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Odgovorna urednica: Marija Volčjak Letno izide dvaindvajset številk

Monika Tomažin
je nova
mis narcis

www.gorenjskiglas.si

Ideja dijakov:
počitniške
hišice iz
odpadnih sveč

Najlepša med narcisami je postala
24-letna Radovljičanka Monika
Tomažin, prva spremljevalka Polona
Šlegel iz Zaloš pri Podnartu, druga pa
Špela Dolenc Rakovec iz Radovljice.

Dijaki so raziskovali družbeno
odgovornost jeseniškega
podjetja Plastkom.
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Navijači jeseniškega hokeja so s plakati pozvali Občino Jesenice k večji podpori članski hokejski ekipi.
A občina društvo financira v največji možni meri, kot to dopušča trenutno veljavna zakonodaja.
Urša Peternel
Na Jesenicah so se pred
kratkim pojavili plakati, ki
Občino Jesenice pozivajo k
večji podpori članski hokejski ekipi HDD SIJ Acroni
Jesenice, tudi z napisi "Hokej ali vojna?!". Kot izhaja iz
objave na Facebooku, so avtorji plakatov člani navijaške
skupine Red Steelers Ultras
Jesenice, ki od Občine Jesenice pričakujejo, da zagotovi
finančno pomoč za delovanje kluba, ki se je znašel v
finančnih težavah. Navijači
poudarjajo, da hokej na Je-

senicah ni samo šport, temveč način življenja, in da si
Jesenic brez hokeja ne predstavljajo.
Ker so bile na nekaterih plakatih objavljene tudi fotografije nekaterih jeseniških občinskih svetnikov, so na seji
občinskega sveta prejšnji teden pri točki Informacije,
vprašanja in pobude načeli
tudi problematiko hokeja. V
burni razpravi so občinski
svetniki izrazili ogorčenje
nad plakati z njihovimi fotografijami; nekateri so jih dojeli celo kot grožnje (več o
razpravi na seji na strani 2).

Župan Blaž Račič je ob tem
dejal, da je v zadnjih mesecih tako z vodstvom društva
kot s sodelavci občinske
uprave iskal možnosti za
pomoč društvu. A kot je
pou
d aril, neposredna finančna pomoč društvu (govora je bilo o dodatnih 50
tisoč evrih) zakonsko ni dovoljena. Občina Jesenice sofinancira športno dejavnost
društev na osnovi letnega
programa športa na podlagi
sprejetih meril in normativov. V proračunu Občine
Jesenice je trenutno za Letni program športa v občini

Navijači si Jesenic brez hokeja ne predstavljajo.

Jesenice zagotovljenih
280.000 evrov, skoraj polovico teh sredstev namenjajo
prav za HDD SIJ Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice, ki skrbi za mlajše hokejske selekcije. Občina na
podlagi javnega razpisa hokejskemu društvu v celoti
krije tudi stroške uporabe
ledu.
Občni zbor društva, ki je bil
prvotno napovedan za 3. junij, je prestavljen za približno dva tedna, je povedal
predsednik HDD SIJ Acroni
Jesenice Anže Pogačar. Sam
se z mesta predsednika
umika, kandidat za novega
predsednika pa si je tik pred
zdajci premislil, tako da zdaj
intenzivno iščejo osebo, ki
bi prevzela krmilo kluba in
mu zagotovila stabilno delovanje v prihodnosti. Je pa
Pogačar izrazil razočaranje
nad dogajanjem na seji občinskega sveta, saj da ni bil
podan noben predlog rešitve
trenutne težke finančne situacije društva. Kot je dejal
Pogačar, so Jesenice daleč
naokrog poznane kot mesto
hokeja, hokejisti s ponosom
nosijo ime Jesenic, prav
tako je hokej prepoznan kot
prioritetni šport v občini. Po
Pogačarjevih besedah ostala
mesta stojijo ob strani športnim kolektivom, na Jesenicah pa v zadnjih letih prave
podpore ni bilo.

Irena Joveva je bila na evropskih volitvah
izvoljena v evropski parlament.

Foto: Gorazd Kavčič

O jeseniškem hokeju

Jeseničanka v
evropski parlament

Jeseničanka Irena Joveva je postala evroposlanka.

Urša Peternel
Jeseničanka Irena Joveva je
na nedavnih evropskih volitvah dobila mandat evroposlanke. Izvoljena je bila na
Listi Marjana Šarca – LMŠ,
kjer je bila tudi nosilka liste.
Zbrala je kar 41.409 preferenčnih glasov, kar jo uvršča
na drugo mesto med vsemi
kandidatkami in kandidati.
V volilnem okraju Jesenice
je bila LMŠ tudi zmagovalka
volitev, saj je prejela 23,5 odstotka glasov, sledi ji lista
SDS - SLS z 21,9 odstotka,
tretja je SD s 15,9 odstotka.
Udeležba je bila sicer v jeseniškem volilnem okraju
manj kot 25-odstotna.
Tridesetletna Joveva je širši
javnosti znana kot (zdaj že

nekdanja) novinarka POP
TV. Diplomirala je iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede in zaključila tudi magistrski študij, in sicer z magistrsko
nalogo Odnos Evropske unije do makedonskega nacionalnega vprašanja. Kot novinarka je najprej začela delati
na Slovenski tiskovni agenciji, nato pa je delala v dnevnoinformativnem programu oddaje 24 ur na POP
TV.
Kot je dejala po izvolitvi, jo v
prihodnjih petih letih čaka
veliko dela in izzivov, zagotovila pa je, da bo upravičila
zaupanje volivk in volivcev.
V evropskem parlamentu se
bo, kot je dejala, zavzemala
predvsem za mlade.
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Deseti občinski pohod na Golico

Okolju prijaznejši
tovornjaki

Tekmovanje učencev
v zbiranju odpadnega
olja

Prva ekološka semena
še letos

Muzejsko-planinska
transverzala

Javno komunalno podjetje
JEKO je tudi letos organiziralo tekmovanje v zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev.

Na Zgornjem Gorenjskem je
zaživel projekt Semenjalnice, katerega cilj je vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biotske raznovrstnosti.

Neverjetne gore je naslov
skupnega projekta šestih gorenjskih muzejev, v sklopu
katerega je nastala tudi Gorenjska muzejsko-planinska
transverzala.

stran 4

stran 8

stran 9

Občina Jesenice od leta 2010 naprej 25. junija, na praznik
dneva državnosti, v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organizira pohod na Golico. Letošnji bo deseti po
vrsti. V torek, 25. junija, bo med 8. in 10. uro odhod pohodnikov od cilja sankaške proge v Savskih jamah, mimo Korlnovega rovta in naprej po osrednji planinski poti do vrha
Golice. Ob 11. uri bo pri koči pozdrav organizatorjev in družabno srečanje. Člani PD Jesenice bodo odprli razstavo fotografij Utrinki Golice. Letos ne bo posebnega avtobusnega
prevoza, saj predlani ni bilo nobenega potnika na avtobusu,
lani pa sta bila le dva.

V podjetju SIGR Bizjak z Jesenic so kot prvi v regiji kupili dve tovorni vozili na utekočinjen zemeljski plin, ki povzročata dvajset odstotkov
manj izpušnih emisij.
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Občinske novice
Hokejski skupaj
Minuli konec tedna smo na
Jesenicah in praktično po
vsem svetu spremljali razplet finalne tekme nogometne lige prvakov. Množice
navijačev so spet dokazale,
da je nogomet najbolj
pomembna postranska stvar
na svetu. Podobno je na
Jesenicah najpomembnejša
postranska stvar hokej. Racionalna razprava o tem, zakaj
množice navijačev nestrpno
pričakujejo tekme in se o
tem pogovarjajo v neskončnih debatah, se veselijo ob
uspehih svojih športnikov
ali pa žalujejo za zamujenimi priložnostmi, je skorajda
odveč. Lahko pa ugotovimo,
da šport spremljajo čustva:
tako smo bili na Jesenicah,
na primer, že mnogokrat
ponosni na uspehe naših
hokejistov. Hokej ni le šport,
na Jesenicah je tudi gibalo
družabnega življenja. Na
hokejskih tekmah se srečujejo prijatelji in znanci, se
družijo, navijajo za naše fante. Skratka, navijači v Podmežakli pokažejo čustva, ki
jih materializem, v katerega
so ujete sodobne družbe,
duši. Ne pretiravam, če zapišem, da čustva polnijo naša
življenja … Hokej oziroma
šport nasploh ne ustvarja le
smisla, ampak tudi občutek
pripadnosti skupnosti. Z
obilico čustev se je v zadnjem obdobju razvnela razprava o najbolj pomembni
postranski stvari na Jesenicah. Številne pristaše hokeja
skrbi za prihodnost tega
športa. O tem je tekla beseda
tudi na zadnji seji občinskega sveta. Dejstvo je, da je
hokej na Jesenicah osrednji
šport, kar se odraža v bogati
zgodovini in tradiciji, tekme
pogosto privabijo številne
navijače. Ne smemo zanemariti dejstva, da so hokejisti z Jesenic vedno prispevali
pomemben delež tudi k
uspehom državne hokejske
reprezentance. Občina Jesenice je že pred leti hokej v
razvojnih dokumentih izpostavila kot osrednjo športno
dejavnost, nezanemarljivo je
tudi dejstvo, da je bila temeljito obnovljena športna dvorana Podmežakla. Identiteta
Jesenic je tako tesno povezana s hokejem in ne moremo
si privoščiti, da bi se temu
odpovedali.
Občina legalnih finančnih
mehanizmov, da bi lahko še

Z vami že 25 let

Na seji tudi o hokeju
Občinski svetniki so izrazili ogorčenje nad plakati z njihovimi fotografijami, ki so se pojavili po mestu
zaradi problematike hokeja. Kot so poudarili, ne drži, da niso hoteli podpreti pomoči hokejskemu
društvu. Župan Blaž Račič je opozoril, da Občina Jesenice glede na veljavno zakonodajo ne more
neposredno finančno pomagati društvu.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
bolj podprla hokej, žal nima.
Kljub temu mora hokej ostati temeljna športna dejavnost in osebno se bom, v
skladu s pristojnostmi, ki jih
imam kot župan, zavzel, da
hokej ohrani mesto, ki so
mu ga tisoči hokejistov priborili v zgodovini.
Vsem so znani zapleti pred
leti, ko je prvo hokejsko
moštvo zašlo v krizo. Na
pogorišču nekdanjega kluba
je zrasel nov klub (HDD
Jesenice) z novim vodstvom.
Hkrati z uspehi nove ekipe
so nastali smelejši načrti,
zrasle so ambicije. Tako so
fantje v zadnjih dveh sezonah zaznamovali tekmovanje v Alpski hokejski ligi
(AHL) in lani osvojili naslov
državnih hokejskih prvakov,
kar jim letos, žal, ni uspelo.
Tekmovanje na višji ravni je
za sabo potegnilo dodatne
organizacijske in finančne
zahteve, ki pa jim aktualno
vodstvo kluba ni kos. Ustvarja se tudi vtis, da je lokalno
gospodarsko okolje prešibko
za visoke športne ambicije.
Vprašanje prihodnosti profesionalnega hokeja na Jesenicah je odprto. Kazanje s
prstom, obtoževanje vsevprek in vandalizem rešitev
ne dajejo. Le skupaj, poudarjam: skupaj, je treba
iskati in poiskati rešitve.
Vsak mora dodati svoje:
hokejisti na ledu, vodilni
hokejski delavci v pisarnah,
pokrovitelji s podporo, navijači na tekmah.
In če se bomo pogovarjali o
ponosnih Jesenicah, se lahko pogovarjamo zgolj tako,
da verjamemo v zgodbo
ponosnih Jesenic in jo
množično podpremo z
nakupom letnih vstopnic in
z obiskom na hokejskih
tekmah.

Na peti redni seji občinskega sveta so jeseniški občinski svetniki obravnavali
dvajset točk dnevnega reda.
V sklopu zadnje točke dnevnega reda Informacije, vprašanja in pobude so se na
predlog občinskih svetnikov
dotaknili tudi aktualne problematike jeseniškega hokeja. Pred kratkim so se namreč po Jesenicah pojavili
plakati, ki Občino Jesenice
pozivajo k večji podpori oziroma pomoči članski hokejski ekipi HDD SIJ Acroni
Jesenice.
Župan Blaž Račič je svetnike
seznanil, da je v zadnjih
mesecih tako z vodstvom
društva kot s sodelavci občinske uprave iskal možnosti za
pomoč društvu. A kot je poudaril, neposredna finančna
pomoč društvu (razen prek
javnega razpisa, kar že izvaja) zakonsko ni dovoljena.
Občina Jesenice vsako leto
zagotavlja pogoje za izvedbo
letnega programa športa na
lokalni ravni, in sicer tako,
da skrbi za športno infrastrukturo ter da sofinancira
športno dejavnost oziroma
izvajanje programov društev.
Slednjim dodeljuje finančna
sredstva preko vsakoletnega
javnega razpisa v okviru Letnega programa športa, pri
tem pa v celoti sledi Nacionalnemu programu športa v
Republiki Sloveniji 2014–
2023. Sredstva se vsakemu
prijavitelju posebej razdelijo
na podlagi sprejetih meril in
normativov. V proračunu
Občine Jesenice je trenutno
za Letni program športa v
občini Jesenice zagotovljenih 280.000 evrov, skoraj
polovico teh sredstev pa
namenjajo prav za hokejsko
športno panogo (za HDD SIJ
Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice, ki skrbi za mlajše hokejske selekcije). Občina sofinancira tudi uporabo
ledene ploskve v Športni
dvorani Podmežakla, društvu HDD SIJ Acroni Jesenice na podlagi javnega razpisa
zagotavlja sredstva za kritje
stroškov uporabe ledu v celoti. "Občina Jesenice torej
HDD Sij Acroni Jesenice
financira v največji možni
meri, ki jo dopušča trenutno
veljavna zakonodaja," je poudaril župan.
Občinski svetniki so v burni razpravi izrazili ogorčenje nad plakati z njihovimi
fotografijami, ki so se pred
časom pojavili po mestu;
nekateri so jih dojeli celo
kot grožnje. Kot so poudarili, nekateri želijo prikazati,
kot da občinski svetniki
niso podprli pomoči hokejskemu društvu. Na dosedanjih petih sejah občinskega

sveta na dnevnem redu ni
bilo točke, ki bi se dotikala
problematike hokeja, so
opozorili. Župan Račič je
ob tem poudaril, da so se
fotografije svetnic in svetnikov na plakatih pojavile
neupravičeno. "Nikoli
nisem prelagal odgovornosti na občinske svetnike, na
plakatih sem pogrešal tudi
svoj obraz," je dejal in
dodal, da se počuti ujetega
in nemočnega, saj mu kljub
trudu ni uspelo najti rešitve
za pomoč društvu.
Ob tem pa je podžupan
Miha Rebolj, ki je tudi predsednik HD Hidria Jesenice
(ki združuje mladinske selekcije), opozoril, da je neprimerno uporabljati besede,
kot so zaprtje dvorane,
konec hokeja na Jesenicah
in podobno. V mladinskih
ekipah namreč trenira 220
fantov, vsako leto pa dobijo
trideset novih, nadobudnih
hokejistov.

Trije odloki
Na seji so sprejeli dva odloka, povezana z Gorenjskimi
lekarnami: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega
zavoda Gorenjske lekarne in
Odlok o ustanovitvi Sveta
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske
lekarne. Sprejeli so tudi
spremembe odloka o ustanovitvi JEKO, javnega
komunalnega podjetja, d. o.
o., Jesenice. S spremembo
bodo podjetje dokapitalizirali v višini 500.000 evrov za
potrebe investiranja v osnovna sredstva podjetja (nakup
delovnih vozil), od česar bo
vložek Občine Jesenice znašal 464.650 evrov, vložek
Občine Žirovnica pa 35.350
evrov. Obe občini ustanoviteljici bosta sredstva za
dokapitalizacijo zagotovili v
razmerju obstoječih poslovnih deležev.

