset let: "Mesto se je 
razvilo, povsod je viden na-
predek. Včasih je bila glavna 
ulica skozi Jesenice ozka, ob 
njej drevored s kostanji. Se-
danja Tomšičeva ulica je 
bila le malo dlje od naše 
hiše, sedaj sega do Sloven-
skega Javornika. Imamo čist 
zrak, dobro vodo – kot je tre-
ba. Z Jožico nama je tukaj 
lepo, ne moreva se pritože-
vati, tudi na kakšno priredi-
tev greva rada skupaj. 

Franc Vavpotič – obrt iz roda v rod

Franc Vavpotič je bil med 
pobudniki in ustanovitelji 
takratnega Obrtnega 
združenja Jesenice pred  
65 leti. 

Janko Rabič
Zanimivo je, da je bil Franc Vavpotič vso 
delovno dobo in še malo čez edini obrtnik 
tapetnik na Jesenicah in tudi v širši okolici. V 
številnih objektih in zasebnih hišah so njegovi 
izdelki – pohištvo, kavči, vzmetnice.
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Urša Peternel

V aprilu so učenci 3. a razre-
da na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja Jesenice sodelovali v 
čisto posebnem projektu. 
Poimenovali so ga Beremo 
sočne knjige, po besedah 
razredničarke Janke Bergel 
Pogačnik pa je na ta način 
želela otroke še bolj navdu-
šiti za branje. Imeli so tudi 
pomočnico, terapevtsko psi-
čko Honey iz projekta Tačke 
pomagačke, ki je otrokom v 
nahrbtniku prinesla vabilo k 
projektu. Tako so učenci 
vsak ponedeljek odšli v knji-
žnico po debelo, sočno knji-
go, jo čez teden prebrali, 
zatem pa naredili reklamo 
za knjigo še pri sošolcih. 
Obenem so vsi prebrali tudi 
knjigo avtorice Nike Kovač 
Pogumne punce, ki govori o 
življenjskih zgodbah izjem-
nih žensk in človekovih pra-
vicah. Na razredno čajanko 
so zatem povabili tudi star-
še, ki so govorili o tem, kako 
človekove pravice približati 
otrokom. 

In ker je vsak od učencev v 
aprilu prebral štiri debele 
knjige, so si zaslužili nagra-
do: Noč knjige s spanjem v 
šoli. Poleg razredničarke 
Janke Pogačnik Bergel sta 
sodelovali še Elena Vasiljko-
va in Marija Burnik; skupaj 
so za otroke pripravile zani-

mive delavnice z zgodbami 
izjemnih žensk Ivane Kobil-
ce in Alme Karlin. Na tretji 
delavnici pa so učenci s 
pomočjo psičke Honey raz-
mišljali o svoji izjemnosti in 
oblikovali klobučke za pogu-
mne punce. Po večerji jih je 
v sanje pospremila psička 

Honey s smrčanjem, nasle-
dnje jutro pa so do zajtrka 
kar v "posteljah" igrali dru-
žabne igre. 
Potem so pisali vtise, ureja-
li razstavni prostor in poz-
dravili učence, ki so na sre-
dino jutro začeli prihajati v 
šolo ...

Brali so debele,  
sočne knjige
Ker so v aprilu učenci prebrali vsak po štiri debele knjige, so za nagrado lahko prespali v šoli.

Najzabavnejša noč v šoli

Urša Peternel

"Kam se je v poplavi insta 
storyev, čustvenčkov, snap-
chatov, všečkov, srčkanj in 
ognjev izgubila solidarnost? 
Imate kakšno idejo, kako bi 
lahko družba spet postala 
bolj solidarna?" Takole so 
mlade udeležence pozvali k 
razmišljanju o solidarnosti 
organizatorji dogodka Daj-
mo solidarnost zagon, ki je v 
Evropskem tednu mladih 
potekal v Kolpernu na Jese-
nicah. Dogodek sta pripravi-
la zavod Movit v sodelovanju 
z društvom Up z Jesenic, 
udeležence pa je uvodoma 
pozdravil tudi jeseniški 
župan Blaž Račič. 
Kot je dejala Maja Drobne, 
zunanja sodelavka zavoda 
Movit, je dogodek na Jeseni-
cah šesti v vrsti dvanajstih 
dogodkov, ki bodo potekali 
po vsej Sloveniji, sledila pa 
bosta še dva nacionalna 
dogodka. "Lani smo dobili 
program Evropska solidar-

nostna enota, katerega 
namen je spodbujanje soli-
darnosti zlasti med mladi-
mi. Raziskujemo, kako mla-
di vidijo solidarnost in kaj 

jim pomeni, raziskujemo, 
kako lahko skupaj ustvari-
mo bolj solidarno družbo," 
je povedala.
Dogodka so se udeležili 
jeseniški dijaki, zlasti tisti s 
priseljenskim ozadjem, 
predstavniki organizacij in 
tudi nekaj beguncev iz raz-
ličnih držav, ki so zatočišče 
našli v Sloveniji. V delavnici 
Dajem – prejemam – rešu-

jem so se udeleženci skušali 
postaviti v čevlje nekoga 
drugega in skušali razume-
ti, kako je, če si na strani, ki 
potrebuje pomoč, in kako, 
če si na strani, ki pomoč lah-
ko daje. V delavnici, imeno-
vani solidarnostna kavarna, 
pa so mladi izrazili, kaj njim 
pomeni solidarnost in kaj 
lahko stori vsak izmed nas 
za bolj solidarno družbo. 

