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DRUŽINI PRIJAZNA  
KOMISIJSKA  
PRODAJALNA
Nudimo nova in rabljena oblačila za otroke in odrasle, 
opremo za dojenčke, športno opremo, belo tehniko, 
pohištvo, darila, opremo za dom in gospodinjstvo,  
igrače, knjige, audio in video tehniko ...

Organiziramo prevoze do sosednjih držav in  
na bližnja letališča.

Blago sprejemamo v komisijsko prodajo.

je se ni ške no vi ce
Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 8. aprila 2016, šte vil ka 6

Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Gimnazijci  
z Antigono
Dijaki Gimnazije Jesenice 
so se tokrat "spoprijeli" s 
filozofsko, eksistencialno 
tematiko.
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Prišla je tudi 
Meteo Rita
Še do jutri si je mogoče ogledati 
razstavo o vesolju in dva kosa 
meteorita, ki je leta 2009 padel 
na Mežaklo.
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OBČINSKE NOVICE

Novelacija občinskega 
razvojnega programa
Občinski svetniki so na mar-
čevski seji sprejeli novelacijo 
občinskega razvojnega pro-
grama 2011–2025.
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ZANIMIVOSTI

Rdeči križ se seli v 
prostore policije
Območno združenje Rdeče-
ga križa Jesenice se bo maja 
preselilo v izpraznjene pro-
store Policijske postaje Jese-
nice na Titovi cesti. 
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ZANIMIVOSTI

Triglav trophy odnesli 
Italijani
V dvorani Podmežakla se je 
od 23. do 27. marca odvijalo 
tradicionalno, letos že 25. tek-
movanje za Triglavski pokal – 
Triglav trophy v umetnostnem 
drsanju in Narcisa cup.
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ZANIMIVOSTI

Hude čase človek 
preživi ...
..., ostanejo pa v spominu in 
jih ni moč izbrisati, pravi 
90-letni Albin Kobentar, ki je 
eden redkih še živečih tabo-
riščnikov iz Dachaua. Še da-
nes je vpet v različna družbe-
na dogajanja.
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Urša Peternel

Prejšnja sobota je bila tako 
za stanovalce kot zaposlene 
Doma dr. Franceta Bergelja 
Jesenice res poseben dan, 
saj jih je obiskal predsednik 
vlade in stranke SMC Miro 
Cerar. V sklopu dneva za 
spremembe je preživel slabo 
uro v druženju s starostniki 
in učenci Osnovne šole To-
neta Čufarja Jesenice, ki sta-
novalce Doma redno obi-
skujejo. Tokrat so se medge-
neracijsko družili ob igranju 
starih železarskih iger, kot 
so metanje podkve, obeša-
nje perila, vrtenje kolesa, pri 
katerih se jim je pridružil 
tudi predsednik vlade. "Z 
zgledom je treba pokazati, 
da je treba iti med ljudi, še 
posebej tiste, ki potrebujejo 
pomoč. Spodbujati je treba 
tudi medgeneracijsko sode-
lovanje in to, kar sem videl 
danes, je res odlično, videl 
sem mlade in starejše sku-
paj, vse nasmejane, kako 
obujajo spomine na staro-
davne igre, se skupaj zaba-
vajo in pogovarjajo. To je ti-
sto, kar je pomembno za 
našo družbo," je dejal pre-
mier, ki se je tudi sprehodil 
po Domu ter v prijetnem in 

sproščenem klepetu s stano-
valci poizvedel, kako se po-
čutijo. Poklepetal je z zapo-
slenimi in se jim je zahvalil 
za njihov trud in delo s sta-
rostniki. Vršilka dolžnosti 
direktorice Doma Duši Ža-
kelj je predstavila Dom, v 

katerem biva dvesto stano-
valcev, zanje pa skrbi več kot 
sto zaposlenih. Stavba je sta-
ra, a domačna, je dejala Ce-
rarju in poudarila, da se vsi 
zaposleni trudijo, da se sta-
novalci počutijo kot doma. 
"Obisk je bil izjemno prije-

ten, stanovalci so bili pred-
sednika vlade izredno veseli, 
nekateri med njimi ga do-
bro poznajo, saj budno spre-
mljajo politiko. S svojo do-
bro voljo jih je navdušil, na-
smejal, nekatere pa tudi ga-
nil do joka," je dejala.

Predsednik vlade 
med starostniki
Premier Miro Cerar je z obiskom presenetil stanovalce Doma dr. Franceta Bergelja Jesenice in se 
pridružil medgeneracijskemu druženju z učenci Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.

Predsednik vlade Miro Cerar se je starostnikom pridružil pri igranju starih železarskih iger, 
ki so jih pripravili s pomočjo Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Urša Peternel

Kot vsako pomlad bodo tudi 
letos po občini potekale či-
stilne akcije. Glavnina jih bo 
organiziranih v soboto, 16. 
aprila. V krajevni skupnosti 
(KS) Sava bo zbirno mesto 
na parkirišču za Gledali-
ščem Toneta Čufarja ob 9. 
uri. V KS Podmežakla bo 
zbirno mesto pri KS ob 9. 
uri, v KS Planina pod Golico 
pred gasilskim domom v 
Planini pod Golico in pri 
Pogačarjevem hlevu v Plav-
škem Rovtu, KS Plavž pa 
pred KS ob 9. uri. V KS Ja-
vornik - Koroška Bela bodo 

čistilno akcijo imeli v četr-
tek, 14.  aprila, med 10. in 
14. uro, zbirno mesto je v 
krajevni skupnosti, kjer 
bodo udeleženci akcije dobi-
li tudi zaščitne rokavice in 
vreče. V KS Blejska Dobrava 
bodo akcijo organizirali 11. 
in 12. aprila od 16. do 19. 
ure, zbirna mesta pa so pri 
igriščih na Blejski Dobravi, 
na Kočni in v Lipcah. Za ro-
kavice in vrečke za smeti bo 
poskrbel JEKO-IN, d. o. o. 
Krajani naj spremljajo obve-
stila svojih krajevnih sku-
pnosti, če bi prišlo do ka-
kšne spremembe v datumu 
ali uri čistilne akcije.

Čistilne akcije
V soboto, 16. aprila, bodo po večini krajevnih 
skupnosti potekale spomladanske čistilne akcije.
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Urša Peternel

Na dvanajsti redni seji so se 
konec marca sestali jeseniš-
ki občinski svetniki. Na dne-
vnem redu so imeli šestnajst 
točk, med glavnimi pa sta 
bili potrditev zaključnega 
računa proračuna občine 
Jesenice za leto 2015 ter 
novelacija občinskega raz-
vojnega programa občine 
Jesenice 2011–2025.

Zaključni račun
Pri obravnavi zaključnega 
računa in poročila o porabi 
stalne proračunske rezerve, 
splošne proračunske rezer-
vacije in prerazporeditvah 
proračunskih sredstev se je 
največ razprave vnelo okrog 
vračila dobrih 123 tisoč 
evrov evropskih sredstev iz 
proračunske rezervacije za 
projekt revitalizacija obmo-
čja Fiprom. Kot je pojasnila 
vodja oddelka za gospodar-
stvo na Občini Jesenice 
Vera Djurić Drozdek, je 
Evropska komisija pri pre-
gledu projekta ugotovila 
določene nepravilnosti, ki 
naj bi bile narejene v času 
izvajanja tega projekta. 
"Vsak projekt, ki je sofinan-
ciran, ima na ministrstvu 

skrbnika pogodbe, ki bi 
moral že med izvajanjem 
projekta ugotoviti, ali gre za 
kakšne napake ali ne. Če 
skrbnik pogodbe potrdi zah-
tevek, to pomeni, da se zah-
tevek posreduje v izplačilo 
ministrstvu za finance. Skr-
bnik pogodbe je to naredil, 
ko pa je Evropska komisija 
opravila kontrolo projekta, 
je ugotovila, da določena 
dela niso bila upravičena. 
Šlo je torej za evidentno 
sistemsko napako pri izva-
janju projektov," je pojasni-
la Djurić Drozdekova. 

Občinski razvojni 
program
Občinski svetniki so potrdili 
tudi dopolnjeno novelacijo 
Občinskega razvojnega pro-
grama občine Jesenice 2011–
2025. Gre za najvišji strateš-
ki dokument, ki opredeljuje 
vizijo razvoja Občine Jeseni-
ce do leta 2025, strateške cil-
je v tem obdobju, prioritete 
ter programe in projekte, ki 
so potrebni za uresničevanje 
strateških ciljev. Novelacijo, 
pri pripravi katere je v delov-
nih skupinah sodelovalo 
okrog sto ljudi, so pripravljali 
od julija lani do marca letos. 
Potekali sta tako javna razgr-

nitev kot javna obravnava v 
Kolpernu, kjer so svoje 
poglede na prihodnji razvoj 
občine lahko podali tako 
strokovnjaki kot tudi občani. 
Vizija leta 2025 je, da so Jese-
nice moderna in odprta obči-
na, z razvitim gospodars-
tvom, ki temelji na sodobnih 
tehnologijah, ter z visoko 
kvaliteto bivanja, ki privablja 
ustvarjalne ljudi.

Zadolževanje
Po skrajšanem postopku so 
bile sprejete spremembe in 
dopolnitve odloka o prora-
čunu Občine Jesenice za 
leto 2016. S spremembo so 
v odlok dodali člen, ki dolo-
ča največji obseg zadolževa-
nja za upravljanje z občin-
skim dolgom, v višini 1,75 
milijona evrov. Z najetjem 
se bo poplačal kredit, najet 
v letu 2012. Na seji so spre-
jeli tudi sklep o zadolžitvi 
občinskega proračuna za 
leto 2017. V skladu z zako-
nom o financiranju občin 
namreč občini pripada del 
sredstev za sofinanciranje 
investicij v komunalno jav-
no infrastrukturo in v letih 
2016 in 2017 bo upravičena 
do 101 tisoč evrov nepovrat-
nih sredstev in 153 tisoč 

evrov ugodnega kredita. 
Denar bodo namenili za 
investicijo v gradnjo obvoz-
nice mimo Lipc. 

Prve obravnave odlokov
V prvi obravnavi sta bila 
potrjena predlog Odloka o 
ustanovitvi Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin 
občine Jesenice in predlog 
Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o odvaja-
nju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode 
v občini Jesenice.

Poročila
Na seji so občinski svetniki 
poslušali tudi nekaj poročil; 
pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice Mar-
ko Panič je predstavil poro-
čilo o delu jeseniških polici-
stov v letu 2015, vodja 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva Jesenice Boš-
tjan Omerzel poročilo o delu 
inšpektorata in redarstva, 
načelnik Igor Arh pa poroči-
lo o delu in program dela 
občinskega štaba Civilne 
zaščite. Direktor JEKO-IN 
Uroš Bučar pa je podal 
informacijo o poslovnem 
načrtu javnega komunalne-
ga podjetja za leto 2016.

Novelacija občinskega 
razvojnega programa
Občinski svetniki so na marčevski seji sprejeli novelacijo občinskega razvojnega programa 2011–2025. 
Vizija leta 2025 je, da so Jesenice moderna in odprta občina, z razvitim gospodarstvom, ki temelji na 
sodobnih tehnologijah, ter z visoko kvaliteto bivanja, ki privablja ustvarjalne ljudi.

Urša Peternel

V aprilu bomo, kot vsako 
leto, obeležili svetovni dan 
Zemlje. V ta namen bodo po 
celi državi potekali številni 
dogodki, povezani z naravo 
in ekologijo, med drugim pa 
tudi čistilne akcije. "Slednjo 
bomo organizirali tudi v 
občini Jesenice, in sicer v 
sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi in javnim komu-
nalnim podjetjem JEKO-IN, 
d. o. o., Jesenice. V večini 
krajevnih skupnosti bo akci-
ja potekala v soboto, 16. apri-
la. V aprilu bo organiziran 
tudi dan odprtih vrat na 
deponiji Mala Mežakla, ko 
bo tam možen tudi voden 
ogled. Predviden datum za 
ogled deponije je sobota, 23. 
april. O vseh podrobnejših 
informacijah se bomo dogo-
vorili v prihodnjih tednih in 
o vsem preko različnih kana-
lov (tudi spletne in Facebook 
strani Občine Jesenice) pra-
vočasno obvestili tudi jav-
nost," je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger.
V krajevni skupnosti Plani-
na pod Golico se je začela 
ena od večjih investicij, in 
sicer obnova ceste na obmo-
čju Belcijan–Betel. "Ker je 
del ceste močno poškodoval 
zemeljski plaz, je investicija 
nujno potrebna tako za tam-
kajšnje prebivalce kot turiste 
in obiskovalce tamkajšnjega 
kmečkega turizma, saj jim 
drugače grozi, da bodo 
nadaljnje aktivnosti plazu 
odnesle celotno cesto in s 
tem dostop do območja. 
Izvajalec je pripravljalna 
dela začel ta teden, pri koor-
dinaciji dela pa bodo, poleg 
predstavnikov občine, sode-
lovali tudi predstavniki KS 
Planina pod Golico, vsesko-
zi, v celotnem času del, pa 
bo zagotovljena tudi prehod-

nost ceste oziroma območ-
ja," je dejal župan.
"V preteklem mesecu smo v 
sklopu praznovanja občin-
skega praznika v sodelovan-
ju z investitorjem, družbo 
Anepremičnine, d. o. o., 
odprli prečno povezavo na 
območju Hrenovice, ki je za 
samo mesto zelo pomem-
bna pridobitev, saj povezuje 
dva osrednja dela mesta in 
tako bistveno skrajšuje do-
stop do Hrenovice in Stare 
Save. Izgradnjo samega 
mostu je načrtoval, vodil in 
financiral investitor, Občina 
Jesenice pa je poskrbela, da 
je most prilagojen tudi inva-
lidom in mamicam z otroš-
kimi vozički, saj se na eni 
strani mostu nahaja dvigalo, 
na drugi pa dvižna ploščad. 
Dvigalo v tem trenutku fun-
kcionira normalno, za dviž-
no ploščad pa se na občini 
trenutno trudimo, da bi si-
stem uporabe prilagodili 
tako, da bo za uporabnike 
čimbolj enostaven in priro-
čen. Pričakujemo, da bo tak-
šen sistem vzpostavljen v 
kratkem, v tem času pa upo-
rabnike prosimo za razume-
vanje," je še povedal župan.

Županov kotiček

Urša Peternel

Fakulteta za zdravstvo Jese-
nice je v sodelovanju s part-
nerji v Ljubljani pripravila 
že deveti posvet Moja karie-
ra – Quo vadis. Na posvetu 
so tokrat govorili predvsem 
o izzivu, kako vzpostaviti 
mednarodno primerljiv sis-
tem sekundarnega in terci-
arnega izobraževanja v 
zdravstveni negi, saj se Slo-
venija uvršča med države z 
najnižjim deležem visoko-
šolsko izobraženih medicin-
skih sester v Evropski uniji. 
"V Sloveniji smo ohranili izo-
braževanje na področju 
zdravstvene nege na dveh 
ravneh, srednješolski in viso-
košolski, vendar za zdaj še 
brez jasne razvojne perspek-
tive," je povedala izr. prof. dr. 
Brigita Skela Savič, dekanja 

Fakultete za zdravstvo Jeseni-
ce. "Nismo izkoristili vseh 
potencialov visokošolskega 
izobraževanja, saj se trenut-
no izvajajo štirje programi 
magistrskega študija iz 

zdravstvene nege, prvi že od 
leta 2007, a diplomanti zara-
di nedorečene sistematizacije 
v zdravstvenih zavodih še 
vedno nimajo možnosti zase-
sti delovnih mest z izobrazbo 

magister zdravstvene nege, 
kot je to običajno v razvitejših 
državah," je opozorila.
Veliko priložnost za povezo-
vanje med kliničnim in aka-
demskim okoljem predstav-
lja tudi doktorski študij. 
"Doktorat na področju 
zdravstvene nege omogoča 
visokošolsko izobraženim 
medicinskim sestram, da 
učinkoviteje vplivajo na jav-
no politiko, se odzivajo na 
potrebe javnosti in dajo še 
večji prispevek h kakovosti 
zdravstvene oskrbe," je deja-
la doc. dr. Simona Hvalič 
Touzery, prodekanja za razi-
skovanje in razvoj na Fakul-
teti za zdravstvo Jesenice. 
Hkrati je bil na dogodku 
predstavljen raziskoval-
no-razvojni projekt Zdravs-
tvena nega kot znanstvena 
disciplina v Sloveniji. Brigi-
ta Skela Savič je dejala, da je 
namen projekta vzpostavi-
tev mednarodno primerlji-
vega sistema sekundarnega 
in terciarnega izobraževanja 
v zdravstveni negi. "Pričaku-
jemo, da bodo rezultati 
odmevali tudi v regiji, saj je 
značilnost vseh držav bivše 
Jugoslavije, da imajo sistem 
izobraževanja v zdravstveni 
negi neurejen in da je ta sla-
bo razvita kot znanstvena 
disciplina," je dejala Brigita 
Skela Savič. 

Tudi medicinske 
sestre z doktoratom
Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice si prizadevajo za povečanje deleža 
visoko izobraženih medicinskih sester, tudi magistric zdravstvene nege in 
medicinskih sester z doktoratom.

Dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Tomaž Tom Mencinger

Jeseniški občinski svetniki so dali soglasje k imenovanju 
Veronike Osredkar na mesto direktorice Občinske knjižnice 
Jesenice tudi za mandat 2016–2021. Osredkarjeva, ki je knji-
žnico vodila zadnjih pet let, se je tudi edina prijavila na raz-
pis. Sedanji mandat ji poteče 15. julija, predložila pa je tudi 
predlog razvoja in dela knjižnice do leta 2021.

