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OBČINSKE NOVICE

Občina bo uredila 
kegljišče z bovlingom
Občina Jesenice bo uveljav
ljala predkupno pravico in 
odkupila objekt nekdanje re
stavracije in bovlinga v Špor
tnem parku Podmežakla, so 
sklenili občinski svetniki na 
izredni seji.
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Praznovanje prvega 
maja na Pristavi
Po dveh letih, ko tradicio
nalnega prvomajskega sre
čanja na Pristavi nad Javor
niškim Rovtom zaradi epi
demije ni bilo, je letos slo
vesnost ob prazniku dela 
ponovno potekala.
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ZANIMIVOSTI

Kuharske delavnice  
po šolah
Učenci treh osnovnih šol so 
pod vodstvom kuharjev iz 
treh jeseniških restavracij 
oziroma gostiln ter pod tak
tirko Jerice Klinar kuhali je
seniške jedi v obliki ulične 
hrane.
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ZANIMIVOSTI

Mladost s plesom  
in glasbo
Simfonični orkester Jesenice 
v začetku junija pripravlja 
koncerta na Jesenicah in v 
Kranjski Gori. Dirigentka Na
talija Šimunović se je tokrat 
odločila predstaviti ustvarjal
nost mladih.
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Urša Peternel

Od 1. junija naprej bodo 
upokojenci, vojni veterani in 
invalidi tudi na Jesenicah 
lahko brezplačno uporablja
li mestni potniški promet. 
Župan Blaž Račič je namreč 

z ministrom za infrastruk
turo Jernejem Vrtovcem 
podpisal pogodbo o porav
navi subvencije za izvajanje 
mestnega prevoza potnikov 
za omenjene skupine obča
nov. Kot so pojasnili na Ob
čini Jesenice, bo vsem, ki že 
imajo enotno kartico IJPP, 
ki omogoča uporabo tako av
tobusnega kot železniškega 
prometa, pravica do brez
plačnega prevoza v mes
tnem prometu omogočena 

avtomatsko. »Ostali zainte
resirani uporabniki na Jese
nicah pa se lahko za naroči
lo kartice obrnejo na jeseni
ško poslovalnico Arrive Slo
venija (Cesta maršala Tita 
18, Jesenice), kjer bodo kar
tico lahko prejeli v nekaj mi

nutah, naročijo pa jo lahko 
tudi na okencu Železniške 
postaje Jesenice ali pa vlogo 
oddajo po internetu ali nava
dni pošti,« so povedali na 
Občini Jesenice. 

Brezplačni mestni 
promet za upokojence

Vsem, ki že imajo enotno kartico IJPP, ki omogoča uporabo 
tako avtobusnega kot železniškega prometa, bo pravica do 
brezplačnega prevoza v mestnem prometu omogočena 
avtomatsko. / Foto: Nik Bertoncelj

Medkrajevni promet 
je za upokojence od 
julija lani že 
brezplačen. 

Premiera 
seniork ali  
v tretje gre 
rado
Na ogled je bila premiera 
komedije Bolj stare, bolj 
skeglane.

stran 8

Turčijo 
postavil na 
skakalni 
zemljevid
Nejc Frank, trener 
smučarskih skokov z 
Blejske Dobrave
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Janko Rabič

S ciljem umirjanja prometa 
po dobrih lanskih izkušnjah 
z zaporo ceste ob koncih te
dna in brezplačnim avtobu
snim prevozom Občina Je
senice letos nadaljuje pro
jekt Med narcise z busom. V 

nedeljo se je predvsem v ju
tranjih urah večina planin
cev podala naprej na 1835 
metrov visoko Golico. V pla
ninski koči so morali kar 
pošteno zavihati rokave, da 
so ustregli vsem. Potrebne 
je bilo tudi nekaj potrpežlji
vosti in dobre volje. Obrato

vala je tudi žičnica v Španov 
vrh, ki je dobrodošla majska 
popestritev ponudbe za obi
skovalce. Z razglednega 
vrha se jih potem veliko na
poti na Pristavo. 
Promet z avtobusi je v Plani
no pod Golico potekal teko
če kljub gradbišču na cesti 

pod spodnjo postajo žičnice. 
Je pa takšen prometni režim 
prestal še eno pomembno 
preizkušnjo. Kljub vožnjam 
avtobusov večinoma na pol 
ure je na postajališčih nasta
jala gneča za prevoz. Doda
tna avtobusa sta omilila ne
prijetno čakanje, je bilo pa 
nekaj slabe volje med tisti
mi, ki so morali na prevoz 
čakati tudi do ene ure. Par
kirišča so bila pred stavbo 
Občine Jesenice in Upravne 
enote Jesenice povsem zase
dena, prav tako tudi pred 
bližnjima trgovskima cen
troma. Po besedah Neli Pe
nič z Ragorja, ki sodeluje pri 
izvedbi projekta, so avtobusi 
na obe lokaciji, v Planino 
pod Golico in Javorniški 
Rovt, prepeljali več kot 1500 
potnikov, od tega četrtino v 
Javorniški Rovt. Okoli deset 
je bilo tudi drugih avtobu
sov, ki so pripeljali svoje or
ganizirane skupine. Takšen 
prometni režim bo veljal še 
dva konca tedna, in sicer 21. 
in 22. maja ter 28. in 29. 
maja.

Prvi majski narcisni 
vrhunec
Medtem ko je druga majska sobota zaradi ne najboljše vremenske napovedi veliko ljudi odvrnila od 
izleta med narcise v Planini pod Golico in Javorniškem Rovtu ter vzpona na Golico, je bila dan 
kasneje, na čudovito sončno nedeljo, zgodba povsem drugačna. To je bil prvi vrhunec z več kot dva 
tisoč planinci in drugimi ljubitelji gorske narave v osrčju Karavank. Narcise na okoliških travnikih so v 
polnem razcvetu, le na Golici jih bo največ konec maja in v začetku junija. 

Cvetoča Golica / Foto: Miro Podgoršek 3. stran
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Urša Peternel

Krajane Slovenskega Javor-
nika in Koroške Bele, ki živi-
jo v neposredni bližini obra-
tov podjetja SIJ Acroni, je 
decembra lani prestrašil 
rumenorjav oblak, ki se je 
pojavil nad obratom hladne 
valjarne. V podjetju so izvor 
oblaka sicer pojasnili in se 
zanj opravičili, a domačini 
še naprej opozarjajo na teža-
ve s hrupom, prahom in 
ostalim onesnaževanjem. 
Pritožbe prejemajo tudi na 
Krajevni skupnosti Sloven-
ski Javornik - Koroška Bela, 
zato sta predsednik KS 

Matej Brus in Občina Jese-
nice SIJ Acroni pozvala, naj 
dodatno pojasnijo, kakšni so 
vplivi na okolje in na kakšen 
način si te vplive prizadeva-
jo zmanjševati. V podjetju 
so zato pred dnevi izdelali 
poročilo o zmanjševanju 

vplivov na okolje, v katerem 
poudarjajo, da so v zadnjih 
dvanajstih letih vložili 348 
milijonov evrov v najsodob-
nejšo tehnologijo, vsaka 
posodobitev tehnologije pa 
ima tudi pozitiven vpliv na 
okolje. 
Tako so v zadnjih letih zma-
njšali prašenje s posodobit-
vijo in izgradnjo dodatne 
odpraševalne naprave. Kot 
navajajo, jim je v desetih 
letih količino prahu iz izpu-
stov uspelo znižati za skoraj 
dve tretjini. Ker na emisije v 
zrak vpliva kakovost jeklene-
ga odpadka, ki ga uporablja-
jo v proizvodnji jekla, so 

konec lanskega leta postavili 
tudi linijo za magnetno 
separacijo. Kot pravijo, je 
pozitiven vpliv na emisije v 
zrak že viden.
V zadnjih letih so močno 
zmanjšali tudi porabo sveže 
vode za hlajenje. V času 

Železarne Jesenice je bil 
namreč precejšen del toka 
reke Save speljan kar skozi 
tovarno, uporabljali so jo za 
hlajenje in kot tehnološko 
vodo. Danes so tehnološke 

vode ločene od hladilnih, 
hladilne vode pa so urejene 
v zaprtih oziroma polzaprtih 
tokokrogih, so pojasnili. 
Lani so tako porabili petkrat 
manj vode kot pred 15 leti. 
Obenem so zgradili čistilno 
napravo, tako da se očiščene 
vode vračajo v proizvodnjo.
Da bi zmanjšali hrup, so po 
navedbah podjetja zamen-
jali 23 vrat, poskrbeli za 
protihrupno zaščito pri 
obratu debele pločevine, 
namestili dušilce zvoka na 
ventilatorje ...
Lotili so se tudi urejanja 
odlagališča Javornik, tako 
imenovanega območja PTO, 

kamor so do leta 2008 odla-
gali odpadke, ki nastajajo pri 
proizvodnji jekla. Območje 
bo urejeno še letos, uredili 
bodo plato in brežino, ki bo 
zatravljena. 

Kot so še poudarili v podjet-
ju, so pridobili certifikata s 
področja varstva okolja ISO 
14001 (2002) in energetske 
učinkovitosti ISO 50001 
(2012), pristopili pa so tudi 
k pridobivanju certifikata 
ResponsibleSteel. So tudi 
podpisniki listine trajnost-
nega razvoja pri Svetovnem 
jeklarskem združenju, s 
čimer so se zavezali k nene-
hnemu zmanjševanju vpli-
vov na okolje.
In kot zagotavljajo: " Do leta 
2030 bomo naše emisije v 
primerjavi z izhodiščnim 
letom 2005 znižali za 44 
odstotkov."

Kakšni so vplivi 
podjetja na okolje
Zaradi pritožb domačinov glede hrupa, prahu in ostalega onesnaževanja so v podjetju SIJ Acroni 
pripravili poročilo o zmanjševanju vplivov na okolje.

»Vsi si želimo, da bi zaradi prisotnosti težke 
industrije v kraju čutili čim manj neželenih 
posledic. Tudi zato je pomembno, da se v 
podjetju zavedajo svoje odgovornosti do ljudi in 
okolja. Naša naloga pa je, da jih na to 
neprestano opozarjamo, saj je utopično 
pričakovati, da »fabr'ke« ter z njo povezanih 
dima, prahu in hrupa jutri naenkrat ne bo več 
...« pravijo v KS Slovenski Javornik - Koroška 
Bela.

Med »zelenimi« koraki v podjetju omenjajo tudi 
uvajanje t. i. kisikove tehnologije za ogrevanje, 
pri kateri gorilniki pri zgorevanju zemeljskega 
plina namesto zraka uporabljajo čisti kisik. V 
bližnji prihodnosti nameravajo del zemeljskega 
plina nadomestiti z vodikom, med ukrepi pa 
omenjajo tudi izrabo odpadne toplote za 
ogrevanje procesov in stavb.

Urša Peternel

Občina Jesenice bo kupila 
prostore nekdanje restavra-
cije in bovlinga na območju 
Športnega parka Podmeža-
kla. To so sklenili jeseniški 
občinski svetniki na tretji 
izredni seji v tem mandatu, 
ki je potekala v začetku 
meseca. Projekt Ureditev 
kegljišča z bovlingom v 
športnem parku so uvrstili v 
načrt razvojnih programov 
za obdobje 2022–2025.
Stavba je v lasti Družbe za 
upravljanje terjatev bank 
(DUTB), občina pa bo uvel-
javljala predkupno pravico. 
Za objekt bo odštela 115 
tisoč evrov.
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, so se za nakup 

odločili zato, da bodo še 
naprej razvijali športnore-
kreacijsko dejavnost na tem 

območju in na splošno v 
občini. Pripravili so načrt, 
po katerem bodo na tem 

območju uredili kegljišče z 
bovlingom, po ocenah bo 
projekt stal tri milijone 
evrov, izvedli pa naj bi ga po 
fazah v letih od 2025 do 
2027. 
Na občini računajo, da se 
bodo s projektom skupaj z 
zavodom za šport Jesenice, 
ki bo upravljavec objekta, v 
prihodnje prijavili za nepo-
vratna sredstva na razpisih 
ministrstva, pristojnega za 
šport, ter Fundacije za šport, 
preostali denar pa bo zago-
tovila Občina Jesenice. Ob 
tem pa se nadejajo tudi 
sodelovanja zasebnih inves-
titorjev. 
Kot so poudarili, s projek-
tom sledijo usmeritvam vel-
javne strategije razvoja špor-
ta v občini.

Občina bo uredila kegljišče 
z bovlingom
Občina Jesenice bo uveljavljala predkupno pravico in odkupila objekt nekdanje restavracije in 
bovlinga v Športnem parku Podmežakla.

Objekt nekdanje restavracije in bovlinga v Športnem parku 
Podmežakla: odkupila ga bo Občina Jesenice in v 
prihodnjih letih uredila kegljišče z bovlingom.

Lepo vreme je minuli konec 
tedna na pobočja pod Goli-
co, ki so jih že pobelile nar-
cise, privabilo številne 
domačine in druge obisko-
valce. Množični obisk tudi 
na začetku turistične sezone 
potrjuje, da so cvetoče narci-
sne poljane eden najpo-
membnejših turističnih 
adutov občine Jesenice. 
Tega se dobro zavedamo. 
Po lanskem uspešno izvede-
nem organiziranem avtobu-
snem prevozu (ob koncih 
tedna) obiskovalcev z Jese-
nic na Pristavo in v Planino 
pod Golico projekt nadalju-
jemo tudi letos. Obiskovalci 
so lani novost dobro spreje-
li, prav tako domačini, hkra-
ti je bilo zaradi omejenega 
dostopa obiskovalcev z ose-
bnimi vozili manj obreme-
njeno tudi naravno okolje. 
Veseli me, da se je odločitev 
oziroma usmeritev v spod-
bujanje trajnostne mobilno-
sti pri obisku naravnih zna-
menitosti izkazala za pravil-
no rešitev. Na ta način smo 
pridobili vsi.

