Jeseniške novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas

Odgovorna urednica: Marija Volčjak Letno izide dvaindvajset številk

www.gorenjskiglas.si

Odprli otroško
igrišče Katja
na Kejžarjevi

Dan z
»jekleno«
Petro

Na Kejžarjevi ulici ob
Mladinskem centru Jesenice
je zaživelo novo otroško
igrišče.

Gimnazijo Jesenice je
obiskala nekdanja
tekačica na smučeh in
prejemnica olimpijske
medalje Petra Majdič.
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Čestitke, odličnjaki!

Slovesno na platoju
Andraž Sodja

Županovo petico je prejelo šestinpetdeset najodličnejših učencev in dijakov.
Urša Peternel
"Ste mladi, polni znanja, cvet
jeseniške mladosti in obet
naše prihodnosti!" S temi be
sedami je jeseniški župan
Blaž Račič čestital 56 najbolj
šim učencem in dijakom je
seniških osnovnih in sred
njih šol, ki so vsa leta šolanja
dosegli povprečje ocen nad
4,51 oziroma odličen učni
uspeh. Na sprejemu ob kon
cu šolskega leta, ki vsako leto
poteka v banketni dvorani
Kolperna, jim je podelil pri
znanja, županove petice.
Prejeli so jih: z Osnovne šole
Koroška Bela Katarina Ro
mana Fon, Anja Grčar, Jaša

Kecman Kordež, Sandi Nuši
nović, Meta Škufca, Zoja
Šporn, Urška Torkar, Maša
Mrak, Maja Zupan in Maja
Kučina; z Osnovne šole Pre
žihovega Voranca Jesenice
Katarina Brelih, Sara Pauno
vić, Tajra Paunović, Tone Pe
tek, Petra Prezelj, Jure Si
mjanovski, Emilija Šmitran,
Ela Hlastan, Klara Klobučar,
Janž Ramuš, Saška Todoro
vić in Pia Murnik; z Osnovne
šole Toneta Čufarja Jesenice
pa Melisa Balić, Isa Ramić,
Jana Dremelj, Ema Kermc,
Amadeja Lavtižar Verdnik,
Nejc Pečar, Sara Plesničar
Mašinović, Teja Urukalo,
Bor Vilman, Gaja Vilman,

Anže Dolenc, Hana Glavič,
Kaja Kalan, Danaja Križanič,
Maruša Oman, Nika Razin
gar in Sergej Šegan.
Na Gimnaziji Jesenice je
bilo vsa štiri leta odličnih de
vet dijakov: Julija Komac,
Martin Radman, Tjaša Pre
zelj, Rebeka Hudovernik,
Tinkara Jan, Aleksander Pi
ber, Ajda Požek, Matej Zu
pančič in Neja Omanović.
Na Srednji šoli Jesenice pa
je vsa štiri leta z odličnim
uspehom zaključilo osem
dijakov: Nuša Bolte, Martina
Arh, Manca Krajnik, Tjaša
Smukavec, Lavra Zaplotnik,
Saša Plejo, Maruša Toporiš
in Timotej Ambrožič.

Župan je vsem zaželel, da bi
pridobljeno znanje znali
uporabiti tudi v življenju, da
bi veliko potovali po svetu, a
se z izkušnjami vrnili do
mov in obogatili domačo
skupnost. Poudaril pa je
tudi pomen druženja in pro
stega časa. V imenu ravnate
ljev je bodočim dijakom in
študentom vse dobro na nji
hovi nadaljnji poti zaželela
ravnateljica Gimnazije Jese
nice Lidija Dornig. Na spre
jemu so kulturni program
pripravili učenci Glasbene
šole Jesenice: baletnika in
kvartet klarinetov, ki so ga
sestavljale štiri prejemnice
županovih petic.

Občina Jesenice je na nek
danjem mejnem platoju Ka
ravanke pripravila osrednjo
slovesnost ob dnevu držav
nosti. Ob praporih veteran
skih združenj in kulturnem
programu, v katerem so na
stopili Pihalni orkester Jese
nice - Kranjska Gora, pevski
zbor veteranov vojne za Slo
venijo in pevska skupina

učiteljic Prežihove Mete, sta
zbrane nagovorila jeseniški
župan Blaž Račič in predse
dnik Zveze veteranov vojne
za Slovenijo generalmajor
Ladislav Lipič. Ta je med
drugim opozoril na mani
pulacije, sovražni govor, po
pulizem majhnih politikov
in zaničevanje različnosti.
"Ob tem ne smemo biti
tiho, ne doma in ne v Evro
pi," je dejal.

Slavnostni govornik je bil generalmajor Ladislav Lipič.

Praznični dan v objemu Golice
Letos 370 udeležencev, skupaj v desetih letih že skoraj dva
tisoč. To je bilanca pohodov na Golico, ki jih od leta 2010
Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom (PD)
Jesenice organizira na dan državnosti. Lepo vreme, varen
korak, dobra družba; vse to je še pripomoglo k prazničnemu
razpoloženju. Praznične besede vsem zbranim sta namenila
podžupan občine Jesenice Miha Rezar in predsednik PD Jesenice Vlado Hlede. Člani društva so v koči odprli fotografsko razstavo z natečaja Trenutki Golice. Avtorji so v objektiv
ujeli čudovite motive tega dela Karavank na čelu s priljubljenim vrhom. Prvo nagrado je prejel Aleš Krivec, drugo Sandi
Bertoncelj in tretjo Domen Mirtič Dolenec. Diplome so prejeli Darko Ferjan, Nataša Tavželj in Andrej Maver.

Najboljši učenci in dijaki z županom in ravnatelji
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KRAJEVNA SKUPNOST

ZANIMIVOSTI

Podžupan postal tudi
Miha Rezar

V vrtcu čakalna vrsta

Oranje in brananje
na star način

Jesenice so tekle

Funkcijo podžupana bo
opravljal nepoklicno.

Vpis v Vrtec Jesenice je bil
zelo velik in v čakalni vrsti je
ostalo kar oseminosemdeset
otrok.
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Na Markelnovi kmetiji za
delo še vedno uporabljajo
vprežno živino.