Soglasje direktorici knjižnice

Po besedah predsednika nadzornega odbora Občine Jeseni-
ce Rajka Skubica bodo nadzorniki v letu 2016 opravili štiri 
redne nadzore, in sicer zaključnega računa proračuna Obči-
ne Jesenice, poslovanja javnega zavoda Gornjesavski muzej 
Jesenice, investicije v ureditev pomožnega nogometnega 
igrišča ter investicije navezave fekalnega kanala Črna vas na 
obstoječi kanal Blejska Dobrava. Poleg tega bodo po potrebi 
izvedli še nekaj izrednih nadzorov, spremljali pa bodo tudi 
poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega prora-
čuna in izvajalcev javnih služb. 

Letos nadzor dveh zaključenih investicij

Občinski svetniki so se strinjali, da bo Občina Jesenice pro-
dala zemljišča na Kresu, ki so v naravi opuščena teniška 
igrišča s pripadajočim zemljiščem, izklicna cena je 34 tisoč 
evrov. Občina bo skušala prodati tudi parkirišče za tovorna 
vozila na Plavškem Travniku I, kjer je bil v času gradnje 
urgentnega centra heliport. Zanimanja za nakup sicer doslej 
ni bilo, obstaja pa možnost, da bi na delu parkirišča javna 
agencija za varnost v prometu uredila izpitni poligon za 
motorna kolesa, na delu naj bi uredili regijski poligon za 
izobraževanje gasilcev, preostanek pa naj bi ostal parkirišče.

Premoženjsko-pravne zadeve



Občinske novice

3Jeseniške novice, petek, 8. aprila 2016

je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne ho-
no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali pis-
mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti naj-
več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme biti 
dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 6/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 28, ki je iz šel 8. aprila 2016.
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.
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Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Člane Šahovskega društva 
Jesenice je pred dnevi prese
netila novica, da je njihov 
dolgoletni društveni pro
stor, Šahovski dom Jeseni
ce, prodan. Lastnik Stano
vanjski sklad Republike Slo
venije je na dražbi zemljišče 
z objektom vred prodal za
sebnemu kupcu, ki naj bi 
stavbo podrl, na njenem 
mestu pa zgradil stanovanj
sko hišo.
Kot je povedal podpredse
dnik Šahovskega društva Je
senice Franc Ravnik, so v 
društvu nad prodajo zapre
padeni. V Šahovskem domu 
so imeli svoje prostore vse 
od leta 1953, leta 1957 pa so, 
kar dokazuje tudi gradbeno 
dovoljenje, stavbo dogradili 
in s tem bistveno povečali. 
Žal pa se je izkazalo, da Že
lezarna Jesenice, ki je stavbo 
podarila Šahovskemu druš
tvu Jesenice, šahistom ni 
podarila tudi zemlje, na ka
teri Dom stoji. Tako je Dom 
postal »brezdomec« na tuji 
zemlji. Leta 2002 je lastnik 
zemljišča postal Stanovanj
ski sklad Republike Sloveni
je, ki se je zdaj odločil za 
prodajo. Po besedah Franca 
Ravnika so pred dnevi dobili 
sklep, da morajo prostore iz
prazniti v treh dneh, skušali 
so poiskati pravno pomoč, a 
se bojijo, da so vse bitke vna
prej izgubljene. Občina Je
senice jim je sicer ponudila 
nadomestne prostore v dvo
rani Podmežakla, kamor 
bodo v naslednjih dneh ver
jetno prisiljeni preseliti do
kumentacijo in ostale pred
mete, ki govorijo o skoraj 
sedemdesetletnem delova
nju društva. 
Na Stanovanjskem skladu 
RS so povedali, da so se za 
prodajo odločili, ker je to za
nje poslovno nepotrebno 
premoženje. O tem sta bila 
seznanjena tako Šahovsko 

društvo Jesenice kot Občina 
Jesenice, saj so bile vse pro
daje javno objavljene, so de
jali. Izbrani kupec je fizična 
oseba, ki se je udeležila ele
ktronske javne dražbe in za 
nakup odštela 20.100 evrov. 
Kot trdijo na skladu, šahov
sko društvo ni imelo pravne
ga naslova za uporabo pro
storov. "Na osnovi pogodbe, 
s katero smo pridobili las
tninsko pravico na zemlji
šču, smo nedvoumno prido
bili v last tudi stavbo (pogod
ba eksplicitno navaja tudi 
stavbo)." Na vprašanje, kako 
je z vlaganji šahovskega 
druš tva v objekt, pa so odgo
vorili: "Niso nam izkazana 
nobena vlaganja v obnovo, 

stavba pa je dotrajana. Več
krat smo prejeli tudi opozo
rilo občinskega inšpektorja, 
da je treba počistiti okolico 
predmetne stavbe."
Po podatkih upokojenega 
muzejskega dokumentali
sta Toneta Konoblja je bil 
Šahov ski dom v takratnih 
časih eden največjih šahov
skih centrov v državi. Šahi
stom je nudil odlične pogo
je, v pritličju so veliko dvo
rano opremili s šahovskimi 
mizami, na katerih je lahko 
igralo več kot sto igralcev, 
manjše prostore pa so preu
redili v bife, skladišče za pi
jačo in sanitarije. V prvem 
nadstropju so uredili druš
tveno pisarno in manjšo 

dvorano. V jeseniški šahov
ski ekipi, ki je takrat gosto
vala tudi v številnih evrop
skih mestih, so igrali celo 
mojstri, mojstrski kandidati 
in prvokategorniki. Član
stvo se je iz leta v leto veča
lo, v društvo je bilo včlanje
nih več kot dvesto šahistov. 
Nekateri so po osnovnih 
šolah organizirali šahovske 
krožke, kar je močno popu
lariziralo to igro in zelo po
večalo število dobrih igral
cev. Ti so bili večkrat uspe
šni na republiških prven
stvih, leta 1968 pa so dose
gli največji ekipni uspeh, 
šesto mesto na držav nem 
prvenstvu Jugoslavije. Na 
Jesenicah so bili takrat 
uspešnejši le še hokejisti.
Danes je po besedah pod
predsednika Šahovskega 
društva Jesenice Franca 
Ravnika v društvu okrog tri
deset članov, ki ohranjajo 
dolgoletno tradicije te ime
nitne kraljeve igre.

Šahovski dom prodan 
in čaka na rušitev
Stanovanjski sklad RS je prodal dolgoletno domovanje jeseniških šahistov. Zasebnik naj bi dotrajani 
objekt podrl.

Ob Šahovskem domu, kjer je bil nekdaj paviljon, stoji velika skala, pod katero so v zadnjih 
letih priredili tudi nekaj predstav na prostem. / Foto: Gorazd Kavčič

Govorili smo tudi z zasebnikom, ki je Šahovski 
dom kupil. Povedal je, da je stavba dotrajana in 
mu kaj drugega kot rušitev ne preostane. Kaj bo 
zgradil na njenem mestu, pa še ni želel razkriti.

Urša Peternel

Eden največjih projektov v 
jeseniški občini letos bo gra
dnja obvoznice Lipce–Črna 
vas. Občina Jesenice je de
cembra lani prejela gradbe
no dovoljenje, zdaj pa je ob

javila tudi javno naročilo za 
izbiro izvajalca del. Ponudbe 
morajo zainteresirani ponu
dniki poslati do 19. aprila. 
Takoj po izbiri izvajalca bodo 
tudi začeli z deli. Obvoznica 
bo potekala od križišča z re
gionalno cesto Jesenice–Koč

na–Gorje (na mestu sedanje
ga križišča za uvoz in izvoz z 
avtoceste) pri poslovnem 
objektu Pančur do območja 
Črna vas na Blejski Dobravi. 
»Cilj projekta je predvsem v 
tem, da se razbremeni pro
met skozi Lipce in središče 

Blejske Dobrave do območja 
Črne vasi. Obrtna cona Črna 
vas na Blejski Dobravi ima 
edini dostop po lokalni cesti 
skozi naselje Lipce, ki pa je 
ravno na odseku skozi Lipce 
izredno ozka in omogoča le 
vožnjo z odstopom prednosti 
oziroma s stalnim umika
njem nasproti prihajajočim 
vozilom. Dostop do cone je 
sicer mogoč tudi skozi Blej
sko Dobravo, vendar le z 
osebnim vozilom, saj je pod 
železniško progo ozek in ni
zek podvoz,« so povedali na 
Občini Jesenice. Projekt je 
vreden okrog 1,1 milijona 
evrov, dela pa naj bi bila kon
čana prihodnje leto.

Razpis za izvajalca del 
za obvoznico mimo Lipc
Gradnjo obvoznice bodo začeli takoj po izbiri izvajalca del. Obvoznica naj 
bi bila dokončana prihodnje leto.

Danes, v petek, 8. aprila, bo na Čufarjevem trgu med 9. in 
17. uro potekal Dan zdravja. Potekale bodo meritve krvnega 
tlaka in krvnega sladkorja, obiskovalci se bodo seznanili z 
uporabo defibrilatorja, postopki oživljanja, preventivnimi 
programi, lekarnarji bodo izdelovali kartice zdravil ... 

Danes dan zdravja
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Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 8. aprila 2016

V občini Jesenice želijo v prihodnje dati še večji poudarek 
pohodništvu, ki predstavlja tudi pomemben del turistične 
ponudbe. Predvsem v Karavankah, na Mežakli, pa tudi na 
drugih območjih so različne planinske, tematske in druge 
poti. Leta 2012 so izdali zemljevid s potmi in ker je prišlo do 
več sprememb, ga bodo sedaj dopolnili in pripravili novo 
večjezično publikacijo. Poleg poti bodo predstavljene še 
naravne in kulturne znamenitosti ter turistični ponudniki ob 
poteh. Projekt Pohodništvo v občini Jesenice pod vodstvom 
Klemena Klinarja poteka pri Razvojni agenciji Zgornje 
Gorenjske na Jesenicah in ga financira Občina Jesenice. Čla-
ni delovne skupine so se na prvem sestanku seznanili z 
namenom projekta, govorili so o predlogih za nove poti in 
o označevanju. Planinske poti so že označene, za druge so 
predlagali, da se enotno označijo z občinsko markacijo. 

Izdali bodo novo publikacijo o pohodništvu

Urša Peternel

Za projekt Ohranjanje kul-
turne dediščine v lokalni 
skupnosti oziroma Kako so 
včasih živeli? je Ljudska uni-
verza Jesenice pred kratkim 
prejela Nacionalno priznan-
je za promocijo učenja in 
znanja odraslih za leto 2015. 
Podelitev priznanja bo pote-
kala na nacionalnem odprtju 
Tedna vseživljenjskega uče-

nja v Velenju, ko bo o krož-
ku in o takem načinu razis-
kovanja dediščine Jesenic 
predvajan tudi nekajminutni 
film. Ljudska univerza Jese-
nice v sodelovanju z Občin-
sko knjižnico Jesenice in 
Gornjesavskim muzejem 
Jesenice že enajst let izvaja 
projekt raziskovanja kultur-
ne dediščine v lokalni skup-
nosti. Vsako leto se posvetijo 
enemu predelu v jeseniški 

občini, na to temo organizi-
rajo študijski krožek in ob 
koncu krožka izdajo knjižico 
z osebnimi zgodbami in 
spomini udeležencev. V letu 
2015 je krožek potekal pod 
naslovom Kako so na žele-
zarskih Jesenicah včasih 
živeli?, končni rezultat pa je 
v decembru izdana istoi-
menska knjižica oziroma 
brošura. Na Ljudski univerzi 
Jesenice pravijo, da z delom 

v krožku želijo doseči, da 
občani ne bodo pozabili na 
tradicijo in kulturno dedišči-
no. Za njihov uspeh in odlič-
no delo jim je čestital tudi 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, ki je ob tem povedal, da 
Ljudsko univerzo Jesenice 
po kakovosti, raznolikosti 
njenih dejavnosti, opravlje-
nem delu in angažiranosti 
lahko uvrstimo med najbolj-
še ljudske univerze v državi.

Priznanje za Ljudsko univerzo

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter 
dopolnjenega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v 
lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 
12. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 31. 03. 2016, 
objavlja  

JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. PREDMET PRODAJE: 
Nepremičnine/zemljišča:
 - s parc. št. 597/448 k.o. 2178 - Koroška Bela, 
  ID znak 2178-597/448-0, ID 2667655,
 - s parc. št. 597/449 k.o. 2178 – Koroška Bela, 
  ID znak 2178-597/449-0, ID 3002463,
 - s parc. št. 598/20 k.o. 2178 - Koroška Bela, 
  ID znak 2178-598/20-0, ID 375078,
 - s parc. št. 707/6 k.o. 2178 – Koroška Bela, 
  ID znak 2178-707/6-0, ID 2055885, 
vse skupaj v izmeri 2.283 m2.
Nepremičnine se prodajajo kot celota – izključno skupaj.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. 
list RS, št. 110/2013) se  zemljišča nahajajo znotraj območja J3/
ZS1 – območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju 
prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in 
izboljšavi kakovosti bivanja. V naravi predmetna zemljišča 
predstavljajo opuščena teniška igrišča na Kresu, preko katerih v 
delu poteka javna komunalna infrastruktura (vodovod) in javna 
razsvetljava, zato si bo prodajalka – Občina Jesenice – izgovorila 
brezplačno služnostno pravico uporabe in vzdrževanja za 
potrebe obstoječega vodovoda in javne razsvetljave na zemljiščih 
s parc. št. 597/448 in 597/449, obe  k.o. 2178 – Koroška Bela.

Kot instrument utrditve obveznosti kupca nepremičnin/zemljišč, 
ki so predmet te javne dražbe, si Občina Jesenice izgovori 
odkupno pravico, ki daje Občini Jesenice – odkupnemu 
upravičencu – pravno možnost, da v primeru podanih razlogov 
(nespoštovanje določil Prodajne pogodbe) in zaradi javnega 
interesa lahko uresniči odkupno pravico in odkupi nepremičnine/
zemljišča, ki so predmet te javne dražbe, po enaki ceni oziroma 
kupnini, kot jih bo kupil kupec. Morebitne novo zgrajene športne 
objekte bo Občina Jesenice odkupila po ceni, ki jo bosta določila 
zapriseženi sodni izvedenec in cenilec, ki ga bosta pogodbeni 
stranki izbrali sporazumno. 

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna 
pogodba v pisni obliki. 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za zemljišča s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 
707/6, vse k.o. 2178 – Koroška Bela, znaša 34.245,00 EUR (z 
besedo: štiriintrideset tisoč dvesto petinštirideset EUR, 00/100). V 
izhodiščno ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, ki 
bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalke, ki ga bo izstavila na podlagi 

sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v 
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 
Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine 
bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, za 
vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je 
kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalke.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 4. 5. 2016 ob 15. uri v mali sejni 
sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE
Najkasneje do vključno z 29. 4. 2016 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremičnin/
zemljišč s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 707/6, vse k.o. 
2175 – Koroška Bela, v višini 3.424,50 EUR (z besedo: tri tisoč 
štiristo štiriindvajset EUR 50/100), ki predstavlja 10 % izklicne 
cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije 
št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-2001004-47884016 
s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišča s parc. št. 
597/448, 597/449, 598/20 in 707/6 vse k.o. 2178 – Koroška Bela«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Zemljišča s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 707/6, vse k.o. 
2175 – Koroška Bela, se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 
Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane cene), 
stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa 
prodajalke) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega 
lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK-predloga, 
preslikava listine, sodna taksa i. d.) plača kupec. Stroške za vpis 
služnostne pravice uporabe in vzdrževanja za obstoječ vodovod in 
javno razsvetljavo ter za vpis odkupne pravice v zemljiško knjigo 
plača Občina Jesenice (notarska overitev podpisa kupca, stroški 
priprave in vložitve ZK-predloga, preslikava listine, sodna taksa i. d.).
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v 
navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike 
Slovenije.
Dražitelji morajo najpozneje do 29. 4. 2016 na naslov Občina 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v zapečateni ovojnici 
s pripisom ˝NE ODPIRAJ, JAVNA DRAŽBA˝ in s pripisom imena in 
priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije 
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob izvedbi javne 
dražbe: 
1*   potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR 

računa za primer vračila varščine, 
2*   potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, da 

ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, 
ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave razpisa, 
velja za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec ali tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v 
njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke),

3*   dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni od 
datuma objave razpisa:

 -  da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.; 

 -  da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba;

   Tujec ali tuja pravna oseba ali s. p. mora priložiti potrdilo, ki ga 
izda institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od 
katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, s. p. in 
pravne  osebe; v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 

lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ni v postopku 
poravnave, stečaja ali likvidacije (pravna oseba) ali v postopku 
osebnega stečaja (fizična oseba); 

4*   potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred 
javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa 
(samo za pravne osebe in s. p.). Tuja pravna oseba ali s. p. 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za 
slovenske pravne osebe in s. p. V kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v 
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V kolikor ima 
dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah, mora 
predložiti potrdila vseh bank;

5*   potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav 
članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci in tuje pravne osebe);

6*   izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej 
točko IX.);

7*   morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti 
overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni 
dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz 
postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj 
poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, 
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelji na javni dražbi ne morejo 
sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetne nepremičnine, 
člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ter z njimi 
povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS št. 34/2011 in spremembe)).  
5. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran 
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po 
zaključku javne dražbe predloži osebno izkaznico ali potni list na 
vpogled ter podatke o davčni številki oz. ID-številki za DDV in 
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če 
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina 
ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka 
nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziroma 
če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša cene, je javna dražba 
neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj po izklicni 
ceni, za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka javne dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe 
ali jo kakorkoli razveljaviti. 
6. Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. 
RS št. 34/2011 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih 
nepremičnin/zemljišč lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 298, in 
sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 
29. 4. 2016. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so 
dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave). 