S tem celotna lokalna skup-
nost pridobiva ugled, hkrati 
si tlakujemo pot za nadgrad-
njo turistične ponudbe. K 
temu bo po pričakovanjih 
pomembno prispevala tudi 
nova sodelavka, ki se je 
zaposlila v Turistično-infor-
macijskem centru (TIC). Na 
ta način se bomo namreč 
lahko še bolj posvetili sode-
lovanju z različnimi akterji v 
lokalni skupnosti, ki deluje-
jo na področju turizma 
(ponudniki namestitev, gos-
tinci ter ponudniki izdelkov 
in drugih storitev), pa tudi v 
neposredni soseščini, ki s 
svetovno znanimi naravni-
mi zakladi in letovišči pri-
vablja številne obiskovalce 
od blizu in daleč. To je pri-
ložnost za celotno regijo 
(torej tudi za nas) in želimo 
jo izkoristiti.
Tudi ugodna geografska 
lega občine Jesenice, naše 
naravne danosti na pragu 
zavarovanega območja Tri-
glavskega narodnega parka 
(TNP) in zelo dobre promet-
ne povezave (avtocesta, žele-
znica) z drugimi državami 
ter s turističnimi centri v 
bližini predstavljajo naš raz-
vojni potencial na področju 
turizma.
Klimatske spremembe so 
dejstvo; novonastajajočim 
klimatskim razmeram se 
bomo morali prilagoditi. 
Tudi cene energentov v zad-
njem obdobju znatno nara-
ščajo in (p)odpirajo aktualno 
usmeritev v trajnostno 

mobilnost. Klimatske spre-
membe, aktualne politične 
razmere ter njihove (tudi 
ekonomske) posledice nas 
hrabrijo v upanju, da bo 
usmeritev Jesenic v trajnost-
no mobilnost v prihodnje 
predstavljala našo prednost 
in priložnost. Načrt države, 
da posodobi železniško 
infrastrukturo tudi na Jese-
nicah, podpira naša prizade-
vanja na področjih turizma 
in trajnostne mobilnosti. V 
pripravi je dokumentacija za 
celovito prenovo železniške 

postaje Jesenice: na eni stra-
ni država načrtuje prenovo 
železniške infrastrukture, 
torej tirnih naprav in druge 
za mesto pomembne infras-
trukture (dva nova podhoda 
pod tiri, prizadevamo si za 
pridobitev dodatnih parkir-
nih površin), na drugi strani 
celovito prenovo objekta 
železniške postaje. Na želez-
niški postaji lahko potniki iz 
tujine dobijo prvi vtis o Jese-
nicah, ki ležijo na pragu 
TNP, turistično znanih in 
razvitih sosednjih občinah 
pa tudi o Sloveniji. Z držav-
nimi ustanovami pri snova-
nju teh načrtov tesno sodelu-
jemo in upam, da bomo 
našli takšne rešitve, ki bodo 
zadovoljile tudi naša pričako-
vanja na področju turizma.
Žal se je prenova Ruardove 
graščine precej zavlekla, a 
ne glede na to Stara Sava (p)
ostaja eno najprivlačnejših 
območij z velikim turistič-
nim potencialom. Že več kot 
dve desetletji se sicer izvaja-
jo različne aktivnosti za 
celovito ureditev muzejske-
ga območja Stara Sava. Prav 
je, da vlaganja v infrastruk-
turo nadgradimo z zanimi-
vimi vsebinami z name-
nom, da Staro Savo še bolj 
približamo domačinom in 
seveda tudi obiskovalcem. S 
tem ne nazadnje krepimo 
turistično ponudbo v občini. 
Hkrati se nadejamo, da bo 
ta del mesta z zanimivo vse-
bino in prireditvami postal 
privlačnejši za obiskovalce.

Spodbude za 
razcvet turizma

Župan Blaž Račič

Tudi ugodna geografska lega občine Jesenice, 
naše naravne danosti na pragu zavarovanega 
območja Triglavskega narodnega parka (TNP) in 
zelo dobre prometne povezave (avtocesta, 
železnica) z drugimi državami ter s turističnimi 
centri v bližini predstavljajo naš razvojni 
potencial na področju turizma.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

OD GO VOR NA URED NI CA
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si

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

Je se ni ške no vi ce, št. 8/let nik XVII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 40, ki je iz šel 20. maja 2022.
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: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
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Majske dneve ob cvetenju 
narcis v Planini pod Golico 
bodo letos spet v bolj spro-
ščenem vzdušju obogatile 
tudi prireditve, ki jih pri-
pravljajo člani Turističnega 
društva Golica in drugi or-
ganizatorji. Dne 21. maja 
ob 13. uri bodo člani Sanka-
škega kluba Jesenice na 

parkirišču pod spodnjo po-
stajo žičnice izvedli tekmo-
vanje s sanmi na koleščkih 
Sankstart. Glavno majsko 
dogajanje bo v soboto, 28. 
maja, na spremenjeni loka-
ciji, na prireditvenem pro-
storu pod gasilskim do-
mom v Planini pod Golico. 

Prireditev Miss narcis se bo 
začela ob 14.30 s prijetno 
popestritvijo za najmlajše. 
Lahko bodo izdelovali nar-
cise iz papirja, poslušali 
pripovedke in legende iz 
teh krajev, se igrali družab-
ne igre in se naučili plesati 
polko na slavno Avsenikovo 
skladbo Na Golici. Izbor 
Miss narcis 2022 se bo za-
čel ob 17. uri, sledila bo pra-
va vaška veselica z ansam-

blom Aufbiks. Ta dan se bo 
ob 10. uri začelo tekmova-
nje v vzponih na Španov 
vrh (6 ur Španovega vrha) v 

organizaciji Zavoda za 
šport Jesenice in pohod po 
stari rudni poti (start ob 10. 
uri izpred Kosove graščine 
na Jesenicah) v organizaciji 
TIC Jesenice . Četrtega ju-
nija bodo praznovanje med 
narcisami zaokrožili s pri-
reditvijo Planica pod Golico 
s smučarskim poleti na mi-
niaturni skakalnici Cena 
Razingerja v Planini pod 
Golico. 

Prvi majski narcisni 
vrhunec

Cesta v Planino pod Golico in Javorniški Rovt je bila prejšnji konec tedna zaprta, 
obiskovalce so med narcise vozili brezplačni avtobusi. Takšen prometni režim bo veljal še 
dva konca tedna, 21. in 22. ter 28. in 29. maja. / Foto: Janko Rabič

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je bil dne 6. maja 2022 na spletni strani 
www.jesenice.si objavljen drugi 

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe  
turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2022, kjer 

je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turistič-
nih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo 
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. 

V okviru sredstev občinskega proračuna se bo sofinancirala 
priprava in izvedba ene zvrsti turistične prireditve, in sicer 
večdnevnega festivala. 

Višina razpisanih sredstev znaša 6.782,29 EUR. 

Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarstvo Ob-
čine Jesenice pri Aleksandri Orel (aleksandra.orel@jesenice.si, 
04 586 92 66). 

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 30. maj 2022.

Blaž Račič
ŽUPAN
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Zaposleni v podjetju JEKO, d. o. o.,  
vsak delovni dan skrbimo za reden 
odvoz odpadkov ter si po najboljših 
močeh prizadevamo vzdrževati in či-
stiti ekološke otoke. Potrošnja obliku-
je določene smernice, ki se žal še ve-
dno odražajo v vedno večji količini 
ustvarjenih odpadkov.

Pri zbiranju mešanih komunalnih od-
padkov (zelen zabojnik) smo za ob-
močje Jesenic in Žirovnice v letu 2021 
na postopek obdelave odpeljali 
4.281.610 kilogramov. Kot pretekla 
leta se je tudi v letu 2021 za gospo-
dinjstva izvajal odvoz kosovnih od-
padkov. Skupaj je bilo zbranih in od-
peljanih 1.809 m3 kosovnih odpad-
kov. Družbam za prevzem ločeno 
zbranih frakcij smo oddali 49.330 kg 
nevarnih odpadkov, 576.020 kg odpa-
dnega papirja in kartona, 280.670 kg 
embalažnega stekla, 1.176.500 kg od-
padne komunalne embalaže, 34.160 
kg izrabljenih avtomobilskih gum, 
561.640 kg biorazgradljivih kuhinjskih 
odpadkov, 414.660 kg odpadnega 
lesa in 430.290 kg vej. V maju in okto-

bru sta bili izvedeni akciji zbiranja ne-
varnih odpadkov iz gospodinjstev, 
kjer je bilo zbranih 1.020 kg nevarnih 
odpadkov. Zbirni center Jesenice je v 
letu 2021 obiskalo 16.605 strank in 
Zbirni center Žirovnica 6.911 strank.

Količine zbranih komunalnih od-
padkov se v občini Jesenice pove-
čujejo in so bile v letu 2021 

(8.662.160 kg)  za 7,7 odstotka višje 
kot preteklo leto (8.040.190 kg). Ne 
glede na to, da imajo občani Jesenic 
ugodnost oddaje odpadkov v zbir-
nem centru brez količinskih omeji-
tev, kar v drugih občinah ni praksa, 
v podjetju pozivamo občane k raz-
misleku, kako bi lahko vsak posa-
meznik zmanjšal količino ustvarje-
nih odpadkov.

ODPADKI NA JESENICAH

Gorskokolesarski učni 
center Pristava ob 
sobotah vabi na 
vodene kolesarske 
izlete, v sklopu katerih 
bodo pokazali osnovne 
tehnike gorskega 
kolesarjenja, 
udeleženci pa se bodo 
lahko preizkusili tudi 
na kolesarskem 
poligonu. Več 
informacij na www.
projektnatura.si.

Prejšnji teden se je zaključila sanacija opornega zidu pod 
Pejcami, ki jo je Občina Jesenice izvajala v minulih dveh 
mesecih. Odstranjena je tudi polovična zapora ceste, ki je 
bila urejena s semaforjem, so sporočili z Občine Jesenice.

Sanacija opornega zidu pod Pejcami zaključena

Obiskovalci se lahko iz 
Planine pod Golico 
proti gostišču Pr' Betel 
zapeljejo tudi s kočijo 
s kmetije Smolej-Uric.
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NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.

Urša Peternel

"Z ogorčenjem lahko rečem, 
da kapital vedno uveljavi 
svoje. Ravno se srečujemo z 
likvidacijo podjetja v vašem 
okolju. Če ne gre, zaprejo. 
Kaj bo z delavci, jim je malo 
mar. Ceno za njihove boga-
te, obilne večerje pa plačuje-
jo ravno oni ..." je med dru-
gim dejala Mateja Gerečnik, 
izvršna sekretarka sindikata 
SKEI Slovenija, osrednja 
govornica na prvomajskem 
srečanju na Pristavi nad 
Javorniškim Rovtom. S tem 
je opozorila na nedavno lik-
vidacijo podjetja SIJ Elektro-
de in na nujnost sindikalne-

ga boja za učinkovito varstvo 
delavskih pravic, pa tudi za 
dostojne plače in pokojnine.
Srečanje na Pristavi sta po 
dveletnem premoru zaradi 
epidemije organizirala sin-
dikat SKEI podjetja SIJ 
Acroni in Občina Jesenice. 
Zaradi slabšega vremena je 
bilo udeležencev manj kot 
prejšnja leta, rdečih nagelj-

čkov sindikalisti niso delili, 
se je pa v vojaški kuhinji 
kuhal prvomajski pasulj ... 
Zbrane je pozdravil tudi 
jeseniški župan Blaž Račič. 
Za slovesno vzdušje je pos-
krbel Pihalni orkester Jese-
nice - Kranjska Gora, ki je že 
od petih zjutraj igral prvo-
majske budnice po različnih 
krajih v občini. 

Praznovanje prvega 
maja na Pristavi
Po dveh letih, ko tradicionalnega prvomajskega srečanja na Pristavi nad Javorniškim Rovtom zaradi 
epidemije ni bilo, je letos slovesnost ob prazniku dela ponovno potekala, a se je je tudi zaradi 
slabšega vremena udeležilo manj ljudi kot običajno. 

Slavnostna govornica 
Mateja Gerečnik 

Predsednik Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora 
Anton Justin (v sredini), ki bo naslednje leto praznoval pol 
stoletja sodelovanja pri godbi, na levi njegov vnuk Taj, ki je 
letos budnico igral prvič, desno pa član orkestra Ambrož 
Černe, ki je dejal, da je igranje budnice eden od vrhuncev 
sodelovanja pri godbi, ki ga ne bi hotel zamuditi. 

Tradicionalno prvomajsko srečanje pri Domu Pristava 

Budnica na Koroški Beli / Foto: Nik Bertoncelj

Urša Peternel

V volilnem okraju Jesenice 
(ki sodi v volilno enoto 
Kranj) je bila na državnoz-
borskih volitvah volilna ude-
ležba 64-odstotna. Največ 
glasov, to je dobrih 35 odsto-
tkov, je dobilo Gibanje Svo-
boda s kandidatko Katarino 
Štravs, ki je tudi postala 
poslanka državnega zbora. 
Sledi stranka SDS s kandi-
datko Ireno Pfeifer, ki je 
prejela okrog 19 odstotkov 
glasov, na tretje mesto se je 
uvrstila stranka SD s kandi-
datko Vero Djurić Drozdek 
in dobrimi šestimi odstotki 
glasov. Sledijo Resni.ca, 
NSi, LMŠ, Levica, SAB ...

In kdo je nova poslanka, ki 
bo v državnem zboru zasto-
pala Zgornjo Gorenjsko, tudi 
Jesenice? Doma je iz Gozda 
- Martuljka, stara je 40 let, je 
nekdanja športnica in podjet-
nica. Po izobrazbi je diplomi-
rana ekonomistka. 
"V preteklosti sem aktivno 
trenirala alpsko smučanje. 
Po končani športni karieri 
sem se lotila študija ekono-
mije in delala kot vodja uči-
teljev v smučarski šoli. Kas-
neje sem postala članica 
demonstratorske vrste 

Demo team Slovenija. Nato 
sem ustanovila podjetje za 
športno in gostinsko dejav-
nost, ki sem ga vodila skoraj 
devet let, do koronske krize, 
nato pa sem se zaposlila na 
sodišču. Od leta 2014 sem 
občinska svetnica Občine 
Kranjska Gora, predsednica 
odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih 
dejavnosti. Sem tudi članica 
upravne Športnega društva 
Kranjska Gora," je povedala 
članica stranke Gibanje 
Svoboda.
"Želim pomagati pri ustvar-
janju bolj pravične in enako-
pravne družbe ter bolj svobo-
dne države. Zavzemam se za 
spoštovanje ustave, za boljši 
zdravstveni sistem, za zeleni 
preboj, za boljše domače gos-
podarstvo in za neodvisnost 
sodstva. Rada imam ljudi, 
zato si želim, da bi bilo vsem 
Slovencem in Slovenkam 
dobro," je zapisala v predsta-
vitvi pred volitvami.

Za koga so 
glasovali Jeseničani
V državni zbor se je v volilnem okraju Jesenice 
uvrstila kandidatka Gibanja Svoboda Katarina 
Štravs.

Nova poslanka Katarina 
Štravs / Foto: osebni arhiv

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora so po dveh letih prvomajsko budnico spet 
izpeljali tako, kot so bili vajeni v preteklih letih. 
Zanosno – kot se za tradicionalni praznik dela 
spodobi. Po prvih postankih pred Splošno 
bolnišnico Jesenice in Domom dr. Franceta 
Bergelja na Jesenicah so del poti po mestu igrali 
in korakali na čelu z dirigentom Dejanom 
Rihtaričem. Ker je bila ura rana, so Jeseničane z 
ubranimi zvoki šele prebujali, pozdravov so bili 
bolj deležni z balkonov in oken. Sledili so 
postanki na Koroški Beli, Slovenskem Javorniku, 
Lipcah in Blejski Dobravi. Tam je bilo še 
posebno veselo, saj so se srečali in celo skupaj 
»zaigrali« z godbo s posebnimi inštrumenti, ki 
jo vodi Ivan Berlot. J. R.