Na letošnjem devetem dobrodelnem teku Jesenice tečejo so našteli več kot 480
udeležencev, največ krogov
pa je znova pretekel rekorder
prireditve Mario Ponjavić.
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Občinske novice
Visoki cilji za novo
ekipo

Šesta redna seja

V kampanji pred lanskimi
lokalnimi volitvami sem
predstavil volilni program in
v njem poudaril nekaj ključnih razvojnih usmeritev
Občine Jesenice za prihodnje obdobje. V pol leta županovanja sem se seznanil s
stališči političnih strank in
list, zastopanih v občinskem
svetu, o predlaganih razvojnih usmeritvah, podrobneje
spoznal probleme, ki pestijo
našo lokalno skupnost, in
prepoznal nekaj ključnih
izzivov za prihodnje obdobje. Na tej podlagi je nastal
seznam ukrepov oziroma
prednostnih področij, ki se
jim bomo posvetili pri pripravi občinskega proračuna
za prihodnje leto.
Vodstvena ekipa Občine
Jesenice je zdaj popolnjena.
Poleg direktorja občinske
uprave dr. Gregorja Hudriča, ki že vodi priprave za
izdelavo osnutka proračuna
za prihodnje leto, sem za
(poklicnega) podžupana
imenoval Miho Rebolja
(SMC), ki bo bdel nad projekti na področju infrastrukture, pred dnevi pa sem
skladno z napovedmi o tem,

Osrednji sklep šeste redne seje občinskega sveta je: bolnišnična dejavnost in njen razvoj naj ostaneta
na območju občine Jesenice. Država pa naj pristopi k izdelavi državnega prostorskega načrta za eno
od treh možnih lokacij na območju občine Jesenice.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
nujnost celovite obnove
stavbe Srednje šole Jesenice.
Prav mladi so zelo pomembna ciljna skupina občinskih politik, saj so porok
naše skupne prihodnosti.
Strategijo za mlade je občinski svet že potrdil v prvem
branju. Poleg tega sem
pobudo za ohranitev Splošne bolnišnice Jesenice v
občini Jesenice dvakrat
predstavil ministru za zdravje Alešu Šabedru, tematiko
podrobno spremlja in podpira tudi občinski svet. Tudi
plazu nad Koroško Belo

Stopili smo na pot gradnje močne in povezane
lokalne skupnosti, a za gradnjo medsebojnega
zaupanja smo odgovorni vsi, tako župan in
občinska uprava kot občinski svet, občanke in
občani, podjetja ter organizacije.

da si želim mlajših, ambicioznih, izobraženih sodelavcev z izkušnjami, za drugega (nepoklicnega) podžupana imenoval Miho Rezarja
(LMŠ), ki se je v javnem
prostoru kalil na področju
dela z mladimi.
Po polovici leta je tako priložnost za strnjen pregled
opravljenih aktivnosti v tem
obdobju. Vprašanje smradu
z Male Mežakle je bilo eno
najbolj izpostavljenih. Na
predlog občinskega sveta je
bila imenovana delovna
skupina, ki spremlja stanje
na Mali Mežakli in bo o tem
poročala županu in občinskemu svetu. Vprašanje
smo izpostavili na državni
ravni in prevzeli pobudo s
tem, da preko Skupnosti
občin Slovenije (SOS) povezujemo občine, ki se soočajo s sorodnimi težavami, in
da skupaj nastopimo v
odnosu do ministrstva in
vlade. Prepričan sem, da
lahko na ta način dosežemo, da se država bolj aktivno loti reševanja problema
odpadne embalaže in
odprave smradu – ne le na
Jesenicah, ampak v vsej Sloveniji. Zavedam se, da
smradu, ki je najbolj pereč
problem, še nismo odpravili, zato bomo politične aktivnosti nadaljevali.
Med pomembnimi temami
smo ministru za šolstvo dr.
Jerneju Pikalu poudarili

posvečamo veliko pozornosti: po izvedenih gradbenih
delih so zgrajene zaplavne
pregrade, s čimer se je varnost prebivalcev povečala.
Na omenjenih področjih
bomo aktivnosti nadaljevali.
Glavne usmeritve občine za
prihodnje obdobje smo strnili v nekaj sklopov. Energetska sanacija javnih objektov mora dobiti večjo težo,
saj moramo pri porabi energije ustvariti prihranke, ki
jih bomo dolgoročno usmerjali v druga pomembna področja. Pozornost bomo
namenili mladim. Zanje je
treba zagotoviti stanovanja
in delovna mesta ter pogoje,
da se bodo v domačem okolju počutili čim bolje in
bodo tukaj razmišljali o svoji prihodnosti, družini. A to
ne pomeni, da bomo zapostavljali druga področja in
družbene skupine, saj želimo spodbujati kohezivnost
v družbi.
Stopili smo na pot gradnje
močne in povezane lokalne
skupnosti, a za gradnjo
medsebojnega zaupanja
smo odgovorni vsi, tako
župan in občinska uprava
kot občinski svet, občanke
in občani, podjetja ter organizacije. Naloge, ki so pred
nami, niso enostavne, a s
skupnim delom, znanjem
in energijo bomo vztrajali,
da dosežemo zahtevne cilje,
ki smo si jih postavili.

Občina Jesenice ne pristaja
na selitev ali ukinitev bolnišnice na Jesenicah, je glavni
sklep razprave na šesti redni
seji jeseniškega občinskega
sveta, zadnji pred počitnicami, na kateri so se občinski
svetniki seznanili z Informacij o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko prevetritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine
Jesenice. Občina Jesenice je
na osnovi razprav o nujnosti
umestitve regijske bolnišnice na območje Gorenjske
dala izdelati analizo stanja
prostora in variantne rešitve
umestitve bolnišnice. Iz
dokumenta, ki ga je pripravil Atelje Prizma, izhajajo tri
možne lokacije: širitev na
obstoječi lokaciji, gradnja na
Plavškem travniku med
regionalno cesto in Savo ali
gradnja na Dobravskem polju na Blejski Dobravi.
Seje se je udeležil tudi direktor Splošne bolnišnice
Jesenice Janez Poklukar, ki
je dejal, da je vesel, da so

dobili omenjeni dokument,
ki bo osnova za nadaljnje
razprave glede umeščanja
bolnišnice. Kot je poudaril,
ima vsaka lokacija prednosti
in slabosti, po njegovem
mnenju bi bila še najboljša
lokacija na Blejski Dobravi.
Vrednost novogradnje je
sicer ocenjena na dvesto
milijonov evrov. Ob koncu
razprave so občinski svetniki
podprli zahtevo, da bolnišnična dejavnost ostane na območju občine Jesenice, Splošna
bolnišnica Jesenice pa se preoblikuje v regijsko bolnišnico.
Obenem so pozvali ministrstvo za zdravje in okolje in prostor, da pristopita k izdelavi
državnega prostorskega načrta za eno od treh lokacij na
območju občine Jesenice za
potrebe razvoja Splošne bolnišnice Jesenice kot regijske
bolnišnice.