Zemljišča kolesarske poti
Občinski svetniki so se strinjali, da občinska zemljišča,
na katera posega del daljinske kolesarske povezave
Rateče–Obrežje, izgubijo
status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena,
preidejo v last Republike
Slovenije in postanejo grajeno javno dobro državnega
pomena.

Plan graditve in
vzdrževanja cest
Sprejeli so tudi predlog Plana graditve in vzdrževanja
občinskih cest v obdobju od
leta 2019 do leta 2022. Gre
za štiriletni plan, ki opredeljuje prednostne naloge in je
podlaga za sprejem letnega
plana, ki se sprejema s sprejemom občinskega proračuna. Na območju občine Jese-

nice je 99,946 kilometra
kategoriziranih občinskih
cest (lokalnih cest, zbirnih
mestnih oziroma krajevnih
cest, mestnih in krajevnih
cest ter javnih poti). Glede na
izvedeno snemanje in analizo stanja bi bilo nujno treba
v celoti obnoviti 14,5 kilometra omenjenih cest. Najnujnejši projekti so: sanacija
mostu čez Črni potok v Planini pod Golico; sanacija
mostu čez Jesenico na cesti v
Plavški Rovt/Žerjavec in
mostu čez železniško progo

toploto na območju občine
Jesenice za leto 2018 je
predstavil direktor Enos
OTE Robert Pajk. Poročilo
Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega
koncepta občine Jesenice je
predstavil direktor Komunalne direkcije na Občini
Jesenice Marko Markelj,
poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018 pa Alenka
Markun iz podjetja Marbo
Okolje. Znotraj programa
varstva okolja je predstojni-

Domačemu hokejskemu društvu po besedah
župana Blaža Račiča lahko pomaga vsak občan
tako, da kupi vstopnico in pride na tekmo v
Podmežaklo. "Jeseničani naj pokažejo podporo
temu športu z udeležbo na tekmah. Podobno
bom nagovarjal tudi podjetja. Vsi moramo iti na
hokej!" je dejal Račič.
– Spodnji Plavž; izgradnja
komunalne infrastrukture v
Poslovni coni Jesenice (predvidena je fazna izvedba),
obnova lokalne ceste KC
152011 Jesenice – Pri Fenc,
pododsek Prihodi–Planina
pod Golico (Belcijan), predvidena je fazna izvedba po
odsekih; sanacija cestnega
odseka na plazu Prihodi;
rekonstrukcija ceste Franceta Prešerna in pločnika (predvidena je fazna izvedba) ter
ureditev prometne infrastrukture KS Sava (predvidena je
fazna izvedba). Samo za izvedbo teh prednostnih projektov, torej za obnovo cest, ki
so v najslabšem stanju, bi
bilo treba nameniti približno
6,9 milijona evrov.

Volitve in imenovanja
V sklopu volitev in imenovanj so v Svet javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice kot predstavnika
Občine Jesenice imenovali
Boštjana Smukavca. Podali
so tudi pozitivno mnenje k
imenovanju Aleksandre
Valančič za ravnateljico
Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice ter k imenovanju Monike Lotrič za ravnateljico Srednje šole Jesenice.

Poročila
Na seji so obravnavali tudi
nekaj poročil. Poročilo o
delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2018
je predstavil direktor zavoda
Mark Toplak, Poročilo o
izvajanju koncesionirane
dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2018 pa Damijana Marn iz podjetja Alpetour, d. o. o. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s

ca kranjske območne enote
Nacionalnega inštituta za
javno zdravje Alenka Hafner predstavila tudi poročilo
o zdravju v občini Jesenice.
Na seji so obravnavali tudi
poročilo o delu na področju
zaščite in reševanja v občini
Jesenice za leto 2018, ki ga
je predstavil poveljnik
Občinskega štaba Civilne
zaščite občine Jesenice Igor
Arh. Slednji je svetnikom
predstavil tudi predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini
Jesenice za leto 2019.
Občinski svetniki so vsa
poročila potrdili.

Program dela nadzornega
odbora
Predsednica Nadzornega
odbora občine Jesenice
Simona Štravs je predstavila
Program dela Nadzornega
odbora občine Jesenice za
leto 2019. Kot izhaja iz programa, bo nadzorni odbor,
ki je najvišji organ nadzora
javne porabe v občini, letos
opravil nadzor dela in poslovanja javnega zavoda Zavod
za šport Jesenice, investicije
v avtobusno postajališče in
obračališče Tomšičeva, poslovanja Zveze društev prijateljev mladine Jesenice (postavka Mladinsko letovišče)
in pregled poslovanja in
nadzor vseh izplačil, povezanih z delom zaposlenih v
občinski upravi in vseh funkcionarjev občine za leti
2017 in 2018 (razen plač in
regresa) ter izplačil iz rezervnih skladov. Odbor bo
spremljal tudi poslovanje
uporabnikov proračuna in
izvajalcev javnih služb.
Računajo, da se bodo člani
odbora sestali na osmih rednih sejah, za delo pa bo iz
občinskega proračuna zagotovljenih 14.500 evrov.
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Okolju prijaznejši tovornjaki
Urša Peternel
Podjetje SIGR Bizjak, ki
ima sedež na Spodnjem
Plavžu na Jesenicah, je pred
kratkim kupilo dve novi to-

vorni vozili na utekočinjen
zemeljski plin (LNG). Po besedah izvršne direktorice
Nataše Pogačnik so takšni
okolju prijazni vozili kupili
kot prvo podjetje v regiji.

Dve novi vozili na utekočinjen zemeljski plin sta novost v
podjetju SIGR Bizjak in v tem delu Evrope.

Gre za vozili znamke Volvo,
ki imata vse lastnosti in
zmogljivosti dizelskega motorja, a povzročata dvajset
odstotkov manj izpušnih
emisij ogljikovega dioksida
kot primerljivi dizelski tovornjaki. Je pa res, je povedala Pogačnikova, da je investicija v vozilo na zemeljski
plin za 60 odstotkov višja
kot v dizelski tovornjak. A v
podjetju so prepričani, da je
ekološka in tehnološka modernizacija na vseh področjih ključna za večjo konkurenčnost v prihodnosti. »Globalna in regionalna podjetja,
ki predstavljajo glavnino naših kupcev, namreč postajajo
vedno bolj okoljsko naravnana. Vsa imajo stroge letne cilje, ki jasno stremijo k zmanjševanju izpušnih emisij.
Danes ni več pomembna

samo pravočasna dostava,
tehnološka podprtost oziroma točno spremljanje lokacije blaga, temveč na odločitve vpliva tudi učinkovitost
transporta v odnosu do okolja,« je povedala.
Pri nas so polnilnice v Ljubljani in Kozini, a vozili bodo
uporabljali predvsem v mednarodnem transportu. Glavne države Evropske unije intenzivno investirajo v izgradnjo tovrstne infrastrukture.
Ker so emisije občutno nižje,
so za takšna vozila v nekaterih
državah tudi nižje cestnine.
Kot je še dodala Pogačnikova, veliko pozornost v podjetju namenjajo tudi zmanjševanju porabe goriva. Imajo
enega najsodobnejših in
najmlajših voznih parkov,
redno skrbijo tudi za izboljšave in šolanje voznikov.

Na obisku v Šetnjakobu v Rožu
Župan Blaž Račič je s sodelavci obiskal predstavnike pobratene občine Šentjakob v Rožu iz sosednje Avstrije. Jeseniško
delegacijo je sprejel župan Heinrich Kattnig s podžupanoma,
direktorjem občinske uprave in dvema občinskima svetnikoma. Gostitelji so gostom razkazali prostore občinske uprave,
nato pa so skupaj obiskali še šolski center, športni center,
Višjo šolo za gospodarske poklice Št. Peter, kjer se šola tudi
kar nekaj Jeseničanov, ter podjetje Tarmann chemie, ki se
ukvarja s proizvodi na področju čiščenja in higiene. Občina
Jesenice in Občina Šentjakob v Rožu sta sicer pobrateni že od
leta 2007, prijateljska srečanja pa na različnih področjih, kot
sta šport ter zaščita in reševanje, potekajo večkrat letno. Tradicionalno je tudi vsakoletno srečanje predstavnikov obeh
občin na Rožci, ki bo letošnjega septembra potekalo že osemnajstič. Župana sta izrazila željo, da bi sodelovanje med občinama postalo še tesnejše. V ta namen bo v septembru organizirano ponovno srečanje, tokrat na Jesenicah.

Na Pristavi nad Javorniškim
Rovtom so se tudi letos srečali člani svetov jeseniških
krajevnih skupnosti. Na 16.

tradicionalnem srečanju sta
prisotne pozdravila predsednica sveta Krajevne skupnosti (KS) Plavž Ivanka
Zupančič in župan Občine
Jesenice Blaž Račič. Oba sta

JESENICE, 04/586 33 70
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KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
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Pohod in krajevni praznik
Urša Peternel
Krajevna skupnost Plavž
pripravlja letno srečanje oziroma pohod v Planino pod
Golico, ki bo v soboto, 22.
junija. Zbor udeležencev bo
ob 8. uri pri Zdravstvenem
domu Jesenice. Pot bo udeležence vodila po Stari rudni
poti v Planino pod Golico do
Betela, kjer bodo pohod zaključili z družabnimi igrami

in malico. V primeru dežja
bo pohod odpadel.
V počastitev krajevnega praznika pa vse krajanke in krajane vabijo tudi na prireditev, ki bo v petek, 28. junija,
ob 18. uri v Spominskem
parku na Plavžu. Pripravljajo kratek kulturni program v
sodelovanju s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska
Gora. V primeru dežja tudi
ta prireditev odpade.

Praznik KS Hrušica
Na Hrušici ob letošnjem krajevnem prazniku pripravljajo
tradicionalne prireditve. V petek, 21. junija, bo ob 14. uri v
dvorani krajevne skupnosti odprtje razstave sekcije ročnih
del pri KŠD Hrušica. Na ogled bo ta dan do 19. ure ter v
soboto, 22. junija, od 10. do 12. in od 16. do 18. ure ter v
nedeljo, 23. junija, od 10. do 12. ure. V petek se bo ob 14. uri
začel balinarski turnir, ob 16. uri pa še turnirja v odbojki in
nogometu. Ob 19. uri bo na prireditvenem prostoru pred
Kulturnim domom program v počastitev praznika. V nedeljo, 23. junija, bo ob 8. uri pohod prebivalcev na Hruščansko
planino, ob 11. uri se bo začelo družabno srečanje.
Predstavniki Občine Jesenice so obiskali pobrateni
Šentjakob v Rožu.

Igre svetov krajevnih skupnosti
Urša Peternel

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

V podjetju SIGR Bizjak z Jesenic so kot prvi v regiji kupili dve tovorni vozili na utekočinjen zemeljski
plin, ki povzročata dvajset odstotkov manj izpušnih emisij.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

poudarila, da je glavni namen takih srečanj spoznavanje, povezovanje in medsebojno druženje.
Udeleženci so se zatem pomerili v športnih igrah, ob

zaključku pa so najboljši
prejeli priznanja.
Prehodni pokal je tokrat
prejela KS Planina pod Golico, ki bo v naslednjem letu
tudi organizatorka iger.

Obvestilo
Občina Jesenice obvešča, da je od 7. junija 2019 dalje na
spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod rubriko
»Javna naročila in razpisi« objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2019.
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
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Jeseniške novice, št. 9/letnik XIV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 45, ki je izšel 7. junija 2019.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Udeleženci srečanja članov svetov krajevnih skupnosti na Pristavi
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04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice, mnenja
Prejeli smo

Ena lastovka
še ne prinese
pomladi
Glede na dejstvo, da živim na
Spodnjem Plavžu, je moja
prva tema vsekakor odlagališče Mala Mežakla, ki je v tretji
dekadi maja spet krepko zaudarjalo. Ja, problem je lokalni
in državni. Preko Civilne iniciative smo začeli počasi premikati zadevo in krajani smo
sedaj za razliko od preteklosti:
zanikanja, ignorance …, tudi
s strani občine, vsaj opazni v
dogajanju. Žalostno je, da šele
od takrat, ko je smrad krepko
prestopil ozke lokalne meje in
moti tudi ostale po Jesenicah.
Na spletu je objavljena Peticija državljanov RS za takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje na Vladi in v Državnem
zboru RS s področja obvladovanja smradu. Preberite, premislite, podpišite … Osnutek
zakona je varno skrit (lobiji) v
predalih državne birokracije!
Druga tema je razvoj turizma
na Jesenicah. Ja, nismo več
mesto rdečega prahu, smo mesto jekla in cvetja, po mojem
smo mesto vidnih in manj vidnih odlagališč. Ja, vsi smo
zadovoljni z razvojem videza
mesta Jesenice, ponosni na
Staro Savo, Golico …, tu pa se
vsaj zame zadeve ustavijo.
Stara Sava je res vredna ogleda, vendar na Prešernovi se
turizem zaključi. Objekt Jeko

deluje relativno urejeno in
dobro, da je, tako je divjih
odlagališč manj. Malo naprej
je zapuščeno zemljišče bivšega
Gradisa kot odlagališče pozabljene gradbene mehanizacije
… Tudi Dinos ima relativno
urejeno stanje v svoji dejavnosti, kar pa je na objektu bivše
Klavnice Jesenice, pa nam ni v
pohvalo. Mala Mežakla na
srečo ni vidna iz doline, je pa
drugače opazna in moti samo,
kadar na »široko« smrdi. Lastništvo bivšega Gradisa mi ni
poznano, bivše Klavnici je
zasebno, kljub temu je »neužitno«! Občina in turistične
organizacije bi morale biti
pozorne na to!
Za nami so evropske volitve. V
Sloveniji je stranka zelenih
neprepoznavna, zakonodaja
slaba in nedorečena. Politične
kalkulacije so močne in politika je žal zgolj kalkulacija in
neizpolnjevanje predvolilnih
obljub.
Zakaj imamo v tem mandatu
profesionalnega župana in
enako podžupana? Smo res
tako bogati, bo res več narejenega? Bo tudi drugi podžupan
profesionalec? Imamo novega
direktorja občinske uprave, je
kdo upravo zapustil?
Število svetnikov v Občinskem
svetu se ni zmanjšalo, število
občanov je nekaj manjše kot v
preteklosti. Se bo našla politična volja ali so funkcije vabljivejše?
Torej, ena lastovka res ne prinese pomladi in kdaj jo bo?
Ja, samo takrat, ko bomo vsi
za to.
Nevenka Rajhman

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

Pomembna pomoč športnim organizacijam
Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez s sedežem na Jesenicah je začela organizacijo posvetov z lokalnimi športnimi organizacijami. Na
prvem posvetu je vodja regijske pisarne Brane Jeršin predstavil poglavitne naloge v novem mandatnem obdobju,
predstavniki športnih organizacij iz občin Kranjska Gora,
Jesenice in Žirovnica pa so opozorili na aktualne probleme
zdravstvenega varstva športnikov in športnikov invalidov.

Zbirali so odpadno olje
Urša Peternel
Javno komunalno podjetje
JEKO z Jesenic je drugo leto
zapored organiziralo tekmovanje v zbiranju odpadnega
jedilnega olja iz gospodinjstev. V projektu je sodelovalo 628 učencev iz sedmih
gorenjskih občin, tudi jeseniške. Sodelujoči učenci so
zbrali kar 16.371 litrov odpadnega jedilnega olja. Zmagovalci so postali učenci iz

4. a razreda Osnovne šole
Koroška Bela, ki so zbrali
več kot 92 litrov odpadnega
jedilnega olja na učenca. Za
nagrado so si prislužili enodnevni izlet v Piran z ogledom akvarija.
Slavnostna razglasitev rezultatov je potekala v Kolpernu,
udeležil se je je tudi jeseniški župan Blaž Račič, ki je
pohvalil prizadevnost in
izkazano ekološko držo
učencev.