V volilnem okraju 
Jesenice je največ 
glasov, dobrih 35 
odstotkov, dobilo 
Gibanje Svoboda.
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JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

LESCE, Železniška cesta 7, tel: 04 531 89 34
JESENICE, Tavčarjeva 6, tel: 04 586 24 16

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA
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Janko Rabič

Člani Sveta za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin Obči-
ne Jesenice, ki ga sestavljajo 
predsedniki vseh sedmih 
krajevnih skupnosti, so na 
marčevski seji s predstavniki 
strokovnih služb Občine Je-
senice obravnavali več aktu-
alnih zadev s področja dela 
in razvoja krajevnih skupno-
sti. Najprej so se dogovorili o 
izvedbi letošnje spomladan-
ske očiščevalne akcije. Pred-
sedniki so podali več ugotovi-
tev z dosedanjih akcij in pre-
dlogov, kako povsod zagoto-
viti, da bodo akcije učinkovi-
te in bodo prispevale k splo-
šnemu ozaveščanju občanov 
v skrbi za čisto okolje. 
V nadaljevanju je direktor 
Občinske uprave Občine Je-
senice Gregor Hudrič razlo-
žil priprave in izvedbo pro-
jektov, ki so jih občani lani 
izglasovali v okviru partici-
pativnega proračuna. Izve-
denih bo 23 projektov, 12 v 

letošnjem letu, preostali pa 
v prihodnjem. 
Direktor Komunalne direk-
cije Občine Jesenice Marko 
Markelj je predstavil izved-
bo letošnjega programa na 
področju komunalne infra-
strukture. Obsega dokonča-
nje kanalizacije v naselju 
Lipce, energetsko sanacijo 
pokopališkega objekta na 
Blejski Dobravi, sanacijo za-
jetja Peričnik, rekonstrukci-
jo Delavske ceste ter uredi-
tev kanalizacije in vodovoda 
v mestni krajevni skupnosti 
Sava. Nadalje obnovo ceste v 
Planini pod Golico ter uredi-
tev povezovalne ceste od 
Acronija do obratov na Slo-
venskem Javorniku in pre-
hod čez magistralno cesto 
pri Turistu na Slovenskem 
Javorniku. 
Na seji so tudi sprejeli sklep, 
da cena za najem vrtičkov za 
občane v letošnjem letu 
ostane nespremenjena, to je 
0,40 evra za kvadratni me-
ter zemljišča.

O participativnem 
proračunu in komunali

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
PL AVŽ
Tavčarjeva 3b, 4270 Jesenice

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne 
skupnosti z dne 8. 12. 2014 Svet krajevne skupnosti objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I.   Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:
 1*   za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvo-

ju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
 2*   za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktiv-

nosti v krajevni skupnosti.

II.    Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti 
lahko pošljejo:

 3*  fizične osebe 
 4*  organizacije 
 5*  javni zavodi
 6*  društva 

  Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podat-
ke predlaganega kandidata.

III.  Razpis traja od dneva objave, 20. 5. 2022, do 3. 6. 2022.
  Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev pra-

znika KS Plavž. 

IV.  Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis
  Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti ovoj-

nici na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za pode-
litev priznanj, Tavčarjeva 3b, 4270 Jesenice, do vključno 3. 
6. 2022. Zapečatena ovojnica mora biti označena z "Ne 
odpiraj – priznanje KS za leto 2022".

  Odpiranje prispelih vlog bo 8. 6. 2022 na sedežu krajevne 
skupnosti. 

  Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge 
bo komisija zavrgla.

   Predsednica KS Plavž
   Ivanka Zupančič l.r.

Urša Peternel

Iz Zdravstvenega doma 
(ZD) Jesenice so sporočili, 
da je prišlo do menjave 
zdravnice. Blanka Bertalanič 
je z majem prevzela ambu-
lanto v Kranjski Gori, njeno 
ambulanto v ZD Jesenice pa 
bo predvidoma v juniju pre-
vzela Maja Ferjan Noč. 
"Vse ostaja enako, medicin-
ska sestra in urnik, nov je le 
e-poštni naslov. Vsi pacienti 
bodo vabljeni k registraciji 
pri novi osebni zdravnici, kar 
bodo uredili ob prvem oseb-
nem obisku v ambulanti – ta-

koj po formalnem prevze-
mu. Do takrat bosta nadome-
stni zdravnici Maja Ferjan 
Noč in Jerneja Skalja Uder-
man. Prenašanje kartotek v 
Kranjsko Goro ni možno," 
so pojasnili. Ob tem so tudi 
povedali, da se je posebnega 
dneva cepljenja v začetku 
maja udeležilo kar 230 ljudi, 
po drugi odmerek zaščite 
pred spolno prenosljivim vi-
rusom HPV je prišlo 75 otrok 
od 6. do 9. razreda. Proti bo-
leznim, ki jih prenašajo klo-
pi, pa se je cepilo celo 119 
ljudi. Obenem so cepili še 36 
oseb proti covidu-19.

Novice iz Zdravstvenega 
doma Jesenice

Urša Peternel

V sklopu participativnega 
proračuna Jes odločam za 
leti 2022 in 2023 so krajani 
KS Slovenski Javornik - Ko-
roška Bela izglasovali pro-
jekt urejanja igrišč na Kre-
su. Po predlogu bodo obno-
vili zahodno zgornje igrišče, 
ki ga bodo utrdili, asfaltirali, 
označili, postavili dva koša 
in dva gola, dve klopi in koš 
za odpadke. Tako naj bi na-
stalo večnamensko igrišče 
za igre z žogo.
Čeprav je bila izvedba pro-
jekta na Občini Jesenice 
predvidena za leto 2023, pa 
so se priprave začele že prej-
šnji teden. Tako so pod okri-
ljem KS Slovenski Javornik 
- Koroška Bela pripravili ak-
cijo, v kateri so domačini 
odstranili grmovje in drugo 

rastje ter žično ograjo, v 
sklopu dneva sodelovanja z 
lokalno skupnostjo pa so se 
jim pridružili tudi vodstvo 
in zaposleni iz podjetij SIJ 
Acroni in SIJ SUZ ter jese-
niški hokejisti, sodeloval pa 
je tudi jeseniški župan Blaž 
Račič. Urejanje območja 
Kresa bo sicer potekalo po-
stopno, v naslednjih fazah 
naj bi po predlogu uredili še 
otroško igrišče, družabni 
prostor in igrišče za mali 
nogomet.
V sklopu dneva sodelovanja 
z lokalno skupnostjo podjetij 
Skupine SIJ je del jeseniških 

zaposlenih urejal tudi okoli-
co Osnovne šole Koroška 
Bela, druga skupina prosto-
voljcev pa je dan preživela z 
varovanci zavoda Lepa si na 
Hrušici, kjer so ustvarjali, 
igrali družabne igre in posta-
li mojstri peke palačink.
Branko Žerdoner, glavni di-
rektor družbe SIJ Acroni, je 
ob tem poudaril: "Naj bo to 
sodelovanje navdih, da pove-
zani skupaj zmoremo več kot 
vsak posebej. Da izboljšuje-
mo kakovost bivanja v lokalni 
skupnosti in okolje, v kate-
rem živimo. Da smo eden 
drugemu dobri sosedje."

Urejanje Kresa
Začela se je akcija urejanja igrišč na Kresu na Koroški Beli, ki so jo začeli domačini, pridružili pa so se 
jim tudi vodstvo in zaposleni v podjetjih SIJ Acroni in SIJ SUZ v sklopu dneva sodelovanja z lokalno 
skupnostjo ter jeseniški hokejisti. Vrsto let opuščena igrišča bodo najkasneje prihodnjo pomlad 
zaživela.

V akciji so s skupnimi močmi odstranili grmičevje in žično ograjo. / Foto: Nik Bertoncelj

Sodelovali so tudi jeseniški župan Blaž Račič, direktor SIJ 
SUZ Andrej Pogačnik in direktor SIJ Acroni Branko 
Žerdoner. / Foto: Nik Bertoncelj

Na pobudo Mladinskega centra Jesenice je potekala delav-
nica z mladimi iz Kluba jeseniških študentov, Mladinskega 
sveta Jesenice, Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in Sre-
dnje šole Jesenice, ki sestavljajo delovno skupino za mladin-
ska vprašanja v občini Jesenice. Na njej so govorili o izzivih, 
s katerimi se mladi srečujejo na Jesenicah. "Si tudi ti star_a 
med 15 in 29 let in imaš idejo, kaj bi mladi pri nas potrebo-
vali? Pošlji nam sporočilo na Facebook, profil na Instagra-
mu ali na e-naslov: mcj@siol.net," vabijo k sodelovanju.

Izzivi mladih na Jesenicah
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Občina Jesenice vabi občane, da se pridružijo akciji Najlep-
ša cvetlična zasaditev v občini. Ocenjevali bodo cvetlične 
zasaditve na balkonih, cvetlične vrtove, nageljne, okolico 
poslovnih objektov in zelenjavne zasaditve. Predloge bodo 
zbirali v posamezni krajevni skupnosti, občani pa lahko svo-
je predloge sporočijo tudi po elektronski pošti (metka.zalo-
kar@jesenice.si), in sicer najkasneje do 31. avgusta. Predlo-
gu je treba priložiti tudi fotografijo zasaditve. 

Najlepša cvetlična zasaditev



6

Kultura

Jeseniške novice, petek, 20. maja 2022

Maša Likosar

Domen Jeraša je glasbeno 
pot začel na jeseniški glas-
beni šoli, kjer se je učil igra-
nja pozavne. Kasneje je 
pozavno študiral na Visoki 
šoli za glasbo v Gradcu in že 
po prvem semestru opravil 
avdicijo v Orkestru Sloven-
ske filharmonije na mestu 

drugega pozavnista. Leta 
1989 se je vpisal na Akade-
mijo za glasbo v Ljubljani, 
kjer je tudi diplomiral iz 
pozavne pri profesorju Bori-
su Šinigoju. Od leta 1994 je 
prvi pozavnist Slovenske fil-
harmonije. V času študija je 
sodeloval z različnimi orkes-
tri in imel recitale, kjer je 
izvajal slovenska dela. Poleg 
igranja v orkestru je Jeraši 
ljubo tudi komponiranje. 
"Ljudje nas običajno vidijo v 
frakih na odru, z aplavzom 
ob koncu. A za vsakim odr-
skim nastopom stoji veliko 
dela, odrekanja, vaje, študij 
novih partov, prilagajanja in 
tudi stresa. Vsak teden k 
orkestru pride nov dirigent, 

na teden včasih izvajamo 
tudi dva različna programa," 
je povedal. 

Ohranjanje in izvajanje 
slovenskih del
Kot je pojasnil, Orkester 
Slovenske filharmonije skr-
bi za ohranjanje in izvajanje 
slovenskih del. Med drugi-
mi sodeluje tudi na Sloven-
skih glasbenih dnevih in z 
Društvom slovenskih skla-
dateljev, dela slovenskih 

skladateljev pa vključuje 
tudi v svoje abonmaje. Več 
let so ponujali Modri in 
Oranžni abonma, s priho-
dom Mateja Šarca na mesto 
direktorja Slovenske filhar-
monije pa se je abonmajska 
shema razširila. Ljubitelji 
instrumentalne glasbe lah-
ko uživajo v abonmajih SMS 
(Same mogočne skladbe), 
FKK (Filharmonični klasič-
ni koncerti), SOS (Sodobne 
orkestrske skladbe), ljubitel-

ji vokalne glasbe v abonma-
ju PVC (Pretežno vokalni 
cikel) in VIP (Vokalno-in-
strumentalni program). V 
okviru abonmaja SOS prip-
ravljajo SIM (Sobotne izob-
raževalne matineje), kjer 
obiskovalcem različni 
moderatorji skupaj z orkes-
trom predstavijo sodobne 
kompozicije, ki jih je moč le 
nekaj dni kasneje slišati na 
koncertu abonmaja SOS. Za 
otroke in njihove starše pa 
je na voljo abonma DA! 
(Družinski abonma). 

Spored najboljših skladb
Spored koncertne sezone 
2022/2023 je oblikovan iz 
najboljših skladb, ki v vsej 
svoji pestrosti in raznoliko-
sti odražajo človekovo brez-
mejno ustvarjalnost, obe-
nem pa poslušalca polnijo z 
močjo spopadanja s sedan-
jostjo. Pri tem bodo v pomoč 
izjemni dirigenti, ki jih toli-
ko kot tokrat v eni koncertni 
sezoni še ni bilo. "V prihaja-
joči sezoni bomo filharmo-
niki med drugim sodelovali 
z dirigentom Heinzem Hol-
ligerjem, tu sta še dirigentka 
Giedrė Šlekytė in dirigent 
Charles Dutoit, s katerim 
orkester še posebno rad 
sodeluje. Od slovenskih diri-
gentov naj omenim Simona 
Krečiča in Marka Letonjo, ki 
se po dolgem času spet vra-
ča k nam," je še pojasnil 
Jeraša. 

Izbor najboljših skladb
Domen Jeraša z Jesenic je že triintrideseto leto član Orkestra Slovenske filharmonije. Od leta 1994 je 
prvi pozavnist Slovenske filharmonije.

Domen Jeraša, prvi pozavnist Slovenske filharmonije 

Janko Rabič

Policijski orkester je 25. 
aprila poskrbel za vrhunski 
glasbeni dogodek na Jese-
nicah. Odzval se je vabilu 
Društva upokojencev Jese-
nice na dobrodelni koncert, 
s katerim so začeli obsežno 
akcijo zbiranja sredstev za 
obnovo stavbe društvenega 
doma. Pod vodstvom diri-
genta Nejca Bečana so nav-
dušili z izvedbo skladb, nji-

hov nastop pa je obogatila 
sopranistka Ernestina Noč. 
Predsednik Društva upoko-
jencev Jesenice Stevo Ščav-
ničar se je orkestru zahvalil 
za to dobrodelno gesto, 
prav tako poslušalcem, ki 
so s tem podprli akcijo, ki 
jo bodo v društvu še razširi-
li. Šeststo evrov izkupička 
je dobra popotnica za nap-
rej, saj želijo čim prej pos-
krbeti za prijetnejši druš-
tveni dom. 

Dobrodelni zvoki 
Policijskega orkestra

Pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana so navdušili z 
izvedbo skladb. / Foto: Nik Bertoncelj

Nastop je obogatila sopranistka Ernestina Noč. 

Predsednik Društva upokojencev Jesenice Stevo Ščavničar 
se je tako orkestru kot poslušalcem zahvalil za 
dobrodelnost. / Foto: Nik Bertoncelj

V Foto galeriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledali-
šča je do konca maja na ogled fotografska razstava Zakriti 
nasmehi – zastrti pogledi. Razstavljajo člani Foto kluba 
Okular Vrhnika. 