 Tomaž Tom Mencinger
 ŽUPAN

Številka: 478-84/2015     
Datum: 8. 4. 2016
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Z vami že 20 let

Andraž Sodja

Največja jeseniška krajevna 
skupnost Plavž združuje 
okoli 7350 krajanov oziroma 
več kot 34 odstotkov prebi-
valcev občine Jesenice, obe-
nem pa gre tudi za najgoste-
je poseljen del Jesenic, kar se 
odraža tudi na problematiki 
v krajevni skupnosti. Svet 
krajevne skupnosti, katerega 
namen je, da pristojne služ-
be obvešča o problematiki 
ter svetuje možne rešitve in 
ki ga vodi Ivanka Zupančič, 

je v lanskem letu zasedal na 
sedmih rednih in 17. dopi-
snih sejah, na katerih so naj-
pogosteje obravnavali komu-
nalno problematiko. Glede 
na plan so bila v letu 2015 
izvedena številna večja infra-
strukturna dela: sanacija po-
sedle ceste pri trgovini v 
Centru II, asfaltiranje in kr-
panje dela razgledne poti, 
ureditev pešpoti med Cesto 
revolucije 2 in 3, sanirali so 
stopnice pri hotelu Korotan 
in v Centru II, uredili ekolo-
ški otok na Žerjavcu ter šte-

vilna druga dela, med dru-
gim tudi čiščenje struge po-
toka Jesenica. Problematika 
v Krajevni skupnosti Plavž 
ostaja enaka, največji pro-
blem še vedno predstavljajo 
pomanjkanje parkirnih pro-
storov ter dotrajana otroška 
igrišča, zato je svet krajevne 
skupnosti tudi sprejel pobu-
do za obnovo in ureditev že 
obstoječih otroških igrišč 
oziroma ureditev centralne-
ga igrišča. Med infrastruk-
turnimi pobudami pa so pre-
dlagali tudi ureditev označb 

za intervencijske poti, uredi-
tev dodatnih parkirnih mest 
ob objektih na Cesti revolucij 
4, 5 in 8, Tavčarjeve 3b in Ce-
ste maršala Tita 83, ureditev 
problematike parkiranih vo-
zil ob gostišču Metuljček, 
ureditev meteornih vod na 
Cesti revolucije in sanacijo 
opornega zidu na Murovi. 
Kot so še dodali v krajevni 
skupnosti, se skupaj s stro-
kovno delavko trudijo za iz-
boljšanje bivalnega okolja ter 
kar se da prisluhniti željam 
krajanov.

Nerešen problem 
parkirišč in igrišč
Svetniki Sveta Krajevne skupnosti Plavž so lani zasedali na sedmih sejah in 17 dopisnih sejah, v 
krajevni skupnosti pa so bile izvedene številne infrastrukturne investicije.

Urša Peternel

Konec marca je bila v Lju-
bljani volilna skupščina 
Zveze diabetikov Slovenije, 
kjer so sprejeli poročila o 

opravljenih nalogah zveze, 
program za leto 2016 in iz-
vedli volitve v organe zve-
ze. Članici Društva diabeti-
kov Jesenice Sonja Ravnik 
in Milica Berlot sta bili iz-

voljeni v izvršilni in nad-
zorni odbor zveze. Na pre-
dlog izvršilnega odbora 
društva in predsednika 
zveze Petra Miklavčiča pa 
so Otu Kelihu za dolgole-

tno uspešno vodenje jese-
niškega društva podelili 
naziv častni član Zveze 
društev diabetikov Sloveni-
je, so sporočili iz Društva 
diabetikov Jesenice.

Priznanje Društvu diabetikov Jesenice
Dolgoletni predsednik društva Oto Kelih je prejel naziv častni član Zveze društev diabetikov Slovenije.

V Jeseniških novicah št. 
4/2016, ki so izšle 11. marca 
2016, je bilo objavljeno pismo 
bralca v zvezi s prometno var-
nostjo, v katerem opozarja na 
nevarno hojo po pločniku sko-
zi podvoz Podmežaklo in ne-
razsvetljen ovinek pod resta-
vracijo Ejga, iz katerega »pri-
divjajo« mopedisti in kolesarji, 
največkrat brez luči. 
Spoštovanemu avtorju v skla-
du z njegovimi vprašanji od-
govarjamo, da je 93. člen Za-
kona o pravilih cestnega pro-
meta (Ur. list RS, št. 82/13) še 
vedno v veljavi, zato morajo 
vozniki koles in koles s pomo-
žnim motorjem na tem ce-
stnem odseku voziti ob desnem 
robu smernega vozišča v smeri 
vožnje, saj ni kolesarskega 
pasu, kolesarske steze ali kole-
sarske poti. Seznanjanje s ce-
stnoprometnimi predpisi se 
začne že od "malih nog" na-
prej, primarno v družini, in se 
nadaljuje v šolskem sistemu, 
osnovno seznanjanje in opo-
zarjanje na spoštovanje ce-
stnoprometnih pravil pa pote-
ka tudi preko javnih medijev, 
prav tako so na voljo razne 
delavnice s področja cestnega 
prometa. Pri tem sodeluje tudi 
policija, ki že v vrtcih in 
osnovnih šolah izvaja preven-
tivne aktivnosti s področja ce-
stnega prometa, kjer se že naj-
mlajšim predstavijo cestnopro-
metna pravila in njihova vlo-
ga v cestnem prometu ter kaj 
se od njih pričakuje, prav tako 
policija sodeluje na različnih 
preventivnih prireditvah. Za 
upoštevanje cestnoprometnih 
pravil in opozarjanje na neu-

Odgovor na 
javno pismo

Prejeli smo
poštevanje le-teh vsakodnevno 
skrbijo tudi predstavniki Med-
občinskega inšpektorata in re-
darstva, hkrati na Občini Je-
senice deluje Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prome-
tu (SPV), v katerega so, poleg 
predstavnikov Občine Jeseni-
ce, Alpetourja, osnovnih šol, 
vrtca, krajevnih skupnosti in 
podjetja JEKO-IN, d. o. o. Je-
senice, vključeni tudi predstav-
niki policije ter medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. 
SPV vsako leto organizira šte-
vilne akcije tako za mlajše kot 
starejše udeležence v prometu 
s poudarkom na vzgoji in ve-
denju v cestnem prometu, se-
veda pa se, tako kot v vsakem 
mestu, najdejo posamezniki, 
ki pravil, kljub vsej vzgoji, ne 
upoštevajo. Vsi udeleženci ce-
stnega prometa se morajo sicer 
pred udeležbo v cestnem pro-
metu sami seznaniti s cestno-
prometnimi predpisi in se po 
njih ravnati, za nadzor nad 
izvajanjem Zakona o pravilih 
cestnega prometa in ostalo po-
zitivno prometno zakonodajo 
pa je pristojna tudi policija, ki 
pri nadzorih cestnega prometa 
na zaznane kršitve odreagira 
in zoper kršitelje izvede posto-
pek skladno s predpisi.
V zvezi z nerazsvetljenim 
ovinkom pločnika, za katere-
ga se tudi policija strinja, da 
bi se površina lahko dodatno 
osvetlila, pa je Komunalna di-
rekcija na Občini Jesenice 
opravila že kar nekaj ogledov, 
zadevo pa si bodo ogledali še 
enkrat in v danem stanju tam-
kajšnje lokacije poskusili najti 
neko primerno rešitev, v koli-
kor je ta možna. 

Policijska postaja 
Jesenice, Občina Jesenice 

ter Medobčinski 
inšpektorat občin 

Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica

Člani svetov in strokovne sodelavke sedmih krajevnih sku-
pnosti občine Jesenice en dan v letu namenijo bolj sprošče-
nemu vzdušju. Že več let izmenično organizirajo družabne 
igre. Letos so gostitelji člani sveta krajevne skupnosti Hru-
šica. Igre bodo potekale v petek, 15. aprila, od 13. ure naprej 
pred Kulturnim domom na Hrušici.  

Družabne igre svetov krajevnih skupnosti

V krajevni skupnosti Plavž, ki je z več kot sedem tisoč prebi-
valci največja v občini Jesenice, so se odločili, da bodo več 
pozornosti namenili zdravstveni preventivi za prebivalce. 
Najprej so skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo Jese-
nice organizirali ultrazvočno merjenje kostne gostote. Od-
ziv je bil dober, saj so opravili petinpetdeset meritev. Vsi 
udeleženci so tako na enostaven način, brez nepotrebnega 
čakanja, dobili informacije o svojem zdravstvenem stanju, 
vezane na omenjeno bolezen. Po besedah predsednice sve-
ta krajevne skupnosti Plavž Ivanke Zupančič bodo v sodelo-
vanju z zdravstvenimi delavci s preventivnimi akcijami na-
daljevali. Tako načrtujejo, da bodo jeseni opravljali meritve 
krvnega tlaka in ravni holesterola ter na ta način sodelovali 
v preventivi za boljše zdravje krajanov.

Zdravstvena preventiva za krajane 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Pod-
jetniška kavica aprila pripravlja dve delavnici. Prva z naslo-
vom Oglaševanje in promocija na spletu za 0 EUR bo pote-
kala v sredo, 13. aprila, od 10. do 13.30 ure, druga z naslo-
vom 5 zlatih prodajnih prijemov za hitro povečanje prodaje 
pa v ponedeljek, 18. aprila, od 10. do 13.30. Obe bosta pote-
kali v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Je-
senicah, izvajal pa ju bo Blaž Branc. Udeležba je brezplačna, 
saj projekt financirajo občine Kranjska Gora, Jesenice, Gor-
je, Žirovnica, Radovljica in Bohinj.

Delavnici v sklopu projekta Podjetniška kavica

Na jeseniški tržnici vsak tretji četrtek v mesecu od 16. do 18. 
ure poteka ekološka tržnica. Tako so 17. marca v sklopu Poz-
drava pomladi poleg običajne ponudbe pridelkov gorenjskih 
ekoloških kmetov pripravili tudi degustacijo sezonskih jedi, 
pripravljenih iz pridelkov ponudnikov na tržnici: joto, ajdove 
štruklje, razno suho meso ter sladice. Na aprilski tržnici, ki 
bo 21. aprila, pa bodo pripravili pokušino doma pečenega 
kruha. Svoje dobrote bodo predstavili gornjesavski ljubitelj-
ski peki. "Poleg vsega, kar se dogaja na ekoloških dnevih na 
jeseniški tržnici, pa prizadevanje za prehransko varnost do-
polnjujemo tudi s tematskimi predavanji. Tako je marca 
agronom dr. Jan Bizjak v sklopu gesla Zdravilo naj bo hrana 
in hrana naj bo zdravilo predstavil, kako nam narava v vsa-
kem letnem času nudi točno tisto hrano, ki takrat najbolj 
blagodejno vpliva na naše počutje. Aprilsko predavanje z 
naslovom Naravno varstvo vrtnin – ekološka pridelava zele-
njave pa bo potekalo v četrtek, 14. aprila, ob 18. uri v kultur-
nem domu na Brezjah. Predavala bo Miša Pušenjak," je po-
vedal Stevo Ščavničar iz RAGOR-ja.

Pokušina domačega kruha na tržnici

Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce so lani poslovali brez iz-
gube, zabeležili so poziti-
ven poslovni izid v višini 
nekaj več kot 230 tisoč 
evrov. Celoten znesek bodo 
namenili pokrivanju izgube 
iz preteklih let, ki se je je 
nabralo skoraj za 4,8 mili-
jona evrov. Prihodki bolni-
šnice so lani znašali 32,5 
milijona evrov, kar je za 

skoraj štiri odstotke več od 
prihodkov v letu 2014. Bol-
nišnični program so uspe-
šno uresničili, izhaja iz le-
tnega poročila za leto 2015. 
So pa konec leta neplačane 
obveznosti do dobaviteljev 
znašale skoraj 4,2 milijona 
evrov, od tega je bilo za 2,8 
milijona evrov že zapadlih 
obveznosti. Zapadle obve-
znosti do dobaviteljev se 
lani niso znižale, temveč 
celo zvišale, bolnišnica pa 

je v povprečju dobaviteljem 
plačevala v 126 dneh, izhaja 
iz poročila.
Sicer pa je bilo lansko leto v 
bolnišnici pomembno tudi z 
vidika investicij, saj so na-
menu predali eno največjih 
naložb zadnjih let, novi ur-
gentni center. Obenem so v 
prizidku uredili nove pro-
store endoskopije, spreje-
mno pisarno, prenovili cen-
tralno kuhinjo in zgradili 
nove požarne stopnice ob 

ambulantni stavbi. Vse inve-
sticije skupaj so bile vredne 
kar okrog deset milijonov 
evrov, od tega je večino fi-
nanciralo ministrstvo za 
zdravje s pomočjo evropskih 
sredstev. Bolnišnica pa je za 
naložbe iz lastnih sredstev 
namenila več kot 1,1 milijo-
na evrov.
Splošna bolnišnica Jesenice 
je s 634 zaposlenimi tudi 
eden večjih delodajalcev v 
občini.

Bolnišnica lani pozitivno
Po več letih izgube so v lanskem letu v jeseniški bolnišnici poslovali pozitivno.



6

Kultura

Jeseniške novice, petek, 8. aprila 2016

Urša Peternel

Gimnazijski teater Gimna-
zije Jesenice je na oder pre-
mierno postavil dramo Anti-
gona, ki jo je za gimnazijce 
priredila profesorica in 
mentorica Marija Palovšnik. 
V predstavi igrajo Valter 
Hudovernik, Sara Ravnik, 
Neža Kavčič, Jože Petek, 
Gašper Žuber, Uroš Franc, 
Jon Ažman, Tamara Šterk, 
Tara Mohorič, Pia Svetina in 
Matija Jošt Čušin. 
Predstavo je režirala Marija 
Palovšnik, ki je povedala, da 
je ideja o uprizoritvi Antigo-

ne zorela že zelo dolgo, več 
let. "Z vajami smo začeli 
sredi oktobra lani. Dijakom 
resne teme na odru niso bli-
zu, če pa so filozofske, eksi-
stencialne oziroma moral-
no-etične, tudi nerazumlji-
ve. Od 'štartne skupine' 
sedemnajstih dijakov jih je 
ostalo le enajst. Spopasti se 
z verzi ni lahko. Spopasti se 
z nastajanjem lika prav tako 
ne. V pomoč nam je bila lan-
skoletna izkušnja z igralcem 
in režiserjem Gregorjem 
Čušinom in kratek seminar 

Gib na odru, ki ga je vodila 
igralka Mojca Funkl," je 
povedala Marija Palovšnik 
in dodala, da so po mnenju 
gledalcev, ki so si ogledali 
premiero, dijaki na odru 
izvrstno "dorekli" vloge.
O vsebini drame pa je deja-
la: "Antigona ponuja večen 
boj dveh resnic, dveh pravic 
(država–družina, minljivo–
večno, poraženec–zmagova-
lec …). Moja priredba združi 
tri avtorje, in sicer je osnova 
predstave Sofoklejeva Anti-
gona, ki jo z eksistencialni-

mi mnenji in vprašanji pod-
pre Smoletova, v obe pa se 
prav lepo vpne še Balantiče-
va poezija." 
Gimnazijski teater pod 
mentorstvom Marije Palov-
šnik deluje že od leta 1992, 
doslej pa so ustvarili vrsto 
imenitnih predstav, kot so 
Sen kresne noči, Cesarjeva 
nova oblačila, Shakesperae 
malo drugače, Hamlet, 
Čakajoč Godota, Beneški 
trojčki, Resničnostna mora, 
Sneguljčica, Pohujšanje v 
dolini Šentflorjanski, prav 

tako so pripravili nekaj otro-
ških predstav, nekaj recita-
lov, nekaj krajših dramatiza-
cij … Zadnja leta se uvrščajo 
na Regijski festival mladin-
skih gledališč Vizije, s pred-
stavo Sen kresne noči 2010 
pa so se uvrstili tudi na drža-
vno srečanje.
Datumi ponovitev predstave 
Antigona še niso znani, naj 
bi pa bila zagotovo ponovno 
izvedena konec maja ali v 
začetku junija na prostem 
na Koroški Beli, je povedala 
Marija Palovšnik.

Gimnazijci z Antigono
Dijaki Gimnazije Jesenice so se tokrat "spoprijeli" s filozofsko, eksistencialno tematiko o večnem boju 
dveh resnic in dveh pravic.

Dijaki so izvrstno "dorekli" zahtevne vloge. / Foto: Andrej Mežik

Posnetek predstave si 
je mogoče ogledati 
tudi na Youtubu.