Vprašanja in pobude
občinskih svetnikov
Urša Peternel
Programi Srednje šole
Jesenice
Občinska svetnica Maja
Otovič je postavila vprašanje, ali so na sestanku na
ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport govorili
tudi o prenovi programov, ki
se izvajajo v Srednji šoli
Jesenice. Predvsem s strani
Acronija je bilo namreč večkrat povedano, da programi
Srednje šole Jesenice ne
zadovoljujejo njihovih kadrovskih potreb.
Župan Blaž Račič je odgovoril, da je pogovor potekal
tudi o programih, vendar je
bil odgovor s strani ministrstva, da na osnovi statističnih podatkov ni potreb po
spremembi programov.
Sam pa meni, da bi vseeno
morali vztrajati pri stališču,
da se ti programi prilagodijo
potrebam v gospodarstvu.

Ureditev ceste
Janez Marinčič je postavil
pobudo glede ureditve ceste
mimo RGroupa do Betonarne Sava. Krajani se pritožujejo, da se s te ceste močno
praši, problematiko je obravnaval tudi svet krajevne skupnosti, zato predlaga, da se ta
cesta prevleče vsaj z grobim
asfaltom. Ko se bo začela
graditi druga predorska cev,
bo to prašenje še večje.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije na
Občini Jesenice, je pojasnil,
da je bila na predlog Občine
Jesenice in usklajeno z Direkcijo RS za vode v juniju
2018 izvedena odmera in
ureditev mej na cesti do
Betonarne Sava na zemljišču v lasti Republike Slovenije. Za rešitev omenjene problematike je Občina Jesenice v mesecu septembru
2018 na Direkcijo RS za
vode naslovila vlogo za prenos nepremičnine, preko
katere poteka navedena cesta, v last Občine Jesenice.
"Lastništvo zemljišča predstavlja predpogoj za kategorizacijo, vzdrževanje in

upravljanje ceste. Kljub
obrazložitvi, da preko predmetne nepremičnine poteka
nekategorizirana cesta, ki se
uporablja za javni promet, je
Direkcija RS za vode v mesecu decembru 2018 na to
pobudo podala negativno
mnenje. Pridobitev lastninske pravice na pretežnem
delu te ceste je pogoj, da
občina lahko pristopi k ureditvi le-te, kajti občina ne
more oziroma ne sme vlagati javnih sredstev v tujo lastnino," je pojasnil Markelj.

Vrtički v Podmežakli
Alma Rekić je opozorila, da
so pri samskem domu v
Podmežakli vrtovi, ki so zelo
neugledni, postavljena so
zunanja stranišča, fekalije
odtekajo v zemljo ... Občini
Jesenice je predlagala, naj
preveri možnost, da bi
DARS in Vodovod ta zemljišča dala v upravljanje krajevni skupnosti, ki bi potem
določila, kakšen mora biti
videz teh vrtov.
Matej Smukavec iz oddelka
za okolje in prostor Občine
Jesenice je pojasnil, da je
pretežni del omenjenih
zemljišč v lasti Republike
Slovenije, upravljavci pa so
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, Direkcija RS
za vode in DARS. Eno zemljišče pa je v lasti Agrarne
skupnosti Jesenice, Sava,
Plavž, Prihodi. "Občina
Jesenice bo na navedene
upravljavce in agrarno skupnost naslovila dopis v smislu predlagane pobude," je
pojasnil Smukavec.

Čistilna naprava v Planini
pod Golico
Maja Razingar je postavila
vprašanje, kakšna je možnost postavitve skupne čistilne naprave v Planini pod
Golico.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije, je
pojasnil, da to področje ureja uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja

kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Za
manjše aglomeracije, to je
za območja poselitve, ki so
obremenjena med 50 in
2000 populacijskih enot
(PE) ter gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha ter
več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami
(to so aglomeracije Plavški
Rovt, Potoki, Kočna in Prihodi), državni Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode predvideva oziroma
zahteva opremljenost z javno kanalizacijo in ustreznim čiščenjem odpadne
vode. Uredba pa tudi določa,
da je aglomeracija s skupno
obremenitvijo, manjšo od
500 PE, lahko opremljena z
malimi komunalnimi čistilnimi napravami, če občina
na podlagi ekonomske analize ugotovi, da bi opremljanje z javno kanalizacijo povzročilo več kot trikrat večje
stroške kot opremljanje z
malimi komunalnimi čistilnimi napravami. "Na vseh
območjih poselitve izven
osnovnega programa, v
katerega sodi tudi naselje
Planina pod Golico, pa opremljanje z javno kanalizacijo
ni predpisano. Uporabniki
so dolžni odvajanje in čiščenje odpadnih vod urediti z
malimi čistilnimi napravami," je še odgovoril Markelj.

Parkirišča pri čistilnici
Občinski svetnik Tomaž
Tom Mencinger je opozoril
na problematiko gradnje parkirnih mest ob objektih. Po
njegovih informacijah naj bi
se v objektu kemične čistilnice gradilo trideset stanovanj.
Zanimalo ga, kje bodo bodoči stanovalci parkirali.
Valentina Gorišek, vodja
oddelka za okolje in prostor,
je pojasnila, da po podatkih,
ki jih imajo na Občini Jesenice, investitor pridobiva gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti obstoječe stavbe čistilnice v stanovanjsko-poslovni objekt.
"Eden od pogojev za izdajo
gradbenega dovoljenja je

tudi zagotovitev ustreznega
števila parkirnih mest glede
na rabo stavbe, ki jih mora
investitor prikazati v projektni dokumentaciji in potem
tudi izvesti. Investitor bo parkirišča lahko zagotavljal
samo na zemljišču v svoji
lasti oziroma bo moral izkazovati drugo stvarno pravico
uporabe tujega (zasebnega)
zemljišča v primerni oddaljenosti," je pojasnila.

Otroško igrišče Pika
Občinski svetnik Adis Medić
je dal pobudo, naj se pri
otroškem igrišču Pika na
Plavžu postavi ograja, vsaj v
tistem delu, kjer je igrišče
obrnjeno proti cesti. Igrišče
je sicer po njegovih besedah
dobro narejeno in ga uporablja zelo veliko otrok.
Andraž Tolar iz oddelka za
okolje in prostor je pojasnil,
da je po projektu za ureditev
igrišča predvidena intenzivna zazelenitev roba igrišča z
grmovnicami. "Grmovnice
so tudi posajene, vendar pa
bo potrebno nekaj časa, da
se bodo dobro razrasle in
prevzele funkcijo razmejitve
med igriščem in parkiriščem," je pojasnil.

Pse na vrvice
Občinski svetnik Gregor
Čop je prenesel pobudo sveta KS Javornik - Koroška
Bela, da se na Belškem polju
ob jeklarni na javna zemljišča namesti opozorilne table
Pse na vrvico, ob poti pa naj
se namestijo koši za pasje
iztrebke.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije, je
pojasnil, da so zemljišča
poti ob jeklarni v lasti SIJ
Acroni in javno dobro. Javno dobro zemljiškoknjižno
še ni urejeno in ni določen
upravljavec zemljišča. Pot
služi za dostop do zasebnih
zemljišč. Območje ne sodi v
urbano okolje, niti ni namenjeno za pasje sprehajališče.
Na podlagi določil odloka o
javnem redu in miru v Občini Jesenice morajo lastniki
psov sami poskrbeti za
iztrebke, je pojasnil Markelj.
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Krajevna skupnost

Monika Tomažin je
nova mis narcis

Kulturna mavrica Jesenic
V soboto, 15. junija, bo potekala prireditev Kulturna mavrica
Jesenic. Začela se bo ob 17.30 s sprevodom društev po ulicah mesta, ob 19. uri bo sledil program v Športni dvorani
Podmežakla. Organizatorja sta Zavod za šport Jesenice in
Mladinski center Jesenice.

OBVESTILO O IZVEDBI AKCIJE
»NAJLEPŠE CVETLIČNE ZASADITVE
V OBČINI JESENICE« ZA LETO 2019

Najlepša med narcisami je postala 24-letna Radovljičanka Monika Tomažin, prva spremljevalka
Polona Šlegel iz Zaloš pri Podnartu, druga pa Špela Dolenc Rakovec iz Radovljice.
Janko Rabič

Vabimo vse občanke in občane, ljubitelje cvetja, da se pridružite akciji »Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v letu
2019«.

V soboto, 18. maja, so člani
Turističnega društva Golica organizirali Miss narcis,
daleč naokoli najbolj znano prireditev z več kot polstoletno tradicijo. V prvem
delu programa so najprej
nastopili Kranjski furmani,
čarodej Toni, otroška folklorna skupina Moravški

Ocenjevale se bodo naslednje kategorije:
❖
❖
❖
❖
❖
		

Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna usklajenost, izvirnost ureditve ter celoten vtis.

Med kriteriji niso bile
le simpatičnost, lepota
in podobne vrline,
kandidatke so morale
pokazati tudi več
ročnih spretnosti, med
drugim stepanje
jajčnih beljakov in
izdelavo narcise iz
balonov.

Predlogi se bodo zbirali v posamezni krajevni skupnosti, občani pa lahko svoje predloge sporočite tudi po elektronski pošti
na naslov: metka.zalokar@jesenice.si, in sicer najkasneje
do 23. 8. 2019. Zaželeno je, da predlogu priložite tudi fotografijo svoje cvetlične zasaditve.
Občina Jesenice bo najlepše zasaditve predstavila na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma v mesecu septembru 2019, ter
lastnikom podarila praktične nagrade.
Vabimo vas, da z ocvetličenjem svojih bivalnih oz. poslovnih
enot prispevate k še lepši podobi Jesenic.
www.jesenice.si

mački in lilije ter humorist, poštar Peška. Največja
pozornost je bila namenjena izboru za najlepšo med
narcisami. Sedem kandidatk iz vrst sobotnih obiskovalk Planine pod Golico
je zbralo pogum in se prijavilo organizatorjem. Med
kriteriji niso bile le simpatičnost, lepota in podobne
vrline, kandidatke so morale pokazati tudi več ročnih spretnosti, med drugim stepanje jajčnih beljakov in izdelavo narcise iz

hišni balkoni,
balkoni v večstanovanjskih stavbah,
cvetlični vrtovi,
nageljni in
okolice poslovnih objektov (terase gostinskih
objektov, izložbe ipd.).

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
PLAVŽ
Tavčarjeva 3b, 4270 JESENICE

Najlepše tri na izboru Miss narcis: v sredini zmagovalka Monika Tomažin, prva
spremljevalka Polona Šlegel in druga spremljevalka Špela Dolenc Rakovec
balonov. Po oceni žirije in
glasovih obiskovalcev je
naslov miss narcis osvojila
24-letna Monika Tomažin
iz Radovljice. Je ponosna
mamica nekaj manj kot
leto dni starega sinčka Ma-

teja. Nikoli še ni sodelovala na kakšnem lepotnem
tekmovanju, tokrat so jo za
to prepričali obiskovalci.
"Bila sem prijetno presenečena in vesela. Dan mi bo
zagotovo ostal v lepem spo-

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

minu," je po razglasitvi dejala Monika.
Prva spremljevalka je bila
Polona Šlegel iz Zaloš pri
Podnartu, druga pa Špela
Dolenc Rakovec iz Radovljice.

RAZPIS
za podelitev priznanj KS PLAVŽ
I.

Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:


		

		

z
a uspešno delo, ki je pomembno prispevalo
k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih
aktivnosti v krajevni skupnosti.

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





f
izične osebe,
organizacije,

javni zavodi,

društva.


Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke
predlaganega kandidata.

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

III. Razpis traja od dneva objave, od 7. 6. 2019,
do 17. 6. 2019.
Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev
praznika KS Plavž, dne 28. 6. 2019.

Akcija je podaljšana
do 31. 8. 2019.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:
	Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za
podelitev priznanj, Tavčarjeva 3b, 4270 Jesenice, do
vključno 17. 6. 2019. Zapečatene ovojnice morajo biti
označene “Ne odpiraj – priznanje KS za leto 2019”.
	Odpiranje prispelih vlog bo 19. 6. 2019 na sedežu krajevne skupnosti ob 16. uri.

BREZPLAČNA IZMERA

www.jesenice.si

	Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge
bo komisija zavrgla.
Predsednica KS Plavž:
Ivanka Zupančič l.r.
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Kultura

Skodelica Cankarja

Poletavci –
poletni bralci

V Doliku je na ogled razstava Skodelica Cankarja, ki so jo pripravili dijaki Gimnazije Jesenice.

Urša Peternel
V Občinski knjižnici Jesenice se bodo letos prvič pridružili projektu poletnega
branja, ki nosi naslov Poletavci – poletni bralci. V projektu sodeluje že 89 splošnih občinskih in krajevnih
knjižnic v Sloveniji.
Projekt Poletavci – poletni
bralci je namenjen otrokom
od sedmega do dvanajstega
leta in spodbuja polurno
branje na dan med poletnimi šolskimi počitnicami.
Otroci lahko berejo karkoli,
pomembno je le, da ob tem
pridobivajo bralne navade
in da tudi neljubitelji knjig
spoznajo, da je branje lahko
zabavna in prijetna izkuš-

Od junija do
septembra bodo na
oddelku za otroke
Občinske knjižnice
Jesenice otroke čakale
zgibanke Poletavci.
nja. Brali bodo od 10. junija
do 10. septembra. Ob zaključku projekta, 20. septembra, pa bodo vse otroke, ki
bodo poleti pridno brali,
povabili na zaključno prireditev, na kateri bodo prejeli
priznanja in majice Poletavci, izžrebali pa bodo tudi
nekaj nagrad, glavna bo skiro. Gost prireditve bo Primož Suhodolčan.

Maša Likosar
Razstava Skodelica Cankarja je posvečena lanski stoti
obletnici smrti pisatelja Ivana Cankarja. Jeseniška gimnazija kot edina gimnazija
na Gorenjskem v tem šolskem letu izvaja izbirne
predmete po novem modulu, in sicer v obliki interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS). Projekt ITS z
naslovom Poišči svoj navdih
je združeval likovno umetnost pod mentorstvom Sonje Janša Gazič, slovenščino
z mentorico Nado Legat in
angleščino z mentorico
Tino Mulec. Dijaki so si v
okviru projekta ogledali razstavi Ivana Cankarja v Cankarjevem domu in Ivane
Kobilice v Narodni galeriji v
Ljubljani. Sledilo je delo v
šoli, kjer so ob branju Cankarjevih del iskali likovne

Foto: Tina Dokl

V Občinski knjižnici Jesenice se letos prvič
pridružujejo projektu poletnega branja.

Razstava Skodelica Cankarja je posvečena stoti obletnici smrti pisatelja Ivana Cankarja.
motive. "Poskusili smo
vključiti čim več likovnih
tehnik, od mozaika, risbe,
grafike, stripa, slike na platno, porcelanastih izdelkov,
nastale so tudi Cankarjeve
karikature in portreti. Dijaki
so upodobili različne motive, prevladujoča je skodelica
kave, osredotočili so se tudi
na Cankarjeve krajše črtice

ter motive strahu, veselja in
žalosti. Na ogled so še besedila, ki so jih ustvarili pri
slovenščini in angleščini," je
pojasnila Sonja Janša Gazič.
Pri pripravi razstave so
sodelovali tudi dijaki druge
skupine ITS z naslovom
Različni mediji izražanja,
oblikovali so plakate in vabila. Razstava je bila marca že

na ogled v Gimnaziji Jesenice, v Doliku pa bo odprta do
18. junija. Odprtje so dijaki
Alja Sintič, Maša Tancar in
Jure Kos popestrili z glasbo,
program pa je povezoval
Krištof Marij Čušin. Obiskovalce sta nagovorila tudi ravnateljica Gimnazije Jesenice
Lidija Dornig in jeseniški
podžupan Miha Rebolj.