Sredstva za izobraževanje
Z dopolnitvijo odloka o
dodeljevanju sredstev za
izobraževanje v občini so
omogočili, da se bodo za
denarno pomoč za izobraže-

vanje lahko potegovali tudi
brezposelni občani Jesenic,
ki so prijavljeni na zavodu
za zaposlovanje in so se
udeležili tečaja, seminarja,
strokovne ekskurzije …

Sedež vrtca in razvojni
oddelek
Na seji so v skrajšanem postopku sprejeli tudi spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Jesenice. Ker
se je zaradi odločbe inšpekcije, po kateri morajo v enoti
na Cesti Cirila Tavčarja 3a
urediti razdelilno kuhinjo,
uprava vrtca morala preseliti
na Cesto Cirila Tavčarja 21,
je v odloku treba spremeniti
sedež zavoda. Obenem so v
odlok vključili del, ki se
nanaša na izvajanje programa za otroke s posebnimi
potrebami. Septembra lani
je namreč Vrtec Jesenice
vzpostavil razvojni oddelek,
kjer otrokom v sodelovanju
z Osnovnim zdravstvom
Gorenjske nudijo tudi
zdravstveno-terapevtsko
obravnavo. Z novim šolskim

letom se bo razvojni oddelek
preselil v enoto na Cesti
Cirila Tavčarja 3a.

Strategija za mlade
V prvi obravnavi so se seznanili tudi s Strategijo za
mlade v občini Jesenice za
obdobje 2019–2023. Prvo
strategijo za mlade je občina
dobila leta 2014 za obdobje
2014–2018, izkazala se je za
pomemben dokument,
občina je prejela tudi certifikat Mladim prijazna občina.
Novo strategijo pripravlja
Občina Jesenice v sodelovanju z Mladinskim centrom
Jesenice in Mladinskim svetom Jesenice.

O poslovanju JEKO
Direktor javnega komunalnega podjetja JEKO Uroš
Bučar pa je predstavil letno
poročilo za leto 2018. Podjetje je lani ustvarilo 578 tisoč
evrov dobička pred obdavčitvijo. Poslovni izid je bil
pozitiven v obeh občinah
ustanoviteljicah, Jesenice in
Žirovnica.

Podžupan postal tudi Miha Rezar
Urša Peternel
Župan Občine Jesenice Blaž
Račič je na mesto drugega
podžupana imenoval Miho
Rezarja. Enaintridesetletnik, ki je v občinskem svetu
novinec, je po izobrazbi
diplomirani politolog, zaposlen kot projektni vodja v
podjetju Hidria, sicer pa je
tudi nekdanji predsednik
Mladinskega sveta Jesenice.
Kot podžupan bo zadolžen
za področje družbenih dejavnosti s poudarkom na mladinski dejavnosti. Ob imenovanju je povedal: »Ob

imenovanju za podžupana
naj najprej izrazim zahvalo
županu za izkazano zaupanje. Veselim se dela z občinsko upravo, občinskimi svetniki, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, podjetji in seveda občani pri
pripravi ukrepov, ki bodo
prispevali k dvigu kakovosti
bivanja in družabnih programov na Jesenicah.« Svojo funkcijo bo opravljal
nepoklicno. Občina Jesenice
ima zdaj dva podžupana,
Miha Rebolj pa funkcijo
opravlja kot poklicni podžupan.

Župan Blaž Račič in novi podžupan Miha Rezar

Obvestilo upravičencem do otroškega dodatka
in subvencije vrtca
Od decembra 2018 vsem
tistim, ki so že upravičeni
do otroškega dodatka in
subvencije vrtca, ni več treba oddajati vlog za podaljšanje pravice. Pravica se bo
obnovila avtomatično, pristojni center za socialno delo
pa bo izdal novo odločbo po
uradni dolžnosti.
Na center tako pridete le v
primeru, da morate sporočiti spremembo, ki vpliva na
izračun pravice do otroškega dodatka in vrtca. Primeri
takih sprememb so: spre-

membe glede dohodka,
izpis otroka iz vrtca, sprememba statusa otroka, sprememba števila družinskih
članov.
Obveščamo vas tudi, da so
do zvišanja otroškega dodatka za primer, ko otroci niso
vključeni v vrtec, upravičeni
le otroci, mlajši od štirih let.
V primeru, da pravice do
otroškega dodatka ali subvencije vrtca še nimate, pa je
za pridobitev pravice treba
oddati vlogo (Enotna vloga
za uveljavljanje pravic iz jav-

nih sredstev). Prav tako
morate oddati vlogo v primeru novega rojstva v družini.
Občina Jesenice svojim
občanom nudi tudi dodatno
znižanje pri subvenciji vrtca. Ugodnost je namenjena
mladim družinam, ki so
kupile stanovanje ter so za
to najele stanovanjski kredit. Pogoji za pridobitev
dodatne subvencije so, da
sta oba starša otroka stara
manj kot trideset let ali pa
manj kot 35 let in nimata

šoloobveznega otroka v družini. Starša morata biti tudi
zemljiškoknjižna lastnika
kupljene nepremičnine in
na podlagi odločbe za otroški dodatek uvrščena od drugega do vključno šestega
dohodkovnega razreda. V
primeru, da družina ustreza
navedenim pogojem, mora
ob oddaji vloge prav tako
priložiti ustrezna dokazila
(kreditna pogodba, izpis iz
zemljiške knjige).
Center za socialno delo
Gorenjska, Enota Jesenice
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Občinske novice

Izdelek šel v Sibirijo
Zahtevno opremo, ki jo bodo uporabljali na črpališču zemeljskega plina v daljni Sibiriji, so izdelali v
podjetju KOV na Jesenicah.