Ko slišim solidarnost ...
... kaj mi to pomeni? Odgovor na to vprašanje so iskali mladi na delavnici z naslovom Dajmo 
solidarnosti zagon.

Mladi z Jesenic, priseljenci, begunci – multikulturna skupina udeležencev je razmišljala o 
solidarnosti.

In kaj mladim pomeni beseda solidarnost? 
(Dvosmerna) pomoč. Prostovoljstvo. Prijaznost. 
Ljubezen do sočloveka. Sprejemanje. 
Povezovanje med ljudmi. Spoštovanje vseh. 

Na Osnovni šoli Koroška Bela so ob dnevu Zemlje pripravi-
li več aktivnosti. Pri pouku so posebno pozornost namenili 
varstvu okolja: proučevali so globalno onesnaževanje, se 
čudili največjim smetiščem na planetu in ugotavljali, v kako 
čistem okolju živimo pri nas. Zatem so prešli od besed k 
dejanjem. Fantje od šestega do devetega razreda so uredili 
najstarejši del šole. Reciklirali so papir, kovine in uredili zbir-
ko starih učil. Učenci od prvega do petega razreda so čistili 
bližnjo okolico šole, učenke od šestega do devetega razreda 
pa Javornik in preostali del Koroške Bele. Na podružnični 
šoli na Blejski Dobravi so očistili otroško in šolsko igrišče 
ter bližnjo okolico šole. 

Učenci pomagali čistiti okolico

Ob dnevu Zemlje so učenci čistili okolico.

Gimnazija Jesenice je kot ena od prvih osmih srednjih šol v 
Sloveniji prejela certifikat Športnikom prijazno izobraževa-
nje. Certifikat podeljuje Olimpijski komite Slovenije za razvit 
pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju špor-
tnikom prijaznega izobraževanja. Gimnazija Jesenice je edi-
na gorenjska splošna gimnazija s športnim oddelkom, ki 
dijakom športnikom omogoča lažje in uspešnejše usklajeva-
nje šolskih in športnih obveznosti. Posebej so ponosni na 
paraolimpijca Jerneja Slivnika, dijaka športnega oddelka in 
uspešnega športnika – paraalpskega smučarja, ki je primer 
dobre prakse usklajevanja šole in športa.

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Certifikat je prevzela ravnateljica Lidija Dornig.

Tudi Osnovna šola Koroška Bela je bila med sodelujočimi 
na prireditvi Evropska vas, ki so jo pripravili v starem mest-
nem jedru Radovljice. Prireditev je zaključek celoletnega 
projekta, v okviru katerega šolarji spoznavajo evropske drža-
ve. "Cilj projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, 
toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav 
v EU ob hkratnem zavedanju lastne kulturne identitete,« je 
povedala Anita Hrovat, namestnica ravnateljice radovljiške 
osnovne šole, ki zadnjih osem let organizira Evropsko vas. 
»Učenci, dijaki, otroci v vrtcu vse leto sodelujejo pri različ-
nih projektih in ustvarjajo dejavnosti. Podrobno se seznani-
jo z jezikom, nošami, navadami in posebnostmi izbranih 
evropskih držav."

Sooblikovali so Evropsko vas

Učenci so na stojnicah predstavili države članice Evropske 
unije, njihovo kulturo, kulinariko in turistične znamenitosti. 
Ivana Kecman Kordež, Lucia Karo Benko in Lucija Barbara 
Čušin so predstavile Italijo.
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Urša Peternel

"Tehtal sem 124 kilogramov, 
pa sem s pomočjo medicine 
in predvsem trdne volje 
shujšal. Zdaj vztrajam pri 
92 kilogramih. Ko si zadam 
neki cilj, ga hočem doseči. Je 
pa tako, da brez miganja ni 
nič. Danes se počutim bolje 
kot pred dvajsetimi leti, gi-
banje je zame življenje. 
Zdravje si vsak sam prislu-
ži," pripoveduje 71-letni Ser-
gej Dobovišek s Slovenskega 
Javornika, ki se zadnjih 
osem let aktivno ukvarja s 
karatejem in je tudi eden 
najstarejših tekmovalcev v 
tem športu pri nas.
"S karatejem sem se začel 
ukvarjati pred osmimi leti 
skupaj s sinom Mitjem. Vo-
zil sem ga na treninge in ga 

tam čakal, pa mi je trener 
predlagal, naj začnem treni-
rati še sam ..." je povedal o 
svojih začetkih treniranja 
karateja. Oba s 14-letnim si-
nom sta člana kluba MI-KI z 
Jesenic, njun trener pa je 
Mirsad Kovačević. Sergej se 
je takoj začel udeleževati 
tudi tekmovanj, kjer tekmu-
je in niza medalje v katego-
riji veteranov; a zanimivo – 
drugi najstarejši tekmovalci 
v njegovi kategoriji so obi-
čajno skoraj tri desetletja 
mlajši. 
Trenira trikrat tedensko, za 
telesno pripravljenost pa 
skrbi tudi s fitnesom, ki ga 
je uredil kar v domači kleti. 
Tako vsak dan začne s po-
lurno telovadbo, ki ji sledi 
45 minut fitnesa. V zvezek 
natančno zapisuje podatke o 