Zakriti nasmehi – zastrti pogledi

Odprtje razstave / Foto: Nik Bertoncelj

Ljudje nas običajno 
vidijo v frakih na odru, 
z aplavzom ob koncu. 
A za vsakim odrskim 
nastopom stoji veliko 
dela, odrekanja, vaje ...

SF_Vpis22_oglJesNov171x143o.indd   1 08/05/2022   20:36
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Matjaž Klemenc

Kdaj ste se prvič seznanili s 
smučarskimi skoki?
Vse se je začelo leta 1993, 
pri sedmih letih, v Smučar-
skem skakalnem klubu Stol 
Žirovnica. Stari oče je skakal 
v Bohinju, ko so bile tam še 
skakalnice, oče je bil pada-
lec. Sam sem bil rad v zra-
ku, in da sem se začel ukvar-
jati s smučarskimi skoki, ni 
bilo nobeno presenečenje. 
Tega koraka nisem nikoli 
obžaloval. 

Uspeh, ki ste ga dosegli kot 
skakalec?
Največji uspeh je zagotovo 
zlata medalja z mladinskega 
svetovnega prvenstva v Ro-
vaniemiju na Finskem leta 
2005. Drugi uspeh je v is-
tem letu z Univerzijade v 
Innsbrucku v Avstriji, kjer 
sem osvojil zlato medaljo z 
ekipo in bronasto v posame-
zni konkurenci. 

Skakalno kariero ste že zgo-
daj zaključili.
Smučarske skoke sem pre-
nehal trenirati pri 22 letih. 
Že pri 18 letih sem imel kro-
nične težave s hrbtom. To se 
je vleklo in bolečine v hrbtu 
niso prenehale. Ni mi preo-
stalo drugega, kot da sem 
kariero zaključil in s pomo-
čjo fitnesa ojačal hrbtne in 
trebušne mišice.

Zdaj ste skakalni trener. 
Prehod od tekmovalca do 
trenerja ni lahek niti samou-
meven.
Ko sem končal kariero, sem 
se za deset mesecev zaposlil. 
Maja 2010 je prišel klic Go-
rana Janusa. Bil je moj tre-
ner v B reprezentanci. Po-
treboval je pomočnika tre-
nerja in z veseljem sem 
sprejel izziv. Prehod od tek-
movalca do trenerja ni bil 
težak, saj sem si vedno želel, 
da bi po koncu tekmovalne 
kariere delal kot trener. Že-
lel sem si, da bi fantom dal 
tisto, kar je meni kot tekmo-
valcu manjkalo. 

Kaj pa pot skakalnega tre-
nerja od začetka do turške 
reprezentance?
Skupaj z Janusom sva bila 
leto dni v B reprezentanci. 
Tekmovali smo v celinskem 
pokalu in bili zelo uspešni. 
Rok Zima je bil skupni zma-
govalec celinskega pokala. 
Skozi sezono smo osvojili 
petintrideset stopničk. Po 
tej sezoni je Matjaž Zupan 
zapustil A reprezentanco. 
Mesto so ponudili Janusu in 
z njim sem kot pomočnik 
tudi sam prišel v A repre-
zentanco. Skupaj sva delova-

la sedem let. Zadnje leto v 
Sloveniji sem bil pomočnik 
pri Gorazdu Bertonclju. 
Smučarska zveza se je odlo-
čila za spremembo in odlo-
čil sem se za nov izziv.

Zdaj ste glavni trener v tur-
ški skakalni reprezentanci. 
Verjetno je razlika biti po-
močnik ali glavni trener?
Že kot pomočnik pri Janu-
su sem imel veliko zaupa-
nja in s tem tudi veliko na-
log. Vseskozi sem bil priso-
ten pri treningih, skrbel 
sem za opremo, šival drese, 
veliko je bilo logistike. Sko-
zi vsa ta leta v A reprezen-
tanci sem dobil ogromno 
izkušenj. To mi v turški eki-
pi pride še kako prav. Imam 
enega pomočnika, ki v bi-
stvu skrbi za finance. Za 
vse drugo – treninge, šiva-
nje dresov, opremo, prevo-
ze, nastanitve, prijavo na 
tekme, letalske vozovnice – 
poskrbim jaz. Verjetno bi 
se našlo še kaj.

Stvari, ki so na zunaj nevi-
dne in za večino reprezen-
tanc nepremostljive ovire.
Tiste največje reprezentance 
imajo številno vodstvo, od 
trenerjev, pomočnikov do fi-
zioterapevtov in zdravnikov. 
V turški reprezentanci sem 
za vse to sam. 

Koliko vam pomaga turška 
smučarska zveza?
Ko sem prišel v Turčijo, je 
bila njihova smučarska zve-
za popolnoma neurejena. 
Najprej sem se srečal z ne-

plačanimi računi za pet let 
nazaj, z opremljevalci, tre-
nerji, nordijskimi centri, tu 
bi omenil Planico, da smo 
lahko začeli normalno tre-
nirati. Tekmovalci so imeli 
štiri leta stare smuči, tri leta 
stare drese. Vse skupaj je 
bilo videti kot zelo povpreč-
na rekreacija. Zvezo je bilo 
izredno težko prepričati, da 
potrebujemo treninge nekje 
v Evropi. V Erzurumu, na 
severovzhodu Turčije, ima-
jo skakalnice, a so neupo-
rabne. Niso pravilno zgraje-
ne, nihče ne skrbi zanje in 
propadajo. Vseeno nisem 
obupal. Zadal sem si cilj, da 
bom enega tekmovalca pri-
peljal na olimpijske igre, in 
ta cilj smo izpolnili. 

Je kaj zanimanja otrok za 
smučarske skoke?
Je nekaj zanimanja, a vmes 
je velika luknja. Obstaja B 
reprezentanca, nekje štiri, 
pet fantov. Imajo dva turška 
trenerja brez pravega znanja 
in ekipa praktično nič ne 
trenira. Pred tremi leti sem 
imel nekega Slovaka, da bi 
to dvignil na višji nivo, a je 
po letu dni obupal. Veseli pa 
me, da se z uspehi, ki smo 
jih dosegli v zadnji sezoni, 
zanimanje za smučarske 
skoke povečuje. 

Glavni uspeh z minule sezo-
ne je bil, ko je na novoletni 
turneji Fatih Arda İpcioğlu 
prišel do dveh točk v svetov-
nem pokalu. Se strinjate, da 
je to zgodovinski uspeh za 
turške smučarske skoke?

Pojdimo malce nazaj. Začel 
sem s štirimi tekmovalci. 
Eden, najslabši med njimi, 
je prenehal, ko je šel živet v 
Moskvo. Prvo leto smo do-
bro delali. Šli smo postopo-
ma. Začeli smo s pokalom 
FIS, nato smo šli stopničko 
višje na celinski pokal. Žal 
je vmes posegel koronavirus 
in devet mesecev fantov ni-
sem videl. Po video povezavi 
smo opravljali treninge. Po-
leti so skakali na 60-metrski 
skakalnici, ki je zelo slaba, 
saj se že po nekaj skokih 
čuti bolečina v križu. Leto 
po koronavirusu smo skaka-
li na celinskem pokalu. 
İpcioğlu je osvojil kar nekaj 
točk, a vseeno premalo za 
nastop na olimpijskih igrah. 
Na srečo je osvojil deset točk 
na poletnem svetovnem po-
kalu in dve točki na novole-
tni turneji v Oberstdorfu in 
vrata za olimpijske igre so 
bila odprta. Ti dve točki v 
Oberstdorfu sta bili res sen-
zacija in ta uspeh so pospre-
mili številni tuji mediji. 

Druge reprezentance vedo, 
pod kakšnimi pogoji delate?
Veliko se pogovarjamo tre-
nerji med seboj, tako da so 
dobro seznanjeni z našimi 
pogoji. Na FIS-u so bili zelo 
veseli našega uspeha

Zagotovo so se po prvih toč-
kah povečali apetiti. Kaj bi 
bil naslednji cilj?
Po olimpijskih igrah nam je 
bil cilj, da tekmujejo na sve-
tovnem prvenstvu na veli-
kanki v Vikersundu. Za moje 
tekmovalce je bil to kar velik 
preskok. Zaupajo mi, da so 
sposobni takega preskoka, in 
krst v Vikersundu je bil uspe-
šen. V nadaljevanju si želi-
mo, da se İpcioğlu redno 
kvalificira na tekme in čim 
večkrat osvoji točke. Če bo 
dobro delal, verjamem, da 
mu bo uspelo. Tudi tu ne 
preskakujemo korakov.

Kje se turška reprezentanca 
največ pripravlja pred sezo-
no?
Največ časa preživimo v No-
rdijskem centru Planica. 
Zelo dobro je, da smo v Pla-
nici, saj poleti tam trenira 
zelo veliko reprezentanc in 
imamo tako dobro primerja-
vo. Če treniramo na kranjski 
skakalnici, smo nastanjeni v 
Adergasu. 

Kakšni so vaši trenerski cilji 
v prihodnosti?
S Turki želim sodelovati 
najmanj do olimpijskih 
iger 2026 v Cortini. Bomo 
videli, kaj se bo vmes doga-
jalo. Upam, da bomo na 
pravi poti. 

Turčijo postavil na 
skakalni zemljevid
Nejc Frank, 35-letni trener smučarskih skokov z Blejske Dobrave, je spodbudil velik preporod v turški 
reprezentanci.

Fatih Arda İpcioğlu, Nejc Frank in İrfan Çintımar 

Dina Kavčič

V Ledeni dvorani Zalog pri 
Ljubljani je potekalo mla-
dinsko državno prvenstvo v 
curlingu. Kot že nekaj let 
zapored je naziv državnih 
prvakov pripadel ekipama 
Curling kluba Jesenice. Sla-
vila so dekleta iz ekipe Team 
Zaveljcina v postavi Ema 

Kavčič, Maja Kučina, Ajda 
Zaveljcina, Lea Žemlja in 
Pavla Kavčič. Pri fantih je 
naziv pričakovano pripadel 
ekipi Team Sever v postavi 
Jakob Omerzel, Bine Sever 
in Javor Brin Zelinka. Dru-
go mesto je osvojila ekipa 
Želve z Jesenic, ki so jo za-
stopali Gašper Gosar, Nejc 
Vidmar in Maks Omerzel. 

Jeseničani mladinski 
prvaki v curlingu

Tekmovalke in tekmovalci skupaj s trenerjem Štefanom 
Severjem, nekdanjo trenerko deklet Niko Černe in vodjo 
tekmovanja Evo Sever

Matjaž Klemenc

Čeprav je od zadnje, pete fi-
nalne tekme z Asiagom mi-
nil že mesec dni, se marsi-
kateremu navijaču pred 
očmi vrti film četrte tekme v 
polni Podmežakli, ki bi Jese-
ničanom lahko prinesla tako 
želeni naslov. Sliko lahko 
zavrtimo nazaj, rezultata se 
žal ne da popraviti. 
Poglejmo, kako uspešni so 
bili Jeseničani. 
Prijateljske tekme: MAC 
Budimpešta 8 : 3, Pustertal 3 
: 6, Ferencvaroš 7 : 0. Slo-
venski pokal: MK Bled 16 : 1, 
Slavija Junior 7 : 0, SŽ 
Olimpija 1 : 3 (poraz v fina-
lu). 
Kontinentalni pokal: Asiago 
3 : 4, Amiens 1 : 9 (izpad v 1. 
kolu). 
Državno prvenstvo, redni 
del: Celje 10 : 1, 14 : 0, Hi-
dria Jesenice 8 : 4, 7 : 0, SŽ 
Olimpija 3 : 0, 0 : 3, Triglav 
3 : 1, Maribor 8 : 2, Slavija 
Junior 5 : 0, MK Bled 14 : 0; 
polfinale: SŽ Olimpija 0 : 3, 
0 : 5.

Alpska liga: Merano 1 : 2 (k. 
s.), 4 : 2, Linz 4 : 0, 11 : 3, 
Fassa 8 : 2, KAC 2 4 : 1, 5 : 2, 
Cortina 3 : 1, Dunaj 2 10 : 2, 
Feldkirch 2 : 1 (p. p.), 3 : 1, 
Vipiteno 4 : 1, 5 : 2, Asiago 5 
: 3, 3 : 2, Bregenzerwald 1 : 
0, 5 : 4 (p. p.), Zell am See 4 
: 5, 3 : 2, Gardena 3 : 0, 10 : 
1, Salzburg 2 4 : 3 (k. s.), 4 : 
2, Kitzbühel 6 : 1, 3 : 2 (p. 
p.), Ritten 8 : 2, 5 : 2, Luste-
nau 4 : 7, 3 : 2 (p. p.). 
Predkončnica: Fassa 6 : 2, 
Cortina 2 : 5, 4 : 3, Asiago 1 : 
4, Ritten 3 : 2, 7 : 2, Luste-
nau 4 : 5, 5 : 2; četrtfinale: 
Gardena: 4 : 0, 3 : 2 (p. p.), 1 
: 5, 2 : 4, 2 : 1; polfinale: Rit-
ten: 2 : 1, 2 : 3, 6 : 0, 5 : 4 (p. 
p.); finale: Asiago: 1 : 4, 4 : 3 
(p. p.), 4 : 1, 2 : 4, 1 : 2. 
V osmih mesecih so odigrali 
71 tekem (prijateljske 3, Slo-
venski pokal 3, Kontinental-
ni pokal 2, državno prven-
stvo 12, Alpska liga 51). 
V torek je HDD SIJ Acroni 
Jesenice pripravil občni 
zbor, na katerem je potekala 
tudi volilna skupščina. Več o 
tem v naslednji številki.

Dva finala in polfinale
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Urša Peternel

Po dveh skorajšnjih premie-
rah, ki sta ju odnesla dva 
vala epidemije, se je prejš-
nji teden oder jeseniškega 
gledališča vendarle spreme-
nil v kegljišče. Skupina 
seniork je končno lahko 
predstavila avtorski projekt 
Bolj stare, bolj skeglane, 
pod katerega se je kot avto-
rica in režiserka podpisala 
Nika Brgant.

"Zakaj skeglane? Ker se po 
nekem čudnem naključju 
različne ženske znajdejo na 
balinišču. Gledajo balinan-
je. Pa mogoče tudi kakšnega 
'fejst' moškega. Sedenje na 
balinarski tribuni pa ni pre-
več zabavno. Zato začnejo 
navijati. Ampak kako pa se 
navija na balinarski tekmi? 
Ugotavljajo, kakšne tehnike 
obstajajo. In ker nobena teh-

nika ni res prava in ker so to 
ženske, ki si v življenju želi-
jo nekaj več in si tudi upajo, 
ustanovijo navijaško ekipo. 
Ekipo za navijanje na balini-
šču. Vsaka (s svojimi proble-
mi) se trudi trenirati, vaditi, 
razmišljati o koreografiji in 
kostumu. In jim uspe. Nor-
malno. S tako energijo bi 
jim vse uspelo. Tudi izvesti 
navijaško točko na balinar-
ski tekmi. In tudi predstavo, 
za katero je bilo vabilo sesta-
vljeno že pred dvema leto-
ma, jim je uspelo pripeljati 
do premiere," je povedala 

direktorica Gledališča Tone-
ta Čufarja Jesenice Branka 
Smole, vesela, da je avtorski 
gledališki projekt po dolgem 
koronskem premoru zdaj 
vendarle doživel premiero.