Mednarodni uspeh fotografskega društva
Člani Fotografskega društva Jesenice so številnim dosedanjim dosežkom dodali novega. Slovenijo so kot soorganizatorji zastopali pri izvedbi druge mednarodne digitalne krožne
razstave Ljudje sveta 2019. Glavni je bil Foto klub Danube v
Donjem Milanovcu v Srbiji, poleg jeseniškega sta sodelovala
še kluba v Bolgariji in na Slovaškem. Na razpis je 394 avtorjev
z vsega sveta poslalo 6500 fotografij. Različne žirije so ocenjevale fotografije na vseh sedežih organizatorjev in najboljšim namenile nagrade. Člani jeseniškega društva so v sodelovanje pri organizaciji vložili veliko naporov. Dne 17. maja so
v Tednu ljubiteljske kulture v dvorani Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah uspešno pripravili projekcijo nagrajenih
in sprejetih fotografij, poleg tega pa osvojili lepo bero priznanj. Še posebej se je izkazal Aleksander Čufar, ki je od žirij
prejel skupaj enajst nagrad. Poleg njega pa so bili med prejemniki: Lojzi Avsenik, Bor Rojnik, Jani Novak, Klemen Klemenc, Jasim Suljanović, Nik Bertoncelj in Stane Vidmar.

VLEČNE KLJUKE
a in
etn aža
alit mont
v
K ra
hit

Slovenija skozi objektiv
V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledališča je bila v maju na ogled fotografska razstava Matjaža
Vidmarja. Razstavo z naslovom #Slovenija je pripravil ob
desetletnici fotografskega ustvarjanja. Matjaža Vidmarja
Jeseničani poznajo predvsem po delu v studiu Foto Vidmar, fotografski začetki pa segajo v čas po zaključku srednje šole, ko ga je začela zanimati fotografija. Leta 2010 se
je včlanil v Fotografsko društvo Jesenice. V času svojega
ustvarjanja se je preizkusil tudi kot portretni in družinski
fotograf na Kanarskih otokih, pa tudi v vlogah koncertnega
in športnega fotografa, posebej pa izstopa krajinska in
potovalna fotografija, ki je bila tudi tematika tokratne, že
52. samostojne razstave. Na ogled je postavil izbor 18 fotografij, bolj ali manj skritih kotičkov Slovenije.

Corolla
Touring
Sports

www.aclovse.si

POPOLNA
BREZSKRBNOST

www.hernec.si
info@hernec.si
Tel.: 01 362 10 11

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

NOVI

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

KUPON
KUPON
KUPON

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo
»gratis vpis v homologacijo«.
Kupon velja do 31.7.2019.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

AC Lovše d.o.o.

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77
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Šport

Na svetovnem
prvenstvu v Kanadi

Vedno zmagajo
»rdeči«
Kljub spremenljivemu vremenu je pod streho
dan jeseniške košarke.

Udeleženca mladinskega svetovnega prvenstva v floorballu, ki je bilo v Kanadi, sta bila dva mlada
Jeseničana, 18-letna David Milijašević in Nejc Abram.
Matjaž Klemenc
Kdaj in zakaj floorball?
David Milijašević: "Kot vsi
otroci na Jesenicah smo hokej veliko igrali na asfaltu.
S floorballom sem se prvič
srečal v sedmem razredu
osnovne šole. Resno sem
začel trenirati pri ekipi Zelenci v Kranjski Gori, kjer
sem igral štiri leta. Letos
sem igral v Floorball klubu
Olimpija Ljubljana."
Nejc Ambram: "Na Jesenicah je prvi šport hokej in tudi
sam sem bil del te zgodbe.
Hokej sem treniral devet let,
a sem ga moral prenehati
igrati zaradi poškodbe kolena. Poškodba me je prisilila v
polletni počitek. Pred tremi
leti sem začel trenirati floorball pri ekipi Zelenci v Kranjski Gori. V tem klubu sem še
danes."
Kako ste odigrali letošnje ligaško prvenstvo?
David: "S končno uvrstitvijo
smo bili zadovoljni. V prejšnjih sezonah se je Olimpija
gibala nekje na petem, šestem mestu. Letos je ekipa
naredila korak naprej in se
uvrstila na četrto mesto. Z
igro, ki sem jo pokazal v minuli ligaški sezoni, sem bil
zelo zadovoljen.
Nejc: "Za ekipo Zelenci je
bila sezona odlična. Sam
sem igral za tri selekcije. Z
U19 smo bili drugi, z drugo
člansko ekipo prvaki, s prvo
člansko ekipo pa smo osvojili šesto mesto."

prvim mestom zagotovili
nastop na svetovnem prvenstvu. Igral sem še na turnirju na Češkem in na prijateljski tekmi na Madžarskem."
Koliko treningov opravite tedensko?
David: "Dva treninga opravim s člani, dva treninga pa
s selekcijo U19."
Nejc: "V klubu opravim štiri
treninge. Delam pa tudi individualno."

Reprezentanta v floorballu Nejc Abram in David Milijašević
Na kateri poziciji igrate?
David: "Sem na poziciji vratarja in na tem mestu sem
že celotno kariero. Zelo rad
imam izziv, saj je ekipa
50-odstotno odvisna od
obrambe vratarja."
Nejc: "Največ igram na poziciji krilnega napadalca. Tudi
v hokeju na ledu sem igral
krilo. Po potrebi igram tudi
na mestu branilca."
Letos ste bili član mladinske
floorball reprezentance, ki
je nastopila na prvenstvu
skupine B v Kanadi. Kako
ste videli prvenstvo?
David: "Naša skrita želja je
bilo prvo mesto in uvrstitev v skupino A. Vseeno
smo bili na koncu zelo zadovoljni tudi s srebrno
medaljo."

Nejc: "V Kanado smo šli z
željo, da zmagamo v skupini
B. Žal smo bili v finalu z
Nemci na koncu prekratki,
izgubili smo ga z 9:3."
David: "Nekaj nemških
igralcev je profesionalcev,
večina pa jih igra v močni
nemški ligi. Nemški igralci
so zelo dobro tehnično
podkovani, ob tem pa so
imeli tri močne, enakovredne napade."
Od kdaj ste član reprezentance?
David: "Pred dobrim letom
sem prvič oblekel reprezentančni dres. Igral sem na
kvalifikacijah v Rusiji in na
turnirju na Češkem."
Nejc: "Član reprezentance
sem od prejšnjega leta, ko
smo si v Moskvi, v Rusiji, s

Gre floorball v Sloveniji v
pravo smer?
David: "Floorball v Slovenji se
širi. Želja je, da bi se ta šport
prijel tudi v Celju in Mariboru. Zdaj se igra na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji.
Želim si, da bi bil floorball
bolj medijsko pokrit."
Nejc: "Moje mnenje je, da
gre floorball v pravo smer.
Obvezno pa je, da se razširi
še na Dolenjsko in Štajersko.
Zanimivo bi bilo, da bi bila
liga razdeljena na zahodni in
vzhodni del in zmagovalca
obeh delov bi se pomerila za
končnega zmagovalca."
Kaj si še želite doseči v floorballu?
David: "Želim si, da bi bil
vpoklican tudi v člansko reprezentanco in bil tam prvi
vratar."
Nejc: "Želim si, da bi se floorball razširil tudi z mojo
pomočjo. Floorball je še vedno premalo prepoznaven,
saj večina ljudi tega športa
ne pozna."

Matjaž Klemenc
V sklopu Dnevov športa na
Jesenicah je Košarkarski
klub Jesenice organiziral tradicionalno srečanje vseh generacij. Letos zelo nepredvidljiv maj ni prizanesel niti
košarkarskim zanesenjakom. Dež je bil glavni krivec,

prireditve Primož Samar, ki
je podal tudi oceno moške
jeseniške košarke v sezoni
2018/2019.
»V klubu smo stvari stabilizirali. Srečujemo se s problemom, da tisti boljši odhajajo
v večje, boljše klube. V obdobju enega do treh let bomo
morali svojim mladim košar-

Glavni namen prireditve je, da se srečajo vsi,
ki so v preteklosti dali svoj prispevek k jeseniški
moški in ženski košarki.
da se ves program ni odvijal
na zunanjem košarkarskem
igrišču v Športnem parku
Podmežakla. Še sreča, da je
slabih sto metrov stran na
voljo hokejska dvorana, kjer
je bilo vse pripravljeno za odvijanje programa v primeru
slabega vremena.
V košarkarski tekmi so se
pomerili »rdeči« in »beli«
(iz zanesljivih virov smo izvedeli, da vedno zmagajo
»rdeči«, saj na Jesenicah ne
more biti drugače). Med seboj so igrale selekcije cicibanov, mlajše pionirke in pionirke, mlajši pionirji, pionirji, kadeti in mladinci,
mlajši veterani, člani, veterani, mladinke in veteranke.
»Dan jeseniške košarke je
vključen v Dneve športa na
Jesenicah. Imamo srečo, da
je v bližini hokejska dvorana, ki je poleti večnamenska. Veseli me, da je odziv
prijateljev košarke na Jesenicah za to prireditev pozitiven, saj vse veže lep spomin
na košarko in Športni park
Podmežakla,« je povedal
eden glavnih organizatorjev

karjem nameniti večjo vlogo
v članski ekipi," je dejal Samar.
Pogled na žensko ekipo
Kranjska Gora - Jesenice pa
je podal Toni Čebulj. »Zelo
se pozna, da sta k prvoligaški ekipi Ilirija odšli dve pomembni igralki Leila Pamič
in Tina More. Veseli me, da
je za obema zelo dobra sezona. V člansko ekipo Kranjska Gora - Jesenice smo
vključili, mogoče celo malce
prezgodaj, igralke, stare 13
let. Igralke iz te generacije
zelo dobro delajo in obetajo,
da ženska košarka na Jesenicah ne bo zamrla. Večino
energije smo vložili v igralke, rojene v letih 2006,
2007 in 2008. Začeli smo
malce slabše, kasneje pa
smo se dvignili. Škoda mi
je, da se na koncu v Extra
ligi nismo uvrstili med
osem najboljših ekip. S formo, ki smo jo pokazali na
koncu, tja zagotovo sodimo.
Da smo na pravi poti, je pokazal turnir v Sarajevu, kjer
so glede na svojo starost pokazale zelo veliko.«

Državno prvenstvo v karateju na Jesenicah

Turnir v judu za Pokal TVD Partizan Jesenice
Na Jesenicah je potekal mednarodni turnir v judu za selekcije U6, U8, U10 in U12. Tekmovalci Judo sekcije Partizan
Jesenice so se uvrstili na stopničke: 1. mesto: Žiga Robič,
Uroš Vukelič, Žan Luka Brestovec, Mark Alex Brestovec,
Nace Praprotnik, Adam Erjavec, Hana Medič, Alina Medič,
Nik Branc, Lovro Košir, Jan Krištof Huber; 2. mesto: Žiga
Razingar, Tevž Mencinger, Manuel Ajderič, Gal Jeftenič, Lidija Hering, Luka Jerman, Tomaž Kofler, Aleks Krupenko
Popovič, Leja Jerman, Alexander Graj; 3. mesto: Andraž
Mencinger, Aljaž Hering, Florjan Janc, Tine Klinar, Davor
Vogrič, Julijo Vidergar. Ekipno je zmagal Partizan Jesenice.

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

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

IZDELKI V AKCIJI IN PO UGODNIH CENAH
N&D VRHUNSKA
HRANA ZA PASJE
MLADIČE –10 %

12 kg 64,95 € = 58,46 €
2,5 kg 18,49 € = 16,60 €

60 % OVČJEGA MESA, 20 % BOROVNIC IN ZELENJAVE, 20 % BUČE

BOSCH JUNIOR –10 %
15 kg 39,90 € = 35,91 €
3 kg 15,90 € = 12,15 €
ODLIČNA SUPER PREMIUM
HRANA ZA PASJE MLADIČE

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.

BOSCH SANABELLE –10 % Pri nas dobite tudi:
10 kg 34,90 € = 31,41 €
– male živali
HRANA
– a kvarijske in
ZA MAČKE
ribniške ribe
KVALITETNA IN
–
izdelujemo
ZELO JEŠČA
akvarije,
SUPER PREMIUM
HRANA Z OVCO.
aqua-terarije ...

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
ANIBIO
ALERGO DERM –10%

210 g 14,90 € = 13,41 €
NARAVNA REŠITEV KOŽNIH
ALERGIJ IN PREKOMERNEGA
IZPADANJA DLAKE

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.
TOKRATNI NASVET:
SE VAŠ PES PRASKA, GRIZE, MU PREKOMERNO IZPADA
DLAKA? REŠITEV JE PREPROSTA, ZAMENJAJTE HRANO!
V KAR 90 % PRIMERIH JE VZROK ZA OPISANE TEŽAVE SLABA
HRANA! SLABE HRANE SO HRANE, KI IMAJO MANJ KOT
15 % MESNEGA DELEŽA IN KJER NI ZNANO, KAKŠNA VRSTA
MESA JE V NJIH. VPRAŠAJTE SE O SESTAVINAH, KI JIH
JE V HRANI KAR 85 % ALI VEČ. PRIDITE V NAŠO TRGOVINO,
Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO IN POMAGAMO Z NASVETOM!

SKUDO ZAŠČITA
PRED KLOPI
ZA OTROKE –10%
17,35 € = 15,62 €
UČINKOVIT
VISOKOFREKVENČNI
ODGANJALEC KLOPOV

KUPON - 10 %
VELJA ZA CELOTNI
ENKRATNI NAKUP V
JUNIJU.
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

Na Jesenicah je potekalo državno prvenstvo v tradicionalnem karateju. Nastopilo je 260 tekmovalcev iz štirinajstih
klubov. Odlično se je odrezala ekipa Karate kluba MI-KI, ki
je v različnih disciplinah in različnih kategorijah osvojila številne medalje. Po kar nekaj zaporednih prvih mestih med
ekipami so bili letos drugi. Medalje so osvojili: zlate medalje: Denis Čatak (štiri zlate), Nina Rupnik, (tri), po eno zlato
medaljo so osvojili: Aleksander Jovanovič, Din Talič in Matija Legat; srebrne medalje: Naja Reškovac (dve), Nina Rupnik, Aleksander Jovanovič, Enej Otovič, Tian Hrkič, Jan
Pem, Alina Ibrahimovič, Petra Kavčič, Sebastjan Košir, Tian
Bešlagič, Alen Kalender (po ena); bronaste medalje: Karin
Pazlar (tri), Aleksander Jovanovič (dve); po eno bronasto
medaljo so osvojili: Enej Otovič, Tian Hrkič, Jan Pem, Din
Talič, Timotej Mlakar, Sergej Dobovišek in Mitja Dobovišek.
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Zanimivosti
Ozaveščajo
o sladkorni bolezni
Janko Rabič
Pri Društvu diabetikov Jesenice, ki združuje člane iz
sedmih občin Zgornje
Gorenjske, letos nadaljujejo
uresničevanje obsežnega in
pestrega programa. Poleg
pomoči pri obvladovanju
sladkorne bolezni in ozaveščanja velik poudarek dajejo
izobraževanju članov. Vrstijo
se kvalitetna predavanja z
različnimi strokovnjaki, udeležencem so na voljo z odgovori na vprašanja o podani
temi. Letos so se na prvem
predavanju seznanili z oblikami telesne aktivnosti pri
sladkorni bolezni, na drugem o najpogostejših spremembah na koži in nohtih
pri diabetikih, na tretjem pa
so izvedeli več o preventivnih

dejavnostih, povezanih s
sladkorno boleznijo, krvnim
tlakom in holesterolom.
Koristne so bile tudi informacije o naravnih rešitvah
celjenja ran s kostanjevim
medom. Na občnem zboru
so pohvalno ocenili delo v
preteklem letu in se zavzeli,
da tako nadaljujejo uresničevanje zastavljenih ciljev.
Zaslužnim članom so podelili priznanja, ki so jih prejeli: Dragica Vehar, župan v
prejšnjem mandatu Tomaž
Tom Mencinger, Marjan
Veber in Lilijana Kos.
Letošnji program poleg izobraževanj obsega dve strokovni delavnici, rekreativne
dejavnosti, pohode, okrevanja v toplicah in izlete. Vedno je poudarek na druženju
članov.