vadbi, krvnem tlaku, telesni 
teži ... 
Ker trenira predvsem zase 
in za svoje zdravje, mu ni 
pomembno nizanje nazivov 
in pasov. Sam je doslej dose-
gel rumeni pas, še ta mesec 
namerava opravljati izpit za 
oranžnega, a bo s tem izpite 
tudi zaključil, je povedal. 
Sicer pa je Sergej že vse ži-
vljenje glasbenik, znan pod 
imenom Sergio, že več kot 
pol stoletja član zasedbe 
(zdaj dua) Kivado, igra kita-
ro, bendžo in harmoniko. 
Imel pa je, kot je povedal, v 
življenju kar šest poklicev. 
Bil je glasbenik, strugar, 
metalurški delovodja, stroj-
ni tehnik, šofer, upokojitev 
pa je zgovorni Javorničan 
dočakal kot akviziter: proda-
jal je knjige, zavarovanja, 
masažne aparate ... Zdaj je 
že upokojen, a še vedno na-
stopa z duom Kivado, po-
sebno pa je ponosen na naj-
mlajšega sina Mitjo, ki je 
državni prvak v karateju in 
član reprezentance, obenem 
pa tudi odličen mlad glasbe-
nik.

Karateist in glasbenik
Sergej Dobovišek s Slovenskega Javornika je pri enainsedemdesetih letih eden najstarejših tekmovalcev v karateju pri nas. 
Sergej, ki ga vsi poznajo pod umetniškim imenom Sergio, pa je tudi glasbenik – že več kot petdeset let je član zasedbe Kivado.

Sergej Dobovišek je bil na tekmovanju v karateju v Kopru 
najstarejši tekmovalec, kjer so ga slikali z najmlajšo 
tekmovalko – šestletno Tio.

"Karate je eden najlepših športov. Krepi 
samozavest, otroci se učijo spoštovanja, 
discipline ... Nihče od otrok v klubu ni 'otrok 
ulice' ..." pravi Sergej, ki v klubu želi biti zgled 
otrokom.

Na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje (NIJZ) so 
pripravili podatke o zdravju 
prebivalcev v slovenskih ob-
činah, tudi v občini Jesenice. 
Kot kažejo podatki, je v jese-
niški občini bolniška odso-
tnost delovno aktivnih prebi-
valcev trajala povprečno 
20,3 koledarskega dneva na 
leto, v Sloveniji pa 15,3 dne-
va. Odzivnost v Programu 
Svit – presejanju za raka de-
belega črevesa in danke je 
bila 57,2 odstotka, v Sloveniji 
pa 62,7 odstotka. Udeležba v 
Programu Zora – presejanju 
za raka materničnega vratu 
je bila 68,9 odstotka, v Slo-
veniji pa 71,8 odstotka. So pa 
Jeseničani čezmerno prehra-
njeni, kar 64 odstotkov odra-
slih oseb ima indeks telesne 
mase nad mejno vrednostjo 
za čezmerno prehranjenost 
in debelost. Več od sloven-
skega povprečja je tudi no-
vih primerov raka in srčnega 
infarkta. Delež oseb, ki preje-
majo zdravila zaradi poviša-
nega krvnega tlaka, je blizu 
slovenskemu povprečju, za 
sladkorno bolezen pa višji 
od slovenskega povprečja. 
Delež uporabnikov pomoči 
na domu je bil višji od slo-
venskega povprečja. Stopnja 
umrljivosti zaradi samomo-
ra je bila 21 na sto tisoč pre-
bivalcev, v Sloveniji pa dvaj-
set.

Kakšno je zdravje 
Jeseničanov
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LISTA:

PREFERENČNI 
GLAS: 4

Danica Zavrl Žlebir

Osmerico novih poslancev za 
Evropski parlament bomo 
izbirali med 103 kandidati, 52 
je moških, 51 žensk. Za ta 
položaj kandidira sedem 
dosedanjih poslancev, za 
vnovično kandidituro se ni 
odločil le Ivo Vajgl. Kandida-
ture je na Državni volilni 
komisiji (DVK) vložilo 14 
strank in list, sedem so jih 
vložile politične stranke s 
podporo poslank in poslan-
cev, šest politične stranke s 

podporo volivcev, eno pa voli-
vci oziroma skupina volivcev. 
Na kandidatnih listah so kan-
didati iz devetih parlamentar-
nih in štirih neparlamentar-
nih strank ter enega gibanja. 
Nastopa tudi 18 kandidatk in 
kandidatov z Gorenjskega, 
trije tudi z Jesenic. Iz stranke 
SMS je to Miha Rebolj, iz 
stranke LMŠ Irena Joveva, ki 
je tudi nosilka liste, in Alma 
Rekić, kandidatka Levice.
Splošno glasovanje bo torej 
v nedeljo, 26. maja, volivci 
pa lahko volijo tudi predčas-

no, in sicer 21., 22. in 23. 
maja. Spomnimo še na 22. 
maj. Do tega roka morajo 
tisti, ki želijo glasovati izven 
kraja stalnega bivališča, 
bodisi v drugem volilnem 
okraju bodisi pred volilnim 
odborom na svojem domu 
(če zaradi bolezni ne bodo 
mogli na volišče), to sporoči-
ti okrajni volilni komisiji, na 
območju katere so vpisani v 
volilni imenik. Do tega datu-
ma sporočijo svojo namero, 
da želijo glasovati na volišču 
v Sloveniiji, tudi tisti, ki 
nimajo stalnega bivališča v 
Sloveniji, pa bodo na dan 
volitev v Sloveniji in želijo tu 
tudi glasovati.