Kdo so navijačice
Navijačice na odru so Andre-
ja Uršič, Danila Koselj, 
Jolanda Urek, Milica Berlot, 
Sonja Kovač, Nanika Šlibar, 
Stanislava Ogrin, Vanja 
Simeonov in Marjetka 
Vrhunc. Gre za skupino 
pogumnih seniork, ki so se 
gledališču pridružile pred 

sedmimi leti (nekatere tudi 
kasneje) in ki so postale 
nepogrešljiv del jeseniške 
igralske družine. Po bese-
dah Nike Brgant so "pogle-
dale in spregledale, da je to 
tisto, kar jih lahko v določe-
nem življenjskem obdobju 
izpolni in izpopolni." 
Vsaka od njih ima za seboj 
različne življenjske (pre)
izkušnje, tudi s hudo bolez-
nijo. A kot pravijo, jim je to 
dalo nov zagon, da so vzele 
življenje v svoje roke in na 
prvo mesto postavile sebe in 
svoje želje.

Premiera seniork ali  
v tretje gre rado
Na odru jeseniškega gledališča je bila na ogled premiera komedije Bolj stare, bolj skeglane, ki jo je že 
pred dvema letoma začela pripravljati skupina seniork, a je bila zaradi epidemije kar dvakrat 
prestavljena. Tokrat so se upokojenke spremenile v ognjevite navijačice.

Skupina pogumnih jeseniških seniork v komediji Bolj stare, bolj skeglane / Foto: Nik Bertoncelj

S prvo komedijo 
Najlepše, najboljše in 
najbolj slečene so 
seniorke navduševale 
na različnih odrih, na 
festivalu v Pekrah pa 
celo osvojile posebno 
nagrado za kolektivno 
igro.

Člani Likovnega kluba Dolik pri Kulturnem društvu Svoboda 
Tone Čufar so v koronskih časih ustvarjali predvsem samo-
stojno, brez druženj in dragocenih izmenjav izkušenj. Nji-
hov razstavni salon sicer ni sameval, vrstile so se razstave 
članov kluba, drugih likovnih umetnikov in fotografov. Ni 
bilo odprtij s kulturnim programom, obiskovalci so si dela 
lahko ogledali v času dovoljenega odprtja salona in ob upo-
števanju ukrepov. Po sproščanju ukrepov so 29. aprila po 
dveh letih spet pripravili uradno odprtje razstave. Na pregle-
dni skupinski razstavi so bila do 18. maja na ogled dela dvaj-
setih članov Dolika. Na odprtju je avtorje in razstavljena 
dela predstavila predsednica Kulturnega društva Svoboda 
Tone Čufar Stanka Urbas, razstavo pa je odprl župan Obči-
ne Jesenice Blaž Račič. 

Pregledna razstava ustvarjalnosti članov Dolika

Razstavo je odprl župan Blaž Račič, avtorje pa predstavila 
predsednica KD Svoboda Tone Čufar Stanka Urbas.

V Kulturnem hramu na Koroški Beli je bila na ogled spomla-
danska razstava Krožka ročnih del pri Farnem kulturnem 
društvu Koroška Bela. Krožek ročnih del je ena od dejavno-
sti, ki so stare toliko kot društvo, 23 let. Svoja dela je pred-
stavilo dvanajst članic.

Razstava ročnih del na Koroški Beli

Z odprtja razstave / Foto: Nik Bertoncelj

V muzeju Kosova graščina na Jesenicah je bila vse od febru-
arja na ogled muzejsko-likovna razstava o enem najpomem-
bnejših jeseniških likovnih ustvarjalcev Jaki Torkarju (23. 7. 
1932–9. 2. 2002) in njegovem Mitološkem ciklusu. V letoš-
njem letu mineva devetdeset let od njegovega rojstva. Ob 
zaključku razstave so v Gornjesavskem muzeju Jesenice 
konec aprila pripravili kulturni dogodek s predstavitvijo Jake 
Torkarja in njegove umetnosti. V kulturnem programu sta 
nastopila dramski igralec Gregor Čušin in glasbenik Boštjan 
Narat. Dogodka se je udeležil tudi jeseniški župan Blaž 
Račič; Občina Jesenice je umetniku leta 2002 posthumno 
podelila naziv častni občan.

Ob zaključku razstave del Jake Torkarja

Dogodek ob zaključku razstave / Foto: Nik Bertoncelj

NOVI  
DACIA JOGGER 
BIGGER, COOLER, JOGGER* 

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER

NAJDOSTOPNEJŠI 
7-SEDEŽNIK NA TRGU

Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana
 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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Sedaj tudi v Kranju!

• Police in razrez po meri
• Kuhinjski pulti
• Iverne plošče in iverali
• Letve iz masivnega lesa
• Lepljene plošče
• Pohištvo po meri
• Okovje in orodje
• Lepila, barve in laki
• Notranja vrata

www.slovenijales.si
0590 77 188

Ponudba vrtnega programa  
in lesenih izdelkov

29,99 € / m2
impregniran bor

25 x 144 x 4000 mm

ZUNANJI POD

od 2,58 €
smreka,
različne dimenzije

SKOBLJANE LETVELEPLJENE PLOŠČE

smreka/jelka,
različne dimenzije od 4,89 €

LESENI PODEST

impregniran bor

50 x 50 cm 5,99 €

OKROGLICE, OKROGLI STEBRIČKI

impregniran bor
različne dimenzije od 3,99 €

KVADRATNI STEBRIČKI

impregniran bor
različne dimenzije od 11,49 €

impregniran bor
različne dimenzije

MEJNE PALISADE

od 13,99 €
impregniran bor

114 x 45 cm

OGRAJA VAMPIR

7,19 €

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

SUVereno!
Slovenci že četrto leto SUV modelom Hyundai pripisujejo najvišjo raven kakovosti. Tako lahko že zdaj suvereno vstopite v novo obdobje mobilnosti s tremi najsodobnejšimi 
modeli. KONA Electric se ponaša z izjemnim dosegom do 484 km* že z enim samim polnjenjem. TUCSON Plug-in Hybrid ponuja povsem električno vožnjo s pritiskom na 
gumb, za daljše poti pa poskrbi še učinkovit bencinski motor. BAYON pa je na novo opredelil prostor v svojem segmentu.  Vsi so zasnovani tako, da vam omogočajo suveren 
način premikanja v prihodnost.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 6,557 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 149 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so 
simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo na www.hyundai.si. 
Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/SLOVENIA-653YP18.* Doseg glede na WLPT cikel. Doseg se lahko nekoliko 
razlikuje glede na razmere na cesti, način vožnje in temperaturo. Odvisen je tudi od vrste pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

Potem ko je na mestu zimskega drsališča na Čufarjevem 
trgu nastalo igrišče s plastično podlago, bo Mladinski cen-
ter Jesenice organiziral več dejavnosti pod imenom MCJ na 
ulci. Pripravljajo druženje, stare igre, kot so ristanc, gumi-
tvist, zemljo krast, frnikole, namizne igre, ustvarjalne aktiv-
nosti, in sicer vsako sredo od 13. do 15. ure.  Enkrat mesečno 
pa bodo pripravili športno-zabavno popoldne.

MCJ na ulci

Na mestu zimskega drsališča na Trgu Toneta Čufarja je 
nastalo igrišče s plastično podlago. / Foto: Nik Bertoncelj

Pripravljajo druženje, obujanje starih iger, namizne igre, 
ustvarjalne aktivnosti ... / Foto: Nik Bertoncelj

V torek, 24. maja, ob 19.30 bo v Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice na ogled komedija Za vse sem sama v izvedbi igral-
ske skupine jeseniškega gledališča.

Za vse sem sama

V soboto, 28. maja, ob 15. uri bo v Kulturnem hramu na 
Koroški Beli premiera otroške gledališke skupine Farnega 
kulturnega društva Koroška Bela Nenavadni polet.

Nenavadni polet
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Maša Likosar

Gimnazija Jesenice je bila 
prva gimnazija na Gorenj-
skem, ki je v drugi in tretji 
letnik uvedla ITS. Kot je 
pojasnila koordinatorica ITS 
Tina Mulec, profesorica slo-
venščine in angleščine, gre 
za nov model izbirnih pred-
metov v gimnazijskem pro-
gramu, za katerega je med 
drugim značilno povezova-
nje znanja različnih pred-
metov in teorije s prakso pri 
reševanju avtentičnih nalog. 
Dijaki lahko izbirajo med 
različnimi ITS, v drugem 
letniku med Voda – vir živ-

ljenja in Samo klikni, v tret-
jem letniku pa naravoslovni-
mi ITS. Tema je vsako leta 
drugačna, dijaki pri tem 
povezujejo znanje vsebova-
nih predmetov in izdelajo 
nalogo, kot je razstava, pub-
likacija, film, predstava. 
"Delo je izrazito skupinsko 
naravnano in v največji 
možni meri spodbuja dijake 
k ustvarjalnosti, iskanju in 
izražanju lastnih idej ter 
ohranjanju motivacije skozi 
vse šolsko leto," je dodala 
Mulčeva. Poleg nje letos v 
ITS sodelujejo še Sonja 
Gazič Janša, prof. likovnega 
snovanja, Renata Bok Zele-

njak, prof. angleščine, in 
Barbara Leban, prof. sloven-
ščine. 
V letošnjem šolskem letu so 
se lotili pereče teme ekologi-
je in v ITS vključili kompe-
tence trajnostnega razvoja 
in etičnega mišljenja. V 
okviru likovnega snovanja 
so dijaki marca ob svetov-
nem dnevu vode pripravili 
likovno razstavo, projekt pa 
poimenovali Voda, vir življe-
nja. Povezali so se s pred-
metoma slovenščina in 
angleščina in pri obeh na 
papirnate kapljice, ki so jih 
pripravili pri likovnem sno-
vanju, napisali različne mis-

li, povezane z vodo. Pri slo-
venščini dijaki med drugim 
skušajo sami ustvariti lastna 
umetniška besedila, ki se 
navezujejo na letošnjo temo, 
obenem so spoznavali lite-
rarna dela, ki obravnavajo 
vodo, pri angleščini pa so se 
naučili napisati spremni 
opis likovnega dela v mate-
rinščini in angleščini ter 
članke in poročila na podla-
gi obravnavane teme.
Razstava, ki bo v prostorih 
Gimnazije Jesenice na ogled 
do sredine junija, prikazuje 
izdelke, ki so nastajali od 
septembra do aprila pri pre-
dmetih likovno snovanje, 
angleščina in slovenščina. 
Jezikovni del predstavljajo 
besedila dijakov, misli in 
pregovori, povezani s temo 
vode. Likovni izdelki so 

narejeni v različnih likovnih 
tehnikah, kot so risbe, slike, 
grafike, slike na svilo, plat-
no, ter inštalacije, video, 
fotografije in makete. 
Tematsko so izdelki razdel-
jeni na dva sklopa: dela, ki 
prikazujejo in opozarjajo na 
problematiko onesnaževan-
ja in pomanjkanja vode, in 
dela, ki so kakor koli poveza-
na z vodo. Izdelke spremlja-
jo dvojezični napisi in naslo-
vi, razstavo pa so popestrili z 
že omenjenimi papirnatimi 
kapljicami. Pripravili so tudi 
odprtje razstave z vodstvom 
dijakov in njihovih sprem-
ljevalcev – profesorjev, na 
katerem so se dijaki lahko 
preizkusili kot kustosi in 
tako spoznali celoten proces 
pripravljanja likovnih raz-
stav.

Voda, vir življenja 
Na Gimnaziji Jesenice že četrto šolsko leto izvajajo interdisciplinarni tematski sklop (ITS). V letošnjem šolskem letu so se lotili 
pereče teme ekologije in v ITS vključili kompetence trajnostnega razvoja in etičnega mišljenja.

Razstava, ki je nastala v okviru projekta Voda, vir življenja, bo v prostorih Gimnazije 
Jesenice na ogled do sredine junija. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice 

Razstavljeni so likovni izdelki, kot so risbe, slike, grafike, 
slike na svilo, platno, ter inštalacije, video, fotografije in 
makete. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice 

Igor Kavčič

Po dvoletnem premoru zara-
di epidemije so gorenjski 
srednješolski zbori spet 
združili moči in sredi aprila 
nastopili na šestem srečanju 
gorenjskih srednješolskih 
zborov, ki ga je tokrat v svoji 
večnamenski dvorani gostila 
Gimnazija Kranj. Poleg dveh 
domačih pevskih sestavov, 
fantovskega in dekliškega, so 
se predstavili še Dekliški in 
Mladinski mešani pevski 
zbor Gimnazije Škofja Loka, 
Pevski zbor Srednje šole in 
gimnazije BC Naklo in 
Dekliški zbor Janka Priboši-
ča z Gimnazije Jesenice.
Zbor, ki že dlje časa deluje 
na jeseniški gimnaziji, je bil 
nekaj časa mladinski meša-
ni zbor, v zadnjih letih pa je 
dejaven kot dekliški zbor. 
Po dveh koronskih letih 
letos zbor sestavljajo predv-
sem dijakinje prvih letnikov, 
nekaj pa je tudi starejših 

dijakinj. Pevke prepevajo 
raznovrstne pesmi, od ljud-
ske glasbe pa vse do sloven-
skih zimzelenih in tujih 
popularnih skladb. Ob petju 

spoznavajo vokalno tehniko 
in se ob tem zabavajo in 
nasmejijo. 
V Kranju so dijakinje pod 
vodstvom dirigentke Neže 

Križnar zapele tri znane 
slovenske pesmi Mlado 
srce, Lipa in Žitni klas. Na 
klavirju jih spremlja Andraž 
Ristič.

Ubrane gimnazijke
Dekliški zbor Janka Pribošiča Gimnazije Jesenice je nastopil na šestem srečanju gorenjskih 
srednješolskih zborov v Kranju.