(h) RAST z²godbo
Farno kulturno društvo Koroška Bela v ponedeljek, 24.
junija, ob 19.30 na Svetinovem dvorišču na Koroški Beli (v
primeru slabega vremena v dvorani kulturnega doma) pripravlja slovesnost ob dnevu državnosti z naslovom (h)
RAST z²godbo. Skozi glasbo Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora bodo predstavili zgodbo o zgodovinskih
mejnikih in odprli stalno postavitev javne opreme pred
Kulturnim hramom, s konceptualno instalacijo »jekleno
drevo« in tablo z zgodovinskimi dejstvi o naselbinski dediščini Koroške Bele. V razstavišču v Kulturnem hramu pa
bodo odprli fotografsko razstavo z naslovom (h)RAST
avtorja Staneta Vidmarja, ki bo odprta vključno do 1. julija.
Za pogostitev bodo poskrbele predstavnice Društva podeželskih žensk pod Golico in Stolom. Z dobrotami iz domačih ognjišč se bodo predstavile s slanimi in sladkimi okusi
iz značilnih sestavin za območje Karavank in drugimi znamenitostmi krajev pod Golico in pod Stolom. V soboto,
29. junija, pa pripravljajo še pohod Po poteh nad vasjo.
Prireditev sofinancira Občina Jesenice.

Prva ekološka semena
bodo na voljo še letos
Na Zgornjem Gorenjskem je zaživel projekt Semenjalnice, katerega cilj je vzpostavitev pridelave
ekoloških semen in ohranitev biotske raznovrstnosti. Projekt vseh sedmih zgornjegorenjskih občin je
pridobil tudi evropska sredstva in bi lahko služil kot vzorčni projekt za povečanje samooskrbe Slovenije.
Marjana Ahačič
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) je jeseni začela projekt Semenjalnice, katerega cilj je vzpostavitev pridelave ekoloških
semeni in ohranitev biotske
raznovrstnosti na Zgornjem
Gorenjskem. Pobudo zanj je
dala Irena Moro, ki je prepričana, da so prav dobra semena ključna za pridelavo zdrave hrane. Kot je na predstavitvi opozoril nekdanji direktor
RAGOR-ja, zdaj svetovalec
pri projektu Stevo Ščavničar,
je prehranska oskrba Slovenije trenutno odvisna od
uvoza; kar predstavlja še večji problem, pa je dejstvo, da
je samooskrba s semeni v
Sloveniji zgolj deset-odstotna. »Ekološka pridelava je
res dražja, nas pa nagradi z
boljšo kakovostjo,« je poudaril.
»Res si ne želimo, da bi
kmetje in vrtičkarji posegali
po semenih, obdelanih s
pesticidi, saj želimo ohraniti
zdravo okolje in biotsko pestrost ter prispevati k trajnostnemu razvoju,« je poudarila
strokovna vodja projekta
Semenjalnice dr. Maja Kolar.

Dobra semena so ključna za pridelavo zdrave hrane.
Prva, brezplačna semena
bodo v Semenjalnici, ki deluje v prostorih Čebelarskega
centra v Lescah, predvidoma
na voljo že konec leta.
Sicer pa bodo v okviru projekta vzpostavili laboratorij,
v katerem bodo testirali
kakovost semen, in mrežo
vsaj desetih kooperantov,
torej kmetov, ki bodo pridelovali ekološka semena. Sprva se bodo osredotočili na

stročnice, in sicer na grah
ter fižol, ki sta že zgodovinsko povezana z območjem
Gorenjske. Hkrati si želijo
uvedbe pridelkov iz ekoloških semen v vsaj dva gostinska obrata, za začetek z
domačo fižolovo juho kot
lokalno ponudbo, ki bo zanimiva tako za domačine kot
za turiste. Veliko pozornost
bodo namenili tudi izobraževanju.

Projekt, vreden 118 tisoč
evrov, vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ki je
zanj pridobila 85-odstotno
financiranje evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Evropsko financiranje projekta traja do konca
leta 2020, vendar s tem
Semenjalnice ne bo konec.
Želijo si namreč, da bi delovala dolgoročno, kot samostojno podjetje.

Gorenjska banka
donirala za nov
CTG-aparat
Direktor Splošne bolnišnice
Jesenice Janez Poklukar in
predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak sta
podpisala donacijsko pogodbo v višini nekaj več kot 24
tisoč evrov za nakup novega CTG-aparata. Ta bo
namenjen ginekološko-porodnemu oddelku bolnišnice, z njim pa bodo v času
nosečnosti in poroda lahko
natančno spremljali delovanje plodovega srca in aktivnosti maternice. Aparat bo
porodnicam omogočal
gibanje med samim snemanjem in porodom, kar pozitivno vpliva na potek poroda in lažje prenašanje porodnih bolečin, so povedali v
bolnišnici. Kot je ob tem
poudaril predsednik uprave
Gorenjske banke Mario
Henjak, je Gorenjska banka
družbeno odgovorno podjetje, ki z različnimi donatorskimi in sponzorskimi projekti želi prispevati k bolj
kakovostnemu življenjskemu slogu v svojem okolju.
Direktor bolnišnice Janez
Poklukar se je zahvalil za
donacijo. V Splošni bolnišnici Jesenice se sicer letno
rodi okoli 850 otrok.
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Muzejsko-planinska transverzala
Neverjetne gore je naslov skupnega projekta šestih gorenjskih muzejev, v sklopu katerega je nastala tudi Gorenjska muzejsko-planinska transverzala.
Vanjo je vključenih šest muzejev in 23 planinskih vrhov oziroma koč, tudi Golica, Stol in Dovška Baba.

Šest gorenjskih muzejev
(Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, Gorenjski muzej, Loški
muzej, Medobčinski muzej
Kamnik, Tržiški muzej in
Čebelarski muzej – Muzeji
radovljiške občine) se je
združilo v skupnem projektu, ki so ga poimenovali Neverjetne gore. V vsakem muzeju so pripravili zanimivo
razstavo, v kateri prikazujejo
presežke, zgodbe in predmete, povezane z gorami, je dejala Irena Lačen Benedičič,
direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice, ki je koordinator projekta.

Šest muzejev,
šest razstav
Gornjesavski muzej Jesenice je tako v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravil razstavo Planinski raj, v kateri je prikazano,
kaj je bil planinski raj nekoč
in kaj je danes.
Razstavo v Kamniku so naslovili Na planincah luštno
biti in govori o najvišje ležeči visokogorski pašni planini Veliki planini.
Loški muzej je v središče pozornosti postavil Lubnik in
poselitev gore v arheoloških
obdobjih, razstava nosi naslov Lubnik – gora velikanov.

»Cilj projekta je spodbujanje spoštovanja
naravne in kulturne dediščine na drugačen,
aktiven, zanimiv način. Vabljeni posamezniki,
družine, pohodniki, planinci in vsi, ki vas veseli
gibanje in raziskovanje tako v muzejih kot v
naravi,« vabijo organizatorji projekta. Družine,
ki se bodo podale po transverzali, bodo za 17
evrov dobile družinsko vstopnico za obisk vseh
šestih muzejev in vodnik Neverjetne gore. V
vodniku so opisane planinske poti do 23 vrhov
oziroma planinskih koč od Mojstrane do
Kamnika, predstavljene pa so tudi razstave o
presežkih gora v muzejih.

V Kranju so pripravili fotografsko razstavo o Kranjčanih na Everestu, v Tržiču so
v ospredje postavili tradicijo
smučanja in razstavo poimenovali Smučanje je raj na
zemlji. V Radovljici so pozornost namenili najvišje
ležeči plemenilni postaji v
visokogorju, razstava nosi
naslov Kranjska sivka je
naša naravna dediščina.

V muzeje »čez hribe« po
transverzali
V sklopu projekta je nastala
tudi Gorenjska muzejsko-planinska transverzala, v katero je vključen ogled omenjenih šestih muzejev in
vzpon na 23 planinskih vrhov oziroma planinskih koč.
Zasnovala jo je Jelena Justin,
ki je povedala, da s transverzalo "muzeje povežemo čez
hribe". Trudila se je, da bi
bila pot primerna za vse,
vključila je vzpone na Dovško Babo, Golico, Stol, Zelenico, Roblek, Prevalo, Dobrčo, Kriško goro, Tolsti vrh,
Storžič, Srednji vrh, Cjanovco, Sv. Jakob, Kokrsko sedlo,
Kalško goro, Kalški greben,
Vrh Korena, Košutno, Veliko
planino, Jošt, Križno Goro in
Lubnik. V transverzalo je
vključen tudi obisk šestih
muzejev. Pohodniki naj bi

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Srce projekta je vodnik Neverjetne gore, izdelali pa so tudi čaj, magnetke in sledljivčke.
transverzalo (v celoti ali deloma, lahko bodo obiskali tudi
samo muzeje) prehodili v
letu dnu, pri tem pa zbirali
žige vrhov, postojank in muzejev in vpisovali gesla v knjižico oziroma vodnik.
Ob koncu bodo prejeli eno
od privlačnih nagrad, glavno
nagrado prispeva Veriga Lesce (nahrbtnik, dereze,
kapo, rokavice), knjižne nagrade prispeva Planinska
zveza Slovenije, sicer pa so
posebej za to priložnost iz-

Bojan Dornik - Fonza,
vsestranski upokojenec
Janko Rabič

Poznava se že zelo dolgo, ta
čas lahko meriva v desetletjih. Bojan Dornik, star 67
let, s Kočne, mnogim znan
tudi kot Fonza, je od mladih
let vsestransko dejaven, vedno v gibanju, za akcijo, za
stvar. Čeprav z grenko izkušnjo iz mladosti, ko ni po
svoji krivdi postal invalid, je
našel pot, ki je prava, mu prinaša zadovoljstvo in uresničevanje ciljev. Širšemu krogu ljudi, predvsem ljubiteljem gledališča, je znan po
več kot polstoletni zvestobi
ljubiteljski igri v Gledališču
Toneta Čufarja na Jesenicah.
Je nepogrešljiv pri aktivnostih v krajevni skupnosti
Blejska Dobrava, pri Športno-kulturnem društvu
Obranca, recitator na prireditvah ... pa še kaj bi se našlo.
Tako pri igrah kot pri recitacijah pride do izraza njegov
močan in prodoren glas.
Zgodb o igranju v gledališču
je verjetno za zajeten roman,
zraven pa še prigod, ki vse
niti niso za širšo objavo. »Že
kot otrok sem rad hodil gledat predstave in želja po igranju se mi je uresničila,« da-

Geolov: iskanje skritih
zakladov z GPS-om
V tem času bo potekal tudi
geolov od muzeja do muzeja,
od gore do gore. Geolov je zabavna igra iskanja skritih zakladov s pomočjo satelitske
navigacije GPS. V muzejih in
na nekaterih vrhovih bodo
postavljene posebne škatlice,
ki jih bodo iskali "geolovci".

Ustvarjalci

Bojan Dorn - Fonza je ljubiteljski igralec v Gledališču
Toneta Čufarja, nepogrešljiv pri aktivnostih v krajevni
skupnosti Blejska Dobrava, pri Športno-kulturnem društvu
Obranca, je recitator na prireditvah ...
nes pravi Bojan. »Nabralo se
je kar več kot štirideset vlog v
številnih predstavah, ki smo
jih igrali. Najljubša vloga?
Kar težko se je odločiti. Morda Smrt predsednika hišnega sveta iz leta 1981, ko sem
igral skupaj s Francijem Koširjem, pa leta 2002 Veliki
manevri v tesnih ulicah in
seveda velika uspešnica gledališča Kralj Artur in sveti
gral v letu 2006.«

delali tudi magnetke in čaj
Neverjetne gore.

Igra na odru je del njegovega
življenja; ali igra tudi sicer,
na ulici, doma? »To pa ne,«
energično zavrne takšna namigovanja. Zna pa biti hudomušen, zabaven, družbe
mu skorajda nikoli ne manjka. Je pokončen in zaveden
državljan, to izkazuje z besedami in dejanji. Večino delovne dobe je delal v nekdanji Železarni kot delovodja,
vedno pa je uspel ob družini

časa

najti čas za ljubiteljsko igranje in delo za širšo družbeno
korist. Zakaj ta zavzetost,
energija, volja?
»Delam za družbeno dobro,
za blaginjo kraja. V svetu
krajevne skupnosti Blejska
Dobrava sem že kar okoli trideset let, le en mandat, mislim, da nisem bil član. Ko te
ljudje izvolijo, pomeni, da je
treba delati, se izkazati. Največje zadovoljstvo je, ko nekaj dosežeš. Sem kar vztrajen, tudi besedo povzdignem, če je treba. Sedaj sem
pristal še na en mandat v
svetu krajevne skupnosti,
ker bomo na Kočni dobili
pločnik in kanalizacijo. Smo
vztrajni, kljub oviram ne popuščamo, po domače rečeno
'rinemo naprej'.«
Bojan veliko časa namenja
delu Športno-kulturnega
društva Obranca, kjer je sedaj dobro desetletje tudi
predsednik. Zraven je pri
prireditvah, otroških tekmovanjih, akcijah, vsakoletnem
novoletnem pohodu na Babo
nad Kočno. Za lepo gesto je
poskrbel po smrti Majde Rebernik, ki je bila tudi predse-

Pri nas se z geolovom ukvarja
dva tisoč ljudi, prihaja pa tudi
veliko geolovcev iz tujine, zlasti poleti. Igra je del mednarodne igre Geocaching, je
povedal predsednik slovenskega društva Igor Čabrian.
Posebej za projekt Neverjetne
gore so izdelali sledljivčke, to
je trikotne ploščice s kodo, ki
jih udeleženci lahko pustijo
na določeni točki, tam jih vzame naslednji sodelujoči in
sledljivčki tako potujejo po
svetu, je povedal Čabrian.

(11.

del)

dnica društva. Njeni verzi so
segali do srca. Bil je pobudnik za izdajo zbirke njenih
pesmi. »Ko je bila že bolna,
mi je izrazila željo, da bi jih
izdala v zbirki. Leto po smrti
smo to skupaj z drugimi uresničili z zbirko njenih pesmi
Pot do srca. Naletela je na
lep odziv in že kar pošla.«
Kot upokojenec Bojan sodi v
skupino tistih, ki navadno
nimajo časa. »Včasih sem
dejal, da je mesec dolg, danes pa pravim, da je leto
prekratko. Ko smo bili mladi, smo se radi zabavali in si
kaj privoščili. Pa je hitro
zmanjkalo denarja, mesec
pa je bil potem dolg. Danes
pa se kar dogaja, leto je naenkrat naokrog.« In kako
vse usklajuje z družino?
»Žena Marija me pri tem
podpira.« Zraven prišepne,
da to ni za objavo, vendar da
se je po tolikih letih tudi že
navadila, da temu ne nasprotuje več. »Je pa doma
vedno pestro in veselo. Imava štiri vnukinje in dva pravnuka. Predvsem mlajšim
rad pomagam, jih peljem v
šolo pa na različne krožke.«
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Mladi
Počitnice na kmetiji Smolej - Uric
Na kmetiji Smolej - Uric v Planini pod Golico tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami pripravljajo počitnice na kmetiji. Namenjene so otrokom med petim in petnajstim letom
starosti, potekale pa bodo vseh deset počitniških tednov, v
petdnevnih terminih (od ponedeljka do petka). Prvi termin
se začne že 22. junija. Otroci lahko na kmetiji preživijo
dopoldneve, lahko ostanejo ves dan, na kmetiji pa lahko
tudi prespijo. Kot je dejal gospodar kmetije Miha Smolej,
počitnice, na katerih otroci spoznavajo življenje na kmetiji,
organizirajo že sedmo leto zapored, vedno pa so dobro obiskane. Otroci dan preživijo v stiku z domačimi živalmi (na
kmetiji gojijo domače avtohtone pasme), se jih učijo hraniti,
skrbeti zanje, poseben poudarek pa je tudi na jahanju konj.
Podajo se na izlet s konji in kočijo, se učijo peči kruh in
piškote na tradicionalen način, ustvarjajo v ustvarjalnih
delavnicah ...