Evropske volitve
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Janko Rabič

V Planinskem društvu Jese-
nice, ki ima v upravljanju 
znano postojanko na rebru 
pod vrhom Golice, so se le-
tos spet pridružili priredi-
tvam, ki jih v maju, mesecu 
cvetenja ključavnic, organi-
zira Turistično društvo Goli-
ca. Uresničili so idejo, vse 
pohvale vredno! Skozi čas so 
v teh krajih v osrčju Kara-
vank nastajale pesmi znanih 
in tudi neznanih avtorjev. 
Da ne bi utonile v pozabo, 
so v društvu letos izdali knji-
žico, kjer je zbranih nekaj 
značilnih pesmi, ki opevajo 
lepote tega območja, klju-
čavnice, Golico, mlade za-
ljubljence ... Rodovi so jih 
prepevali v Planini pod Goli-
ci, v koči na Golici in na pri-
ljubljenem vrhu. Poleg po-
budnice ideje Maje Perko in 
Branka Klinarja (sicer do-
mačina v Planini pod Goli-
co) iz planinskega društva 
so pri nastanku knjižice so-
delovali še drugi domačini, 
predvsem Darja Jakopič, ki 
ima zbranih kar okoli tristo 
pesmi na omenjeno temo. 
Poleg njenih so v knjižici 
pesmi Anice Ambrožič in 
verzi neznanih avtorjev, ki 

jih je pomagala zbrati Urška 
Lavtar. 
Predstavitev knjižice in dru-
žabni večer z domačini iz 
Planine pod Golico so naj-
prej načrtovali v koči na Go-
lici, zimske razmere so jih 
od tega odvrnile in zares pri-
jetno srečanje se je potem 

zgodilo v dvorani Krajevne 
skupnosti Planina pod Goli-
co. Izzvenelo je kot lep spo-
min na nekdanje čase in v 
želji, naj te pesmi ne pozabi 
in zabriše čas. Branko Kli-
nar je prav za to priložnost 
zbral pevski kvintet, ki je do-
živeto in ob navdušenju 

zbranih zapel nekaj teh pe-
smi. Poleg njega so zapeli 
Anica Ambrožič, Marina 
Svetina, Urška Lavtar in An-
dreja Novak. Svoje je k 
vzdušju dodal harmonikar 
Luka Kosmač, s petjem pa 
so se pridružili še drugi nav-
zoči. 

Naj starih pesmi  
ne pozabi čas
Planinsko društvo Jesenice je izdalo knjižico pesmi, ki opevajo lepote krajev pod Golico.  
Pri nastanku so sodelovali domačini.

Pevski kvintet je doživeto zapel nekaj pesmi. 

Danes, v petek, se bo ob 18. 
uri v Gledališču Toneta Ču-
farja Jesenice začela projek-
cija nagrajenih in sprejetih 
fotografij mednarodne kro-
žne razstave Ljudje sveta 
2019. To je že druga medna-
rodna krožna foto razstava, 
na kateri sodeluje 394 foto-
grafov, ki so v oceno in izbor 
poslali 6500 fotografij. Orga-
nizator je Fotografsko dru-
štvo Jesenice v sodelovanju s 
Photo club Danube. Za kul-
turni del odprtja bodo poskr-
beli učenci Glasbene šole Je-
senice, ob 17.20 uri bo na 
Čufarjevem trgu še koncert 
Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora. Razstava bo 
na ogled tudi v Srbiji, Bolga-
riji in na Slovaškem.

Ljudje sveta 2019

V sredo, 22. maja, ob 19.30 
bo v Občinski knjižnici Jese-
nice v sklopu zaključne pri-
reditve Ta veseli knjižni svet 
gostoval Feri Lainšček. Pri-
reditev so poimenovali Poz-
dravlja vas pesnik, ki ljubi in 
sanja. S pesnikom, pisate-
ljem, dramatikom, scenari-
stom in avtorjem filmskih 
predlog se bo pogovarjala 
novinarka Monika Sušanj.

Pozdravlja vas pesnik, 
ki ljubi in sanja

Urša Peternel

Tretje leto zapored bo Sim-
fonični orkester Jesenice 
pripravil samostojni kon-
cert, ki bo na Jesenicah v 
dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja na sporedu 24. maja 
ob 19.30. Kot je povedala di-
rigentka Natalija Šimuno-
vić, bo koncert začela godal-
na zasedba, tokrat z Istrsko 
suito Alda Kumarja. Sledil 
bo Koncert v C-duru za flav-
to in harfo Wolfganga Ama-
deusa Mozarta. "V našem 
repertoarju se Mozart redno 
pojavlja, saj goji naš violin-
ski starosta Ljubo Kokoši-
nek do njega posebno ljube-
zen, ki nas vsako leto ponov-
no združi na odru in na va-
jah. Letos bomo izvedli ene-
ga njegovih najlepših kon-
certov in hkrati tudi edinega 
za harfo in flavto," je pove-
dala Šimunovićeva. Solistki 
bosta harfistka Leto Križa-
nič Žorž in flavtistka Maša 
Cilenšek. Leto je redna čla-