Urša Peternel

V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice sta tokrat moči 
združili dve skupini gledali-
ške šole in na oder postavili 
komedijo Butalci. Kar 23 
mladih igralcev je pod men-
torskim in režijskim vods-
tvom Katje Stušek in Nike 
Brgant ustvarilo edinstvene 
like prebivalcev Butal. "Butal-
ci so stari 99 let! Pa so res 
stari? Ah, Butalci ne bodo 
nikoli stari, vedno bodo mla-
di, aktualni, trdoživi in kleni. 
Ne boste verjeli, ampak v 
Butalah je po toliko letih 
butalska pamet še vedno naj-
bolj pametna, butalska sol 
najbolj slana, butalski cer-
kveni zvonik najvišji, butal-
ska vas najlepša in butalski 
gnoj najbolj smrdeč! Butalci 
so tak edinstven nebodigat-
reba, ki včasih pride peš, vča-
sih pa z vozom. Vsakič pa 
pridejo im-e-ni-tni!" sta zapi-
sali mentorici.
Igrajo: Bor Ravnik, Tine Gla-
zer, Uršula Torkar, Boris 

Lavrih, Anuša Mira Pintar, 
Tajda Ramić, Jona Bajželj, 
Zala Klinar, Iris Bremec, 
David Zlatanov, Doris Pav-
kovič, Ruth Romih, Žiga 
Podgoršek, Anja Dolar, Aisa 
Hasanić, Ana Čop, Maks 

Habič, Ali Subašić, Anže 
Brečko, Hana Klincov, Man-
ca Bertoncelj, Emina Deran-
jić in Veronika Petrič. Za 
sceno je poskrbel Klemen 
Košir, za kostume Aleksan-
dra Džajič, za luč pa Miha 

Šest. Butalce so premierno 
uprizorili 24. marca na odru 
jeseniškega gledališča, s 
predstavo, ki traja štirideset 
minut, pa so sodelovali tudi 
na pravkar končanem Kekče-
vem srečanju na Jesenicah.

Kar triindvajset Butalcev
"Butalci so stari 99 let! Pa so res stari? Ah, Butalci ne bodo nikoli stari, vedno bodo mladi, aktualni, 
trdoživi in kleni. Ne boste verjeli, ampak v Butalah je po toliko letih butalska pamet še vedno najbolj 
pametna, butalska sol najbolj slana ..."

Otroška predstava Butalci v izvedbi igralcev gledališke šole pri Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice / Foto: GTČ

Pia Kokelj

Branko Sitar že od osnovne 
šole dalje s seboj nosi foto-
grafski aparat. Naj gre za 
popotovanja, izlete ali pa 
družinske trenutke, vedno 
pravi čas ovekoveči trenutek. 
Tako je tudi nastala zbirka 
fotografij s počitnikovanja na 
slovenski obali, ki jo je sam 
poimenoval kar Piran. Gre 
za fotografije, na katerih opa-
zimo razgibane motive in 
žive barve, ki človeka spom-
nijo na vonj morja in miru. 
Kot je na odprtju povedal 
Boštajn Soklič, umetnostni 
zgodovinar in kustos Loške-
ga muzeja Škofja Loka: "Išče 
in preverja nove poglede in 
izrazne oblike, skladne z las-
tnimi občutki, ki jih s svoje 
fotografske preže lovi na 
zanimive načine." Sitar je že 
več kot osem let član Foto-

grafskega društva Jesenice, 
kar mu je prineslo veliko 
poznavanja na področju foto-
grafije, predvsem pa samo-
kritike, saj se zaveda, da 
mora biti fotografija na 
prvem mestu všeč njemu. 
Želja po fotografiranju izvira 
iz želje po ohranitvi pomem-
bnih trenutkov v življenju. 
Razstava odkriva večkratne 
obiske Pirana in okolice tako 
v sončnih, lepih dneh kot 
tudi turobnih in deževnih, v 
različnih okoljih in v različ-
nih svetlobnih pogojih. Želel 
je ujeti lepote mesta skozi 
dinamiko raziskovanja, pre-
učevanja zgodovinskih oza-
dij in intimnih doživetij kra-
ja kot prostora bivanja. Po 
odprtju razstave je sledila 
kratka pogostitev in pogovor 
z avtorjem. Le delček njego-
vih fotografij si bo možno 
ogledati do 25. aprila.

Slovenska Istra v sliki
V avli občinske knjižnice Jesenice so odprli 
fotografsko razstavo Branka Sitarja z naslovom 
Piran. V objektiv je namreč ujel krajinske utrinke 
slovenske Istre. 

V galeriji Fotokluba Jesenice v Mercator centru na Jesenicah 
je še do 13. aprila na ogled razstava barvnih fotografij Mar-
jana Debelaka z naslovom Vibracije zvoka. Razgibane, bar-
vite in atraktivne fotografije je posnel na festivalu Okarina 
na Bledu. Avtor je član Fotokluba Jesenice, sodeloval je že 
na mnogih domačih in tujih razstavah in za svoje fotografije 
prejel več nagrad in priznanj. To je že njegova deseta samo-
stojna razstava.

Vibracije zvoka

V sklopu abonmajskega koncerta je v Glasbeni šoli Jesenice 
nastopil Slovenski kitarski kvartet. Sestavljajo ga štirje mladi 
kitaristi: Izidor Erazem Grafenauer, Mario Kurtjak, Simon 
Krajnčan Fojkar in Aljoša Vrščaj. Združili so se leta 2012 v 
želji po skupnem muziciranju in iz radovednosti po odkriva-
nju novega zanimivega repertoarja. Ker prihajajo z različnih 
koncev države in ker želijo z nastopi izven naših meja opo-
zoriti na svoje poreklo, so se odločili, da se poimenuje-
jo  Slovenski kitarski kvartet. Doslej so pripravili že več 
odmevnih koncertnih turnej in več koncertov po Sloveniji. 
Na Jesenicah so nastopili s skladbami Bacha, Ipavca, Duša-
na Bogdanovića, Miroslava Lončarja ter za konec z duhovito 
skladbo svojega člana Maria Kurtjaka Slovenski potpuri.

Slovenski kitarski kvartet
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Matjaž Klemenc

Jesenski del ste končali na 
prvem mestu. S porazom v 
Izoli ste stvari spet zakom-
plicirali.
"Ne vem, zakaj, a vsako leto 
se nam to dogodi. Izolo smo 
v 1. kolu doma premagali 
brez težav (rezultat je bil 7:1, 
o. p.). Mogoče smo šli v Izo-
lo preveč prepričani, da 
bomo brez težav tekmo do-
bili. Gostitelji so odigrali vr-
hunsko in nam zasluženo 
zadali poraz."

V jesenskem delu je bil vaš 
glavni konkurent za vrh Ta-
borska jama. Slednji so spo-
mladi popustili, na njihovo 
mesto je stopila Ograjca. 
Kdo vam je bi bolj nevaren 
tekmec?
"Na začetku zagotovo Ta-
borska jama. Po prvem delu 
smo praktično vsi odpisali 
Ograjco v boju za sam vrh. 

V drugem delu je Taborska 
jama padla. Ograjca je zače-
la igrati odlično, izkoristila 
naše napake in naenkrat po-
stala nevaren nasprotnik za 
prvo mesto, ki edino vodi 
naprej." 

S kakšnimi cilji ste šli v se-
zono?
"Cilj pred prvenstvom je bil 
jasen, odločno na prvo me-
sto. Malo v šali, malo zares 
smo si rekli, če nam letos ne 
uspe, najbolje, da preneha-
mo s kegljanjem. Letos smo 
zelo dobro trenirali tako na 
stezi kot kondicijsko. Ude-
ležba na treningih je bila na 
zelo visokem nivoju. Poleg 
tega v ekipi držimo skupaj, 
pomagamo in bodrimo eden 
drugega. Igral sem že v 1.A 
ligi, a tako visokega moštve-
nega duha niti približno ni-
sem začutil. Pozna se nam, 
da nas večina že 15 let igra 
skupaj."

Med posamezniki ste v ligi 
po povprečju podrtih kegljev 
na petem mestu. Ste zado-
voljni s sezono?
"Nisem zadovoljen, saj mi je 
bil cilj preboj med tri. Pre-
pričan sem, da bi bilo lahko 
bolje (Igorjevo poprečje na 
tekmo je bilo približno 578 
podrtih kegljev, o.p.). Veseli 
pa me, da sem dal svoj delež 
ekipi k uvrstitvi v 1.B keglja-
ško ligo."

Največji uspeh do sedaj?
"V mladinski konkurenci 
sem bil tretji na svetovnem 
prvenstvu v mešanih parih. 
Tretji sem bil tudi z ekipo 
na svetovnem prvenstvu v 
članski konkurenci. Vseeno, 
mogoče se komu sliši ču-
dno, meni največ pomeni ta 
zadnji uspeh z jeseniško 
ekipo."

Kdaj ste bolj sproščeni, če me-
čete za ekipo ali posamezno?

"Rajši mečem na ekipni tek-
mi. Takrat je v meni več 
adrenalina."

Kaj vam več pomeni, visok 
rezultat podrtih kegljev in 
poraz ali nizek rezultat po-
drtih kegljev, a vseeno 
zmaga?
"Brez premisleka izberem 
zmago in slabši rezultat."

Zakaj kegljanje?
"Kegljanje mi je bilo vedno 
zanimivo. Nekje do 14. leta 
sem treniral nogomet, a se v 
njem nisem dobro počutil. 
Povsem drugače je pri ke-
gljanju. Tri leta sem igral pri 
Konstruktorju v Mariboru 
in bil z njimi trikrat državni 
prvak. Izkušnja je bila odlič-
na. Dobri ljudje, dobra eki-
pa, a vseskozi je bil neki do-
ločen pritisk za dober rezul-
tat. Če sem iskren, je bilo 
tudi nekaj domotožja po do-
mači ekipi."

Dobri rezultati so vas pope-
ljali tudi v reprezentanco.
"V reprezentanco sem stopil 
kot igralec Konstruktorja."

Kaj pravite na uvrstitev v 1.A 
ligo z jeseniško ekipo?
"To mi je trenutno največja 
želja in cilj. To bi bilo res ne-
kaj velikega. Ta cilj smo si 
postavili lani. Letos smo s 

prebojem v 1.B ligo naredili 
polovični korak k temu cilju."

Kaj tej ekipi še manjka?
"Kar se tiče igralskega kadra, 
ni problema. Bolj me moti 
naše kegljišče. Enkrat dobro 
pade, drugič slabo in dejan-
sko ne veš, pri čem si. Na 
koncu sploh ne občutiš pred-
nosti domačega kegljišča."

Glavni cilj prva A-liga
Član Kegljaškega kluba SIJ-Acroni Jesenice, 28-letni Igor Ćosić je imel peto povprečje podrtih kegljev v 
2. ligi zahod in je s tem dal velik prispevek k napredovanju ekipe v 1.B kegljaško ligo.

Igor Ćosić

Matjaž Klemenc

V zadnji številki smo ugiba-
li, ali se bo jeseniškim ho-
kejistom uspelo prebiti v 
veliki finale ali pa bodo mo-
rali priznati premoč celjske 
ekipe. Jeseničani so dobili 

odločilno tekmo s 3:0 (La-
hajnar, Brus, Rajsar) in s 
tem dosegli, da niso v po-
polnosti zapravili sezone. 
Na Jesenicah je pač tako, da 
štejejo le uspehi, teh pa na 
začetku ni bilo. Izpad v sku-
pinskem delu Celinskega 

pokala, poraz v finalu slo-
venskega pokala in izpad v 
polfinalu INL je dosedanji 
učinek članske hokejske 
ekipe. V ponedeljek je bila v 
Ljubljani tretja tekma, ekipi 
pa sta na led stopili, kar se 
tiče rezultata v zmagah, ize-

načeni. Po treh tekmah so v 
prednosti Jeseničani, ki so 
tekmo, ki se je v rednem 
delu končala brez zadetkov, 
dobili v loteriji kazenskih 
strelov. Edini, in to šele v 
osmi seriji, je v polno zadel 
kapetan Miha Brus. Pred 

četrto tekmo se je spet poja-
vil velik vprašaj: ali je bilo 
sinoči v Podmežakli zadnje 
dejanje klubske članske ho-
kejske sezone v Sloveniji ali 
bo odločitev padla na peti 
tekmi v ponedeljek v Tivoli-
ju? Pobližje si poglejmo, 
kako so se odvijale prve tri 
tekme. Olimpija je šla v fi-
nale v vlogi favorita. Letos 
so za razliko od lanskega 
dela bolj redno trenirali. Na 
drugi strani so Jeseničani 
malce slabši kot v lanski se-
zoni. Posebej bode v oči ne-
učinkovitost. Olimpija je 
prvo tekmo doma dobila s 
3:1 (Brus). Kljub porazu so 
Jeseničani v drugi in tretji 
tretjini »kazali zobe«. 

»Ugriznili« so že na drugi 
tekmi, ki so jo dobili z no-
gometnim izidom 1:0 (Ži-
dan). Jeseničane je krasila 
borbenost, potrpežljivost in 
pokazali so, da imajo veliko 
srce. Obramba na čelu z 
imenitnim Žanom Usem je 
odigrala na visokem nivoju. 
Tretja tekma je bila na mah 
podobna drugi: Olimpija 
več pri ploščku, veliko več 
strelov, a spet borbena in 
disciplinirana igra varovan-
cev trenerja Dejana Varla. 
Kot smo že omenili, je bil 
zmagovalec odločen po ka-
zenskih strelih.
Upam, da mi o peti tekmi 
ne bo treba razpravljati in da 
je prvak že znan …

Včeraj že padla odločitev o 
pokalu za državnega prvaka?
Ali je bilo sinoči v Podmežakli zadnje dejanje klubske članske hokejske sezone v Sloveniji ali bo 
odločitev padla na peti tekmi v ponedeljek v Tivoliju? 

Prijazna energija, prijazne cene.

Nova 
spletna trgovina

* Več o ponudbi na https://trgovina.ece.si   

  *Do akcijskih cen in brezobrestnega obročnega plačevanja so upravičeni kupci ECE, ki imajo v trenutku nakupa status rednega plačnika.
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Urša Peternel

Območno združenje Rdeče-
ga križa Jesenice se bo pri-
hodnji mesec preselilo na 
novo lokacijo, v prostore 
nekdanje policije na Cesti 
maršala Tita 9. To je na 
nedavni redni letni skupšči-
ni združenja povedala stro-
kovna sodelavka Rina Beravs 
Zor. Na skupščini so sicer 
pregledali opravljeno delo v 
letu 2015. "Nizek življenjski 
standard in socialni proble-
mi so od nas zahtevali aktiv-
no vključevanje v reševanje 
socialnega stanja, kar smo 
skozi leto tudi uspešno izva-

jali," je poudarila Beravs 
Zorova. 
V okviru programa Pomoč 
socialno ogroženim soobča-
nom so razdelili 761 prehran-
skih paketov, 2283 kilogra-
mov pralnega praška, 9404 
litrov mleka, 4498 kilogra-
mov moke, 5060 kilogramov 
testenin in 2883 kilogramov 
riža, 1858 litrov olja, 6641 kg 
jabolk, 830 konzerv pelatov, 
828 konzerv fižola ter pre-
hranske izdelke v vrednosti 
4200 evrov, ki so jih zbrali v 
tako imenovanih Košaricah 
Mercator. Poleg tega so omo-
gočili letovanje osemnajstim 
otrokom iz socialno šibkih 

družin in petim starejšim 
osebam. Skupna vrednost 
razdeljene pomoči in stroški 
letovanja so skupaj znašali 
skoraj 71 tisoč evrov. Poleg 
tega so v sklopu projekta Dro-
btinica uspeli zbrati 1078 
evrov, s katerimi so omogočili 
492 toplih obrokov učencem 
osnovnih šol.  
V lanskem letu so uspešno 
izvedli tudi več krvodajalskih 
akcij, saj so zabeležili več kot 
tisoč odvzemov krvi, potekali 
so tečaji in izpiti prve pomoči 
za voznike motornih vozil, 
izobraževanja ekip prve 
pomoči za gospodarske in 
negospodarske družbe. "Svo-

jo pripravljenost smo preiz-
kusili tudi ob prvem prihodu 
večjega števila migrantov na 
Jesenice. Z ekipo naših pros-
tovoljcev pa smo enkrat sode-
lovali pri nudenju pomoči 
migrantom v Dobovi," je 
povedala Rina Beravs Zor.
V letošnjem letu naj bi pose-
bno pozornost namenili oži-
vljanju krajevnih odborov 
Rdečega križa, še naprej pa 
bodo dejavni na področju 
socialnih programov in pri-
dobivanja sredstev za pomoč 
občanom v stiski. Pridružili 
pa se bodo tudi aktivnostim 
ob 150-letnici Rdečega križa 
na Slovenskem.

Rdeči križ se seli  
v prostore policije
Območno združenje Rdečega križa Jesenice se bo maja preselilo v izpraznjene prostore Policijske 
postaje Jesenice na Titovi cesti.

Konec lanskega leta se je upo-
kojil dolgoletni mavčar iz 
Splošne bolnišnice Jesenice 
Karel Pirman. "Ker je s svojo 
pojavo ostal v spominu marsi-
komu in je v svoji skoraj štiri-
desetletni karieri mavčarja 
oskrbel nešteto zlomov in dru-
gih poškodb in bil prepozna-
ven lik naše bolnišnice, mis-
lim, da zasluži besedo zahvale 
za opravljeno poklicno pot," je 
zapisal njegov sodelavec Boš-
tjan Gluhar. 
"Že mama g. Karlija je bila 
medicinska sestra pri znanem 
jeseniškem zdravniku dr. 
Marčiču. Ker takrat časi niso 
bili tako neprijazno formalni, 
je iz Podmežakle, kjer so sta-
novali, večkrat prišel na obisk 
k mami v službo, se pravi v 
ordinacijo. Takrat je verjetno 
vzklilo seme medicine in ob 
maminem vzoru je donegoval 
to misel do poklica mavčarja. 
Seveda je bila njegova velika 
ljubezen tudi zgodovina, a 
usoda je pač hotela, da je bilži-
na šole in možnost hitre zapo-
slitve v bolnišnici prevladala. 