Na Gimnaziji Jesenice trenutno deluje dekliški zbor. / Foto: Tina Dokl

Ljudska univerza Jesenice 
se že vrsto let kot območna 
koordinatorica pridružuje 
izvedbi Tednov vseživljenj-
skega učenja (TVU) kot naj-
večji promocijski manifesta-
ciji na področju izobraževa-
nja in učenja v Sloveniji. Kot 
je povedala strokovna delav-
ka Lea Zlodej, letošnji raz-
širjeni TVU na Jesenicah 
poteka od 9. maja do 12. 
junija, in sicer z utečenim 
pestrim in bogatim progra-
mom. Glavni poudarek je na 
promociji pomena, vloge in 
možnosti učenja in izobra-
ževanja v vseh življenjskih 
obdobjih. Pri izvedbi sode-
lujejo šole, vrtci, društva, 
različne organizacije in tudi 
posamezniki, ki organizirajo 
različne brezplačne delavni-
ce, predavanja in srečanja. 
Osrednja prireditev Parada 
učenja bo v sredo, 25. maja, 
od 14. do 18. ure na pokri-
tem prostoru (muzej na 
prostem) na Stari Savi na 
Jesenicah. Na stojnicah se 
bodo obiskovalci seznanili z 
delovanjem različnih druš-
tev in šol, ki imajo pestro 
ponudbo dejavnosti. Lahko 
se bodo vključili v številne 
ustvarjalne delavnice, se 
podali po Transverzali zna-
nja, okusili Delavsko malco. 
Na odru bodo potekali glas-
beni in plesni nastopi, na 
ogled bo reševalno vozilo, 
skratka za vsakogar nekaj. 
Podrobnejši program je na 
voljo na spletni strani Ljud-
ske univerze Jesenice www.
lu-jesenice.net. Po Sloveniji 
se bo sicer pod okriljem 
TVU zvrstilo okrog osem 
tisoč dogodkov, s katerimi 
spodbujajo učenje v vseh 
življenjskih obdobjih.

Bogat program Tednov 
vseživljenjskega učenja

Prekmurje, gostoljubno
in očarljivo

Salzburg
in solni rudnik

Stubnerkogel in soteska 
Liechtenstein

Safari park in 
Verona

GARDALAND - dnevni

11. 6., 1 dan

18. 6., 1 dan

11. 6., 1 dan

18. 6., 1 dan

25. 6.,1 dan

28. 5., 18. 6., 1 dan

 67,00

64,00

  64,00

66,00

65,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

88,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Dan na ladji; 
od Poreča do Rovinja

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Cinque terre, pisane 
vasice z ladjo in vlakom

28. 5., 1 dan 4. 6., 2 dani58,00 169,00
od

EUR EUR

od

Narodni park Plitvice,
igra vode

                              

Vožnja z muzejskim vlakom na progi Šarganska osmica, NP Tara,
Drvengrad, most na Drini v Višegradu, planina Zlatibor...

 245,00
 EUR

Šarganska osmica in Višegrad

od
16. 6., 4 dni
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NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

Samo do 31. maja oz. do odprodaje zalog. Odpeljite takoj!

ZMAGOVALNA
KIA SUV PONUDBA!

€

Novi Kia Stonic
že od 13.499

do 3.200 € popusta ob financiranju

€

Popolnoma novi Kia Sportage 
že od 22.999

do 6.500 € popusta ob financiranju

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage 
1.6 T-GDI LX Start ISG  M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe 
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev 
vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si

Urša Peternel

V jeseniški občini je lani za-
živel projekt Delavska malca, 
pod okriljem katerega je na-
stal meni značilnih jeseni-
ških jedi. Letos se projekt 
nadaljuje, Delavsko malco pa 
bodo nadgradili s tako ime-
novano street food obliko 
oziroma jo bodo ponudili v 
obliki ulične hrane. Povezali 
so se z jeseniško ljubiteljico 
kulinarike Jerico Klinar, ki je 
zaposlena v kuhinji blejske-
ga hotela Triglav in je iz ob-
stoječih menijev Delavske 
malce izbranih šest menijev 
rekonstruirala v ulično hra-

no. Povezali so se s tremi je-
seniškimi gostinci, Restavra-
cijo Kazina, Penzionom Pr' 
Betel in Gostilno in pizzerijo 
Turist, ter turističnimi krož-
ki treh jeseniških osnovnih 
šol, na katerih so izvedli ku-
harske delavnice.
Na Osnovni šoli Toneta Ču-
farja sta delavnico vodili Je-
rica Klinar in Vera Grgurič 
iz Penziona Pr' Betel, pri-
pravljali pa so ričoto 
(ješprenj) s kranjsko kloba-
so in šmorn s čežano, rozi-
nami in marmelado.
Na Osnovni šoli Koroška 
Bela je ob Jerici Klinar de-
lavnico vodil Alojz Janc iz 

Restavracije Kazina, učenci 
pa so pripravljali gratiniran 
makaronflajš in pečene jab-
ke, filane z orehi.
Na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca pa sta delavnico 
vodila Jerica Klinar in Mar-
ko Grohar, kuhar iz Gostil-
ne in pizzerije Turist s Slo-
venskega Javornika. Pripra-
vili so zelenjavno mineštro s 
cmočki in ajmoht z ajdovi-
mi žganci.
Ob koncu šolskega leta bodo 
sodelujoči učenci svojim so-
šolcem in učiteljem predsta-
vili svoje jedi z zaključnim 
dogodkom pred šolo, za vse 
druge pa bodo predstavitev 
in degustacijo jedi pripravili 
25. maja na dogodku Parada 

učenja ob Tednih vseži-
vljenjskega učenja na Stari 
Savi. 
Projekta Turizmu pomaga 
lastna glava in KUHAM 
DOMAče na Jesenicah fi-
nancira Občina Jesenice.

Kuharske delavnice po šolah
Učenci treh jeseniških osnovnih šol so pod vodstvom kuharjev iz treh jeseniških restavracij oziroma gostiln, Vere Grgurič, Alojza Janca in Marka Groharja, 
ter pod taktirko Jerice Klinar kuhali jeseniške jedi v obliki ulične hrane.

Na Osnovni šoli Koroška Bela so učenci pod vodstvom 
Alojza Janca iz Restavracije Kazina kuhali gratiniran 
makaronflajš in pečene jabke, filane z orehi. / Foto: Ambrož Černe

Na Osnovni šoli Toneta Čufarja je Vera Grgurič iz Penziona Pr' Betel z učenci kuhala 
ričoto s kranjsko klobaso in šmorn s čežano, rozinami in marmelado. / Foto: Ambrož Černe

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je Marko Grohar iz 
Gostilne in pizzerije Turist z učenci pripravil zelenjavno 
mineštro s cmočki in ajmoht z ajdovimi žganci.

Jerica Klinar je iz obstoječih 
menijev Delavske malce 
izbranih šest menijev 
rekonstruirala v ulično 
hrano. / Foto: Ambrož Černe

Učenci so pripravili: 
ričoto s kranjsko 
klobaso in šmorn s 
čežano, rozinami in 
marmelado; gratiniran 
makaronflajš in 
pečene jabke, filane z 
orehi; zelenjavno 
mineštro s cmočki in 
ajmoht z ajdovimi 
žganci.

Pred prvomajskimi počitnicami sta Glasbena šola Jesenice 
in Gornjesavski muzej Jesenice (GMJ) za najmlajše učence 
osnovnih šol občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica 
spet pripravila Tržnico na Stari Savi. Ker jo je zagodlo vre-
me, je glasbena šola predstavitev inštrumentov, balet in 
koncert pripravila v prostorih šole. Učenci so glasbila lahko 
preizkusili tudi sami. V muzeju pa so z najmlajšimi oživljali 
igre, ki so se jih otroci igrali nekoč: vozili so skiroje, kotalili 
obroče, podstavljali opeke, podirali korce, tehtali žeblje, me-
tali podkvice in obešali žehto, v Banketni dvorani v Kolpernu 
pa so jim predvajali tudi muzejski video. Novost letošnjega 
leta so bile muzejske raziskovalnice, na katerih so otroci 
skupaj s fotografinjo dokumentalistko na fotografijah iskali 
spremembe v času.

Tržnica na Stari Savi

V muzeju so z najmlajšimi oživljali igre, ki so se jih otroci 
igrali nekoč. / Foto: arhiv GMJ
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Slovensko podjetje Slušni 
aparati Widex zastopa pod-
jetje Widex A/S iz Danske, ki 
ima na trgu dolgoletno tra-
dicijo, prisotni so od leta 
1956. Od vsega začetka se 
ukvarjajo izključno z razvo-
jem in proizvodnjo slušnih 
aparatov, ki so po obliki, 
kakovosti in funkcionalnosti 
pripomogli, da ga danes pri-
števajo med vodilne proiz-
vajalce kakovostnih slušnih 
aparatov. Z inovativnim pri-
stopom in uporabo najsodo-
bnejše tehnologije dosegajo 
v svetovnem merilu najvišje 
standarde v kakovosti svojih 
izdelkov, ki so izključno 
evropskega porekla. 
Njihovi strokovnjaki, akustiki 
za slušne aparate, imajo v 
Sloveniji na področju slušnih 
aparatov največ izkušenj in 
skupaj z uporabnikom lahko 
dosežejo izjemne rezultate v 
izboljšanju komunikacije in 
kakovosti življenja. Poleg 
prodaje in podpore izvajajo 
lasten in pooblaščen servis 
slušnih aparatov v vseh 
enajstih slušnih centrih po 

Sloveniji. Zagotavljajo hitro 
odpravljanje napak, svetova-
nje in po potrebi tudi ponov-
no nastavitev slušnega apa-
rata.
Vse preveč ljudi predolgo 
odlaša z odločitvijo za slušni 
aparat. Zaradi omejene mož-
nosti komunikacije se pri 
nekaterih ljudeh z izgubo 
sluha lahko razvijejo celo 
čustvene in socialne težave, 
kar bistveno vpliva na kako-
vost njihovega življenja. Slu-
šni aparati Widex omogoča-
jo, da uporabnik ponovno 

sliši že pozabljene zvoke in 
zaživi življenje v polnosti. 
Boljši sluh in kvalitetnejše 
življenje je v Sloveniji s 
pomočjo slušnih aparatov 
Widex doseglo že več kot 
50.000 ljudi. 

Kako do slušnega 
aparata 

Zdravnik specialist otorino-
laringolog bo v primeru 
naglušnosti in ob ugotovitvi, 
da bi vam slušni aparat lahko 
pomagal, izdal naročilnico 

za slušni aparat. Z naročilni-
co obiščite katerikoli slušni 
center Widex, kjer vam bo 
strokovnjak svetoval in 
pomagal pri izbiri najustrez-
nejšega modela slušnega 
aparata glede na stopnjo 
izgube sluha, obliko sluho-
voda in vaš stil življenja. V 
Widexu ponujajo devet raz-
ličnih oblik slušnih aparatov 
in sedem cenovnih razredov 
vsake oblike. Vsi Widexovi 
slušni aparati so 100-odstot-
no digitalni, avtomatski 
modeli pa še dodatno izbolj-
šajo razumevanje govora. 
Ene najsodobnejših slušnih 
aparatov Widex predstavlja v 
seriji Widex Moment. Gre za 
prvo generacijo slušnih apa-
ratov z resnično naravnim 
zvokom, kar so dosegli s 
patentiranim Widexovim sis-
temom ZeroDelay Techno-
logy. Serija združuje kombi-
nacijo hitrega in izjemno 
hitrega procesiranja zvoka 
za vsako obliko izgube sluha, 
od manjše do večje, in to v 
vušesni, sluhovodni in zau-
šesni obliki slušnih aparatov.

Vse za vaš sluh odslej tudi na Jesenicah 
Podjetje Slušni aparati Widex, ki v Sloveniji že več kot petinštirideset let skrbi za oskrbo  
s slušnimi pripomočki Widex, je na Jesenicah v Tuš centru odprlo svojo drugo poslovalnico  
na Gorenjskem. Lasten in pooblaščen servis slušnih aparatov izvajajo v enajstih slušnih  
centrih po Sloveniji. 

Slušni aparati Widex omogočajo, da uporabnik 
ponovno sliši že pozabljene zvoke in zaživi življenje 
v polnosti. / Foto: Tina Dokl

Widexova poslovalnica na Jesenicah v Tuš centru je 
odprta ob ponedeljkih in torkih od 11. do 18. ure in ob 
sredah, četrtkih in petkih od 8. do 15. ure. / Foto: Tina Dokl

NOVO NA JESENICAH!  
SLUŠNI CENTER V TUŠU
 
SLUŠNI APARATI WIDEX,  
SLUŠNI CENTER JESENICE,  
Cesta železarjev 4b (TUŠ, zgornja etaža)

Tel.: 04 586 41 41
Delovni čas: ponedeljek in torek 11.00–18.00,  
sreda, četrtek in petek 8.00–15.00

SLUŠNI APARATI WIDEX d.o.o., Resljeva cesta 32, 1000 Ljubljana

Samo do konca maja:  
ob nakupu  

dveh paketov baterij  
za slušne aparate  

tretjega  
dobite zastonj.

Marjana Ahačič

Tekmovanje, namenjeno 
učencem od četrtega do 
osmega razreda osnovnih 
šol z nižjim izobrazbenim 
standardom, ki se ga že 
skoraj četrt stoletja udele-
žujejo tekmovalci iz vse 
Slovenije, vsako leto orga-
nizira Osnovna šola Polde-

ta Stražišarja Jesenice. Kot 
je povedala ravnateljica 
Aleksandra Valančič, je 
letos na šolskih tekmovan-
jih matematične naloge 
reševalo skoraj tisoč otrok, 
150 najboljših z 38 šol pa se 
jih je na koncu pomerilo še 
na Jesenicah.

"Zadovoljni smo, ker se 
učenci in mentorji vsa ta leta 
zelo radi udeležujejo tega 
tekmovanja. Ne le ker se 
vsak od nas rad dokazuje, 
temveč tudi zato, ker tekmo-
vanje res skrbno organizira-
mo in za vse udeležence pri-
pravimo tudi pester sprem-
ljevalni program," je dejala 
Valančičeva. Obenem gre za 
edino tekmovanje iz znanja 
za šole s prilagojenim pro-
gramom, je dodala, vse nalo-
ge sestavijo učitelji jeseniške 

šole, ki tudi sami poskrbijo 
za oblikovanje in privlačno 
ilustracijo tekmovalnih pol. 
Naloge so za vsak nivo tudi 
tematsko obarvane, četrto-
šolci so se tako letos ukvarja-
li s hišnimi ljubljenčki, peto-
šolci z vesoljci, šestošolci z 
biosfernim območjem Julij-
ske Alpe, sedmošolci s Pred-
jamskim gradom in osmo-
šolci s problematiko odpad-
kov. Organizatorji so se pot-
rudili tudi z darili, avtorski-
mi igrami, ki so jih prejeli 

čisto vsi udeleženci. "Mesec 
dni pred tekmovanjem smo 
se enkrat tedensko dobivali 
na predurah. Ponavljali smo 
aktualne naloge, če so učenci 
potrebovali dodatno pomoč, 
sem jim kaj razložila," je 
povedala mentorica učencev 
z OŠ Poldeta Stražišarja, spe-
cialna pedagoginja Fatima 
Pašić. 
"Kako otroke motivirati za 
matematiko nasploh, pa je 

zagotovo kar precejšen zalo-
gaj za nas učitelje. Pomem-
bno je, da smo inovativni, 
kreativni in tudi konkretni. 
Organizacija je odlična, 
zasedba učencev, ki so priš-
li, izjemna, vzdušje pa odlič-
no. Ob tem je pomembno, 
da se učenci zavedajo, da ni 
neuspeh, če morda niso 
prvi, drugi ali tretji. Izjemen 
uspeh je že to, da so prišli 
do sem!" je dodala.