nica orkestra, Maša pa je z 
orkestrom igrala že v prvih 
simfoničnih poskusih, pri 
opereti Planinska roža. Na 
koncertu se bodo poklonili 
tudi nedavno preminulemu 
Urbanu Kodru in njegove-
mu nepozabnemu Cvetju v 
jeseni. Dirigentsko palico bo 
v roke prijel tudi mladi Ma-
tej Zupančič, ki bo v Masca-
gnijevem Intermezzu poslu-
šalce popeljal v mistično de-
želo. V orkestru sodeluje 
tudi priznani violinist Ro-
man Leskovic, ki je kar 45 
let igral v Slovenski filhar-
moniji. Letos se je v pripra-
ve na koncert vključil tudi 
kot mentor. "Moram reči, da 
na tako krasne otroke že dol-
go nisem naletel. Trdo so 
delali in moja navodila so 
sprejeli dobro, saj so že prej 
ugotovili, da Mozart kljub 
vsej navidezni lahkotnosti 
še zdaleč ni lahek program, 
pač pa trd oreh, ki se lahko 
stre samo z vztrajnostjo in 
znanjem," je povedal.

Koncert jeseniških 
simfonikov

Dirigentka Natalija Šimunovič in mentor violinist Roman 
Leskovic / Foto: Tina Dokl
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 27. maja 2019, na Go
renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni 
na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je TVU PARADA UČENJA NA STARI SAVI. Sponzor je 
Ljudska univerza Jesenice. Nagrajenci so: 1. Veronika 
Dolenc, Jesenice: dežnik in USBključek; 2. Ludvik Mlinar, 
Kranj: zložljiv nahrbtnik, igra spomin in parkirna ura; 3. Son-
ja Ovnik, Šenčur: knjiga Zdravljica in njena pot v svet in igra 
Tangram; 4. Marija Oblak, Hrušica: ožemalnik limon in šal; 
5. Minka Prevodnik, Kranj: peresnica in kalkulator. Nagrade 
boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Najbolje je, da ga pridelamo 
sami na vrtu in ga imamo 
spomladi vedno na razpola-
go, pa še zanesljivo ga ne 
bomo zamenjali z drugimi 
rastlinami. Jaz osebno zau-
pam le čemažu, ki ga sama 
naberem – in to vedno na 
istem področju. Nikoli ne 

uporabljam tistega, ki mi ga 
kdo prinese. 
Svežega in opranega dam 
na kuhinjsko krpo, da se 
osuši. Nato ga sesekljam, 
osolim in dodam oljčno olje. 
Vse dobro premešam. Ko se 
sol raztopi, ga dam v kozar-
čke in shranim v hladilnik, 
kjer zdrži več mesecev. Upo-
rabljam ga namesto česna v 

mnogih jedeh. Domačim in 
gostom najbolj tekne čema-
žev namaz na kruhu, meni 
pa čemaževa juha s krom-
pirjem in korenjem ter 
čemaževi štruklji iz krom-
pirjevega testa. 

Čemažev namaz z 
mladim kajmakom in 
posušenim paradižnikom
Potrebujemo: 1 kozarček 
posušenega paradižnika v olju 
(3 dl), 15 dag mladega kajma-
ka brez konzervansov ali 
namesto njega maslo, smetano 
in mleko, 4 žlice sesekljanega 
čemaža v oljčnem olju.
Priprava: Posušen paradiž-
nik odcedimo. Olje uporabi-
mo za solate. Paradižnik 
narežemo na koščke. Vse 
sestavine zmeljemo v mešal-
niku. Namaz postrežemo s 
kruhom (najboljši je ržen), 
popečenimi kruhki, toastom 
ali nesladkimi palačinkami. 
Tudi kakšna rezina pršuta 
ali dobre kmečke salame se 
prileže zraven. Za dekoraci-

jo in užitek so primerni cve-
tovi in popki. Zelo lep je 
tudi šopek z belimi socvetji 
čemaža in nežno zelenimi 
listi, ki v vazi dolgo zdrži. 

Kruhek s posušenim 
paradižnikom in 
čemažem
Potrebujemo (za pravokoten 
pekač dolžine 30 cm): 40 
dag polnozrnate pirine moke, 
1 žličko soli, 3 dag kvasa, 2–3 
dl mlačne vode, 4 žlice oljčne-
ga olja, 15 dag odcejenega 
posušenega paradižnika v 
olju, 10 sesekljanih čemaževih 
listov in 10–15 dag sesekljanih 
sončničnih ter bučnih semen.
Priprava: Kruh zamesimo s 
kvascem. Prvič vzhaja 40 
minut, drugič v pekaču pa 
20 minut. Pečemo ga 10 
minut pri 200 stopinjah 
Celzija, nato pa še 30 minut 
pri 175 stopnjah. Ohladimo 
ga na rešetki in zavitega v 
krpo. Postrežemo ga s 
čajem, tudi z jogurtom in 
sirom.