Sodelavcu ob 
upokojitvi

Prejeli smo
Po končani srednji zdravstve-
ni šoli – medicinski, kot se je 
takrat reklo, je začel z ukom 
pri prvem mavčarju v jeseniški 
bolnišnici gospodu Jožetu 
Kravanji. Naj tu razjasnim, 
da je bilo mavčenje v Kravan-
jevih časih drugačno. Mavčilo 
se je po Böhlerjevi metodi, 
praktično na golo kožo, ki je 
bila ovita samo v krep papir – 
odtod vse zgodbe o praskah in 
urezninah pri snemanju mav-
ca, saj mavčar ni imel praktič-
no nič prostora med mavcem 
in kožo, orodje pa so bile samo 
dolge in okorne škarje za ods-
tranjevanje mavca. Tudi mav-
čevi ovoji so se izdelovali ročno 
z zavijanjem navadnih povo-
jev, v katere se je natresal mav-
čni prah. G. Karel je prišel v 
službo mavčarja ravno v letih 
(1973), ko je bilo že moč 
nabaviti tovarniško izdelane 
mavčne ovoje. Pod mavec se je 
tudi že nameščala vata in za 
odstranjevanje mavca je prišla 
v uporabo vibracijska žaga, ki 
je razen hrupa veliko elegant-
nejša za snemanje mavca kot 
škarje. Gospod Karel je bil 
takrat mlad, privlačen in pri-
jazen sodelavec, ki je kmalu 
zaslovel kot nežni orjak, saj je 
s svojo postavo in pristopom 
znal umiriti male in velike 
razvajene kričače. V svoji 
karieri je po upokojitvi g. Kra-

vanje imel veliko sodelavcev, ki 
so se poizkusili v mavčenju. 
Med njimi tudi dve kolegici. 
Tudi vse današnje mavčarje, ki 
službujejo v Bolnišnici Jeseni-
ce, je uvedel v skrivnosti pokli-
ca. Veliko se jih je zamenjalo, 
g. Karel pa je vztrajal. Nekaj 
let pred upokojitvijo je opravil 
tudi Nacionalno poklicno kva-
lifikacijo za mavčarja, kar je 
danes v Sloveniji pogoj za 
opravljanje mavčarskega pokli-
ca, in s tem dal piko na i svoji 
poklicni poti. Ustvaril si je tudi 
prijetno in toplo družino, nji-
hov topel dom je bil vedno 
'meka' za cineaste, posebej v 
žanru grozljivk in znanstvene 
fantastike. S sosedi in obisko-
valci je navezal pristen odnos. 
Vedno pripravljen na debato 
– pa naj si bo to strokovno, v 

ožjem ali širšem pomenu – o 
avtomobilih in seveda o hrani 
je bil zelo priljubljen tudi med 
sodelavci in sodelavkami. S 
svojim blagim in poštenim 
značajem je deloval pomirjujo-
če tudi v trenutkih stresa. Leta 
so minevala, telo je postalo 
utrujeno, zahteve na delovišču 
pa vedno večje in na robu 
obvladljivosti, zato se je moral 
upokojiti. Upamo in želimo 
si, da bomo lahko znanja, 
delovne izkušnje in odnos do 
sodelavca ali pacienta, ki jih je 
gojil in izvajal gospod Karel, 
njemu v ponos in zadoščenje 
izvajali tudi prihodnji rodovi 
mavčarjev. Njemu pa želimo 
miren pokoj, zapolnjen s kon-
jički, za katere v naglici aktiv-
ne dobe ni imel časa," je zapi-
sal Boštjan Gluhar.

V 5. kolu 3. Slovenske košarkarske lige od 7. do 12. mesta so 
Jeseničani že petič zmagali. Doma so s 89:66 odpravili Posa-
vje Krško. Prva četrtina je bila izenačena (19:20). Nadaljevanje 
je bilo v znamenju domače ekipe. Prejšnjo soboto se jim žal ni 
izšlo. V gosteh s Tolminom so izgubili z rezultatom 78:71. V 
drugi del so šli Jeseničani s petimi točkami prednosti (42:47), 
a na koncu vseeno utrpeli prvi poraz v končnici za razvrstitev. 
Že danes zvečer jih čaka doma tekma z ekipo Globus.

 Tolmin prekinil serijo zmag

Življenje je reka, ki teče nenadzorovano. Čeprav kdaj lahko 
tudi malce vplivamo na svojo življenjsko pot, pa glavnega 
toka ne poznamo. In tako je prišel tudi dan slovesa od naše-
ga prijatelja Vasila Deretiča - Vasa. 
Rodil se je v Hercegovini pred skoraj 87 leti. Otroška in 
mladostna leta so zaznamovala prerana izguba staršev. 
Leta 1947 je prišel iz rodnega kraja v skupini mladih fantov 
na Jesenice, kjer je dobil možnost pridobiti izobrazbo. Živ-
ljenje v internatu, šolanje na ŽIC-u je fantu pomenilo pri-
ložnost začetka odraslega življenja. Izšolal se je za elektri-
karja in se zaposlil v Železarni. Jesenice so mu postale 
drugi dom. 
Vaso je imel šport rad, skupno delo s prvo generacijo jeseni-
ških hokejistov pa ga je seveda navdušilo za hokej. Februar-
ja leta 1957 so fantje v rdečih dresih v Beogradu bili boj na 
državnem prvenstvu. Vasil je bil z ekipo tam. Zadolžen je 
bil za kontrolo časa, kajti v tistih časih ni bilo semaforjev, 
ki bi vsem kazali čas. Torej je sodeloval že pri prvi jeseniški 
zvezdici, nato pa vsako leto vse do leta 1972. Imel je to čast, 
da je kot legendarni tehnični vodja sodeloval pri vseh prvih 
petnajstih zvezdicah. 
Vloga tehničnega vodje mu je bila pisana na kožo. Skrben, 
kot je bil, vedno razpoložen, dober prijatelj je vse do leta 
1974 skrbel za vse, kar so igralci potrebovali, in bil odlična 
povezava med upravo kluba in garderobo. Izvajanju nalog 
tehničnega vodja je postavil visoke standarde.
Čez leta, ko se je že skoraj pozabljalo na zlata začetna leta 
jeseniškega hokeja, je bil Vasil Deretič pobudnik in organi-
zator srečanja nekdanjih igralcev in funkcionarjev. Neu-
morno je kar nekaj let skrbel za organizacijo srečanj. Pred 
nekaj leti so srečanja prerasla v druženje športnikov vetera-
nov vseh jeseniških športov. Ko mu je malce začenjalo peša-
ti zdravje, pa nas je nagovoril, da smo začeli sodelovati tudi 
pri Športni zvezi Jesenice. Žal je prišlo pred tremi leti do 
prekinitve, prav lansko poletje pa smo v malce spremenje-
nih razmerah spet začeli razmišljati o oživitvi. Tega se je 
Vaso zelo veselil, žal pa mu je zdravje začelo pešati in se 
lanskega srečanja ni mogel več udeležiti. 
Vasilj Deretič je bil človek, ki ga ne bomo pozabili. Marsi-
komu je bil vzgled, naša dolžnost pa je, da njegovo delo 
predstavljamo zanamcem. Predvsem njegov optimizem, 
prijateljstvo.
Vasilj, danes odhajaš še zadnjič iz tvojih Jesenic v tvoje 
Trebinje. Pogrešali te bomo in se te spominjali, pa vendar 
verjamemo, da boš v hercegovski zemlji našel svoj mir.
Svojcem izrekam iskreno sožalje v imenu Veteranske sekci-
je Športne zveze Jesenice, jeseniških hokejistov – prijateljev 
in v svojem imenu.

Brane Jeršin

IN MEMORIAM

Vasil Deretič - Vaso 
(1929–2016)

V Ljubljani je potekal 6. turnir 1.A državne lige, pionirske in 
mladinske lige v streljanju z zračno puško. To je bil zadnji 
turnir v sezoni. Od strelcev Triglav Javornik-Koroška Bela se je 
v članski konkurenci na zadnji tekmi najbolje uvrstil Gašper 
Bernot na trinajsto mesto. Ekipno so bili deveti. V skupnem 
seštevku sta bila med dvajseterico Anže Presterel na trinajst-
em mestu in Gašper Bernot na petnajstem mestu. Ekipno so 
bili sedmi. V pionirski konkurenci je bil v 6. kolu najboljši 
Ernest Eman Babača na enaindvajsetem mestu. Ekipa je bila 
trinajsta. V skupnem seštevku je bil Ernest Eman Babača 
sedemnajsti, ekipa pa petnajsta. V mladinski konkurenci je v 
zadnjem kolu Matevž Pivk osvojil sedmo mesto, Sara Horvat 
je bila pri mladinkah osma. V skupni razvrstitvi je osvojila dva-
najsto mesto, Matevž Pivk je bil peti. Ekipa je bila dvanajsta.

Zadnji turnir državne lige za strelce v Ljubljani

V nedeljo, 10. aprila, bo znova potekalo spominsko kolesar-
jenje v spomin na Jureta Robiča. Start bo ob 11. uri pri dvo-
rani Podmežakla, cilj pa na pokopališču v Kranjski Gori.

Za Jureta 2016
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Matjaž Klemenc

Zaradi slabega vremena v 
sredini novembra je nekaj 
ekip v 3. Ligi center začelo 
spomladanski del predčas-
no. Jeseniški nogometaši 
niso bili med njimi. Svoj 
spomladanski uvod so ime-
li v sosedskem derbiju. 
Gostovali so pri ekipi Bled 
Hirter. Tekmo so dobili z 
1:0, z zadetkom Grbiča v 
uvodu drugega polčasa. Žal 

zmage niso nadgradili na 
domači tekmi s Kolpo. Tek-
ma se je končala z rezulta-
tom 1:1. Za Jeseničane je ob 
koncu prvega polčasa zadel 
Senad Tiganj. Ne dolgo po 
odmoru so gostje postavili 
končni rezultat. Prejšnjo 
soboto so Jeseničani gosto-
vali pri ekipi Brinje-Grosu-
plje in izgubili z 2:0. Na 
vrhu lestvice je Ilirija s 40 
točkami. Jeseničani so 
enajsti z 19 točkami.

Zmaga, remi, poraz
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Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jeseni-
ce so sredi januarja začeli 
akcijo zbiranja sredstev za 
dokončanje obnove poro-
dniškega oddelka. Radi bi 
namreč obnovili prostor za 
posebno nego novorojenčk-
ov in sanitarije za mamice 
ter uredili moderne prostore 
za sobivanje družine po po-
rodu. Potrebujejo pa tudi 
novo opremo: grelno telo za 
novorojenčke, telemetrično 
napravo za beleženje plodo-
vih utripov in popadkov, 
monitor za nadzor vitalnih 
funkcij, preiskovalno stro-
pno luč in sobno pohištvo. 
Za pomoč so se obrnili na 
donatorje, zdaj pa so se od-
ločili tudi za organizacijo 
dobrodelnega koncerta, na 
katerem bodo zbirali denar 
za obnovo. Koncert bo pote-
kal v petek, 15. aprila, ob 19. 
uri v Festivalni dvorani na 
Bledu, nosi pa naslov Od ve-
likih ljudi za male – za lepši 

začetek novega življenja. 
Nastopili bodo: Alpski kvin-
tet, Veseli Begunjčani, Go-
renjski kvintet, ansambel 
Zgornjesavci, Bolnišnični 
kvintet, Panda (Nina in An-
drej), Katarina Mala, Ale-
ksander Mežek in Ivan An-
dres Arnšek. Izkupiček od 
koncerta – vstopnice bodo 
na voljo po petnajst evrov – 
bodo namenili za prenovo 
ginekološko-porodniškega 
oddelka.
Oddelek za ginekologijo in 
porodništvo je bil v jeseniški 
bolnišnici ustanovljen že 
leta 1949. Prostori oddelka 
so bili prvič obnovljeni leta 
1985, drugič pa leta 2013 
oziroma 2014. Takrat so z 
lastnimi sredstvi in s pomo-
čjo donacij prenovili prvi del 
porodnega oddelka, to je po-
rodni blok. Z drugim delom 
prenove pa bodo poskrbeli 
za prijetnejše okolje za oskr-
bo novorojencev, porodnic 
in otročnic, so povedali v 
bolnišnici.

Koncert za porodni 
oddelek
V Splošni bolnišnici Jesenice bodo denar za dokončanje prenove ginekološko-porodniškega oddelka 
zbirali tudi na dobrodelnem koncertu, ki bo potekal 15. aprila v Festivalni dvorani na Bledu.

Mesto železarjev (6. del)

Dr. Marko Mugerli, 
kustos Gornjesavskega 
muzeja Jesenice

Čeprav je bila železarna v 
preteklosti najpomembnejši 
dejavnik, ki je vplival na po-
dobo Jesenic, pa so življenj-
ski ritem v mestu dajala tudi 
druga podjetja, obrtniki, 
ustanove, društva in posa-
mezniki. 
Med tiste, ki so že dalj časa 
prisotni na kulturnem in 
muzejskem področju, sta 
zagotovo Dušan Prešern in 
Janez Mohorič Mokrn'k. 
Prvi je inženir metalurgije, 
upokojeni obratovodja hla-
dne valjarne, dolgoletni 
predsednik muzejskega 
društva, odbojkar, ljubitelj-
ski arheolog in zbiratelj. 
Drugega je poklicna kariera 
prav tako pripeljala v meta-
lurgijo in strojništvo, talent 
in marljivost pa v likovno 
umetnost in čebelarstvo. 
Njegova dela smo imeli mo-
žnost občudovati v Doliku, 
Kosovi graščini in v drugih 
galerijah po Sloveniji in tudi 
v pobratenem mestu Na-
gold. V njem je še veliko 
idej, kaj vse zajeti na slikar-
sko platno, tako da nas bo v 
prihodnje še vedno prijetno 
navduševal.   
V četrtek, 31. marca, je oba 
moža v Kosovi graščini go-
stil kustos Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Aljaž Po-
gačnik. Predstavil je njuno 
življenjsko pot, tudi sama 
sta povedala veliko zanimi-
vih spominov iz mladosti. 

Pogovor sta osredotočila 
predvsem na Krofovo vrtna-
rijo na Gregorčičevi in življe-
nje na Obrtniški, danes ulici 
Viktorja Kejžarja. Po koncu 
pogovora je sledil sprehod 
po omenjenih ulicah.
Ustanovitelj vrtnarije je bil 
Jože Krof, ki je prišel iz Pli-
berka na Koroškem. Bil je 
poznavalec in raziskovalec 
planinske flore. Na Jeseni-
cah je dal zgraditi ogrevane 
rastlinjake, kar je bila za tisti 
čas prava redkost. Izdelovali 
so tudi vence za pogrebe in 
celo umetno cvetje iz blaga, 
ki so ga namakali v vosek. Z 
vrtnarstvom sta se ukvarjala 
tudi žena Meta Smolej iz 
Planine pod Golico in posi-
novljenec Alojz Prešern. 
Slednji je vojaški rok služil 
kot kraljevi vrtnar v Beogra-
du. Ko je prevzel vrtnarijo, 
njeni dohodki niso zadoščali 
za preživetje družine, zato 
se je zaposlil v železarni. 
Delo v tovarni je bilo izre-
dno nevarno in dogajale so 
se nesreče. V eni izmed njih 
si je poškodoval nogo, da ni 
mogel delati v vrtnariji. Tu-
kaj so pomagali še žena 
Mici, otroka Dušan in Mari-
ca. Zanimiva je zgodba, ko 
je želela Mici narediti vozni-
ški izpit. Takrat je bilo na 
Jesenicah malo avtomobilov 
in še manj voznic. Za prido-
bitev vozniškega dovoljenja 
je bilo treba izpitno komisi-

jo peljati z lastnim avtom. 
Ker se ni ustavila pri znaku 
stop, je komisija odkimala 
in ji rekla, da naj izstopi iz 
avta. Rekoč, da je njen avto, 
je komisijo odgnala in se od-
peljala domov. Potem ko sta 
Dušan in Marica odšla štu-
dirat, ni bilo nikogar, ki bi 
prevzel vrtnarijo.   
Janez Mohorič Mokrn'k je 
na Obrtniški nekaj časa ži-
vel. Tukaj je tudi najlažje 
dobil počitniško delo in pra-
kso, ker je bilo res veliko 
obrtnikov z najrazličnejšo 
dejavnostjo. Pri Šorliju je 
bila trgovina in drogerija ter 
ob njej fotoatelje Smolej. V 
Kobalovi gostilni so imela 
sedež razna društva, na pri-
mer Turistovski klub Skala. 
V Arneževi hiši je bila pe-
karna, v Ambrožičevi me-
snica in mlekarna, v Lampi-
čevi šiviljski salon, v Regov-
čevi gradbena obrt, v Vidiče-
vi pekarna in čevljarska de-
lavnica, v Rakovčevi brivski 
in frizerski salon, v Stojano-
vi krojaštvo, v Poženelovi tr-
govina in elektro delavnica, 
v Janševi pletilnica in če-
vljarstvo, v Šlibarjevi mizar-
stvo, v Blažejevi tiskarna in v 
Šoberlovi dimnikarstvo. V 
ulici so imeli še urarja, go-
stilno pri Lasanu, ki je slove-
la po kegljišču in dalmatin-
ski hrani, zlasti po sardelah. 
Vsi pa so nejevoljni hodili v 
Rojnikovo hišo, kjer so dela-

li »šintarji«, kot so rekli sla-
bim zobozdravnikom. 
Z zbiranjem fotografij, 
predmetov in spominov 
bomo nadaljevali v sredo, 13. 
aprila, ob 10. uri. V Železar-

skem muzeju na Stari Savi 
bomo skupaj odkrivali zgod-
be jeseniške preteklosti. 
Spraševali se bomo, kaj smo 
se igrali in kako smo pra-
znovali.       