Otroci na počitnicah spoznavajo življenje na kmetiji,
naučijo se tudi jahanja.

Predstavitev streljanja z možnarji in kope
V okviru sodelovanja z društvi, katerih člani so tudi učenci,
sta člana KD Možnar Koroška Bela Črt Laharnar in Bor Plasin na igrišču Osnovne šole Koroška Bela pripravila predstavitev dveh zanimivih običajev: streljanja z možnarji in priprave kope ter kuhanja oglja. Predstavitev je potekala na igrišču šole, udeležili so se je tudi otroci iz vrtca. Že dan prej pa
je bila predstavitev tudi za učence in otroke iz vrtca na Blejski Dobravi. Na šoli in v vrtcu so se posebej razveselili oglja,
ki so ga člani KD Možnar letos skuhali v posebni mini kopi.
Oglje bodo uporabili pri likovnem pouku.

Palačinke v naravi
Sedeminštirideset mladih se je podalo na odpravo MEPI od Dovjega do Tržiča.
Urša Peternel
Med 17. in 20. majem je v
okolici Jesenic potekala tradicionalna vseslovenska
odprava MEPI (mednarodno priznanje za mlade). Na
pot od Dovjega do Tržiča se
je podalo 47 mladih iz vse
Slovenije, tudi dve skupini z
Gimnazije Jesenice. Pot je
potekala od Dovjega oziroma Jesenic do Planine pod
Golico, Javorniškega Rovta,
Završnice do Begunj na
Dobrčo, zaključek pa je bil v
Tržiču. Celotna trasa je bila
dolga 75 kilometrov, udeleženci na bronasti stopnji so
opravili dvodnevno odpravo,
srebrniki tridnevno in zlatniki kar štiridnevno.
Kot je povedala koordinatorka MEPI na Gimnaziji Jesenice Andreja Kosem - Dvoršak, v času odprave mlade z
razdalje spremljajo spremljevalci – mentorji in inštruktorji odprav. Skupine, ki
štejejo med štiri in sedem
članov, morajo vse, kar v
času odprave potrebujejo,
nositi s seboj in si vsak dan
skuhati topel obrok na plinskih gorilnikih. Poleg tega
morajo zelo dobro obvladati
orientacijo s kompasom in
zemljevidom in topografijo,
saj morajo prečkati vse kontrolne točke do cilja.
"MEPI odprava je zaključna
faza vsake stopnje: bronaste,
srebrne in zlate in je rezultat dolgotrajnih in rednih
priprav in treningov iz orientacije, topografije, prve
pomoči, bivanja in kuhanja
v naravi in kondicijskih treningov. Vsaka ekipa na
odpravi je samozadostna,
saj v času odprave udeleženci ne smejo v trgovino ali
gostinski lokal, kar pomeni,
da vso hrano, opremo za

Trasa je bila speljana izven naselij, po gozdnih poteh in stezah.

Mladi morajo vso hrano, opremo za kuhanje in šotore nositi s seboj. Zadišalo je celo po
palačinkah ...
kuhanje in šotore nosijo s
seboj. Trase so speljane
izven naselij, največkrat po
gozdnih poteh in stezah.
Vsaka odprava ima tudi
namen in cilj, ki si ga ekipa

izbere že ob načrtovanju
odprave. Ob koncu pa mora
pripraviti predstavitev
odprave za starše, sošolce,
učitelje ... Na letošnji odpravi nam vreme ni bilo najbolj

naklonjeno, a so kljub temu
prav vse skupine odpravo
uspešno zaključile. Zadovoljstvo in veselje sta bila
nepopisna," je povedala
Andreja Kosem - Dvoršak.

Za najmlajše v prometu
Člana KD Možnar Koroška Bela Črt Laharnar in Bor Plasin
sta pripravila predstavitev streljanja z možnarji in priprave
kope.

Mladi ustvarjalci na Torkarjevi likovni koloniji
Na Osnovni šoli Koroška Bela je potekala že deseta Torkarjeva likovna kolonija. V nacionalnem projektu sodelujejo
učenci UNESCO šol in bližnjih šol, ki ustvarjajo v delavnicah
na prostem v kategorijah slikanje krajine, risanje kulturne
dediščine kraja Koroška Bela in kiparstvo. Letošnja tematika
je bila 'poteze kraja Koroška Bela v svetlobi in senci'. Med
sprehodom po kraju so si udeleženci izbrali likovni motiv in
ga upodobili. Na koncu žirija izbere dela iz vsake delavnice
in jih nagradi. Letos sta Torkarjevo plaketo prejeli Maruša
Bregar z OŠ Križe za kiparsko delo Drevo in Una Pilipović z
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice za risbo Vodnjak v vasi in
okolica. Posebni priznanji za dovršeni likovni deli sta prejeli
Zoja Šporn in Maja Zupan z OŠ Koroška Bela. V kategoriji
risanje je komisija za najboljše izbrala risbo Okno Jerneja
Oraniča z OŠ Križe, v kategoriji slikanje sliko Hane Nušinović z OŠ Koroška Bela z naslovom Rumeni dežnik pred portalom, v kategoriji kiparstvo pa kip Odprta vrata avtorja
Dejana Stankovića z OŠ Koroška Bela. Vsa dela so tudi razstavljena na oknih starega dela šole.

Urša Peternel
Na Osnovni šoli Toneta
Čufarja je potekalo medobčinsko tekmovanje Kaj veš o
prometu?, ki ga je organiziral Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
(SPV) Občine Jesenice v
sodelovanju z Osnovno šolo
Toneta Čufarja Jesenice.
Tekmovanje je ena izmed
tradicionalnih preventivnih
akcij za kolesarje, ki se začne v osnovnih šolah ter
poteka vse do državne ravni.
Na tekmovanju so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda,
in sicer iz OŠ 16. decembra
Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ
Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, OŠ
Toneta Čufarja Jesenice in
OŠ Žirovnica. Učenci so se

Najboljši na tekmovanju Kaj veš o prometu s
predsednikom SPV Občine Jesenice Alešem Koželjem in
jeseniškim županom Blažem Račičem
pomerili v poznavanju cestnoprometnih predpisov,
vožnji po mestnih cestah in
spretnostni vožnji na poli-

gonu. Prvo in drugo mesto
sta zasedla Florijan Lužnik
in Matic Škrjanc iz OŠ Žirovnica, tretje pa Matej Kovač

iz OŠ 16. decembra Mojstrana. Najboljši tekmovalec
Florijan Lužnik se je udeležil tudi državnega tekmovanja v Mislinji.
Za otroke četrtih razredov
osnovnih šol in za starejše
skupine otrok iz vrtcev v
občini Jesenice pa je SPV
pripravil izobraževalno
nagradno igro Bistro glavo
varuje čelada ter nagradno
igro Varni v prometu. Na ta
način so želeli opozoriti na
pomen uporabe zaščitnih
kolesarskih čelad in obvezne opreme za kolo, kot je
zvonec, luči, svetleči odbojniki, brezhibne zavore ...
Otroci so na tekmovanju
sodelovali s svojimi risbicami, najboljše avtorje pa so
nagradili, prejeli so kolesarske čelade in druge praktične nagrade.
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Praznično v Krmi
Obeležili so šestdesetletnico Kovinarske koče, praznovanje pa so združili s srečanjem gorenjskih
planincev in devetdesetletnico sosednjega Planinskega društva Gorje.

Jesenice - -Lesce
JESENICE
LESCE

Janko Rabič

LIBERTY ŽE OD 69 EUR ZA EN

Pri Kovinarski koči v Krmi je bilo zadnjo majsko nedeljo živahno. / Foto: Marjana Ahačič
125 članov, predvsem železarjev, postavilo novo kočo
in pri tem opravilo pet tisoč
prostovoljnih ur. Kočo, ki je
potem doživela več obnov in
izboljšav, planinci v slikoviti
triglavski dolini vedno radi
obiskujejo.

Na srečanju so priznanje podelili dvema od takratnih graditeljev: Mirku Podlipniku in
Borisu Lazarju ter gospodarjem in drugim aktivnim članom ter sodelavcem društva.
Prejeli so jih: Jože Skušek,
Franc Korošec, Anton Kavčič,

AAKKCCIJIJSSKKEEUUGGOODDNNOOSSTTII
ZA

Brezpla~ni pregledi
vida že 30 let.

Marias Diner, Karawakenrast GmbH, Karawankenrast 1,
A-9232 Rožek / Rosegg

1.500 €

SAMO DO KONCA

Anton Konič, Anton Demšar,
Anton Dremelj, Zvone Tavčar, Andraž Hrastar, Fehrudin Ključanin, Marjan Čadež
in Andrejka Noč. Priznanje
sta prejela tudi sedanja oskrbnika koče Damjana in Goran
Markuš.

OPTIKA BERCE D.O.O., TITOVA 50, JESENICE

Pri Planinskem društvu Javornik - Koroška Bela je bil
uvod v letošnjo poletno sezono na njihovih treh postojankah praznično obarvan. V
nedeljo, 26. maja, so na Zasipški planini v dolini Krma
obeležili šestdesetletnico izgradnje Kovinarske koče.
Združili so jo s srečanjem
gorenjskih planincev in devetdesetletnico sosednjega
Planinskega društva Gorje.
Predsednica PD Javornik Koroška Bela Olga Oven je v
pozdravnih besedah spomnila na izjemno zgodbo,
ki so jo spisali takratni graditelji. Z velikim zanosom
in navdušenjem so se lotili
obsežnega dela. Društvo je
odkupilo gradbeni material
porušenega Zoisovega gradu v Trebežu in ga s tovornjaki prepeljalo v Krmo. V
rekordnih treh mesecih je

Jesenice, T: 04 586 24 16 • Lesce, T: 04 531 89 34

Ker povečujemo naš kolektiv, iščemo nove sodelavce (moške/ženske) za 40 ur
oziroma 5 dni na teden, in sicer za jutranjo (6.00–14.30) ali popoldansko
izmeno (14.30–22.30). Prosti dnevi so po dogovoru, hrana in pijača sta brezplačni.
Plača je lahko tudi višja, odvisno od izobrazbe.

JUNIJA

KUHAR (1650 EUR bruto)
MLADI KUHAR (1600 EUR bruto)
POMOČ V KUHINJI (1540 EUR bruto)
POMIVALEC (1540 EUR bruto)
BLAGAJNIK (1650 EUR bruto)
Delali boste na avtocesti A11 Beljak–Karavanke – v restavraciji z ameriškim stilom
petdesetih let z rokenrolom, burgerji, picami, v mladem, dinamičnem kolektivu.
Svoje prošnje pošljite na elektronski naslov
stop@mariasdiner.at ali pokličite na gsm: 0043 664/259 88 08 (g. Horst Alberer).
Veselimo se vaših prošenj.

14.950 €

*

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-8,2 l/100km in 119-185 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,0073-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00033-0,00094g/km, število delcev: 0,0113-3,16 E11/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. Vse
nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in
emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Akcija velja do 30.6.2019. Do akcijski ugodnosti (Magna kartica v vrednosti 500 eur + komplet zimskih pnevmatik na platiščih v vrednosti 1.000 eur)
so upravičeni tisti kupci novih vozil, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.
*Cena velja za model Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Comfort.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

Sudrast Dreilenderecke GmbH, A2 Autobahn 4,
9601 Poklošter / Arnoldstein
Ker povečujemo naš kolektiv, iščemo nove sodelavce (moške/ženske) za 40 ur
oziroma 5 dni na teden, in sicer za jutranjo (6.00–14.30) ali popoldansko
izmeno (14.30–22.30). Prosti dnevi so po dogovoru, hrana in pijača sta brezplačni.
Plača je lahko tudi višja, odvisno od izobrazbe.
KUHAR (1650 EUR bruto)
SLAŠČIČAR (1650 EUR bruto)
POMOČNIK V STREŽBI (1600 EUR bruto, brez ustrezne izobrazbe 1540 EUR)
Delali boste na avtocesti A2 – v restavraciji z standardno kuhinjo, v mladem,
dinamičnem kolektivu.
Svoje prošnje pošljite na elektronski naslov
guenther.steiner@suedrats.at ali pokličite na gsm: 0043 4255/33 33.

KARAWANKENRAST GMBH, A 2 SÜDAUTOBAHN 4, ARNOLDSTEIN

ŽE OD
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Poletje na Stari
Savi 2019
Urša Peternel
V torek se je začel niz
dogodkov v sklopu Poletja
na Stari Savi 2019. Tako so
v Kolpernu odprli medinstitucionalno razstavo Kako so
se na Jesenice včasih priseljevali, ki je skupni projekt
Ljudske univerze Jesenice,
Občinske knjižnice Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice. V sredo je potekal koncert komornih
zasedb Glasbene šole Jesenice, včeraj pa se je na baletni predstavi predstavilo več
kot sto baletk in baletnikov
baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice. Danes, v
petek, je na vrsti gledališko
popoldne z otroško predstavo Zadeva Kozel.
V soboto, 15. junija, sledi
Poletna muzejska noč, ki se
bo začela ob 20. uri s potopisnim predavanjem pod zve-

zdami, se ob 21. uri nadaljevala s predstavijo razstave
Kako so se na Jesenice včasih priseljevali, ob 21.30 pa
se bo začel koncert skupine
Mambo Kings.
Tudi to poletje bodo v banketni dvorani Kolperna
potekale Torkove kinoteke,
letos že deseto leto zapored.
Vsak poletni torek ob 20. uri
pripravljajo projekcijo filmov, ki jih bodo z anketo
izbrali gledalci (glasovanje
na spletni strani Gornjesavskega muzeja Jesenice še
poteka, gledalci lahko izbirajo med štiridesetimi ponujenimi filmi). V juliju in avgustu se bo zvrstilo osem filmov, za filmske sladokusce
pa ob deseti obletnici obljubljajo še posebno poslastico.
Prireditve koordinira Gornjesavski muzej Jesenice,
sofinancira pa Občina Jesenice.

Velik uspeh balinarjev in balinark DU Jesenice
Člani Društva upokojencev (DU) Jesenice so bili na baliniščih v Bazi organizatorji pokrajinskega prvenstva v balinanju.
Nastopilo je 17 moških in 12 ženskih ekip gorenjskih društev
upokojencev. Pri moških je naslov gorenjskega prvaka osvojila ekipa DU Jesenice v postavi Milan Rijavec, Jože Domevščik, Ibrahim Mijezinović, Janez Šušteršič in Vojko Božič.
Druga je bila ekipa DU Komenda in tretja ekipa DU Škofja
Loka. Ekipa DU Javornik - Koroška Bela je zasedla osmo
mesto. Pri ženskah je zmagala ekipa DU Kranj, druga je bila
ekipa DU Jesenice in tretja ekipa DU Kamnik. DU Jesenice
je osvojilo tudi prehodni pokal Pokrajinske zveze Društev
upokojencev Gorenjske. Za uspeh so bile z drugim mestom
zaslužne članice ženske ekipe Ana Langus, Jožica Mavsar,
Sonja Srna, Albina Fülle in Vera Rozman.