Čemaž in paradižnik
Čemaž, pomladni naravni zdravilni čudež, je najbolje uživati sveže nabran; a previdno in ne preveč, 
zlasti če imamo občutljiv želodec. 
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LEV
TOLSTOJ

ZELO 
STRUPENA 

PUŠČAVSKA
KAČA

ALBANSKI 
NOGOMETAŠ
(ARMANDO,
ROJEN 1991)

5 IME 
AMERIŠKEGA

IGRALCA
ONEALA

SLOVARČEK: RYAN: ime ameriškega igralca O`Neala,     NJASA: staro ime jezera na Malaviju,     ARAKAN: gorovje v Mjanmaru,    EPIR: hribovita grška pokrajina,
INADA: japonska plavalka (Noriko),     ANONSA: objava v časopisu,     ARANY: madžarski pesnik (Janos),     MAIN: desni pritok Rena

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

Sponzor križanke je BAR JAVORNIK, s. p., Božidar Mladenovič, Pot Otmarja Novaka 8, Slovenski Javornik (poleg trgo-
vine Mercator). Prijeten ambient, prijazna postrežba, dobra kavica. Vljudno vabljeni, da jih obiščete. Za naše zveste 
reševalce križanke pa so pripravili pet enakovrednih nagrad: zapitek v vrednosti 10 evrov, postrežen v prostorih Bara 
Javornik. 
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi na tel. številki  
04 201 42 47 ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si. w
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Petek, 17. maja
Nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 17.30

Projekcija nagrajenih fotografij mednarodne krožne razstave 
Ljudje sveta 2019 in podelitev nagrad nagrajencem iz 
Slovenije

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

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

Nastop harmonikarjev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

V okviru Tedna ljubiteljske kulture 2019 odprta vaja za 
predstavo Zaklad v režiji Marije Palovšnik

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19. uri 

Sobota, 18. maja
Izlet Muzejskega društva Jesenice v Žalec in Celje

Prijave na 031 787 363, Darka Rebolj

Odprtje Kovinarske koče v Krmi
PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOROŠKA BELA, lokacija Kovi-
narska koča v Krmi, cel dan

Meddruštveni pohod diabetikov Jesenice
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ V MOJSTRANI, ob 9. uri

Delavnica EVENTATION – Tekmovanje za sponzorirano 
izvedbo dogodka 

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 9. uri

Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945, ogled 
razstave ob Mednarodnem muzejskem dnevu

KOSOVA GRAŠČINA, od 9. do 11. ure

Pohod po Stari rudni poti, srečanje z zgodovinskimi liki ob 
Mednarodnem muzejskem dnevu

KOSOVA GRAŠČINA, ob 10. uri

Tradicionalna prireditev MISS NARCIS
Celodnevni brezplačni avtobusni prevoz Jesenice–Planina pod Golico
9.00–12.00: Zgodovinski liki v Savskih jamah
9.00: 6 ur Španovega vrha – tek in pohod
14.00: Uradni program Miss narcis
(Kranjski furmani, čarodej Toni, poštar Peška, Otroška folklorna sku-
pina Moravški mački in lilije, ansambel Veseli svatje, izbor Miss nar-
cis 2019)
PRIREDITVENI PROSTOR V PLANINI POD GOLICO

V okviru Tedna ljubiteljske kulture 2019 odprtje razstave 
krožka ročnih del pri Farnem kulturnem društvu Koroška 
Bela v tehniki BLACKWORK.

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19. uri 

Ponedeljek, 20. maja
Potopisno predavanje: OMAN od blizu; predava Polona 
Avsenak

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Torek, 21. maja
Sprevod maturantov Gimnazije Jesenice in Srednje šole 
Jesenice

TRG TONETA ČUFARJA–ZDRAVSTVENI DOM–OBČINA JESENICE, 
ob 8. uri

Ples četvorke maturantov Gimnazije Jesenice in Srednje šole 
Jesenice

SPODNJE PARKIRIŠČE PRED OBČINO JESENICE, ob 9. uri

150 let kranjske industrijske družbe, predava dr. Marko 
Mugerli

DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Nastop pianistov
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Najlepše, najboljše in najbolj slečene, komedija
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sreda, 22. maja
Cooperjev tekaški test

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 19. ure

Pozdravlja vas pesnik, ki ljubi in sanja. S Ferijem Lainščkom 
se bo pogovarjala Monika Sušanj.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 23. maja
Brezplačno dvodnevno usposabljanje – Izdelava WordPress 
spletne strani

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. ure

Odprtje razstave dijakov Gimnazije Jesenice: Skodelica 
Cankarja

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Koncert učencev zaključnih razredov
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

 Dogodki od 17. maja do 7. junija

Jutri, v soboto, bo v Planini pod Golico osrednja majska 
prireditev Miss narcis (na fotografiji lanske najlepše).

Goran Glivić, VIDEO KLUB, komična drama v izvedbi GTČ 
Jesenice in CUDV Radovljica

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Petek, 24. maja
Brezplačno dvodnevno usposabljanje – Izdelava WordPress 
spletne strani

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. ure

Kvalifikacije za prireditev Planica pod Golico – smučarski 
skoki na maketi skakalnice

PR' ŠIMANU (POD CERKVIJO SV. KRIŽA) V PLANINI POD GOLICO, 
ob 16. uri

Dnevi športa, Jesenice 2019
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 16. uri

Koncert Simfoničnega orkestra Jesenice
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sobota, 25. maja
Planica pod Golico – tekma - smučarski skoki na maketi 
skakalnice

PR' ŠIMANU (POD CERKVIJO SV. KRIŽA) V PLANINI POD GOLICO, 
letalnica Kajže, ob 10. uri

Dan jeseniške košarke
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 11. do 19. ure

Nedelja, 26. maja
Srečanje gorenjskih planincev, 60-letnica Kovinarske koče v 
Krmi, 90 let PD Gorje

PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOROŠKA BELA, lokacija Kovi-
narska koča v Krmi, ob 11. uri