Jože Krof in Dušan Prešern v vrtnariji pred drugo svetovno 
vojno (hrani Dušan Prešern)

Gostilna Lasan (hrani Gornjesavski muzej Jesenice)

Janko Rabič

Društvo bolnikov z osteo-
porozo Jesenice združuje 
članice in člane iz sedmih 
občin Zgornje Gorenjske. 
Glavne dejavnosti so na-
menjene ozaveščanju čla-
nov in drugih občanov o 
sami bolezni in njenih po-
sledicah. Organizirajo pre-
davanja, telesno vadbo, po-
hode, izlete z aktivno tele-
sno dejavnostjo in opra-
vljajo meritve kostne go-

stote. V okviru društva 
imajo delavnice ročnih del. 
Velik poudarek dajejo pre-
ventivnim dejavnostim in 
spodbujanju zdravega na-
čina življenja, ki prepreču-
je nastajanje te bolezni. Na 
volilnem občnem zboru v 
marcu so pregledali delo v 
preteklem obdobju in spre-
jeli nov program. Poudarek 
bo tudi na petnajstletnici 
delovanja društva. Za pred-
sednico so ponovno izvolili 
Nušo Ražman.   

Ozaveščanje  
o osteoporozi
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice letos 
obeležuje petnajstletnico delovanja.

Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske Ščitnica 
– moj dragulj združuje bolnike z boleznimi ščitnice z obmo-
čja celotne Gorenjske, tudi iz jeseniške občine. Kot je pove-
dala predsednica društva Tanja Cekič, na Gorenjskem ni 
specialistov za bolezni ščitnice – tirologov, zato so bolniki 
prepuščeni dolgi in težki poti do prave diagnoze. V društvu 
zato skušajo ozaveščati ljudi o boleznih ščitnice. Jutri, v so-
boto, 9. aprila, pripravljajo srečanje z naslovom Dan za šči-
tnico, ki bo potekalo v avli Mestne občine Kranj na Sloven-
skem trgu 1, in sicer od 9. do 15. ure. Prim. asis. dr. Robert 
Merčun bo predaval na temo Ščitnica in popuščanje srca; 
Mateja Rotar bo govorila o varnem odstranjevanju amalga-
ma in razstrupljanju ter energijski povezavi zob in ščitnice; 
Polona Podnar o hormonih v neravnovesju in vplivu stresa; 
Nina Kurnik Dujović pa je predavanju dala naslov Prebudi-
mo ščitnico z vajami in dihanjem. 

Ščitnica – moj dragulj

V bolnišnici bi med drugim radi obnovili tudi prostore za 
nego novorojenčkov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

Gregor Dvoršak in Jernej 
Slivnik sta dijaka Gimnazije 
Jesenice, ki kljub gibalni 
oviranosti dosegata odlične 
uspehe na športnem podro
čju. Jernej je, čeprav para
plegik, uspešen smučar in 
celo dijak športnega oddel
ka, medtem ko se četrtošo
lec Gregor, ki ima cerebral
no paralizo, uspešno posku
ša v najrazličnejših športih, 
za nameček pa blesti tudi na 
učnem področju. 
"Ukvarjam se z vsakim 
športom, s katerim se lahko. 
Kolesarim, plavam, smu
čam, igram košarko, nogo
met, namizni tenis, hokej 
na asfaltu, skratka, posku
sim vse," pravi Gregor, ki se 
udeležuje tudi različnih tek
movanj za invalide. Tako je 
bil denimo lani najboljši na 
srednješolskem državnem 
prvenstvu v suvanju krogle 
med invalidi pa odličen peti 
na absolutnem državnem 
prvenstvu za invalide v pla
vanju (v prsni tehniki na 50 
metrov) ... Kot pravi Gregor, 
sta ga starša že od majhnega 
spodbujala, da je čim bolj 
samostojen. Tako se je vsa 
leta osnovne šole s poseb
nim prilagojenim kolesom 
sam vozil v šolo, in to v vsa
kem vremenu. "Dobro je, da 
porabiš energijo, obenem pa 
se v športu lahko dokažeš in 
vidiš, da lahko konkuriraš. V 
košarki recimo niti nisem 
toliko slabši kot drugi, prav 
tako v namiznem tenisu ..." 

Gregor je sicer tudi odličen 
dijak, ki ima na maturi, ki 
ga čaka letos, visoke cilje, 
odločil pa se je za študij 
računalništva.
Jernej Slivnik pa je dijak 
prvega letnika, obiskuje 
športni oddelek in je odličen 
smučar v monoskiju. Prvič 
se je v tem športu poskusil 
leta 2009 v Kranjski Gori in 
se navdušil nad njim, začel 
je tekmovati, letos tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. 
Na tekmi svetovnega pokala 
v Kranjski Gori za invalide 
je bil letos predtekmovalec, 
ker je bil še premlad za ude

ležbo v konkurenci, na osta
lih tekmah nižjega ranga 
članov in mladincev pa že 
lahko tekmuje. V letošnji 
zimi ima za sabo že več kot 
štirideset smučarskih dni, 
trenira v Kranjski Gori in v 
Avstriji, njegovi trenerji pa 
so Uroš Pogačnik, Roman 
Podlipnik in v Smučarskem 
klubu Radovljica Bojan Kav
čič. Posebej je Jernej vesel, 
da je trener Roman Podlip
nik tudi njegov profesor na 
Gimnaziji Jesenice. "Profe
sorji in vsi na šoli mi poma
gajo, da lažje usklajujem 
šolo in šport; ocenjevanja so 

napovedana, dobim priprav
ljene zapiske ..." pravi Jer
nej, ki ima na športnem 
področju velik cilj, ki je zdaj 
že skoraj kratkoročni, nam
reč udeležbo na paraolim
pijskih igrah v Južni Koreji 
leta 2018. "Do takrat je v bis
tvu samo še ena sezona in 
pol," pravi Jernej, ki trenut
no tekmuje še s starim 
rekreativnim monoskijem, 
upa pa, da bo naslednjo 
sezono dobil nov, tekmoval
ni monoski, s katerim bi še 
izboljšal svoje rezultate in še 
lažje konkuriral ostalim te
kmovalcem.

Zanju ni ovir
Dijaka Gimnazije Jesenice Gregor Dvoršak in Jernej Slivnik sta kljub gibalni oviranosti odlična 
športnika in uspešno usklajujeta šport in šolo.

Gimnazijca Gregor Dvoršak in Jernej Slivnik

Urša Peternel

Veslaška zveza Slovenije je 
pripravila drugo državno 
prvenstvo osnovnih šol v 
veslanju na simulatorjih, ki 
je potekalo na Osnovni šoli 
Žirovnica. Udeležili so se 
ga tudi učenci dveh jeseni
ških osnovnih šol, Osnovne 
šole Koroška Bela in Osno
vne šole Toneta Čufarja 
Jesenice. "Lani smo tekmo
vanje organizirali prvič in 
je bilo odlično sprejeto med 
osnovnošolci, kar precej 
udeležencev se je po tem 
vključilo v aktivno veslanje. 
S tem namenom in name
nom širše promocije vesla
nja in rekreativne vadbe na 
simulatorjih smo ga orga
nizirali tudi letos in ga 
bomo v prihodnje. Gre za 

atraktivno tekmovanje 
osmercev, kjer se na enem 
simulatorju menjajo učen
ke in učenci, tako da skupaj 
odveslajo veslaško progo, 
dolgo dva tisoč metrov. 
Tekmovanje poteka od 
predtekmovanj preko repa
sažev in polfinal do velike
ga finala," je povedal gene
ralni sekretar Veslaške zve
ze Slovenije Jernej Slivnik. 
Ambasador projekta je naj
uspešnejši slovenski veslač 
vseh časov Iztok Čop. Na 
tekmovanju je letos sodelo
valo 28 osnovnih šol, zma
gala je Osnovna šola Trno
vo Ljubljana, najboljši 
Gorenjci pa so bili učenci 
Osnovne šole Frana Saleš
kega Finžgarja Lesce, ki so 
bili tretji. Jeseniški veslači 
niso posegli po medaljah.

Veslali na 
simulatorjih

Veslači z OŠ Koroška Bela ... / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Osnovna šola Koroška Bela 
je gostila letošnji medobčin
ski otroški parlament, ki so 
se ga udeležili učenci sed
mih osnovnih šol občin 
Kranjska Gora, Žirovnica in 
Jesenice. Učenci so s pomo
čjo mentorjev in zunanjih 
gostov, podžupanje občine 
Jesenice Vere Pintar in svet
nikov Krajevne skupnosti 
Slovenski Javornik–Koroška 
Bela izdelali in predstavili 
plakate na temo letošnjega 
otroškega parlamenta – pasti 
mladostništva. Otroški par
lament, ki je letos potekal že 
26. leto, je javna tribuna 
osnovnošolcev, ki deluje v 
obliki zasedanj. Te potekajo 
na treh nivojih – šolski par
lamenti v osnovnih šolah, 
regijski oziroma medobčin
ski otroški parlamenti in 
državni otroški parlament, 
ki poteka v dvorani Državne

ga zbora Republike Sloveni
je. Organizator nacionalne
ga programa otroškega par

lamenta je Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, na obmo
čju Žirovnice, Jesenic in 

Kranjske Gore pa ga koordi
nira Zveza društev prijatel
jev mladine Jesenice.

Otroški parlament o pasteh 
mladostništva

Učencem so se na parlamentu pridružili podžupanja Jesenic Vera Pintar in svetniki 
krajevne skupnosti. / Foto: OŠ Koroška Bela

Dve jeseniški osnovni šoli, Osnovna šola Toneta Čufarja in 
Osnovna šola Koroška Bela, ter Vrtec Jesenice so se v letoš-
njem šolskem letu pridružili projektu društva Jasa, imenova-
nem Jesenice imajo srce. Vsi sodelujoči – skupaj več kot 
1200 otrok – so brali knjigo Nežno srce avtorja Aneja Sama, 
ki spodbuja ohranjanje naravnega okolja in spodbuja zdrave 
medčloveške odnose. V okviru projekta Društva bodo na 
dan zemlje 22. aprila ob 11. uri v Kolpernu pripravili tudi 
razstavo likovnih del in branih prispevkov. 

Jesenice imajo srce
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

V knjigi boste našli 
jedi, ki jih je mogoče 
hitro pripraviti in 
so primerne za 
vsakodnevno kuhanje 
z zdravimi in svežimi 
sestavinami, poleg 
tega pa jih je zanimivo 
pripraviti tako za 
otroke kot tudi za 
starše. S knjigo bodo 
kuhanje, okušanje 
in uživanje hrane 
postala skupna 
doživetja vse družine. 
Če se boste zabavali 
pri pripravi hrane in 
uživali v njej, boste 
položili temelje za 
zdravo življenje za 
vso družino.
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Redna cena knjige je 19,99 eur.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu je cena knjige le 9            90

EUR
2 9 9 0

EUR

Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.
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7 90
EUR

V knjigi so recepti za pripravo testeninskih solat, 
testenin in rižot z zelenjavo, sirom in morskimi 
sadeži, azijskih testenin, polnjenih testenin, 
lazanje, kanelonov, njokov ter jedi iz žit.

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite 
po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-
glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Andraž Sodja

Od 23. do 27. marca se je v 
dvorani Podmežakla odvija-
lo tradicionalno tekmovanje 
v umetnostnem drsanju za 
Triglavski pokal – Triglav 
trophy in Narcisa cup za na-
mlajše drsalke in drsalce, ki 
se ju je tudi letos udeležilo 
več kot 180 tekmovalk in 

tekmovalcev iz devetnajstih 
držav.
Kot je povedal predsednik 
Drsalnega kluba Jesenice 
Vinko Otovič, je izjemno za-
dovoljen s potekom tekmo-
vanja, za kar se posebej za-
hvaljuje vsem staršem, pro-
stovoljcem pri pripravi in 
izvedbi tekmovanja. Kot je 
poudaril Otovič, jih veseli, 

da se tekmovanja udeležuje-
jo tekmovalci in tekmovalke 
iz svetovnih drsalnih velesil: 
»Tekmovalci so prišli iz Me-
hike, Japonske, Taipeja, 
ZDA, Kanade in evropskih 
držav. Tekmovanje ostaja 
eno največjih za te kategori-
je na svetu, kar kaže tudi 
udeležba, na katero smo lah-
ko izredno ponosni in pred-

stavlja tudi izvrstno promo-
cijo.« Svetovna drsalna zve-
za je tekmovanje že uvrstila 
v koledar za prihodnje leto, 
saj v Drsalnem klubu Jese-
nice ocenjujejo, da je to tek-
movanje neprecenljive vre-
dnosti za mlade generacije 
drsalk in drsalcev. Otoviča je 
dopolnila še predsednica 
Zveze drsalnih športov Slo-
venije Darja Gabrovšek Po-
lajnar, ki je povedala, da se 
Triglav trophyja vedno ude-
ležijo tekmovalci, ki v nekaj 
letih krojijo sam svetovni 
vrh v umetnostnem drsanju: 
»Spomnimo se Japonke Shi-
zuke Arakawe in Stefana 
Lambiela, ki sta postala 
olimpijska medalista in sve-
tovna prvaka. Tukaj se kalijo 
mladi drsalci in pridobivajo 
potrebne točke za kvalifika-
cije na evropsko in svetovno 
prvenstvo.« Kot je še dodala 
Gabrovšek Polajnarjeva, je 
slovensko drsanje na ena-
kem nivoju kot pred nekaj 
leti: »Daša Grm se udeležuje 
svetovnega prvenstva v Bo-
stonu, David Kranjec, ki si-
cer trenira v Avstraliji, sedaj 
tudi tekmuje za Slovenijo, 
povsod pa je precej mladih, 
perspektivnih tekmovalcev, 
ki bodo z veliko dela lahko 
dosegali rezultate predho-
dnikov izpred nekaj let.«
Slovenski tekmovalci v tek-
movanju za Triglav trophy 
niso posegali po najvišjih 
mestih, najbolje so se s 7., 9. 
in 10. mestom v kategoriji 

naprednih mladink uvrstile 
Kaja Gril, Lara Hrovat in 
Nea Smolej ter Nika Novak s 
17. mestom, vse iz Drsalne-
ga kluba Jesenice, v katego-
riji junior ladies pa Naja 
Ferkov iz Drsalnega kluba 
Stanko Bloudek z 10. in Mo-
nika Peterka iz Drsalnega 
kluba Labod Bled s 15. me-
stom. Precej višje pa so se 
uvrščali tekmovalci v Narci-
sa cupu, namenjenem naj-
mlajšim, kjer je pri novin-
kah prvo mesto zasedla Pia 
Omovšek iz Drsalnega klu-
ba Labod Bled, tretje pa Alja 
Resman iz Drsalnega kluba 
Kranj, med prve tri pa so se 

v svojih kategorijah uvrstili 
še Manca Krmelj iz Drsalne-
ga kluba Jesenice, ki je v ka-
tegoriji novink AII zasedla 
drugo mesto, Klara Sekardi, 
ravno tako iz DK Jesenice, je 
v kategoriji deklic – chicks I 
zasedla drugo, Tjaša Gaspar 
iz Drsalnega kluba Bled pa 
tretje mesto, druga je bila 
tudi Tijana Kostadinovič iz 
DK Jesenice v kategoriji de-
klic – chicks II, tretje mesto 
v kategoriji dečkov pa je za-
sedel tudi edini jeseniški dr-
salec Žan Šepic. Ekipni Tri-
glavski pokal je odnesla naj-
številnejša ekipa – ekipa Ita-
lije.

Triglav trophy  
odnesli Italijani
V dvorani Podmežakla se je od 23. do 27. marca odvijalo tradicionalno, letos že 25. tekmovanje za 
triglavski pokal – Triglav trophy v umetnostnem drsanju in Narcisa cup, namenjem najmlajšim 
drsalkam in drsalcem.

Zmagovalci Triglav trophyja – velika in močna ekipa iz Italije

Posebni ljubljenec občinstva na tokratnem Triglav trophyju 
je bil temnopolti Američan Emmanuel Savary, ki je s 
svojimi tehnično izvrstnimi nastopi navduševal gledalce. 