V jeseniškem podjetju KOV,
ki ga širša javnost pozna
predvsem kot tisto podjetje,
ki je lani poleti obnavljalo
Aljažev stolp, so konec maja
ruskim partnerjem predali
dva separatorja za zemeljski
plin. Gre za tehnično zelo
zahtevna izdelka, namenjena uporabi na črpališčih zemeljskega plina v Sibiriji. V
podjetju so ponosni, da so
jih družbi, s katero sodelujejo pri tem projektu, doslej
dobavili že osem.
Separatorji, ki jih je patentiralo podjetje ENGO iz Moskve, se uporabljajo kot najbolj ekonomičen način ločevanja nečistoč iz zemeljskega plina na črpališčih plina,
preden gre ta v plinovod.
»Na ta način se očisti približno šestdeset odstotkov zemeljskega plina, ki bi ga bilo
sicer treba očistiti s klasičnimi kemijskimi postopki separacije, ti pa so dragi ali
obremenjujoči za okolje,« je
pojasnil Vasily Borisov iz
podjetja ENGO Engineering, ki je ob prevzemu na
Jesenicah nadziral zadnjo
fazo izdelave opreme. »Gre
za kompleksno opremo, izdelano za posebne pogoje
obratovanja, kot so temperature pod minus sedemdeset
stopinj Celzija, visok tlak in
hitrosti plina, večje od zvoka,« je še povedal Borisov, ki

Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Separator, ki so ga izdelali na Jesenicah in ga bodo
uporabljali na črpališču zemeljskega plina v Sibiriji
v Slovenijo redno prihaja že
vse od leta 2016, ko so na
Jesenicah začeli izdelovati
prve separatorje za ruske
partnerje.
In kako so v nekajmilijonski
Moskvi našli podjetje, ki jim
najbolj ustreza, prav na Jesenicah? Povezali so se prek
podjetja M-Ost, ki ima sedež
v Ljubljani in je član mednarodne konzultantske skupine iz Moskve. »Slovenija je
majhna, seveda, a verjetno
so prav zato tukajšnja podjetja zelo dobra v izdelovanju
nenavadnih, majhnih in
unikatnih produktov. V to je
usmerjene veliko vaše indu-

strije, ki je izjemno fleksibilna, in to je tisto, kar smo
potrebovali.«
Borisov je predvsem navdušen nad ljudmi, s katerimi
dela v Sloveniji. »To so ljudje, ki dobro delajo, ki znajo
poslušati in razmišljajo. So
profesionalci in predvsem
dobro razumejo, kaj potrebujem. Saj veste: so podjetja, ki jim daš skice in v skladu z njimi korektno naredijo izdelek. Tu pa se lotijo
dela in potem pridejo k
meni s predlogom, kako bi
lahko stvar izpeljali enostavneje ... V Sloveniji sem bil
že večkrat, prvič konec leta

2013, in prav zaradi ljudi, s
katerimi delam, si vedno želim priti nazaj.«
Na dobro sodelovanje je ponosen tudi lastnik in direktor podjetja KOV Vojo Jovičić. »Z železarskih Jesenic,
ki imajo izjemno tradicijo
kovinarstva, poslati v središče Sibirije, kjer bo obratoval pri minus štiridesetih,
šestdesetih stopinjah, izdelek s tako natančno kontrolo, je res nekaj, na kar smo
ponosni. Pa tudi na to, da iz
leta v leto pridobivamo več
zahtevnih, a dobrih poslovnih partnerjev iz Slovenije
in tujine. Mi nimamo svojega izdelka; vse, kar delamo,
delamo na podlagi ponudbe
in povpraševanja. Enemu
kupcu nekaj narediš dobro
in jih imaš kmalu deset.
Tako to gre. Pri poslih z Rusijo pa nam je pomagala firma M-Ost; najbrž nas je
nekdo priporočil. A zavedati
se je treba, da sta od prvih
dogovorov do prvega izdelka, ki smo ga naredili za
Ruse, potekli dve celi leti.
Pri nas se dokazujemo samo
s kvaliteto.«
V podjetju več kot polovico
poslovanja opravijo s tujino.
Zaposlenih je okoli petdeset
ljudi, ki jim pomaga deset
kooperantov, večinoma z Jesenic in okolice. »Ponosen
sem na svoje ljudi. V kolektivu ni slabega človeka, zato
smo tudi uspešni.«

Občini Jesenice in Žirovnica sta del dobička namenili dokapitalizaciji podjetja
JEKO, d.o.o. za obnovo zastarelega voznega parka.

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Priznanje Dragici Medja
Mladinski svet Slovenije je pod častnim pokroviteljstvom
predsednika države Boruta Pahorja na Brdu pri Kranju podelil priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2018. Med prejemniki priznanja za sodelovanje v natečaju je bila iz občine
Jesenice Dragica Medja s Slovenskega Javornika. V Domu
upokojencev dr. Franceta Bergelja od leta 2005 vodi skupino
za samopomoč Trobentice, v kateri so stanovalci v starosti
od 74 do 96 let. Na podlagi dolgoletnih izkušenj s področja
prostovoljstva, s srčnostjo in predanostjo vedno poskrbi za
prijetna srečanja in pomembno prispeva k dvigu kvalitete
življenja stanovalcev, so med drugim zapisali predlagatelji,
vodstvo doma upokojencev.

Jesenice dobile prvo mestno menedžerko
Pred kratkim je usposabljanje zaključila prva generacija mestnih menedžerjev v Sloveniji, med njimi je bila tudi Nena
Koljanin iz Turistično-informacijskega centra (TIC) Jesenice,
ki je sicer zaposlena na Občini Jesenice. Prvi izobraževalni
program v Sloveniji za mestne menedžerje so skupaj razvili
Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo in DOBA Fakulteta. Pripravljen je po
vzoru podobnih izobraževalnih programov in usposabljanj
za mestne menedžerje v različnih evropskih mestih, v katerih se zavedajo težav izumiranja mestnih središč. Vseh 23
slušateljev je v mesecu intenzivnega izobraževanja poleg
strokovnih znanj spoznalo tudi dobre prakse domačih in
tujih občin, pridobilo veliko idej, orodij in znanja, s katerimi
bodo lahko izvajali aktivnosti in projekte za uspešno upravljanje mestnih središč.

Hitri avtobusi z Jesenic v Ljubljano
Skupina Arriva Slovenija je uvedla nove hitre avtobusne linije, ki Jesenice, Bled in Radovljico od 1. junija povezujejo z
Ljubljano. Vozni redi so prilagojeni predvsem zaposlenim,
ki dnevno potujejo v prestolnico. Hitra linija z Jesenic v Ljubljano ima tri odhode in vrnitve dnevno, od ponedeljka do
petka, z Jesenic do Ljubljane pa (glede na vozni red) avtobus pripelje v 55 minutah. Kot so pojasnili v Arrivi, potniki
sedaj potujejo udobno, brezskrbno in okolju prijazneje, na
cilj pa prispejo v krajšem času, saj hitre avtobusne linije
peljejo po avtocesti in imajo največ en vmesni postanek.

jeseniške novice

V podjetju se bo na račun nove strojne mehanizacije zmanjšala količina ročno opravljenega
dela, povečala se bo stopnja varnosti in učinkovitosti, hkrati pa bodo novo pridobljena
delovna sredstva pripomogla tudi k večji neodvisnosti, saj se določena dela, na primer
pluženje in pometanje cest, trenutno izvajajo tudi preko zunanjih izvajalcev.
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parka obsega:
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visokotlačno čiščenje
kanalizacijskih sistemov,
	traktor s priključki,
	dve lahki tovorni vozili – prekucnika,
	dva snežna pluga,
	pometalno napravo,
	avtomatsko posipalno napravo,
	dva motokultivatorja s priključki.