Drugačna zgodba
o času osamosvojitve
Svoj avtobiografski roman z naslovom Heroji nekega trenutka je predstavil Tomaž Klinar.
Andraž Sodja
Tomaža Klinarja bralci poznajo kot uspešnega rejca
kuncev, avtorja strokovnih
knjig s področja reje malih
živali, pa tudi kot pesnika,
ne nazadnje pa tudi vojaka,
podpolkovnika Slovenske
vojske. Zdaj pa je napisal
svoj prvi roman, ki predstavlja drugačen pogled na
prelomni čas slovenskega
osamosvajanja. Knjiga
Heroji nekega trenutka je
avtobiografski roman o
avtorjevem služenju vojaškega roka v Mariboru med
oktobrom 1990 in obdobjem osamosvojitve, junija
in julija 1991, skozi oči
dvajsetletnega nabornika,
zadnje generacije slovenskih vojakov v Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bil
skupaj s štirimi prijatelji in
drugimi sotrpini na enoletnem služenju vojaškega
roka udeležen v prelomnem
dogajanju leta 1991; o notranjih dilemah, ko so se kot
Slovenci praktično čez noč
znašli na strani nasprotne

Petnajst mavričnih
pomladi
Ženski pevski zbor Mavrica
vabi na jubilejni koncert ob
petnajstletnici delovanja z
naslovom Petnajst mavričnih pomladi. Koncert bo
danes, v petek, ob 19. uri v
dvorani Kolpern na Stari
Savi. Vstop je prost.

Recital Zale Zarje
Mesec
Danes, v petek, ob 18.30 bo
v Glasbeni šoli Jesenice recital harmonikarke Zale Zarje
Mesec.

Ženska ekipa DU Jesenice je zasedla drugo mesto.

MUZIČARNA
GLASBENA ŠOLA KLEMENA TORKARJA

vpis v šolsko leto
2019/20

ZAVOD MUZIČARNA, PODHOM 64 B, ZGORNJE GORJE

PETJE / klasika, pop, jazz, muzikal, narodno-zabavna
KITARA / klasična, električna in bas kitara
HARMONIKA / klavirska in diatonična
KLAVIR
informacije in cenik: www.muzicarna.com
kontakt: klemen.torkar@gmail.com, 041 607 451
Podhom 64b, 4247 Zgornje Gorje

Ob

ino.

ust na celoletno šoln

ejmete 5% pop
vpisu do 15. julija pr

Tomaž Klinar v pogovoru z Rino Klinar na predstavitvi knjige v Mojstrani
vojaške sile, begu na Slovensko stran in vrsti drugih
dogodivščin, ki jih je avtor s
prijatelji doživel in preživel
ob rojstvu samostojne Slovenije.
Pogovor ob predstavitvi
knjige v Slovenskem pla-

ninskem muzeju, ki ga je
pred polno dvorano muzeja
vodila Rina Klinar, je bil
nabit s čustvi, saj so se srečali tudi nekdanji vojaški
sotrpini, katerih zgodbo
opisuje roman, ki so skozi
svoja individualna dejanja,

usmerjena v preživetje in
varno vrnitev domov, postali, kot pravi Tomaž Klinar,
heroji nekega trenutka.
Knjigo bodo v sredo, 12.
junija, ob 19.30 predstavili
tudi v Občinski knjižnici
Jesenice.

Ideja dijakov: počitniške
hišice iz odpadnih sveč
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je v sodelovanju z
RAGOR-jem raziskovala družbeno odgovornost jeseniškega podjetja
Plastkom.
Maša Likosar
Jeseniško podjetje Plastkom
se ukvarja s predelavo plastike iz odpadnih sveč. Reciklaža je zelo družbeno odgovorna panoga in Plastkom je
edino podjetje v Sloveniji, ki
se ukvarja prav s tako predelavo, ki pa se zaradi svojih
specifik srečuje z veliko izzivi. Podjetje je predstavilo
svoje izzive, ovire in smernice za bolj odgovorno poslovanje, dijaki pa so za predstavljene probleme s svojimi
predlogi in idejami iskali
rešitve in tako pomagali
podjetjem do boljših in bolj
družbeno odgovornih strategij. Osredotočili so se predvsem na področje varovanje
okolja, na položaj zaposlenih in na izboljšanje odnosov med podjetjem in lokalno skupnostjo, podjetje so
tudi obiskali in si ogledali
postopek predelave sveč.

Izvirne ideje dijakov
Novembra lani so dijaki
predstavili idejne rešitve za

bolj uspešno integracijo
izbranega podjetja v družbeno odgovorni svet. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali
Mojca Korbar, direktorica
podjetja Plastkom, Anita
Hrast, direktorica Inštituta
za razvoj družbene odgovornosti, in Stevo Ščavničar,
tedanji direktor RAGOR-ja,
je ocenila izvirnost njihovih
idej, uporabno vrednost teh
idej za samo podjetje, v
kolikšni meri so dijaki upoštevali pomen varstva okolja
in interese zaposlenih ter
kakšne so njihove zamisli za
izboljšanje sodelovanja tega
podjetja z lokalno skupnostjo. Zmagala je skupina, ki
je predlagala idejo o izgradnji plastičnih počitniških
hišic, ki bi jih Plastkom lahko gradil iz predelane plastike.
Maja letos so v okviru omenjenega projekta na radovljiški šoli pripravili še dogodek, ki se ga je udeležil tudi
župan Občine Jesenice Blaž
Račič. Gostje različnih gospodarskih, družbenih, izob-

raževalnih in političnih profilov so predstavili dobre
prakse in razpravljali o vprašanjih, kaj je družbena
odgovornost, kako jo razlaga
politika, kako jo razumejo in
v praksi udejanjajo slovenski podjetniki, kako jo v
vzgoji in izobraževanju
predstaviti mladostnikom,
da bodo tudi sami začutili
svoj del odgovornosti do
družbe.

Še šoli iz Italije in Avstrije
V programu Erasmus+ in
projektu CSR in CLASS sta
poleg slovenske šole sodelovali še šoli in razvojni agenciji iz Italije in Avstrije. Projekt je trenutno že v zaključni fazi, so pa partnerji v
nekoliko razširjeni zasedbi
že oddali tudi novo prijavo,
in če bo uspešna, bodo temo
družbene odgovornosti v
podjetništvu lahko preko
dijakov in podjetij še naprej
izpostavljali in o njeni
pomembnosti izobraževali
ter opozarjali tako mlade kot
javnost nasploh.
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Najlepši je samojed
Glamorous Jazz
Na vadbišču kinološkega društva Fido Hrušica je
bila dvajseta mednarodna razstava psov Cac
Hrušica 2019.
Andraž Sodja
Kinološko društvo Fido
Hrušica vsako leto konec
maja prireja tradicionalno
mednarodno razstavo pasemskih psov CAC Hrušica,
ki so jo letos izvedli že dvajsetič. Kot je povedala predstavnica KD Fido Hrušica
Renata Bok Zelenjak, se je
razstave letos udeležilo 318
psov iz 12 držav, skupno pa
so bile zastopane kar 104
različne pasme psov. Organizatorji so z udeležbo zadovoljni, še posebej glede na
pester nabor držav, od koder
so prišli razstavljavci, kar

kaže, da se je razstava na
Hrušici dodobra zasidrala v
koledar mednarodnih pasjih
razstav. Posebej pa razveseljuje tudi uspeh domačih
vzrediteljev, saj sta drugo in
tretje mesto zasedli Jeseniški vzrediteljici, in sicer Tatjana Klinar iz Planine pod
Golico z irskim setrom
Hexa izpod Belšce, drugo
mesto je zasedla vzrediteljica Mateja Kovač z Jesenic s
kraljevim kodrom Kraljevi
Dvor Dreamcatcher Dreamy
in prvo mesto Matejka Celarc Perčič s samojedom
Glamorous Jazz Carpathian
White Smile.

Štirinožni zmagovalci razstave na Hrušici

Dokončanje ureditve
vaškega jedra

Posebna hiša na Javorniku
Na Slovenskem Javorniku so postavili prvo skoraj ničenergijsko, 'pametno' MultiComfort individualno
stanovanjsko hišo.
Urša Peternel
Na Slovenskem Javorniku je
zrasla posebna enostanovanjska hiša, prva v Sloveniji,
ki nosi naziv skoraj ničenergijska Multicomfort hiša.
Gre za montažno hišo, pri
kateri sta moči združili podjetji Lumar in Saint-Gobain.
Lastniki hiše – mlad par z
dojenčkom – v njej živijo od
julija lani, kot pravijo, pa je
bivanje zelo prijetno. Ker je
hiša montažna, je bila zgrajena v nekaj mesecih; temeljno
ploščo so začeli postavljati
novembra predlani, samo
hišo pa februarja lani. Stene
so postavili v treh dneh, potem so sledila notranja dela,
objekt pa je bil dokončan v
začetku julija lani. Prav hitrost gradnje je bil eden od
razlogov, zakaj sta se lastnika
odločila za montažno hišo.
Poleg tega so po njunih besedah montažne hiše bolj fleksibilne, imajo tanjše stene
kot zidane, v njih pa je izkoriščen vsak kotiček.
Hiša meri 150 kvadratnih
metrov, ima dve polni etaži,
podstrešje, balkon in teraso.
V spodnji etaži so jedilnica,
kuhinja, kabinet, kopalnica
in velik osrednji prostor z
dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. V zgornji etaži so štiri
sobe, kopalnica in pralnica
ter dostop na podstrešje.
Hišo ogrevajo in hladijo s pomočjo toplotne črpalke, po
besedah lastnikov pa je bilo
čez zimo vedno dovolj toplo,
čeprav ni radiatorjev ali drugih vidnih virov. Hiša je tudi
zelo svetla, dnevna svetloba
prehaja skozi velika steklena
okna s troslojno zasteklitvijo.

In kakšni so bili stroški gradnje? Kvadratni
meter (glede na Lumarjevo spletno stran) stane
tisoč evrov, pri čemer lastnika pravita, da ju je
hiša stala toliko, kot bi morala odšteti za
dvosobno stanovanje v prestolnici. Je pa res, da
sta parcelo že imela, saj jo je lastnici podarila
babica, ki živi v sosednji hiši. Vnukinji je
odstopila del vrta, parcela pa meri 500
kvadratnih metrov.
Ker ima hiša prezračevalni
sistem, oken sicer ni treba
odpirati, je pa zato v njej ves
čas kakovostni zrak.
Prav v tem, da zagotavlja celovito bivalno ugodje, od zvoka, zraka, dnevne svetlobe,
temperature do energetske
učinkovitosti, je posebnost
Multicomfort hiš. Kot so poudarili na predstavitvi, je
podjetje Lumar na povabilo
multinacionalke Saint-Goba-

in razvilo poseben konstrukcijski sistem ter detajle, koncern Saint-Gobain pa je prispeval napredne rešitve. V
hišo so vgrajeni senzorji, s
katerimi spremljajo parametre bivanja, kot je poraba
energije, ogljikov dioksid in
relativna vlažnost, ki govorijo
o kakovosti bivanja v hiši.
In kako to poteka v praksi?
Kot sta povedala lastnika,
uporabljajo 'pametni' sistem

go4panda. "Poleg samodejnega upravljanja s senčili in
svetili ter alarmnega sistema
v hiši nadzorujemo tudi temperaturo in kvaliteto zraka,
zračno vlažnost, lahko pa tudi
beležimo porabo energije
vseh naprav. Gre za upravljanje z napravami glede na
prednastavljen urnik, denimo
vsak dan se senčila spustijo
petnajst minut po sončnem
zahodu, ali glede na spremembo vrednosti določenih
parametrov. Ko je vključen
alarm, se naključno prižigajo
in ugašajo luči in druge naprave, tako da hiša daje vtis,
da je nekdo doma. Prek aplikacije na telefonu lahko doma
prižgeš luč, tudi če ležiš na
plaži na drugem koncu sveta
..." pravita lastnika. Lahko se
pogovarjajo tudi z obiskovalci, pregledujejo zgodovino
obiskov ali pismonoši povejo,
kje naj pusti paket ...

V naslednjih mesecih bodo na Blejski Dobravi
postavili urbano opremo, poskrbeli za
hortikulturno ureditev in ureditev cestnega
dostopa do trga.
Urša Peternel
Občina Jesenice bo v naslednjih mesecih dokončala
projekt Ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi. Kot
so pojasnili na Občini Jesenice, je bila projektna dokumentacija za ureditev vaškega jedra izdelana leta 2013.
Občini projekta ni uspelo
vključiti v nabor projektov
letnega izvedbenega načrta
LAS Gorenjska košarica v
okviru programa Leader, ki
je bil financiran v okviru
strukturnega sklada EU v
programskem obdobju
2007–2013. Zato je leta 2016
pristopila k ureditvi vaškega
jedra z lastnimi sredstvi.
Dela je nadaljevala tudi v letu
2017. V gradnjo je bilo vloženega veliko prostovoljnega
dela krajanov Blejske Dobrave, lokalnih obrtnikov in
podjetnikov, so poudarili na
Občini Jesenice. Dokončanje projekta so v letu 2017

prijavili na Javni poziv za
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska
košarica. Odločbo o odobritvi sredstev za operacijo Zelene rešitve, katere vodilni
partner je BSC, d. o. o.,
Kranj, so prejeli novembra
lani. Tako bo projekt dokončan s pomočjo finančnih
sredstev v okviru operacije
Zelene rešitve. Projekt obsega postavitev urbane opreme, hortikulturno ureditev
ter ureditev cestnega dostopa do trga.
Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec podjetje Inkaing, d. o. o., iz Ljubljane.
Vrednost projekta znaša
70.000 evrov, delno pa ga
financira Evropska unija iz
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD
– izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Renault MEGANE

Že za

12.490 €

*

5 let podaljšanega jamstva

**

*Cena velja za model Renault Megane Life TCe 100 FAP in že vsebuje redni popust v višini 1.550 €, bonus staro za novo v višini 600 € in dodatni popust v višini 1000 €, ki velja ob nakupu vozila preko Renault Financiranja.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih
nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu 4,4–6,9 l/100 km. Emisije CO2 117–155 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0194–0,077 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00015–0,0007 g/km. Število delcev (x1011): 0,02–1,33.
Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan
Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IME Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Jesenice,
Naslov trgovca v eni vrstici

Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Zanimivosti
SUDOKU jn9

Sudoku s končno rešitvijo

9 6 7 3
8
1
2
8
5
2 9
3 6
1
2
3
1
6
1
6
7
5
9
5
4 3
Sestavil: Cveto Erman

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=N, 2=A, 3=T, 4=Z 5=Č, 6=E, 7=O, 8=I, 9=V), od leve proti
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je IZUČENOST.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je: VZEMITE SI ČAS ZA DOBRO KAVICO. Sponzor je
BAR JAVORNIK, s. p., Božidar Mladenovič, Pot Otmarja
Novaka 8, Slovenski Javornik. Podarjajo pet nagrad: zapitek
v vrednosti 10 evrov. Nagrajenci so: Anica Mokič, Kranj;
Marjan Jambrovič, Radovljica; Slavica Šivic, Jesenice; Albina
Levstik, Loški Potok; Nikolaj Praprotnik, Potoki. Za nagrade
se oglasite v Baru Javornik (veljajo devetdeset dni).

Jagode v kozarcih
Manjši kozarci za vlaganje niso uporabni le za marmelade, džeme in kompote, ampak so zelo
pripravni za posebne sladice. Sladice lahko v njih prej pripravimo, dobro se prepojijo v marinadi, so
bolj okusne in aromatične. V kozarcih za vlaganje in zaprte zdržijo sveže jagode v hladilniku,
neočiščene in nenarezane, do dveh tednov.
Jelka Koselj

Jagodni jogurt

Jagodno-mandljev in
smetanov trojček

Za eno osebo potrebujemo:
10 dag jagod in 1 lonček jogurta ter med po okusu.
Priprava: Jagode operemo,
očistimo in narežemo na
četrtine. Zmešamo jih z
jogurtom in medom. Razdelimo po skodelicah.

(za 6 kozarčkov za vlaganje
s pokročki po ca. 3 dl)
Potrebujemo: 60 dag jagod,
5 žlic rjavega trsnega sladkorja, sok pol limone, 1 sladko
smetano za stepanje (2 dl), 1
trdilec za sladko smetano, 1
vaniljev sladkor, 1 kislo smetano (2 dl), 1 kremni sir mascarpone (25 dag), 5 dag mandljev v lističih in pol žličke
zmletega cimeta.