Edini domači Drsalec Žan Šepic je zasedel tretje mesto.
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15-17 APRIL 2016
RADOVLJICA

PETEK OD 15.00 DO 20.00
SOBOTA  OD 9.00 DO 20.00
NEDELJA OD 9.00 DO 19.00
WWW.FESTIVAL-COKOLADE.SI

NAJBOLJ ČOKOLADNA PRIREDITEV V SLOVENIJI 
• MEDNARODNI SEJEM ČOKOLADNIC 
• DEGUSTACIJE ČOKOLAD IN ČOKOLADNIH SLADIC 
• NAJVEČJA ČOKOLADA NA SVETU 
• TOVARNA ČOKOLADE 
• GLASBENI IN ZABAVNI DOGODKI 
• DELAVNICE IN PREDSTAVE ZA OTROKE 
• KUHARSKI ŠOVI
• DOBRODELNA NAGRADNA ŽREBANJA
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Urša Peternel

Danes 91-letni Franc Jerala 
iz jeseniške Podmežakle je 
prava zakladnica spominov 
na nekdanje čase. Rojen je 
bil leta 1924, kar 35 let pa je 
bil zaposlen na železnicah, 
najprej kot prometnik, 
zatem kot pomočnik šefa 
postaje in nazadnje kot šef 
postaje na Jesenicah. Od 
leta 1985 je upokojen. Obis-
kali smo ga konec marca, da 
bi skupaj z njim obudili spo-
mine na 31. marec 1966, ko 
je odpeljal zadnji vlak po 
planiški progi, od Jesenic do 
Planice. Kot je povedal, je bil 
določen, da zadnje tri dni 
planiških prevozov prevza-
me vodenje prometa na 
železniški postaji v Ratečah, 
ti trije dnevi pa so mu ostali 
v trajnem spominu.
Železniško progo od Ljub-
ljane do Trbiža so zgradili 
leta 1870. Proga je potekala 
po dolini Save, odsek od 
Jesenic do Rateč je bil dolg 
28 kilometrov, vozni čas 
vlaka pa je bil okrog petde-
set minut, se spominja 
Franc Jerala. Vozili so v 
glavnem potniški vlaki, 
sprva šest parov, kasneje le 
še pet. Vlak iz Ljubljane do 
Jesenic je imel v sestavi 
prvi in zadnji voz za prtlja-

go, vmes pa osem potniš-
kih vagonov s po šestdeset-
imi sedeži. Vlaki so bili ves 
čas polno zasedeni; z njimi 
so se vsakodnevno na delo 
v železarno vozili delavci, 
ki so delali v treh izmenah, 
z vlaki so se v šolo vozili 
dijaki, veliko je bilo tudi 
šolskih ekskurzij v Gornje-
savsko dolino. Tovornega 
prometa po planiški progi 
skoraj ni bilo. »Z izgradnjo 
Bloudkove velikanke v Pla-

nici pa je železniška proga 
proti Planici zaživela tudi 
za planiški praznik. V sobo-
to in nedeljo smo v času 
poletov v Planico prepeljali 
veliko število ljudi, ta dva 
dneva je vozilo od šest do 
osem posebnih vlakov, ki 
so v daljši sestavi imeli po 
osemsto, tudi devetsto 
sedežev.« 
Leta 1965 se je v Jugoslaviji 
začela gospodarska reforma 
in s tem tudi zahteva po zni-

ževanju stroškov. Tudi na 
železnicah so začeli varčeva-
ti in ukinjati nerentabilne, 
zlasti stranske proge. Na 
seznamu za ukinitev sta bili 
tudi progi Kranj–Tržič in 
Jesenice–Rateče. Zlasti 
namera po ukinitvi planiške 
proge je takrat dvignila veli-
ko prahu in nezadovoljstva, 
se spominja sogovornik. Na 
Jesenicah je bil ustanovljen 
celo poseben odbor, ki se je 
trudil, da bi planiško progo 
ohranili, a so bili vsi napori 
zaman. Z ukinitvijo so poča-
kali še do marčevske tekme 
v Planici, ko je obiskovalce 
pod Ponce v treh dneh odpe-
ljalo kar petnajst posebnih 
vlakov. Po zaključku poletov 
je vlak po planiški progi 
vozil še tri dni, 31. marca pa 
se je podal na pot zadnjič. 
»Slovo od zadnjega vlaka, ki 
je peljal proti Planici, in to 
po 96 letih, je bilo prisrčno 
in ganljivo. Igrala je godba, 
peli so pevci, ni pa manjkalo 
niti protestnih napisov proti 
ukinitvi. Proga je bila res 
nekaj posebnega, vožnja z 
vlakom pa tako poleti kot 
pozimi neponovljivo dožive-
tje. Nostalgija za progo je 
trajala kar nekaj desetletij, 
spomin nanjo pa je bil še 
dolgo živ,« je še dejal sogo-
vornik.

O vlaku proti Planici
Ob petdeseti obletnici dneva, ko je v Planico z Jesenic odpeljal zadnji vlak, smo obiskali nekdanjega 
"železničarja", 91-letnega Franca Jeralo z Jesenic.

Danes 91-letni Franc Jerala je bil 35 let zaposlen na 
železnici.

Janko Rabič

Visok življenjski jubilej, 
devetdeset let, je zaokrožil 
Jeseničan Albin Kobentar. 
Ves čas je vpet v različna dru-
žbena dogajanja. Čeprav mu 
sedaj zdravje včasih ponaga-
ja, se kot prava gorenjska 
grča ne da. Včasih ga je kar 
težko dobiti doma. Tako kot 
vso dolgo življenjsko pot je še 
v vedno v toku dogajanj, sre-
čamo ga na ulici, na prosla-
vah, prireditvah in razstavah. 
Je izredno bistrih mislih, ko 
se ozira nazaj na prehojeno 
pot. Čeprav ima veliko lepih 
spominov, pa mu je že mla-
dost zaznamovala vojna 
vihra. Leta 1944 je odšel v 
partizane. Bil je zajet in odpe-
ljali so ga v nemško ujetniš-
tvo v enem najhujših koncen-
tracijskih taborišč, v Dachau. 
Zaznamovan je bil z rdečim 
trikotnikom in taboriščno 
številko 121455. Prestal je 
lakoto, trpinčenje in bolezen. 
Je eden redkih še živečih iz 
tega taborišča. »Hude čase 
človek preživi, ostanejo pa v 
spominu in jih ni moč izbri-
sati,« pravi danes. Leta 1945 

se je vrnil na Jesenice, se 
vključil v mladinsko organi-
zacijo, delovne brigade in šte-
vilne druge dejavnosti v 
povojni obnovi. 
»Ko se danes oziram nazaj, 
čutim zadovoljstvo nad 
vsem, kar sem naredil. Naj-
lepši so spomini na mladin-
ske delovne brigade, na 
akcije za obnovo Jesenic. Pa 
kasneje na gradnjo koče na 
Golici in Erjavčeve koče na 
Vršiču. Lepi časi so bili to, 
bolj smo skupaj držali, ni 
bilo političnih prerekanj.« 
Po končanem študiju uprav-
nega prava je bil 16 let sod-
nik za prekrške. »To ni bila 
prijetna služba, še danes mi 
kdo kaj podrobi,« se spomi-
na. Do upokojitve je bil dru-
žbeni pravobranilec. Ima 
zasluge za postavitev vrtca 
na Koroški Beli, za izgrad-
njo prizidka pri vrtcu Julke 
Pibernik in ureditev vrtca na 
Cesti Cirila Tavčarja na Jese-
nicah. Aktivno je deloval v 
sindikatih, v vrstah Planin-
skega društva Jesenice, ves 
čas je eden najbolj marljivih 
in prizadevnih članov v bor-
čevski organizaciji. Sodelo-

val je pri izvedbi različnih 
družabnih dogodkov. Znan 
je po svojih kritičnih pogle-
dih do lokalnih in širših 
družbenih dogajanj. 
Ves čas je prepoznaven tudi 
po kravati, ki jo redno nosi. 
»To je pa kar stara navada, 
brez nje skorajda ne grem 

od doma,« pravi Albin. Za 
svoje vsestranske dejavnosti 
je prejel veliko uglednih pri-
znanj, tako red dela s srebr-
nim vencem, zlati znak Zve-
ze sindikatov, svečano listi-
no PZS, zlati znak PZS, 
občinsko priznanje 1. avgust 
in druge. 

Hude čase človek preživi ...
..., ostanejo pa v spominu in jih ni moč izbrisati, pravi 90-letni Albin Kobentar, ki je eden redkih še 
živečih taboriščnikov iz Dachaua. Še danes je vpet v različna družbena dogajanja.

Albin Kobentar, devetdesetletnik, prepoznaven po tem, da 
vselej nosi kravato.

Urša Peternel

Na pediatričnem oddelku 
Splošne bolnišnice Jesenice 
so se razveselili donacije 
podjetja Proteini.si, ki jim 
je podarilo 2500 evrov za 
nakup aparata za 24-urno 
merjenje krvnega tlaka pri 
otrocih. Kot je v imenu pod-
jetja dejala Nina Valant, so 
septembra lani organizirali 
dobrodelni Proteini.si Utrip 
tek na Straži na Bledu, izku-
piček od prijavnin pa so v 
celoti namenili bolnišnici. 
Doslej so na podoben način 
pomagali že družinama iz 
Tržiča in iz Lesc. Predstoj-
nik pediatrične službe Peter 
Najdenov je povedal, da 

novi aparat, ki je nadomestil 
starega, že povsem iztroše-
nega, omogoča 24-urno 
merjenje krvnega tlaka pri 
otrocih. Malemu bolniku 
namestijo manšeto, nato pa 
mu aparat v domačem oko-
lju, kjer je otrok bolj sproš-
čen, meri krvni tlak. V bol-
nišnici je namreč male bol-
nike običajno strah, zato so 
tudi rezultati meritev posle-
dično višji. Sicer pa se povi-
šan krvni tlak začne razvija-
ti že pri otrocih, kar je pove-
zano zlasti z debelostjo. 
Naprava za merjenje tlaka 
je sicer stala 4300 evrov, 
slabih dva tisoč evrov je pri-
spevala bolnišnica iz lastnih 
sredstev.

Donacija za 
pediatrični oddelek
Podjetje Proteini.si je otroškemu oddelku 
jeseniške bolnišnice podarilo ček v višini 2500 
evrov za nakup aparata za 24-urno merjenje 
krvnega tlaka pri otrocih.

Nina Valant iz podjetja Proteini.si je podarila aparat 
predstojniku pediatrične službe Petru Najdenovu. 
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OKNO V SVET

Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v 
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zuna-
njih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov, 
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni spreje-
mnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televi-
zijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora 
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.si

TELESAT, d.o.o., JESENICE,  
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice, 
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po  
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

TELESAT JESENICE –  
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
  106 programov v začetnem paketu 
  126 programov v osnovnem paketu
  157 programov v razširjenem paketu
  HBO paket – filmi
  PINK paket
  Balkan+ paket – brezplačen 
  internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
  trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
  IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

          

Dragi stric Stanko,
tik pred največjim športnim praznikom, tam v Planici, 
ste nas vi, Bloudkov nagrajenec in velik ljubitelj športa, 
zapustili. Ko sta me vaša Zdenka in Boris o tem obvesti-
la, tej novici nisem najprej mogel verjeti. Zato, ker sva 
vso zimo po vsakem uspehu vam in meni tako dragih 
fantov in deklet iz belega cirkusa vsak ponedeljek o tem 
razpredala. Zaradi opešanega vida ste jih spremljali pre-
ko radijskih valov, in to z navdušenjem, ki ga v najinih 
pogovorih niste skrivali. 
Bila sva močno navezana in najtežje mi je samemu sebi 
priznati, da dragega strica ne bom več slišal. Pred 91 leti 
ste vstopili v svet realnosti in nasprotij, tam v prekrasnih 
sončnih Brdih, ki se prav sedaj oblačijo v tisoče razno-
barvnih cvetov, v prekrasne barve, ki ste jih tako ljubili in 
za vsako vedeli, kakšen plod bo dala. Nikdar mi niste 
pripovedovali o mladosti, želeli ste jo pozabiti. Bila je 
kruta, vam kot otroku ni pustila veselja v igri, zahtevala 
je dnevno trdo delo. Spomnili ste se le, da ste večkrat šli 
spat bolj lačni kot siti. In ko je na vrata potrkala druga 
svetovna vojna, je fašizem pokazal svoj pravi obraz. Če je 
do tedaj vladal kot tuja oblast na primorski zemlji, je se-
daj zahteval, da mu služite. 17 let ste šteli, ko so vas mo-
bilizirali v italijansko vojsko, v delovni bataljon. Razvese-
lili ste se kapitulacije vam tuje vojske, se po vrnitvi v ro-
dna Brda prostovoljno pridružili Briško-beneškemu odre-
du, bili z njim vse od Benečije do avstrijske Koroške, kjer 
so vas zajeli nacisti. Spoznali ste, da za hudim lahko 
pride še hujše, da je vojna kruta, surova, nečloveška, brez 
kakršnegakoli spoštovanja do človeka neprave rase in pre-
pričanja. V celovških zaporih ste dočakali transport za 
Dachau pa za Buchenwald, Ordruf in taborišče Dora. 
Da, štiri taborišča smrti, živeli ste »življenje na nitki«, 
videli in občutili nepopisno grozoto. In da je usoda lahko 
še bolj kruta, ste spoznali v trenutku, ko ste v taborišču 
zagledali svojega očeta, ki te kalvarije ni preživel. Nikdar 
niste izvedeli, kako in kdaj se je končalo njegovo življenje 
in kje je njegov grob. Ob osvoboditvi taborišča ste bili 
»živa smrt v človeški podobi«, brez moči, da bi tako lačni, 
kot ste bili, mogli odpreti konzervo, ki so vam jo najprej 
namenili osvoboditelji. Zaradi izčrpanosti ste ostali tam 
vse do avgusta 1945, ko ste se vrnili in nadaljevali z 
zdrav ljenjem v sanatoriju v stari Gorici. In ko bila je Pri-
morska priključena k tedanji matični domovini, ste dobi-
li poziv k dosluženju vojske. 14 mesecev so vam bili nov 
dom Kičevo, Struga, Ohrid, albansko-makedonska meja. 
Ironija ali usoda, iz taborišč s severa Evrope na njen jug? 
Kdo ve, in tudi sami se niste nikdar spraševali o tem. Pa 
nazaj na sever, na Jesenice, s trebuhom za kruhom, v 
železarno, kjer vam življenje prva leta ni bilo postlano z 
rožicami. Naporno delo, malo hrane – pa še tista bolj 
slaba, ponovno bolj lačni kot siti. Ko se vam je pridružila 
teta Danica, sta po poroki spletla gnezdo v stanovanju na 
Titovi 75. In potem je šlo iz dneva v dan bolje, povečala se 
je družina, grozote so nadomestili lepi dnevi. 35 let vašega 
življenja je vtkanega v razvoj železarne, veselili ste se vsa-
ke nove pridobitve, bili prisotni pri odprtju novih obratov, 
zadovoljni, da je vsak, ki je želel delati, delo tudi dobil.
»Človek ne sme nikdar izgubiti upanja in volje do življe-
nja,« ste mi mnogokrat dejali. In to sem pri vas najbolj 
občudoval, dali ste misliti meni in mnogim. Zame je bila 
največja uganka, kako lahko človek, ki preživi vse, kar 
ste preživeli, obdrži vedrost duha, v mislih in srcu, smisel 
za humor, voljo po boljšem, naprednejšem svetu. Skozi 
vašo osebnost, dragi stric Stanko, je prišla do izraza bor-
ba »biti sam na svojem«, mehkost duše in srca človeka, 
rojenega med briškimi griči. Izrazite lastnosti, zaradi 
katerih ostane človek vedno zapisan v spominu drugih. 
Pomlad prihaja, tam s Črnega vrha, izpod Golice in Je-
lenkamna, Pristave, Poljan, krajev, ki ste jih mnogokrat 
prehodili. Samo človek vašega kova lahko tako močno 
ljubi naravo, vidi vsak novi prebujajoči se cvet, sliši petje 
vsake ptice. Živi polno življenje sleherni trenutek. In v 
tem sem našel odgovor na svoja vprašanja vam o krutosti 
sveta, o ljudeh brez obraza in ponosa, o bolečini, ki jo 
lahko človeku stori samo človek. Dobro in poštenje na 
kraju vedno premagata zlo. Hvala vam, stric Stanko, za 
to veliko uro humanosti! Pogrešal jo bom, iz dneva v dan 
bolj in bolj. 
Hvala vam, v imenu vseh; ostajate naš, stric Stanko! 

Ljubo Jasnič

In memoriam

Stanko Pulec 
(1925–2016)

V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili že dvanajsti koncert 
dijakov in študentov. Kot je povedala ravnateljica Martina 
Valant, trenutno sedemnajst njihovih nekdanjih učencev na-
daljuje s študijem glasbe na srednji oziroma akademski sto-
pnji doma in v tujini. Na tokratnem koncertu so nastopili 
harmonikar Florjan Kozmus in violončelistka Nina Štular, ki 
šolanje nadaljuje na Akademiji za glasbo in balet Ljubljana, 
kitaristka Natali Horvat, ki se šola na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, violončelistka Romana Šimbera, ki obiskuje Muzič-
ko akademijo Zagreb, saksofonistka Nina Klinar, ki je štu-
dentka na Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Graz, ter violinistka Maja Horvat, ki se šola na Royal College 
of Music London. 