Pomerili so se najboljši v matematiki
Osnovna šola Poldeta Stražišarja je konec prejšnjega meseca pripravila že 24. državno tekmovanje iz znanja matematike za šole s prilagojenim 
programom, ki se ga je tokrat udeležilo sto petdeset učencev iz vse Slovenije.

Letos je na šolskih tekmovanjih matematične naloge 
reševalo skoraj tisoč otrok, 150 najboljših z 38 šol pa se jih 
je na koncu aprila pomerilo še na Jesenicah. / Foto: Nik Bertoncelj

Vse naloge sestavijo domači učitelji, prav tako učitelji sami 
poskrbijo za oblikovanje in privlačne ilustracije na 
tekmovalnih polah. / Foto: Nik Bertoncelj

Specialna pedagoginja 
Fatima Pašić se je 
tekmovanja kot mentorica 
učencev z OŠ Poldeta 
Stražišarja letos udeležila 
prvič in bila navdušena.

Organizatorji 
tekmovanja 
poudarjajo, da so, 
čeprav na koncu vedno 
razglasijo prvega, 
drugega in tretjega 
najboljšega 
matematika iz vsake 
od sodelujočih 
generacij, zmagovalci 
prav vsi, ki so se s 
trdim delom, 
nadarjenostjo in 
ljubeznijo do številk 
prebili do državnega 
tekmovanja.
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Po več kot dveh letih se do
godki na Jesenicah vračajo v 
polnem razmahu. V nasled
njih dveh mesecih bo še po
sebno pestro tudi na Stari 
Savi, kjer v sklopu Poletja na 
Stari Savi organizatorji, Ob
čina Jesenice, Gornjesavski 
muzej Jesenice in Zavod za 
šport Jesenice, pripravljajo 
različne dogodke. 
"Na Stari Savi nobeno pole
tje ni dolgčas, saj tam vsako 
leto poteka lepo število do
godkov, letos pa bo program 
še bolj razgiban. Občina Je
senice je namreč za dogod
ke, katerih namen je tudi 
dodatna promocija naše Sta
re Save kot prireditvenega 
območja, v proračunu na
menila dodatna finančna 
sredstva, zato smo lahko 
okrepili tudi število priredi
tev," je povedala Ines Dvor
šak iz Kabineta župana. 
Dogodki bodo potekali od 
začetka junija pa vse do kon
ca avgusta, v program pa 
bodo vključena jeseniška 
kulturna društva, glasbena 
šola, gledališče ... "Ker se za
vedamo potenciala jeseni
ških izvajalcev in ga želimo 
podpreti, smo letos pro
gram, kolikor nam sredstva 

dopuščajo, zastavili tako, da 
temelji na lokalnih izvajalcih 
ali pa je povezan z njimi. 
Obiskovalci si lahko poleg že 
vsem znane Kulturne mavri
ce Jesenic in glasbenih kon
certov obetajo tudi okušanje 
različne kulinarike, gledali
ške predstave, program za 

otroke, manjkale pa ne bodo 
niti Torkove kinoteke in Po
letna muzejska noč," je po
vedala Dvoršakova. Točne 
najave in vse informacije o 
posameznih dogodkih bodo 
objavljene tudi na spletnih 
straneh organizatorjev in 
družbenih omrežjih.

Poletje na Stari Savi
Dogodki bodo potekali od začetka junija do konca avgusta, v program pa 
bodo vključena jeseniška kulturna društva, glasbena šola, gledališče.

Sreda, 1. 6.: Baletna predstava Glasbene šole Jesenice
Četrtek, 2. 6.: Koncert orkestrov Glasbene šole Jesenice
Sobota, 4. 6.: Kulturna mavrica Jesenic
Torek, 7. 6.:  
Koncert saksofonistov Glasbene šole Jesenice
Sreda, 8. 6.:  
Koncert komornih skupin Glasbene šole Jesenice
Četrtek, 9. 6.:  
Zaključni koncert učencev predšolske glasbene vzgoje in 
glasbene pripravnice Glasbene šole Jesenice
Sobota, 11. 6.:  
Vidovdanska proslava z glasbenim koncertom Lidije Ma-
tić z bandom
Četrtek, 16. 6.: 
Katarina in njen lonec, otroška gledališka predstava Gle-
dališča Toneta Čufarja Jesenice 
Petek, 17. 6.: 
Koncert harmonikarskih orkestrov Glasbene šole Jesenice
Sobota: 18. 6.: Poletna muzejska noč
Sobota, 25. 6.: 
Odmevi pod Golico s koncertom glasbene skupine Lajf

POLETJE NA STARI SAVI  
dogodki v mesecu juliju

Urša Peternel

Ob dnevu Evrope, ki ga pra
znujemo 9. maja, je po dveh 
letih premora v Športnem 
parku Podmežakla ponovno 
potekalo športno srečanje 
obeh jeseniških srednjih 
šol, Gimnazije Jesenice in 

Srednje šole Jesenice. Dijaki 
so se pomerili v različnih 
športnih igrah: malem no
gometu, košarki, odbojki, 
namiznem tenisu in keglja
nju na asfaltu. Tokrat so 
prehodni pokal osvojili dija
ki Srednje šole Jesenice. Je
seniški srednješolci se na 

športnih tekmovanjih sreču
jejo od leta 2014. Prvi dve 
leti so si prehodni pokal 
zmagovalca lastili gimnazij
ci, nato je bil štiri leta shra
njen v vitrini Srednje šole 
Jesenice, zadnji dve leti pa 
srečanja zaradi koronaviru
sa niso izvedli.

Športno srečanje 
jeseniških srednješolcev

Prehodni pokal so petič osvojili dijaki Srednje šole Jesenice. Na sliki z županom Blažem 
Račičem. / Foto: Nik Bertoncelj

»JESENIŠKI HOKEJ MORA BITI PONOS  
MESTA IN REGIJE.« MAG. PETER BOHINEC
Za nami je turbulentna sezona 2021/2022. V sezo-
ni, v kateri naši železeraji sicer niso osvojili lovorik, 
pa so dosegli zgodovinski dosežek, uvrstitev v fi-
nale Alpske hokejske lige. Po koncu sezone smo 
se pogovorili tudi s predsednikom mag. Petrom 
Bohincem, ki nam je zaupal svoje občutke po 
dveh letih mandata na vrhu jeseniškega kluba. 

Za vami sta dve sezoni dela v klubu. Kako ste do-
živeli ti dve sezoni in kakšna je vaša izkušnja? 
Dve leti predsedovanja klubu sta bili zame nova 
izkušnja, prek katere sem spoznal, da je jeseniški 
hokej resnično velik in pomemben za razvoj in 
obstoj slovenskega hokeja. Mogoče celo prevelik 
za tako majhno mesto, kot so Jesenice, a kljub 
temu izjemno pomemben za njegovo tradicijo, 
prepoznavnost in samozavest. Delovanje kluba 
sem spremljal že v preteklosti, a šele kot postaneš 
aktivni član, dojameš njegove prave dimenzije in 
kaj vse je potrebno, da se članski hokej igra. V teh 
dveh sezonah smo doživeli ogromno – pandemi-
jo, zaprtje dvoran, okužbe s covidom-19 in odhod 
nekaterih pomembnih sponzorjev, članov, igral-
cev.  Ponosen sem bil na vse zaslužene in nekate-
re nepričakovane zmage naših borcev na ledu.

Ekipa na ledu je v času vašega mandata posta-
la pokalni in državni prvak Slovenije ter se 
uvrstila v finale lige AHL. Verjetno ste zado-
voljni z doseženim?
Zelo sem zadovoljen z doseženim, saj smo v zad-
njih dveh uspešnih sezonah osvojili dve lovoriki in 
se prvič uvrstili v finale Alpske lige, kjer smo bili 
zgolj centimeter oddaljeni od končnega slavja. Ob 
tej priložnosti še enkrat iskrene čestitke vsem, ki so 
bili del naše zgodbe v zadnjih dveh sezonah.

Kateri so cilji, ki ste jih izpolnili v svojem man-
datu in katerih projektov vam ni uspelo ure-
sničiti/izpeljati? 
Program, ki sem ga predstavil na občnem zboru, 
večkrat preletim. Glavni točki sta bili finančna sta-
bilizacija in nadgradnja kluba. Za prvo me veseli, 

da nam je kljub zelo težkim časom uspelo poveča-
ti število pokroviteljev. Da smo igralcem omogoči-
li pogoje za normalno delovanje in njihov razvoj. 
Klub je postal stabilen partner in je v zad njih dveh 
sezonah deloval brez večjih pretresov. Poleg tega 
smo bili tudi tekmovalno uspešni. Neuresničen 
projekt je, da prepričamo naše pokrovitelje, da so 
bolj ponosni na klub, našo skupno zgodbo in da 
se z njo tudi pohvalijo. Konec koncev so naši uspe-
hi tudi njihovi uspehi. Cenimo vso njihovo podpo-
ro in pomoč, v prihodnje pa si gotovo želimo te-
snejšega sodelovanja. Tako da sem s tega vidika 
sem osebno zadovoljen, a je prav gotovo še pro-
stor za napredek in nadaljni razvoj.

Celoten intervju najdete na uradni spletni strani 
HDD Jesenice, kjer so objavljene tudi vse infor-
macije o dogajanju na uradnem občnem zboru 
kluba.
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V organizaciji Zavoda za 
šport Jesenice je sredi aprila 
potekal kolesarski izlet v 
spomin na ultramaraton-
skega kolesarja z Jesenic 
Jureta Robiča, ki bi v teh 
dneh dopolnil 57 let. Že vse 
od prve obletnice njegove 
smrti – Jure je umrl v pro-
metni nesreči na gozdni 
cesti nad Jesenicami leta 
2010 – v tem času pripravijo 
kolesarski izlet z Jesenic do 
Juretovega groba v Kranjski 
Gori (zadnji dve leti je izlet 
zaradi epidemije odpadel). 
Pred letošnjim izletom je 
zbrane pozdravil tudi župan 
Občine Jesenice Blaž Račič.
Jure Robič je v svoji karieri 
nanizal rekordnih pet zmag 
na Race Across America – 
RAAM, ki velja za najtežjo 
športno preizkušnjo na sve-
tu, dosegel je svetovni rekord 
v cestni vožnji na 24 ur, dve 
zaporedni zmagi na dirki Le 
Tour Direct/Ultime, ultra-
maratonski različici klasič-
nega Toura, ki jo kolesarji 

namesto v 21 etapah prevozi-
jo v eni sami. Dosegel je štiri 
zaporedne zmage na Dirki 
okoli Slovenije – Dos ras 
extreme, od leta 2007 do 
2010 je zmagal na švicarski 

dirki Tortour 2010, zmagal 
je tudi na Maratonu Franja, 
Jurišu na Vršič ...
Poleg športnih dosežkov je 
bil tudi prejemnik priznanja 
športnik leta za posebne 

dosežke, Slovenec leta za 
posebne dosežke ter prizna-
nja za fair play ter strpnost v 
športu, so njegove uspehe 
nanizali v Zavodu za šport 
Jesenice.

V spomin na Jureta Robiča
Že vse od prve obletnice njegove smrti – Jure je umrl v prometni nesreči na gozdni cesti nad Jesenicami 
leta 2010 – vsako leto pripravijo kolesarski izlet z Jesenic do njegovega groba v Kranjski Gori.

Juretovi prijatelji pri spominskem znamenju v Gozdu - Martuljku / Foto: Zavod za šport Jesenice

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, 30. maja 2022, na Go
renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 
124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman
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Geslo križanke je bilo ŽE ENAINŠTIRIDESET LET Z VAMI, 
sponzor pa Kava bar CAFE ČEDO, Cesta Cirila Tavčarja 6b 
(Pri Čufarju), Jesenice, tel. 031 600 690. Podarjajo tri nagrade: 
zapitek v Kava baru CAFE ČEDO – 1. in 2. nagrado (zapitek v 
vrednosti 20 evrov) prejmeta Karel Mravlje, Jesenice, in Kse
nija Rus, Smokuč; 3. nagrado (zapitek v vrednosti 10 evrov) 
pa Matjaž Torkar, Jesenice. Po nagrade pridite v CAFE ČEDO.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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SLOVARČEK: TRNOVO: del Ljubljane,   LEL: pastir iz opere Sneguljčica,  ŠPISAR: malomeščan,   FALA: elektrarna na Dravi južno od Ožbalta,
AKASAN: priljubljena pijača na Haitiju,     NIKLAS: nemški igralec (Jan),  AOJD: ljudski pevec pri starih Grkih, Aed,   TROHA: majhna količina.

Sponzor križanke je sekcija Društva Križemkražem z Jesenic in Gostilna Pri Jurču z Blejske Dobrave, ki gosti igralce besedne igre iz cele 
Slovenije. Letos se bomo zbrali v soboto, 4. junija. Možen bo tudi "kratek tihi" ogled, v posebnem prostoru pa tudi poizkus v živo sestavi
ti besedo iz žrebanih črk in kako jo postaviti v mrežo. Za naše reševalce križank so pripravili tri nagrade: 1. nagrada: komplet igre KK, 2. in 
3. nagrada: malica za dve osebi na prenovljeni terasi Gostilne Pri Jurču. 