Ponedeljek, 27. maja
Tekmovanje iz poslušanja intervalov in akordov

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Torek, 28. maja
Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16.30

Koncert GALA DANCE ORCHESTRA 
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sreda, 29. maja
Mesec Miha Baloha, jeseniška premiera dokumentarnega 
filma Devet krogov

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 19. uri

Četrtek, 30. maja
Koncert orkestrov Glasbene šole Jesenice

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 18.30

Petek, 31. maja
Nastop mešanega pevskega zbora Slavček iz Lesc

DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Sobota, 1. junija
Jesenice tečejo – en krog ali več

PARKIRIŠČE PRED TVD PARTIZAN JESENICE, od 10. do 20. ure

Piknik članov Muzejskega društva Jesenice
PIKNIK PROSTOR POD SKALCO V PLANINI POD GOLICO, ob 10. uri

Z jeseniško godbo na Španovem vrhu
Predstavitev zgodovine žičnice od začetka gradnje in več kot petdese-
tletnega obstoja. Predstavitev zgodovine smučanja in njegov pomen 
za občino Jesenice skozi čas s predstavniki prve generacije smučanja. 
Strokovna predstavitev zgodovine smučanja s predstavniki Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice. Nastop skupine Možnar Koroška Bela in Pi-
halnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora
ZGORNJA POSTAJA ŽIČNICE ŠPANOV VRH, ob 11. uri

Ponedeljek, 3. junija
Potopisno predavanje o Gruziji, predava Marija Vičar

DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Zdravstveno predavanje – postani sam svoj mehanik hrbta, 
predava Jure Gubanc

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Torek, 4. junija
Poletje na Stari Savi:

Kako so se na Jesenice včasih priseljevali, 
medinstitucionalna etnološka razstava

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, od 9. do 15. ure

Sreda, 5. junija
Svetovni dan teka – Global running day – tek učencev, 
zaposlenih in učiteljev

Pridružili se bodo: vrtec, vaščani, športni klubi … Vsak krog šteje!
OŠ KOROŠKA BELA, od 9. do 17. ure

Poletje na Stari Savi: 
Koncert komornih skupin Glasbene šole Jesenice

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 16. uri

Četrtek, 6. junija
Poletje na Stari Savi: Baletna predstava Glasbene šole 
Jesenice

TRG NA STARI SAVI, ob 16. uri (V primeru dežja predstava odpade)

Brihtin dan – Eva Škofič Maurer - Klovnesa Sfrčkljana se 
predstavi

KINO ŽELEZAR JESENICE, ob 17. uri

Grafike Bogdana Borčića, gostujoča Galerija Božidarja Jakca
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

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

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje 
– urnik drsanja na www.zsport-jesenice.si

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

Vsak ponedeljek ob 16. uri: Kuharske delavnice (pecivo, lazanja, pala-
činke)
22. 5. 2019 ob 16. uri: Filmsko popoldne
24. 5. 2019 ob 16. uri: Peka piškotov
28. 5. 2019 ob 15. uri: Obisk DSO
30. 5. 2019 ob 16. uri: Ustvarjalne delavnice

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ 
Vsak petek, ob 18. uri: POMLADNI JOGA FLOW vodena vadba z Ano 
Pirih – Obvezne prijave na 031 416 180

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
17. 5. 2019: Stand up večer v Teater-baru
26. 5. 2019: Piknik v Završnici
31. 5. 2019: Stand up večer v Teater-baru

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA

Od torka do petka med 10. in 12. ter 16. in 18. uro: 
Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945, gostujoča raz-
stava

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Do 31. maja: ob predhodni najavi in ob javnih prireditvah: ARHITEK-
TURA: 7. območna gostujoča fotografska razstava OI JSKD Jesenice 
in Foto kluba Jesenice

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI
Razstava krožka ročnih del pri Farnem kulturnem društvu Koroška 
Bela v tehniki BLACKWORK. Razstava bo odprta do 26. maja 2019, 
vsak dan od 15. do 19. ure, v nedeljo pa od 9. do 12. ure.

MLADINSKI CENTER JESENICE
Ogled razstave ISLANDIJA IN ŠKOTSKA fotografa Nika Bertonclja, ki 
je v objektiv ujel najlepše naravne trenutke teh pokrajin.
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Začetki Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora 
segajo daleč nazaj, do bohinj-
skih fužinarjev leta 1874, ko 
je Nikolaj Bernard ustanovil 
prvo kovaško godbo. Vse se 
je potem nadaljevalo na Jese-
nicah. Od leta 1997 naprej je 
godba pod imenom Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
Gora nepogrešljiva na vseh 
velikih dogodkih v občinah 
Jesenice in Kranjska Gora in 
tudi širše. Letno imajo okrog 
petdeset koncertov, že več 
kot sto let pa igrajo tudi prvo-
majske budnice, zaradi česar 
je bil orkester prav letos vpi-
san v register nesnovne kul-
turne dediščine.
Orkester zadnjih pet let vodi 
dirigent Dejan Rihtarič, v 
njem igra 56 godbenikov, 
najstarejši ima 78 let, naj-

mlajši dvanajst. Kar nekaj 
članov je pri godbi že več kot 
pol stoletja, rekorder pa je 
Jože Lužnik, ki v orkestru 
igra že 62 let!