Od Ljubljane do Gradca in Londona

Koncert dijakov in študentov / Foto: Sašo Valjavec
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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, 25. apri-
la 2016, na Go renj ski glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 
124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ČUT ZA 
ZAZNAVO
ZVOČNIH 

DRAŽLJAJEV

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

TRIK,
PREVARA

OBLIKA 
IMENA
TONE,
ANTON

VISOKA 
IGRALNA 

KARTA

SVET ŠPORTA
PROSVETNA

CESTA 6a
JESENICE

070 608 834

RASTLINSKA
BOODICA

TENIŠKI
LOPAR

IME NAŠEGA 
ODBOJKARJA

ŠKETA
TRDOST, 

OTRPLOST
KAREL

ALPIGER GESLO
11

MEHAK
MLEČNI 
IZDELEK

13 AM. IGRALEC
(DAVID)

PREBIVALEC
AM. DRŽAVE

TEKSAS

1 4

ŠPORTNICA
 Z LOKOM

2 12

NEKDANJI 
POLJSKI 

KONJENIK, 
OBOROŽEN 
S KOPJEM

CVEKAR
GRŠKA

BOGINJA
JUTRANJE

ZARJE

8
PRODAJALKA

SOLATE

3 2

UMETNIŠKO
IME NEK-
DANJEGA 

GLASBENIKA 
NARODNO- 
ZABAVNE 
GLASBE
HENRIKA 
BURKATA

BOSANSKI
PUBLICIST

ČENGIĆ
ARISTOTELES

(KRAJŠE)

4 10

SLAVKO
AVSENIK

DENARNA 
KAZEN ZA 
PREKRŠEK

BODEČ
PLEVEL

DVOJICA

AVTOMOBIL.
OZNAKA

POSTOJNE
OVCA,
BACEK

12 5 11

GIULIO
NATTA

7 VZGOJITELJ
PSOV

GLAVNO
MESTO

HRVAŠKE

ENOTA ZA 
MERJENJE

ZVOKA
MREŽA PROTI

KOMARJEM

6 10

IME IGRALKE
MINNELLI

MEŠANICA
ŽIVIL ZA PO-
LIVANJE JEDI

DVOJNI
OVINEK

UGLAJEN,
VLJUDEN 

MOŠKI

7 13

SVET 
ŠPORTA

JURIJ 
SVETINA

04 5806 641

EGIPTOVSKI
FILMSKI
IGRALEC
(OMAR)

VOTEL 
PREDMET ZA 
PRENAŠANJE
HRANJENJE 

ČESA

IZDELOVALEC
OROŽJA

IME NEMŠKE
KREATORKE

SANDERS 

MESTO V 
HRVAŠKEM
PRIMORJU

POD
VELEBITOM

MANJ MOČEN
NEPRIJETEN

VONJ

KAREL
OŠTIR

NASLOV 
PESMI

ANTONA 
AŠKERCA

PREBIVALEC 
RTIČ

POČASNA,
NESPRETNA

ŽENSKA
IME DIRIGEN.

MIRSKEGA

KIS

GLAVNO
MESTO

KAZAHSTANA

8 10

STIK

9 3 POKRAJINA V
VIETNAMU

GOSTA JUHA
IZ MESA IN

KROMPIRJA

11 LANTAN
ČRNA VRSTA

ŠKORCA V
JUGOVZHOD-

NI AZIJI

7 2

VODORAVNA 
PREMICA,

PRAVOKOTNA
NA VERTI-

KALO

1 PODZEMNI 
HODNIK

SEMENA V
KLASU

NAZIV ZA
HRVAŠKI 

PARLAMENT

8 5

MESTO PRI 
MANTOVI
V ITALIJI

NOVOZE-
LANDSKI.

PTIČ TEKAČ

RUDI ŠELIGO

ŠČINKAVEC
(NAREČNO)
SOMALSKA

LUKA OB ZA-
LIVU NEGRO

REZEK
GLAS OB
STRELI

VOHALNI
ORGAN 

10 9 6

DOLINA NA 
AVSTRIJ-

SKEM
KOROŠKEM

GLAVNO
PRISTANIŠČE

ALBANIJE
BERTA

AMBROŽ

DIPLOMAT-
SKO. SPORO-

ČILO BREZ
PODPISA

LITIJ

5 10 13

NAŠA TV 
NAPOVE-
DOVALKA

6 NENASIČEN
OGLJIKO-
VODIK S 
TROJNO 
VEZJO

REKA
V GRUZIJI

4

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  6 / 2016 

PP. 124, 4001  KRANJ

BRITANSKI 
TEKAČ NA 

5000 METROV
(MOHAMED

MO) 

2 SVET ŠPORTA
STROKOVNI 
NASVETI OB
NAKUPIH ALI 

SERVISIH

VRSTA 
AFRIŠKE 

ANTILOPE

PARTSKI 
KRALJ,

ZAČETNIK 
DINASTIJE

ARSAKIDOV

SLOVARČEK: ŠIKANA: dvojni ovinek,     POCARKA: počasna, nespretna ženska,     FARAH: britanski tekač,     ALKIN: nenasičen ogljikovodik s trojno vezjo,
HENČEK: Henrik Burkat,         RIONI: reka v Gruziji,        TRASK: ameriški igralec (David),           SABOR: hrvaški parlament

Geslo je: OSVEŽITE IN POŽIVITE VAŠ DOM. Sponzor kri-
žanke je Slikopleskarstvo Marko Kepic, s. p., Ulica Staneta 
Bokala 19, Jesenice, ki podarja nakup v trgovini Mavrica na 
Jesenicah v vrednosti 30 evrov: Francki Galičič, Škofja Loka; 
v vrednosti 20 evrov: Mariji Demšar, Mojstrana; v vrednosti 
10 evrov: Cvetki Mandelj, Jesenice. Za nagrade pokličite 
Marka Kepica na GSM 040 833 787.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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=S 2=N, 3=L, 4=C, 5=O, 6=A, 7=K, 8=I, 9=E), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je POSLIKAVE.

Sudoku s končno rešitvijo

Jelka Koselj

V Aziji so ga gojili že pred 
tisočletji. V Evropi je bilo 
pred stoletji zelo pomem-
bno živilo. Proso je bila hra-
na naših prednikov, a jo je 
precej izpodrinil krompir. 
Ima široko uporabo; oluš-
čen kot prosena kaša za eno-
lončnice in močnate jedi, 
kot moka za palačinke, 
mlince in dodatek h kruhu. 
Znane jedi v Kašariji (Žirov-
nici) so bile: poštengana, 
pečena in češpljeva kaša, na 
Loškem pa medla, smojka 
in bujta repa. Vse jedi so 
dobre, če pa se nam kaša zdi 
malce pusta, ji dodajmo 
malo masla ali smetane.

Zajtrk s semeni po moje 
(za 1 osebo)
Potrebujemo: 3 dl tekočine 
(sadni ali zeliščni čaji in mle-
ko, pa tudi sojino, riževo, 
kokosovo mleko ali ovseni 
napitki), 2 žlici prosa, 2 žlici 
ovsenih kosmičev, 2 žlici meša-
nice semen (neoluščen sezam, 

laneno seme, seme pegastega 
badlja, chia-kadulja, črna 
kumina, konopljino seme, 
janež, navadna kumina), 1 
žlico medu in malo zmletega 
cimeta in ingverja za okus. 
Priprava: Proso zmeljemo 
posebej v mlinčku za kavo. 
Ostala semena zmeljemo 
skupaj, a le toliko, da poči 
ovojnica. V čaj ali mleko 
damo nezmlete ovsene kos-
miče in zmleto proso. Zmes 
kuhamo 1–2 minuti, odsta-
vimo z ognja in pustimo, da 
se jed ohladi do mlačnega. 
Nato vmešamo še mešanico 
semen, med in dišavi. 
O zdravilnosti semen je že 
veliko napisanega, za proso 
pa naj pripomnim, da učin-
kovito preprečuje izpadanje 
las, krepi nohte, lepša polt, 
dobro vpliva na čutila in 
miri.

Prosena kaša z zelenjavo 
kot narastek (za 2 osebi)
Potrebujemo: 10 dag prosene 
kaše, 2 stroka česna, 1 manjšo 
čebulo, 2 žlici oljčnega olja, 4 

dl jušne osnove, 30 dag zelen-
jave (brokoli, korenje, zelje, 
ohrovt, grah, blitva), za preliv 
pa: 1 lonček kisle smetane (18 
dag), 1 jajce, sol, poper in 5 
dag ribanega sira.
Priprava: Kašo operemo. Na 
olju prepražimo fino sesek-
ljano čebulo in česen, le toli-
ko, da posteklenita, dodamo 
odcejeno kašo in pražimo še 
toliko, da izpari voda. Zalije-
mo z juho in kuhamo 15 
minut na šibkem ognju. 

Zelenjavo očistimo, nareže-
mo na koščke in malo podu-
šimo na koščku masla, a le 
toliko, da zeleni deli upade-
jo, gomolji pa se malo zme-
hčajo. Zelenjavo nato vme-
šamo v kašno zmes. Vse vli-
jemo na pomaščen pekač z 
maslom in prelijemo s preli-
vom. Narastek pečemo pri 
180 stopinjah C približno 30 
minut, da po vrhu lepo 
porumeni. Ponudimo še 
toplo jed. 

Proso in prosena kaša
Proso vsebuje med vsemi žiti največ rudninskih snovi. Ima veliko beljakovin in je brez glutena.

 
             SUDOKU jn 06 
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Sponzor križanke je trgovina SVET ŠPORTA – prodaja kvalitetnih artiklov za gorništvo, pohodništvo in alpinizem. Poleg nakupa v 
trgovini lahko opravite tudi servis koles in smuči po zelo ugodnih cenah. Še več informacij na www.svet-sporta.com. Za naše reše-
valce so namenili pet nagrad: 1. servis kolesa – 20 €, 2. plašč in zračnica – 17 €, 3. termo bidon – 9,90 €, 4. sprej za verigo HT200 
(300 ml) – 7,90 €, 5. večnamenska mast Olmaplex (50 g) – 3,90 €. Vljudno vabljeni na Prosvetno 6a Koroška Bela, Jesenice.
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Petek, 8. aprila
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, od 9. do 17. ure

Dan zdravja na Jesenicah 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob 20. uri
3. SKL košarkarska tekma ENOS Jesenice : Globus 

Sobota, 9. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 7. do 11. ure

Turnir v kegljanju na ledu

Nedelja, 10. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje

Kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča 2016 

 

Ponedeljek, 11. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, ob 9.30

Vadba za starejše, sproščanje, meritve pod varstvom Ksenije Noč iz 
ZD Jesenice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Družabno srečanje z ljudmi iz našega okolja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačna kreativna delavnica: Kvačkanje sovic

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni 
tenis, od 18. do 21. ure

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Nastop brenkalcev Glasbene šole Jesenice

Torek, 12. aprila
GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 10.30

Glasbena pravljica za predšolske otroke

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Skupina za nosečke in mlade mamice: Dragi mali škrat

Sreda, 13. aprila
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 10. uri

Skupaj odkrivamo zgodbe jeseniške preteklosti: »Praznovanja in igre 
(1930–1990)«; zbiranje fotografij, predmetov in spominov na Mesto 
železarjev

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 10. ure 
do 13.30

Delavnica: Oglaševanje in promocija na spletu za 0 EUR

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačno sredino predavanje: Svit in stoma, kaj je to?

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predavanje dr. Darje Hrastnik: Kako premagati stres in izboljšati po-
čutje z Bachovimi cvetnimi kapljicami

Četrtek, 14. aprila
KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 17. uri

Brezplačna ustvarjalna delavnica za odrasle: Pomladno cvetje na ke-
ramiki, vodi Špela Oblak

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačna rodoslovna delavnica: Hišna imena

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 18.30
Baletna predstava

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Odprtje likovne razstave: Drago Bartolič – V les ujete skulpture

Petek, 15. aprila
TRG NA STARI SAVI, od 9. ure dalje

Preventivna akcija za varnejšo udeležbo kolesarjev v cestnem prome-
tu »Varno do cilja!« – Projekt Natura

TRG NA STARI SAVI, od 9. do 18. ure
Kolesarski sejem na Jesenicah

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 16. uri

Pomladni koncert ženskega pevskega zbora Večerna zarja pri Društvu 
upokojencev Javornik Koroška Bela

Aprilske prireditve
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Odprtje razstave Dolinski slikarji

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Nastop pevcev Glasbene šole Jesenice

Sobota, 16. aprila
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 18. ure

Kolesarski sejem na Jesenicah

TRG NA STARI SAVI, od 11. ure dalje
Kolesarska akcija za popularizacijo kolesarjenja v vsakdanjem življe-
nju – Projekt Natura

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 15. do 17. ure
Rekreativno igranje hokeja s trenerjem HD Jesenice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri
Prijateljska hokejska tekma SLOVENIJA : JAPONSKA

Nedelja, 17. aprila
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 18. ure

Kolesarski sejem na Jesenicah

TRG NA STARI SAVI, ob 11. uri
Gorskokolesarski izlet v Karavanke

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 15. do 17. ure
Rekreativno umetnostno drsanje s trenerko Drsalnega kluba Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri
Vaša naša matineja: Bina Štampe Žmavc, prir. Saša Hudik: Princesa 
kamnitih besed

Ponedeljek, 18. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, ob 9.30

Vadba za starejše

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 10. ure 
do 13.30

Delavnica: 5 zlatih prodajnih prijemov za hitro povečanje prodaje

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Predavanje Mirka Kodra – Aconcagua–Andi – v sliki in besedi

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 
41, Jesenice, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok – Kazen in kritiziranje ali 
spodbuda: kako kazen vpliva na otroke? 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačna kreativna delavnica: Ustvarjalno kvačkanje

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni 
tenis, od 18. do 21. ure

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu – finale in zaključek

Torek, 19. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 17. ure do 18.30

Tekmovanje v hitrostnem in spretnostnem drsanju

Sreda, 20. aprila
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10.30

Mi, otroci s postaje Zoo, mladinska predstava za šolski abonma in 
izven

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, od 15.30 do 17. ure
Košarkarski turnir za najmlajše 

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 16.30
Dobra volja je najbolja, 1. del – območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačno sredino predavanje: potopisno predavanje – V Indijo s 
Sašo Požun

Četrtek, 21. aprila
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 16.30

Dobra volja je najbolja, 2. del – območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Mavrična angleščina z Dušico Kunaver 

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: doc. dr. Verena Perko: Palmira, ljubezen moja.

KNJIŽNICA HRUŠICA, ob 19. uri
Življenje z demenco in parkinsonovo boleznijo, predava asist. dr. De-
jan Georgiev, dr. med, nevrolog.

Petek, 22. aprila
BANKETNA DVORANA NA STARI SAVI, ob 10. uri

Onežimo svet, odprtje razstave izdelkov natečaja

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18. uri
Koncert Glasbene šole Jesenice in Glasbene šole Nagold ob 10-letnici 
sodelovanja

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Noč knjige – predstavitev knjige Eda Torkarja: Srečne frizerke

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
366. premiera – Aldo Nicolaj, Hamlet v pikantni omaki, črna komedi-
ja v izvedbi mladinskega teatra GTČ

Nedelja, 24. aprila
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 18.30

Koncert Glasbene šole Jesenice in Glasbene šole Nagold ob 10-letnici 
sodelovanja

Ponedeljek, 25. aprila
MLADINSKI CENTER JESENICE

Fotografska delavnica: predavanje o fotografiji in osnove uporabe 
programa Adobe Photoshop

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Proslava praznika dneva upora proti okupatorju in praznika dela

 

Torek, 26. aprila
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 12. ure

Tržnica na Stari Savi – železarske in delavske igre ter spoznavanje 
glasbil 

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 10. uri
Projekcija fotografij o družbenem standardu iz fotoarhiva Železarne 
Jesenice

Sreda, 27. aprila
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, cel dan

Začetek aktivnosti v času prvomajskih počitnic (več na spletni strani 
Zavoda za Šport Jesenice)

 

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
 

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure: Dnevni klub MCJ – nami-
zne športne in družabne igre, različne aktivnosti za dijake za opravlja-
nje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), informiranje mladih o priložno-
stih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ-podpori njihovim idejam (za 
slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

 

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD)
Vsak dan od torka do petka od 18. do 20. ure ustvarjalno-kreativne 
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta
 

MLADINSKA TOČKA CENTER II
Vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vodene dejavnosti 
za osnovnošolce: ustvarjalne delavnice in družabne igre

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure: Dnevni klub MCJ – nami-
zne športne in družabne igre, različne aktivnosti za dijake za opravlja-
nje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), informiranje mladih o priložno-
stih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ-podpori njihovim idejam (za 
slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

 

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD)
Vsak dan od torka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-kreativne 
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre 

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Torki in srede, 14.00–17.00, Pripravimo se na nov šolski dan 

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO
Vsak petek ob 18. uri – delavnice peke domačega kruha

PROJEKT NATURA, Aljoša Žnidar, 041 694 217
18.–22. 4. 2016, ob 16.30 OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE – Plavalni 
tečaj za začetnike
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Prišla je tudi Meto Rita
Društvo za razvoj turizma Jesenice je v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, Občino Jesenice, Gledališčem Toneta Čufarja, astronomskim 
društvom Nova Jesenice in drugimi pripravilo prvi festival znanstvene fantastike Meteorita. Še do jutri pa poteka tudi tretji teden astronomije, v sklopu 
katerega je v avli in dvorani Kina Železar na ogled odlična razstava o vesolju in tudi meteorit z Mežakle.

Na ogled sta – skrbno varovana – dva kosa meteorita, ki je na Mežaklo padel 9. aprila 
2009. Hranijo ju v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. A na Mežakli menda leži 
še več kosov te kamnine iz vesolja, ki še čakajo na najditelje ...

Jeseniška superjunakinja Meteo Rita, ki je po zgodbi ustvarjalcev na Jesenice prispela z 
jeseniškim meteoritom, od tedaj pa skrbi za mesto in ljudi v njem. 

Obiskovalci so v interaktivni igri lahko spoznavali velikost in oddaljenost planetov od 
sonca. Ste vedeli, da je Zemlja od Sonca oddaljena 150 milijonov kilometrov?

Geolog dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je pripravil več vodenih 
ogledov po razstavi. Potekalo pa je tudi več javnih opazovanj Sonca s posebnim 
teleskopom.

Na razstavi so obiskovalci spoznavali značilnosti vesolja, telesa osončja, meteorite in 
druge zanimivosti. Lahko so se tudi stehtali na vesoljski tehtnici, ki jim je pokazala njihovo 
težo na vseh planetih našega osončja.

Glavni organizator dogodka Andraž Sodja iz Društva za razvoj turizma Jesenice (desno) z 
dvema od članov KUD Ampus iz Tržiča, ki so se predstavljali v kar malce strašljivih 
kostumih fantazijskih junakov. / Besedilo in fotografije Urša Peternel
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