Čokoladne jagode

Priprava: Jagode operemo,
očistimo in narežemo na
polovice ali četrtine. Od
tega pustimo šest največjih
jagod nerazrezanih za
okras. Razrezane jagode
zmešamo z dvema žlicama
sladkorja in limoninim
sokom. V tej marinadi jih
pustimo 10 minut ali več.

Sladko smetano, ki ji dodamo trdilec, trdo stepemo.
To smetano zmešamo s
kuhalnico še s kremnim
sirom, kislo smetano in tremi žlicami sladkorja. Mandlje v lističih potresemo s
cimetom.

Sponzor križanke je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. OZ VVS Zgornja Gorenjska,
PVD Sever Gorenjska in Občina Jesenice vas vabijo v petek, 21. junija 2019, ob 16. uri na tradicionalno srečanje na Kara
vanškem platoju na Hrušici, v spomin na dogodke v času osamosvajanja Slovenije in dan državnosti. Za naše reševalce
križanke so pripravili tri knjižne nagrade, ki jih bodo nagrajenci prejeli po pošti.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

POJEM IZ
OPTIKE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

ŠTULA,
IZBOČEN
DEL
KLOBUKA

GODEC,
MUZIKANT

MESTO V
EVROPSKEM
DELU RUSIJE
BLIZU UFE

V kozarce nalagamo izmenično: kremo, jagode in mandlje. Na vrhu kozarca naj bo
krema in v njej jagoda za
okras. Kozarce zapremo s
pokrovčki in postavimo v
hladilnik. Z njimi lahko postrežemo tudi drugi dan.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 17. junija 2019, na Go
renjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni
nabiralnik.

KEMIJSKI
ZNAK ZA
RENIJ

2

IZDELOVALEC
ALI PRODAJALEC
VOSKA

50 LET OD
FRANCOSKI
USTANOREVOLUCIOVITVE TERI- NAR (JEAN
TORIALNE
PAUL,
OBRAMBE
1743-1793)
POSTAVEN,
PRAVI MOŠKI
(SLENG.)
REGISTRACIJA

KDOR, KAJ
IZPOLNJUJE,
IZVAJA

NEKDANJA
PRESTOLNICA
JAPONSKE
STARI
ATA

ZDRAVILO V
OBLIKI
PLOŠČICE
DRUGO IME
ZA SKUŠO

15

IME BALERINE MLAKAR
AFRIŠKA
ANTILOPA,
IMPALA

ROKOVSKI
ŽANR IZ ČRK
KNAP

VABLJENI NA
PLATO KARAVANKE IN
NAŠE VRSTE
OZVVS

VRSTNI
RED
ODDAJ

POKRAJINA V
VOJVODINA

HEBREJSKO
ŽENSKO IME

PREDMET
ČAŠČEN
PO
BOŽJE

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ERBIJ

11

UMIK JLA
IN ZVEZNE
MILICE IZ
MEJNEGA
PREHOA
ZADETEK PRI
KOŠARKI
AVOTMOB.
OZNAKA
DUBROVNIKA

BRENKALO
NA ŠEST
STRUN

AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA OB
PACIFIKU

PAKISTANSKI
OPOZICIJSKI
POLITIK,
PREMIER
(NAVAZ)

12

STRUPENA
SNOV V
RASTLINI
MESTO NA
JUGU FINSKE

OGRAJEN
PROSTOR
ZA DIVJE
ŽIVALI
MEŠANA
SOLATA
RISBA,
SKICA

NASTOP V
PARADI,
KORAKANJE
OLIVER
HARDY

EVANGELIČAN

FURNIR
(REDKO)

DEL
HARMONIKE

NORDIJSKI
BOG
MORJA
TANJA
ŽAGAR

DELITEV
TOČKE
PRI ŠAHU
PRIPRAVA ZA
ODSTRANJEVANJE
DELCEV
ENKRATEN
SPREJEM
ZRAKA V
PLJUČA

SLOVARČEK:

NAJVIŠJI
VZOR
SMOTER
LEV
TOLSTOJ

9

NEKDANJA
SLO. TRGOVSKA SKUPINA
GLEDALIŠKO
PRIZORIŠČE

NAŠ
ŠPORTNI
NOVINAR
(ANDREJ)

GLEDALIŠKA
BURKA
ZAKON V
BRITANIJI
IN ZDA

4

GIULIO
NATTA
PTICA
ZNANILKA
POMLADI

DEL
TEDNA

SREDIŠČE
ETNE
DESNI
PRITOK
VOLGE

14

10

SREDINA
KOPAČE

VOJAŠKI
NASIP
NAJVEČJE
JEZERO V
KAMBODŽI

13

??? RINA
KRAVANJA

5

PREPIR

GESLO

11

1

2

2

1

3

10

4

7

5

12

6

9

7

8

8

13

7

4

2

10

9

14

10

15

VALENTIN
VODNIK

6

NAŠ NEKDANJI
SMUČAR
(ROBERT)

MESTO V
VZHODNI
BELGIJI
PALICA ZA
ČIŠČ. PLUGA

1

KRITIKA,
PRESOJA

8

IZUMETNIČENA
ŽENSKA

ABELOV
BRAT

NAPRAVA
ZA ČESANJE
PREDIVA,
ČESALNIK

ANTON
NANUT
IME
DIRIGENTA
ŠVARA

SLOVESNKI
FIZIK
(LOVRO)
OLIVER
TWIST

KRILO
RIMSKE
LEGIJA

PRAŠIČ

7

ZASLUŽEK
ENEGA
DNE

Očiščene in obrisane jagode
pomakamo v čokoladni
obliv (iz temne ali bele čokolade), ki ga pripravimo v
vodni kopeli z malo masla.
Jagode lahko tudi nabodemo na lesene palčke, jih
pomočimo najprej v čokolado, nato pa še v kakšne
mrvice. Jagode damo nato
na papir za peko, da se čokolada strdi. Z njimi popestrimo in izboljšamo razne sladice.
Dober tek!

POSAMEZNI
GLAS PRI
OGLAŠANJU
ŽABE
POKRIVALO
ŽENSKE
GORENJSKE
NOŠE

3

ŠARIF: pakistanski politik (Navaz), AGIR: nordijski bog morja, ANS: mesto v vzhodni Belgiji, NARA: nekdanja prestolnica Japonske,
PIČMAN: naš fizik (Lovro), MAKRELA: skuša, MAČO: postaven moški (sleng.), MARAT: francoski revolucionar (Jean Paul)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 9 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 7. do 28. junija 2019

TRG NA STARI SAVI, ob 18. uri

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

Odprtje fotografske razstave avtorjev Danile Bricelj in
Bogdana Briclja, članov FD Jesenice
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Recital harmonikarke Zale Zarje Mesec
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Jubilejni koncert ob 15-letnici delovanja Ženskega pevskega
zbora Mavrica: 15 mavričnih pomladi
DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 19. uri

Ponedeljek, 10. junija
Olimpijski teki otrok iz jeseniških vrtcev
8.45 Hrušica, 11.00 enote iz Plavža na igrišču OŠ Toneta Čufarja

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Razstava z naslovom (h)RAST avtorja Staneta Vidmarja,
MF FZS, EFIAP, bo postavljena v razstavišču v Kulturnem
hramu. / Foto: Stane Vidmar

Za vas smo dosegljivi na tel. številki
04 201 42 47 ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjski-glas.si

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Petek, 7. junija
Poletje na Stari Savi – Gledališko popoldne na Stari Savi:
otroška predstava Zadeva kozel po predlogi Jurčičeve
Kozlovske sodbe v Višnji Gori (pod okriljem GTČ Jesenice)

Kulturni program ob praznovanju krajevnega praznika
PRIREDITVENI PROSTOR PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI, ob 19. uri

Sobota, 22. junija
Pohod Društva diabetikov Jesenice
JEZERO JASNA V KRANJSKI GORI, ob 8. uri

12. 6. 2019 ob 14. uri: Zaključno druženje s prostovoljci in mladimi:
turnir, igre, piknik
21. 6. 2019 ob 13. uri: Pozdrav poletju: druženje ob koncu šolskega
leta, sladoled in še kaj

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Sreda, 12. junija
Olimpijski teki otrok iz jeseniških vrtcev
8.45 vrtec Julke in Albina Pibernik na igrišču za OŠ Prežihovega Voranca, 11.00 na Blejski Dobravi

CACIB Bled – mednarodna razstava psov na Hrušici Fido
Hrušica, od 10. ure dalje

OŠ Prežihovega Voranca, ob 15.30

Predstavitev knjige Heroji nekega trenutka. Z avtorjem
Tomažem Klinarjem se bo pogovarjala Monika Sušanj.

Vidovdanski piknik in proslava društva KPŠH Vuk Karadžić

ODHOD: ZBOR PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI, ob 8. uri

Vrtec na Koroški Beli, ob 10.30

Sobota, 15. junija
Kulturna mavrica Jesenic
17.30 – Sprevod skupin skozi mesto Jesenice, s kratkim plesnim programom na trgu Toneta Čufarja
19. 00 – Športna dvorana Podmežakla: Folklorni nastopi domačih in
tujih folklornih skupin
Po koncu programa ogled stojnic s kulturnimi artikli posameznih narodov in kulinarična pokušina tradicionalnih jedi.

Poletje na Stari Savi: Poletna muzejska noč
20.00 – Burma z Nastjo Stare in Mihom Vahčičem – potopisno predavanje
21.00 – Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Predstavitev in
ogled razstave
21.30 – Trg na Stari Savi – Mambo Kings koncert

Ponedeljek, 17. junija
Predavanje za starše predšolskih otrok
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 17. uri

Torek, 18. junija
Plesni večer z Mojco: S plesom v poletje 2019

Vsak petek ob 18. uri: POMLADNI JOGA FLOW

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV
Kjš-jev stand up večer v Tea-ter baru: 14. 6. 2019 ob 21.00

FIDO HRUŠICA, od 10. ure dalje

Ponedeljek, 24. junija
Tekmovanje v skokih v vodo za mlade
KOPALIŠČE UKOVA JESENICE, ob 14. uri

Petek, 14. junija
Olimpijski teki otrok jeseniških vrtcev

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

Ob 11. uri kratek kulturni program na Hruščanski planini

CACIB Bled – mednarodna razstava psov na Hrušici

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE

Nedelja, 23. junija
Pohod in srečanje na Hruščanski planini

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 13. junija
Recital violinistk Tine Bučar in Eve Kramar

TRG NA STARI SAVI, od 25. do 28. junija med 9. in 16. uro

FIDO HRUŠICA, od 10. ure dalje

PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, od 14. ure dalje

Šolsko prvenstvo v košarki

POLETJE NA STARI SAVI: Oratorij

Odmev 2019: 15. 6. 2019 ob 20.00
Kjš-jev poletni nogometni turnir: 22. 6. 2019 ob 10.00

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA

Slovesnost ob dnevu državnosti / (h)RAST z²godbo
SVETINOVO DVORIŠČE IN KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI,
ob 19.30

Od torka do petka med 10. do 12. ter 16. in 18. uro: In principio erat
Dachau – gostujoča likovna razstava Bogdana Borčića

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Torek, 25. junija
Pohod na Golico z Občino Jesenice

Do nadaljnjega: Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Medinstitucionalna etnološka razstava.

KOČA NA GOLICI, ob 10. uri

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI
Klubsko prvenstvo za moške in ženske v pikadu
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, od
18. do 20. ure

Sreda, 26. junija
Proslava dneva državnosti in letni koncert MPZ DUJ
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Mira Rozmana,
naslov predavanja Igmanski marš.
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob
19. uri

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

od 25. 6. 2019 do 1. 7. 2019, vsak dan med tednom od 16. do 20. ure,
v nedeljo pa od 8. do 12. ure: fotografska razstava (h)RAST avtorja
Staneta Vidmarja, MF FZS, EFIAP

Sprevod in ples za slovo
Slabo vreme ni pokvarilo razpoloženja letošnji generaciji
maturantk in maturantov Gimnazije Jesenice in Srednje šole
Jesenice, ki so se v torek, 21. maja, dopoldan odpravili na
tradicionalni sprevod skozi mesto do stavbe občine. Na prostoru pod občinsko stavbo so se razporedili v vrste in zaplesali četvorko; pozdravil jih je tudi župan Blaž Račič in jim
zaželel srečno na novih življenjskih poteh. Vedro razpoloženi so se nato vrnili v šolo, nato pa že kmalu spet sedli za
knjige, saj jih je kmalu po sproščenem zaključku šole čakal
še zrelostni izpit – matura, ki jo najbolj intenzivno opravljajo prav v teh dneh.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Recital flavtistke Eme Kermc
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18. uri

Četrtek, 20. junija
Otvoritveni dan na kopališču Ukova Jesenice
Za obiskovalce vstop po 13. uri, dopoldan animacijske igre za učence
jeseniških osnovnih šol

Petek, 21. junija
Odprtje razstave Aktiva žena KŠD Hrušica
V SPODNJIH PROSTORIH KS HRUŠICA, ob 14. uri

Športne igre (balinanje, odbojka, nogomet)
PRIREDITVENI PROSTOR PRED KULTURNIM DOMOM NA
HRUŠICI, ob 16. uri

Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska
liga v kegljanju
Vsak ponedeljek ob 18. uri, dvorana za namizni tenis v športni dvorani Podmežakla, rekreacijska liga v namiznem tenisu
Ob koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje – urnik drsanja na www.zsport-jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
Vsak ponedeljek: Kuharske delavnice (pecivo, lazanja, palačinke)
Vsako sredo: Filmsko popoldne
Vsak četrtek: Ustvarjalnice

Maturanti so tudi letos pod stavbo Občine Jesenice
zaplesali tradicionalno četvorko. / Foto: Tina Dokl
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Dobrodelna Planica pod Golico
V Planini pod Golico, ki se je za dva dni spremenila v Planico pod Golico, so organizirali tradicionalno tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih. Dvodnevna tekma se je
odvijala na maketi planiške letalnice, letalnici Kajže. Prvi
dan so potekale kvalifikacije, drugi dan pa finale, na katerem
je na koncu slavil Michael Hayboeck, drugi je bil Markus
Eisenbichler, tretji pa Jurij Tepeš. Izkupiček dobrodelne prireditve (2480 evrov) so letos namenili Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice za letovanje socialno ogroženih otrok.

Lepi spomini
na gimnazijske čase
Na Gimnaziji Jesenice so se srečali nekdanji dijaki, ki so maturo opravili pred pol stoletja, leta 1969.
Janko Rabič

Po letalnici Kajže spuščajo miniaturne figure smučarskih
skakalcev. / Foto: arhiv organizatorjev

Kako čas bež, so lahko v
maju v veselem razpoloženju ugotavljali nekdanji
maturanti 4. a razreda Gimnazije Jesenice. Sredi maja
so ponovno prestopili prag
jeseniškega hrama učenosti.
S spomini so se vrnili pol
stoletja nazaj, v leto 1969,
ko so si po opravljeni maturi
pomahali v slovo in odšli na
nadaljnji študij. V razredu
jih je bilo takrat štiriintrideset, z Jesenic, Bleda, Kranjske Gore, najdlje so bili iz
Podbrda. Razrednik je bil
Bratko Škrlj. Čeprav kasneje
vsak na svojih življenjskih
poteh in uspešnih poklicnih
karierah so ostali povezani.
Redno se srečujejo, obujajo
spomine, prej na pet let,
sedaj kar vsako leto. Tudi
tokrat so si bili enotni, da

Srečujejo se vsako leto in tudi tokrat so si bili enotni, da jim je Gimnazija Jesenice dala
veliko pomembnega znanja za kasnejši študij in poklicno delo.
jim je Gimnazija Jesenice
dala veliko pomembnega
znanja za kasnejši študij in

poklicno delo. V spremstvu
ravnateljice Lidije Dornig so
si z zanimanjem ogledali

prostore in prisluhnili izvajanju učnih programov in
dosežkom dijakov.
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www.visitkranj.com
Cenejše vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in na Petrol servisih.