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE
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Eno izmed delovnih vozil je bilo predstavljeno na Komunalnih igrah v Trebnjem.

Jeko, d.o.o., Cesta Maršala Tita 51, Jesenice



Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 10/letnik XIV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 51, ki je izšel 28. 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.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice, mnenja
Prejeli smo

Smrad z Mežakle
in zdrava pamet
Na moj nekoliko provokativen
predlog o tem resnem jeseniškem problemu, objavljen 22. 3.
v Novicah, nisem zasledil odziva, predvsem ne o tem, da naj
se deponija omeji na občinsko,
ne pa na regijsko smetišče. Na
spletni strani KITana sem prebral številne pritožbe in kritična razmišljanja, zamislil pa
sem se ob intervjuju s sicer sposobnim in uspešnim direktorjem JEKA Urošem Bučarjem.
Ponosen je na ustvarjeni dobiček – dva milijona evrov iz
naslova tega razširjenega smetišča. Ta denar naj bi vlagali
tudi v nakup delovnih vozil, da
se v primeru večjih snežnih
padavin ne bo treba zanašati
na kooperante. To vizijo so že
uresničili naši občinski svetniki
na peti seji občinskega sveta, ko
so dodelili JEKU petsto tisoč
evrov (za nakup delovnih
vozil). Na drugi strani Občinskih novic je ob opisanem tudi
razpravljanje o megleni usodi
jeseniškega hokeja.
Ker si domišljam, da o tem
nekaj malega vem, bom o
povezavi obeh tem napisal
svoje mišljenje. Leta 1975 sem
z državno hokejsko reprezentanco potoval po kanadskem
Quebecu, februarja 1986 pa
sem jo vodil po Aljaski. Bili
smo na sredi te ogromne dežele v Fairbanksu. Mesto ima še
enkrat več prebivalcev kot Jesenice, lepo hokejsko dvorano pa
za dva do tri tisoč ljudi. Na
vrhu tribun je krožna steza,
pokrita s tekstilno oblogo, po
kateri so meščani tekali in se
rekreirali tudi, ko je bilo zunaj
dvajset stopinj pod ničlo. Ker
je bilo kajenje prepovedano,
sem šel pogledat kadilcem
namenjen prostor v kleti. Tem
je bila gola soba, z odrezanim
sodom za cigaretne ogorke. To
me je spodbudilo, da sem v statut Hokejske zveze Jugoslavije
vpeljal prepoved kajenja ob
hokejskih tekmah, za kar sem

jih pozneje doma dosti slišal.
Na koncu je bil to tudi začetek
prepovedi kajenja v vseh zaprtih javnih prostorih.
Dvorana v Fairbanksu je bila
zgrajena pretežno s privatnim
denarjem, v zahvalo pa so ob
vhodu namestili spominske
plošče z imeni in v velikosti prispevka donatorja. Tudi po drugih krajih ZDA in Kanade so
pokrita hokejska igrišča primerna številnosti njihove populacije – na vasi velikosti npr.
Mojstrane je igrišče v velikem
skednju, za dvorano velikosti
jeseniške pa mora biti okolje z
vsaj sto in več tisoč ljudmi. Da
je dvorana v Kurji vasi hipertrofirana, se je pokazalo v letošnji še kar dobro obiskani sezoni, ko je bila južna tribuna
večji del tekmovanja zaprta,
vzhodna pa ves čas zaklenjena.
Obratovalni in vzdrževalni
stroški take prevelike in slabo
domišljene naložbe dolga leta
povzročajo pomanjkanje
denarja za sam šport.
Podobna zgodba je z nabavo
opisanih vozil za primer čiščenja snega (ki ga je vsako leto
manj). Vsakdo hoče vse imeti
sam in tudi glede tega se Američani čudijo slovenskim kmetom, ko vsakdo nabavlja svojo
mehanizacijo, namesto da bi,
v kooperaciji, poceni združevali moči.
V primeru smradu z jeseniške
deponije pa je stvar še bolj
bizarna. Občani naj bi ga prenašali zaradi ustvarjenega
dobička, katerega poraba je
milo rečeno sporna. Vozimo se
po cestah, za katere moj dober
znanec motorist pravi, da v
krogu sto kilometrov okrog nas
ni slabših. Ko se vozim skozi
podvoz proti čudoviti hali Podmežakla, je površina cestišča
kot iz zamrznjenih kravjekov.
Ustvarjanje dobička s prodajanjem našega prostora za tujo
nesnago, ki povzroča domačinom neznosno življenje, pa je
pogoltnost – eden od naglavnih grehov, sploh če škodo povzročaš sebi.
V razmislek je tudi prošnja v
molitvi katoličanov "Gospod
nakloni nam zdravo pamet".
France Smolej

Uporabno dovoljenje za kanalizacijo Murova
Občina Jesenice je dobila uporabno dovoljenje za 1,1 milijona
evrov vreden projekt izgradnje komunalne infrastrukture v
naselju Murova. Poleg izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo so v sklopu projekta obnovili tudi dotrajani vodovod, hkrati pa tudi prometno infrastrukturo z odvodnjavanjem meteornih voda ter cestno razsvetljavo. »Z izvedbo projekta je zagotovljena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode za približno osemdeset dodatnih stanovanjskih objektov z več kot dvesto prebivalci, s tem
pa se bodo zmanjšale emisije v vodo in tla, zagotovljena bo
višja stopnja zaščite tako površinske kot podtalne vode in ne
nazadnje, izboljšali se bodo življenjski pogoji prebivalcev tega
območja,« so pojasnili na Občini Jesenice. S tem se je tudi
najstarejše jeseniško naselje Murova priključilo na sistem
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, torej na
omrežje, ki se zaključuje na Centralni čistilni napravi Jesenice.

Kako so se na Jesenicah včasih zabavali
Na Ljudski univerzi Jesenice bodo v sodelovanju z Občinsko
knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice tudi
letos raziskovali življenje včasih in obujali spomine na dobre stare čase. V študijskem krožku bodo raziskovali, kako so
se na Jesenicah včasih zabavali. Vse, ki imajo veliko spominov na družabno življenje včasih, vabijo k sodelovanju.