Godbeniki so povedali ...
Jože Fele (petdeset let igra-
nja v orkestru): "Začel sem 
leta 1966 v Litiji na malem 
bobnu, kasneje sem se šel 
učit trobento, na Jesenicah 
pa sem prešel na bariton. 
Igrati v orkestru je nekaj 
posebnega. Saj pridejo tudi 
trenutki, ko bi vse skupaj 
obesil na klin, a vztrajaš ... 
Veliko je lepih zgodb, sploh 
z gostovanj ..."
Srečko Žen (petdeset let 
igranja v orkestru): "Že oče 
je igral in me je navdušil. K 
'plehmuzki' sem prišel leta 
1960, vmes sem delal v tuji-
ni in sem igranje prekinil, 

tako da imam letos 'čistega' 
igranja petdeset let, sicer pa 
že 59. Na začetku sem igral 
klarinet, potem pa sem pre-
šel na veliki boben in činele. 
V teh letih je bilo veliko 
zanimivega, nekaj posebne-
ga so budnice, v spominu 
mi bodo ostala tudi gostova-
nja ... "
Petra Savandič (enajst let v 
orkestru): "Zaključila sem 
šolanje v glasbeni šoli in 
zatem nadaljevala v orkes-
tru. Začela sem s flavto, po 
desetih letih pa sem se odlo-
čila za tubo, se jo v pol leta 
naučila igrati in jo igram še 

sedaj. Tuba je največji in 
najtežji inštrument v orkes-
tru in dekleta se navadno ne 
odločijo zanjo. Zdaj igram 
že dobro leto in mislim, da 
mi gre vse bolje, je pa treba 
veliko vaditi. Imamo ogrom-
no nastopov in vaj, veseli pa 
smo tudi izletov, na katerih 
se godbeniki bolje spozna-
mo med seboj, se družimo 
in se imamo lepo."
Jože Beguš (najstarejši član 
orkestra): "Veselje, družba 
– zato vztrajam že toliko let. 
Bas igram že 55 let. Najbolj 
veseli dogodki so budnice, 
včasih za prvi maj celo noč 
nisem spal ... Na koncertu 
bom še zdržal, kako bo pa 
naprej, bom pa še videl ..."

Veliko praznovanje pihalnega orkestra

Vrhunski glasbeni dogodek je zaznamoval nastop solistke 
Dunajske državne opere Monike Bohinec, Jeseničanke, ki 
vselej rada nastopi na domačem odru. Ob njej je tenorist 
Klemen Torkar. / Foto: Foto Triglav

Jubilej orkestra je z obiskom počastil tudi minister za kulturo Zoran Poznič (tretji z leve), ki 
si je pred koncertom ogledal Staro Savo in jeseniško knjižico. / Foto: Fototeka GMJ

Mednarodno priznanje CISM za več kot petdeset let igranja 
v orkestru so prejeli Srečko Žen, Jože Fele in Vojko 
Mencinger. Zadnji se je v imenu nagrajencev tudi zahvalil 
(zlasti potrpežljivim ženam) in navdušil s solističnim 
nastopom.
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V teh letih se je v orkestru zvrstilo več deset 
dirigentov in več sto godbenikov.

V orkestru je 56 članov, najstarejši Jože Beguš 
ima 78 let, najmlajši Dominik Komloši pa 
dvanajst. Član z najdaljšim stažem pa je Jože 
Lužnik, ki je pri godbi že 62 let.

Brezpla~ni pregledi 
vida že 30 let.

OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?
OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?

JESENICE - LESCE

LIBERTY ŽE OD ZA ENO STEKLO!69 EUR 69 EUR Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

Jesenice - Lesce

Urša Peternel

Jutri, v soboto, bo v Planini 
pod Golico potekala osred-
nja majska prireditev Miss 
narcis. 

Med 9. in 12. uro se bodo v 
Savskih jamah predstavljali 
zgodovinski liki. 
Ob 9. uri se bosta začela 
pohod in tek 6 ur Španove-
ga vrha. 

Ob 14. uri pa se bo v priredi-
tvenem šotoru začel uradni 
program prireditve Miss 
narcis 2019. Nastopili bodo 
Kranjski furmani, čarodej 
Toni, poštar Peška, Otroška 

folklorna skupina Moravški 
mački in lilije in ansambel 
Veseli svatje. 
Ves dan bo vozil brezplačni 
avtobus od Jesenic do Plani-
ne pod Golico.

Jutri bodo izbirali mis narcis

Predsednik orkestra Anton 
Justin
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Turistično društvo Golica

info@tdgolica.com

www.tdgolica.com
SOBOTA, 18. 5. 2019

9:00-12:00, Planina pod Golico, Savske jame

Zgodovinski liki v Savskih jamah
9:00, Planina pod Golico, prireditveni šotor

6 ur Španovega vrha, tek in pohod
9:30, Jesenice, Kosova graščina

Tradicionalni pohod po Stari rudni poti

14:00, Planina pod Golico, prireditveni šotor14:0014:00, , Planina pod Golico, prireditveni šotor

Kranjski furmani
Čarodej TONI in Poštar PEŠKA

Otroška folklorna skupina Moravški mački in lilije

ansambel veseliSVATJE

PETEK, 24. 5. 2019, 16:00
Planina pod Golico, Pri Šimanu/Golica team

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

SOBOTA, 25. 5. 2019, 10:00
Planina pod Golico, Pri Šimanu/Golica team

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

SOBOTA, 1. 6. 2019, 12:00, Španov vrh

Z jeseniško godbo na Španovem vrhu
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