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=E, 2=N, 3=I, 4=A, 5=O, 6=S, 7=T, 8=C, 9=P), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je GRINTOVEC.
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Petek, 20. maja
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Sprevod maturantov Srednje šole in Gimnazije Jesenice 
skozi Jesenice in ples četvorke

Pod stavbo Občine Jesenice, ob 12. uri

Teden ljubiteljske kulture: Svetovni dan čebel – odprtje 
razstave Vrtca Koroška Bela 

Kulturni hram Koroška Bela, ob 17. uri

BOLJ STARE, BOLJ SKEGLANE, komedija
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20. uri, za abonma petek

Sobota, 21. maja
Sankstart – tekmovanje v startu s sanmi na koleščkih 

Planina pod Golico (parkirišče pod žičnico), ob 13. uri

Nedelja, 22. maja
Kolesarski sejem na Jesenicah

Železniška postaja Jesenice, od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure

Ponedeljek, 23. maja
Muzej na obisku: Voda in vodni viri 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, ob 10. uri

Torek, 24. maja
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Nastop učencev klavirja 
Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Za vse sem sama, komedija, GTČ Jesenice 
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ob 19.30, za izven

Teden ljubiteljske kulture: Odprta vaja folklorne skupine 
Julijana

Hrušica 55a, ob 20. uri

Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
Dom DU Jesenice, ob 16.30

Sreda, 25. maja
Pokrajinsko prvenstvo DU Gorenjske v šahu

Dvorana Kolpern, ob 8.30 

Parada učenja Toneta Čufarja Jesenice 
Tržnica na Stari Savi in Kolpern, od 14. do 18. ure

Sredina risalnica
Občinska knjižnica Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Četrtek, 26. maja
Revija upokojenskih pevskih zborov Gorenjske

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 16. uri

Teden ljubiteljske kulture: V ZAVETJU BESEDE – regijsko 
srečanje odraslih literatov JSKD 

Banketna dvorana Kolpern, ob 16. uri

Ure pravljic
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Ustvarjalne delavnice
Knjižnica Hrušica, ob 17. uri

Nastop učencev kljunaste flavte in flavte 
Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek, 27. maja
Brihtina pravljična dežela

Občinska knjižnica Jesenice, ob 10. uri

Berem s kužkom
Občinska knjižnica Jesenice, ob 17. uri

Portret 2022 – odprtje razstave 3. mladinskega fotografskega 
natečaja MCJ, JSKD, FDJ 

Mladinski center Jesenice, ob 18. uri

Priložnostni nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora

Trg Toneta Čufarja, ob 19.00

Sobota, 28. maja
6 UR ŠPANOVEGA VRHA

Planina pod Golico–Španov vrh, ob 10. uri

Tradicionalni pohod po Stari rudni poti
Start izpred Kosove graščine, ob 10. uri

Dogodki od 20. maja do 10. junija
Miss narcis za otroke

Planina pod Golico – prireditveni prostor, ob 14.30

Teden ljubiteljske kulture: Nenavadni polet – premiera 
otroške gledališke skupine Farnega kulturnega društva 
Koroška Bela

Kulturni hram Koroška Bela, ob 15. uri

Miss Narcis 
Planina pod Golico – prireditveni prostor, ob 17. uri

Ponedeljek, 30. maja
Predstavitev knjige Naše Jesenice

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 19. uri

Predavanje Sladkorna bolezen v času covida-19 
restavracija Fabrka na Stari Savi, ob 17. uri

Torek, 31. maja
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača: Ko nastaja 
FeNOMEN

www.gmj.si, po 18. uri

Nastop učencev harfe in violončela
Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Sreda, 1. junija
Poletje na Stari Savi: Baletna predstava Glasbene šole 
Jesenice 

Trg na Stari Savi, ob 18. uri

Teden ljubiteljske kulture: TIHO SOŽITJE – odprtje razstave 
Emila Božnarja

Foto galerija Fotografskega društva Jesenice v avli GTČ, ob 18. uri

Četrtek, 2. junija
Poletje na Stari Savi: Koncert orkestrov Glasbene šole 
Jesenice 

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Petek, 3. junija
Slavnostni koncert ženskega pevskega zbora Večerna zarja z 
gosti ob 40-letnici delovanja

Kulturni dom na Slovenskem Javorniku, ob 18. uri.

Koncert Simfoničnega orkestra Jesenice Mladost s plesom 
in glasbo

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18.30 uri

Sobota, 4. junija
Skakalnica Kajže – ponovitev planiške tekme v smučarskih 
poletih na mini skakalnici

Planina pod Golico, ob 10. uri

Kulturna mavrica Jesenic – Folklorni nastopi domačih in 
gostujočih folklornih skupin

Muzej na prostem; pokriti prireditveni prostor na Stari Savi, ob 18. uri

Ponedeljek, 6. junija 
Zdravstveno predavanje PREPREČIMO RAKA, predavateljica 
Ksenija Noč

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Nastop učencev klarineta 
Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Torek, 7. junija
Poletje na Stari Savi: Koncert saksofonistov Glasbene šole 
Jesenice 

Banketna dvorana Kolpern, ob 19. uri

Sreda, 8. junija
Teden ljubiteljske kulture: Fotografske delavnice JSKD – 
odprtje razstave, 

Galerija Foto Vidmar v TUŠ centru Jesenice, ob 17. uri

Poletje na Stari Savi: Koncert komornih skupin Glasbene 
šole Jesenice 

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Četrtek, 9. junija
Poletje na Stari Savi: Zaključni nastop učencev predšolske 
glasbene vzgoje in glasbene pripravnice Glasbene šole 
Jesenice

Banketna dvorana Kolpern, ob 17. uri

Nastop učencev violine in klavirja
Spletni prenos na www.glasbenasolajesenice.si, ob 18.30

Aktivnosti Mladinskega centra
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

Vsak ponedeljek, ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in in-
formacije: 040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com 

Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: JOGA ZA VSAKOGAR s Tanjo; 

prijave in informacije: 041 860 989 in tanja.pristov@gmail.com 

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob 
kartanju; informacije: Žiga, 040912618

Likovna šola JSKD, 2. in 4. sredo v mesecu od 17. do 19. ure; informa-
cije: 04/586 67 40, 031 674 946 in oi.jesenice@jskd.si

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE

Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave risb KO-
ŠČEK USTVARJALNOSTI Tie Ladan, ki razstavlja risbe lastne kreacije 
zanimivih tehnik in motivov 

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Od 12. 5. 2022 do 30. 7. 2022, od torka do petka od 10. do 12. ure in 
od 16. do 18. ure: Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša, mu-
zejska razstava

GALERIJA KOLPERN
Od 17. 5. 2022 do 3. 7. 2022 po vnaprejšnji najavi in v času javnih 
prireditev: Ljudje sveta, mednarodna fotografska razstava nagrajenih 
fotografij 

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt od 13. ure do 19. ure. Od 13. do 16. ure poteka 
učna pomoč, po 16. uri pa naslednje aktivnosti:

–  vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre

–  vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, 
družabne igre

– vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre

TEK ŠTIRIH MOSTOV

VABLJENI  
NA 10 KM DOLG 

ŽUR

18. 6. 2022, ŠKOFJA LOKA
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Urša Peternel

V nedeljo, 5. junija, bo pote-
kal pohod Cvetoča Belska 
planina. Izlet je tretji v nizu 
brezplačnih vodenih izletov 
projekta Po jeseniških hri-
bih. Zbor je ob 9. uri na 
Križevcu, pohodnike bo pot 
vodila čez Pusti rovt, sedlo 
Kočna, Belsko planino, Pu-
sti rovt in nazaj do Križev-

ca. Strokovna vodja izleta 
bo Špela Pungaršek iz Pri-
rodoslovnega muzeja Slove-
nije.
V primeru slabega vremena 
bo pohod teden dni kasneje. 
Promocijska aktivnost je del 
projekta Pohodništvo v obči-
ni Jesenice, ki ga izvaja Ra-
zvojna agencija Zgornje Go-
renjske, financira pa Občina 
Jesenice.

Cvetoča Belska planina

V nedeljo, 5. junija, bo potekal pohod Cvetoča 
Belska planina.
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SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE 
vabi na koncert

MLADOST S PLESOM IN GLASBO
s solisti: Baletni oddelek Glasbene šole Jesenice,

Tina Bučar in Eva Kramar, violina

program: *IPAVEC* MERKU * ZUPANČIČ*  
BEETHOVEN* HESS* MONTI*

dirigentka: Natalija Šimunović

koreografije: Jerneja Omahen Razpotnik,  
Mateja Mlakar in Maja Repe.

JESENICE, GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA 
petek, 3. junija 2022, ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, Arriva – Titova 18)

KRANJSKA GORA, DVORANA VITRANC  
petek, 10. junija 2022, ob 18.30

CENA VSTOPNIC 10 EUR, PRODAJA EVENTIM (Petrol, TIC Kranjska Gora)

jeseniške novice

Urša Peternel

Simfonični orkester Jeseni-
ce bo v začetku junija – 
potem ko sta bila načrtovana 
že za novembra lani, a 
zatem zaradi koronavirusa 
prestavljena – vendarle izve-
del dva tradicionalna kon-
certa na Jesenicah in v 
Kranjski Gori. Koncert z 
naslovom Mladost s plesom 
in glasbo se bo v dvorani 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice začel 3. junija ob 
18.30, v Dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori pa 10. junija 
ob 18.30.
Dirigentka Natalija Šimuno-
vić se je v šesti koncertni 
sezoni Simfoničnega orkes-
tra Jesenice odločila predsta-
viti ustvarjalnost mladih, ki 
se predano posvečajo igran-
ju inštrumenta ali baletni 
vadbi. 
"V poskočnih korakih Beet-
hovnovih plesov, pod katere 
se je koreografsko podpisa-
la Mateja Mlakar, bomo na 
odru tako gostili balerine 
oddelka Glasbene šole Jese-
nice. V letu, ki ga posveča-
mo skladatelju Josipu Ipav-
cu, bomo izvedli tudi Ples 
deklet iz njegove baletne 
suite Možiček, in sicer v 
koreografiji Jerneje Oma-

hen Razpotnik. Notno 
zapuščino tega prvega slo-
venskega baleta je uredil 
Matej Zupančič, ki je pustil 
pečat v našem orkestru tudi 
s svojo mladostno sklada-
teljsko vnemo, ki ji boste 
lahko prisluhnili v skladbi 
Minuet improptu. Sloven-
ski glasbeni prispevek 

bomo zaokrožili z Merkuje-
vo rapsodijo za godala – Ali 
sijaj sijaj sonce. Program 
bosta popestrili Tina Bučar 
in Eva Kramar, solistki na 
violini, ki sta glasbene kore-
nine pognali prav na našem 
simfoničnem odru. Svoje 
glasbeno znanje trenutno 
izpopolnjujeta na konserva-

toriju za glasbo in nista edi-
ni, ki se vračata ustvarjat v 
našo sredino. V njej še ved-
no vztrajamo sedanji in 
nekdanji učenci glasbene 
šole, ki v druženju ob glasbi 
prepoznamo neusahljiv 
napoj mladosti, ki se ne ozi-
ra na leta," je povedala diri-
gentka Natalija Šimunović.

Glasba, mladost, ples
Simfonični orkester Jesenice v začetku junija pripravlja koncerta na Jesenicah in v Kranjski Gori. 
Dirigentka Natalija Šimunović se je tokrat odločila predstaviti ustvarjalnost mladih, ki se predano 
posvečajo igranju inštrumenta ali baletni vadbi.

Simfonični orkester Jesenice je nazadnje v živo nastopil jeseni 2020 z zasedbo Katrinas 
na Stari Savi. / Foto: arhiv

Janko Rabič

V Planinskem društvu Jese-
nice so se letos pred odprt-
jem priljubljene postojanke 
na Golici znašli v precejšnjih 
težavah. Ker je bila cesta do 
spodnje postaje tovorne žič-
nice zaradi snega in ledu 
težko prevozna, jim do prvo-
majskih praznikov ni uspelo 
dostaviti vsega, kar potrebu-
jejo za normalno oskrbova-
nje. Tako je koča na stežaj 
odprla vrata 6. maja, na 
veselje številnih planincev, 
ki se vsako leto predvsem v 
maju v času cvetenja narcis 
povzpnejo na 1835 metrov 
visoki vrh Golice. Vedno se 
radi ustavijo v planinski pos-
tojanki, kjer poskrbijo za 
gostoljubnost in dobro poču-
tje. Oskrbnika sta drugo 
sezono Bratislav Stefanović 
in Klavdija Pleško iz okolice 
Ljubljane. Kot sta povedala 
nekaj dni po odprtju posto-
janke, je planincev iz dneva 
v dan več, veliko je predvsem 

vprašanj posameznikov in 
skupin o cvetenju narcis ter 
veliko rezervacij za prenoče-
vanje v poletni sezoni. 
Obljubljata, da se bodo vsi 

spet prijetno počutili, poskr-
bela bosta za dobro ponud-
bo, tudi kakšna novost se bo 
našla. V Planinskem društvu 
Jesenice so posebno zadovo-

ljni, da so lani pri koči name-
stili malo čistilno napravo, s 
katero so bolj zavarovali 
naravno okolje v tem delu 
Karavank. 

Koča na Golici prijazno 
odprla vrata planincem
Planincev v koči je iz dneva v dan več, veliko je predvsem vprašanj posameznikov in skupin o 
cvetenju narcis.

Janko Rabič

V Planinskem društvu Jese-
nice že nekaj let ugotavljajo, 
da so ob bogati dejavnosti 
odsekov vse težje kos zahte-
vnim nalogam upravljanja 
in vzdrževanja štirih planin-
skih postojank na Golici, 
Vršiču in v dolini Trente ter 
zavetišča v triglavskem 
pogorju. V obnove in poso-
dobitve vlagajo veliko sred-
stev. Letos so se lotili najve-
čje investicije, popolne pre-
nove koče pri izviru Soče v 
Trenti, na Tičarjevem domu 

na Vršiču bodo zamenjali 
dotrajano streho. Da bi pre-
mostili težave, so na april-
skem volilnem občnem zbo-
ru sprejeli nov statut, v kate-
rem so gospodarsko dejav-
nost ločili od društvene, dve 
koči so oddali v najem zuna-
njim izvajalcem. Za novega 
predsednika so izvolili Iva 
Ščavničarja, dosedanjemu 
predsedniku Vladu Hledetu 
pa so podelili naziv častni 
član. Društvo je vodil dva-
najst let, poleg tega je že 
desetletja vpet v delo in raz-
voj društva na več področjih.

Novi predsednik 
PD Jesenice
Jeseniške planince odslej vodi Ivo Ščavničar.

Za novega predsednika so izvolili Iva Ščavničarja (na sliki 
desno), dosedanjemu predsedniku Vladu Hledetu pa so 
podelili naziv častni član.

V petek, 20. maja, dopoldne bo potekal sprevod maturantov 
Srednje šole in Gimnazije Jesenice skozi Jesenice, ob 12. uri 
pa bo sledilo plesanje četvorke pod stavbo Občine Jesenice.

Sprevod maturantov skozi Jesenice

V Glasbeni šoli Jesenice vsako leto z glasbeno pravljico vrt-
čevskim otrokom predstavijo vse instrumente, ki jih pouču-
jejo v šoli. Letos sta pod mentorstvom Natalije Šimunović 
za literarno, glasbeno in lutkovno zasnovo poskrbeli dolgo-
letni učenki šole Maja Sivec in Natalija Trkulja, mlajši učen-
ci pa so v pravljici nastopili vsak s svojim glasbilom. Pravlji-
co z naslovom Glasbena šola na gozdni jasi si je tako v treh 
ponovitvah v dvorani glasbene šole ogledalo več kot dvesto 
otrok Vrtca Jesenice, medtem ko so za drugih dvesto otrok 
pripravili baletno predstavo v dvorani gledališča. Predstavo 
so ponovili še za ostalo občinstvo. Za zasnovo in organiza-
cijo sta poskrbeli Maja Repe in Mateja Mlakar, nastopilo je 
skoraj sto učencev baleta, letošnja rdeča nit pa je bila Gale-
rija plesnih slik.

Glasbena pravljica in baletna predstava