V vrtcu čakalna vrsta
Vpis v Vrtec Jesenice je bil zelo velik in v čakalni vrsti je ostalo kar oseminosemdeset otrok.
Urša Peternel
Koliko otrok so starši vpisali
v vrtec za novo vrtčevsko
leto? Koliko je prostih mest,
koliko otrok je ostalo na
čakalni listi?
"Letošnji redni vpis je bil
ponovno zelo velik. Starši so
vpisali 257 otrok, v čakalni
vrsti pa je ostalo 88 otrok. Z
novim šolskim letom bomo
lahko sprejeli vse otroke
drugega starostnega obdobja, torej otroke, rojene v letih
2016, 2015 in 2014, večino
tudi v želene enote. V čakalni vrsti pa so ostali otroci
letnika 2017, 2018 in 2019.
Med njimi je nekaj otrok, ki
s prvim septembrom še ne
dosegajo zakonskega pogoja
za vključitev v vrtec. Več kot
štirideset vlog pa smo prejeli tudi po rednem vpisu in
so prav tako uvrščene na
čakalni seznam po datumu
prejema vloge."
Kateri otroci bodo imeli prednost pri sprejemu v vrtec?
"Po zakonu o vrtcih imajo
prednost otroci s posebnimi
potrebami in otroci, ki so
ogroženi zaradi socialnega
položaja družine. Starši
morajo pri tem priložiti
ustrezno dokumentacijo.
Sicer pa smo vloge točkovali
skladno s Pravilnikom o
sprejemu otrok v Vrtec Jesenice, ki daje prednost otrokom, ki imajo stalno bivališče skupaj z enim od staršev
na Jesenicah, ter otrokom
obeh zaposlenih staršev ali
enega starša v primeru enoroditeljske družine."
Ali obstaja možnost, da bi
bili otroci s čakalne liste
vendarle sprejeti?
"Vsaj nekaj otrok s čakalne
vrste bomo glede na njihovo
uvrstitev lahko sprejeli po
umikih vlog do začetka šolskega leta ali kasneje, vendar žal ne moremo vedeti,
koliko otrok se bo izpisalo
oziroma koliko staršev bo
umaknilo vloge. Vsako leto

pa beležimo precejšnjo fluktuacijo. Načrtovanje dela je
zato precej oteženo."
Kaj predlagate staršem otrok,
ki so ostali na čakalni listi?
"Na to vprašanje težko odgovarjam, z naše strani pa velja zaveza, da bomo v primeru umikov vlog izpraznjena
mesta ponujali čakajočim
otrokom glede na število
točk. Razumemo stisko staršev, vendar naši trenutni
prostorski pogoji ne omogočajo sprejema večjega števila
otrok. Skupine smo sicer
oblikovali tako, da smo lahko sprejeli kar največ otrok."

Ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar: "Razumemo
stisko staršev, vendar naši trenutni prostorski pogoji ne
omogočajo sprejema večjega števila otrok." / Foto: Gorazd Kavčič

Na Občini Jesenice so pojasnili, da pretekle
izkušnje kažejo, da se dejansko stanje pokaže
šele ob samem vstopu otrok v vrtec, torej
septembra in oktobra. V čakalni vrsti za sprejem
so med drugim tudi otroci, ki septembra še ne
bodo izpolnjevali zakonskega pogoja (11 mesecev
starosti) za vstop v vrtec, in tudi tisti, ki so jih
starši vpisali v več vrtcev hkrati (zunaj občine
Jesenice), zato do dejanskega vstopa teh otrok
mogoče sploh ne bo prišlo. Dejanska potreba po
dodatnih oddelkih se tako pokaže šele kasneje in
v tem trenutku še ni realna. "Poudariti je treba,
da so v Vrtec Jesenice za šolsko leto 2019/2020
tako sprejeti vsi vpisani otroci drugega
starostnega obdobja, od vpisanih otrok prvega
starostnega obdobja pa računamo, da bo vrtec
lahko sprejel vse otroke, katerih stalno bivališče
je v občini Jesenice in katerih oba starša sta
zaposlena," so dodali. Imajo pa predvidene tudi
možne prostore, ki so v lasti Občine Jesenice, v
katerih bi lahko zagotovili dodatno število
prostih mest v vrtcu, če bi se število predšolskih
otrok res močno povečalo. Vendar pa bi bila za
ureditev teh prostorov potrebna dodatna
finančna sredstva, so poudarili.

Kje vidite dolgoročno rešitev
problematike premajhnega
števila prostih mest v enotah
vrtca? Bi ustanovitelj moral
razmišljati o prostorski širitvi, gradnji novih enot?
"V zvezi s tem intenzivno
sodelujemo z ustanoviteljem Občino Jesenice. Gre za
problematiko, ki je povezana tudi z večjimi investicijskimi stroški. Največja stiska je v zvezi s sprejemom
otrok prvega starostnega
obdobja, še posebno otrok,
ki s prvim septembrom ne
bodo izpolnili starostnega
pogoja za vstop v vrtec, to je
enajstih mesecev."
V teh dneh pa poteka tudi
selitev uprave. Kaj je razlog?
"Selitev uprave s Ceste Cirila
Tavčarja 3a je povezana z
vzpostavitvijo nove kuhinje
na tej lokaciji, saj naša 'stara'
razdelilna kuhinja ne ustreza
več normativom in standardom. Dela, povezana z novo
kuhinjo, so se že začela in pričakujemo, da bodo zaključena do začetka novega šolskega leta. Uprava se je bila zato
primorana preseliti, po posvetovanjih pa smo se odločili za
prostore, kjer je uprava vrtca
že bila, na Cesti Cirila Tavčarja 21. Prostore smo obnovili z
lastnimi sredstvi in smo veseli, da nam je v kratkem času
uspel ta kar velik podvig."

Novosti s fakultete za zdravstvo
Pripravili so mednarodno znanstveno konferenco, obeležujejo desetletnico magistrskega študija
zdravstvene nege, nov mejnik pa bo inštitut za raziskave v zdravstvenih vedah.
Urša Peternel
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin z Jesenic je na Bledu pripravila 12. mednarodno znanstveno konferenco,
na kateri so domači in tuji
strokovnjaki ter študenti
zdravstvenih ved predstavili
aktualna spoznanja s področij zdravstva, zdravstvene
nege, promocije zdravja in
fizioterapije.

"Zelo smo veseli, da je bilo
na letošnji mednarodni
znanstveni konferenci
predstavljenih največ
znanstvenih prispevkov
doslej in da smo pritegnili
strokovnjake iz desetih
držav, saj je to pomembna
potrditev naših dolgoletnih
prizadevanj za krepitev
mednarodnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega sodelovanja," je ob

tem dejala Sanela Pivač, v.
d. dekanje.
Fakulteta sicer letos obeležuje desetletnico magistrskega študija zdravstvene
nege. Študijski program je
doslej zaključilo že 26
magistrskih diplomantov,
ki so s svojimi raziskovalnimi dosežki prispevali k razvoju zdravstvene nege kot
znanosti in stroke ter k uveljavljanju na dokazih temel-

ječe zdravstvene nege v Sloveniji. Sanela Pivač je poudarila še en nov mejnik v
razvoju fakultete z oblikovanjem Inštituta Angele Boškin za raziskave v zdravstvenih vedah. Inštitut bo združeval uveljavljene raziskovalce in strokovnjake s področja zdravstva in zdravstvene nege pri ustvarjanju
novega znanja in prenosu
spoznanj v prakso.
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Krajevna skupnost

Odprli otroško igrišče
Katja na Kejžarjevi
Na Kejžarjevi ulici ob Mladinskem centru Jesenice je zaživelo novo otroško igrišče.
Urša Peternel
Ob Mladinskem centru Jesenice na Kejžarjevi ulici je
zaživelo novo otroško igrišče, ki nosi ime Katja. Občina Jesenice je za investicijo
namenila dobrih štirideset
tisoč evrov, projektant pa je
bilo podjetje Delavnica, d. o.
o. Igrišče je razdeljeno na tri
vsebinske sklope in je na-

Zanimivo je, da večina
jeseniških otroških
igrišč nosi imena, ki
se začenjajo z isto črko
kot ulica, na kateri
stojijo. Igrišče na
Kejžarjevi ima tako
ime Katja, na Bokalovi
Biba, na Tavčarjevi
Tim ...

Pestro in veselo
na Španovem vrhu
Janko Rabič
Letošnje prireditve ob cvetenju ključavnic v Planini pod
Golico so zaokrožili člani
Športnega centra Španov
vrh. Na zgornji postaji žičnice so čudovit poletni dan
obogatili s spomini na ljudi,
ki so bili zaslužni za razvoj
smučanja na tem območju.
Najprej je o njih spregovoril
dr. Marko Mugerli iz Gornjesavskega muzeja Jesenice, zatem so se povojnega
razvoja in tekmovalnih
uspehov spominjali Marjan

Štravs, Mirko Klinar in
Franci Koblar. Lepo število
obiskovalcev so posebej navdušili zvoki Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska
Gora, ki so - prvič na tej lokaciji - poskrbeli, da so se
njihovi ubrani zvoki razlegali v dolino in v osrčje Karavank proti Golici. Za popestritev programa sta poskrbela člana Kulturnega društva Možnar s Koroške Bele.
Povedala sta več o izdelovanju oglarske kope ter o možnarjih, s katerimi sta tudi
prikazala streljanje.

Župan Blaž Račič je k sodelovanju na odprtju igrišča prijazno povabil najmlajše.
menjeno različno starim
otrokom, v osrednjem delu
pa je tudi medgeneracijski
prostor. Igrala na igrišču naj
bi spodbujala igro, motoriko, druženje in sodelovanje.

Po besedah župana Blaža
Račiča z urejanjem otroških
igrišč – v preteklosti so vsako leto obnovili ali na novo
zgradili vsaj eno igrišče v
občini – želijo dvigniti kako-

vost bivanja na Jesenicah in
omogočiti otrokom, da se
bodo dobro počutili v domačem okolju. Naslednje otroško igrišče, ki so ga že začeli
urejati, je Biba na Plavžu.

Lepo število obiskovalce se je na Španov vrh pripeljalo z
žičnico ali pa so prišli peš.

Oranje in brananje
na star način
Na Markelnovi kmetiji za delo še vedno uporabljajo vprežno živino.

SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, zaseda
položaj vodilnega proizvajalca debele nerjavne pločevine v Evropski Uniji in
s skoraj 1400 zaposlenimi velja za največjega zaposlovalca na Gorenjskem.
Proizvodnja jekla je danes že zelo tehnološko izpopolnjena, varnost
zaposlenih in skrb za okolje pa sta glavni prioriteti družbe.

Urša Peternel

Brananje travnikov ...

PRIDRUŽITE SE NAM

SIJ Acroni d.o.o.
ZAPOSLIMO: elektrotehnike, inženirje elektrotehnike, ključavničarje,
strojne tehnike in ostale, ki si želijo opravljati delo v našem podjetju.

... in oranje njive s pomočjo konja

SIJ Acroni, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice

Na Markelnovi kmetiji v
Planini pod Golico poskušajo ohranjati tradicionalni
način dela z vprežno živino, zato so tudi letos veliko
poljedelskih aktivnosti
opravili s konji. Poleg spomladanskega brananja
travniških površin so v prvem tednu junija zorali in
povlačili tudi njivo za
krompir. "Tisti dan je bilo
moč slišati orače, ki so z
glasnimi vzkliki jii, tibo,
bistahar in hout vodili in
na koncu njive obračali sopihajočega konja ter pazljivo hodili vštric z drevesom,
to je vprežnim plugom, ki
je prevračalo težko 'rovtarsko' grudo – raz ò r za
raz ò rom. Ko je bila njiva
zorana, so konja pripregli
še k brani in z njo zorano
njivo še povlačili oziroma
poravnali in zmleli večje
kose grude. Nato je padel
večer; in kakor so k počitku
legli ljudje in živina, tako
je obmirovala tudi sveže, a
na 'star' način zorana njiva," je zanimiv način ohranjanja tradicije opisal Luka
Novak, ki na kmetiji pomaga zlasti pri opravilih, ki
vključujejo delo z vprežno
živino. Gospodar Marklnove kmetije je sicer njegov
sorodnik Mirko Jakopič.

NUDIMO: delo v stabilnem delovnem okolju, stimulativno redno
plačilo, možnost napredovanja in izobraževanj ter mnoge ugodnosti
za zaposlene (dodatno pokojninsko varčevanje ...)
PRI JAVE: Prošnjo lahko oddate na recepciji družbe SIJ Acroni ali jo posredujete
po elektronski pošti na naslov: spela.oblak@acroni.si (ga. Špela Oblak).
Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 04 584 1344.
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Zanimivosti

Zasijale kulture Jesenic
Trinajsta tradicionalna Kulturna mavrica Jesenic je znova na piedestal postavila bogastvo kultur in
narodov, ki živijo in ohranjajo svojo identiteto ter s tem bogatijo življenje v železarskem mestu.
Andraž Sodja
Iz šal in statistike je znano,
da je Jeseniška narodnostna
in kulturna sestava zelo pestra. Iz tega pestrega narodnostnega recepta je nastala
mavrica, Kulturna mavrica
Jesenic, ki že 13 let pripadnikom različnih kultur, predvsem iz nekdanje skupne
države, ponuja oder in prostor, da se predstavijo.
Tako je bilo tudi letos, ko so
se na paradi po ulicah železarskega mesta ter na
vrhuncu dogajanja skoraj
dvourni kulturno-kulinarični poslastici v Dvorani Podmežakla predstavili člani
folklorne skupine Julijana s
Hrušice, Kulturno, prosvetno, športno in humanitarno
društvo Vuk Karadžić Rado-

vljica, Kulturno-športno
društvo Bošnjakov Biser
Jesenice, KUD Triglav Slovenski Javornik, Makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora
in letošnji gostje – KUD
Abrašević iz Kraljeva ter Fol-

klorna skupina Dukati iz
Čačka v Srbiji, ki so na oder
Dvorane Podmežakla prinesli barve narodnih noš, ritme in plese Balkanskega
polotoka ter vonj specialitet,
za katere bi se sicer morali
odpraviti na popotovanje po
nekdanji skupni državi.

Kot je po prireditvi povedal
jeseniški župan Blaž Račič,
je ta prireditev tisto, kar
pooseblja Jesenice: "Verjamem, da je ta prireditev ena
najlepših v občini Jesenice.
Če znamo prisluhniti eden
drugemu in prepoznati to
bogastvu vsakega od nas,

Na odru se je zvrstila pestra paleta nastopajočih v barvah narodnih noš Balkana.

Več sto folklornikov in glasbenikov iz osmih nastopajočih
skupin je predstavilo svojo glasbo, kulturo, poezijo in noše
na tradicionalni paradi s kratkim nastopom na Trgu Toneta
Čufarja.
bomo ustvarili boljši svet in
ugotovili, da so Jesenice v
tem smislu zelo bogato
mesto."
Podobnega mnenja je tudi
vodja Mladinskega centra
Jesenice Ana Kozamernik,
ki je dodala, so letos vpeljali
nekaj sprememb in prireditev strnili na en dan: "Gre za
dogodek, ki privabi široko
paleto obiskovalcev, s preverjenim receptom, ki uspešno deluje že 13 let in vsako
leto privablja veliko obisko-

valcev, ter trdnimi temelji,
na katerih prireditev raste.
Gostovanja bomo ohranili,
želimo si razširiti prireditev
tudi s prisotnostjo tistih
manj znanih narodov in
kultur, ki živijo med nami
na Jesenicah. S tem si želimo tudi popestriti kulinarično ponudbo. Brez prostovoljcev, ki so že vseh 13 let srce
in duša te prireditve, ne bi
šlo. Brez njih in njihovega
truda bi bilo prireditev težko, če ne nemogoče izvesti."

Od sevdaha do irske glasbe Diplome za pridne bralce
V Gledališču Toneta Čufarja so pripravili pester program glasbenega
abonmaja za novo sezono.
Urša Peternel

www.gledalisce-tc.si

Jeseniško gledališče je eno
redkih pri nas, ki poleg gledališkega ponujajo tudi glasbeni abonma. Vsako leto
imajo več abonentov, saj je
cena za sedem koncertov, ki
so v sklopu abonmaja, bistveno nižja, kot če bi obiskovalci kupili posamezne vstopnice. Za novo sezono so
ponovno pripravili pester
program glasbenega abonmaja, v katerem se bodo
predstavili vrhunski glasbeniki različnih glasbenih zvrsti in žanrov.
Prvi abonmajski koncert bo
10. oktobra z vrhunsko
bosansko zasedbo Divanhana, ki velja za eno najbolj priljubljenih zasedb novega sevdaha. Skupina se je v desetih
letih ustvarjanja uveljavila
kot prava koncertna atrakcija. S čutno izvedbo sevdalink, bosanskih ljudskih pesmi, in razkošno orkestriranimi skladbami balkanskega
melosa je zasedba v desetletju ustvarjanja oblikovala
edinstven glasbeni kontrast,

v katerem se poleg tradicije
prepletajo še pop in klasična
glasba ter džez.
Novembra v glasbeni abonma prihaja Spopad harmonik. To sta Miha Debevec in
Dejan Kušer, vrhunska
ustvarjalca z mednarodnimi
referencami, ki s harmoniko
preigravata unikaten in raznolik glasbeni program.
Njun repertoar obsega vse
od domiselnih priredb
popularne, klasične in etno
glasbe z različnih koncev
sveta s posebnim poudarkom na virtuoznosti in
občuteni interpretaciji. Med
drugim izvajata tudi skladbe
Abbe, Mozarta, Piazzolle pa
vse tja do Metallice in skupin Europe, Status Quo ter
Avsenika.
Decembra sledi nastop
domačega pihalnega orkestra, ki pripravlja tradicionalni novoletni koncert.
V januarju prihaja na jeseniški oder edinstven glasbeno-plesni program Lorca, ti
in jaz, ki spaja poezijo, ples
in glasbo, navdahnjeno z
ljudsko umetnostjo Romov

s področja Španije, Balkana
in Vzhodne Evrope. Nastopili bodo glasbenica Katja
Šulc, plesalka flamenka
Urška Centa in glasbenik
Robert Jukič.
V mesecu kulture bodo gostili vsestranskega glasbenika
Boštjana Gombača, tokrat z
Markom Brdnikom in Brankom Završanom v večkrat
nagrajeni uspešnici Solistika. Gre za komedijo za dva
solista in neomejeno število
instrumentov.
Dan sv. Patrika bodo v marcu proslavili z irsko glasbo,
ki jo izvaja zasedba Noreia
– mladi glasbeniki, ki preigravajo tradicionalne irske,
škotske in bretonske melodije, a ne vedno na povsem
tradicionalen način. V zadnjem času skupina spajajo
"keltsko" tradicijo s slovensko ljudsko glasbo.
Glasbeni abonma bodo zaključili aprila z Vrujo, ki se je
doma in v tujini uveljavila
kot prepričljiv, svež interpret
glasbene dediščine Istre, ki
jo izvaja na sebi lasten in prepoznaven način.

V Občinski knjižnici Jesenice so v začetku junija pripravili že štirinajsti
Brihtin dan – zaključno prireditev za najmlajše bralce ob koncu šolskega
leta, kjer so otrokom, ki so redno obiskovali knjižnico in njihove dejavnosti,
podelili diplome.
Maša Likosar
V dopoldanskem času Brihtinega dneva so za otroke
iz Vrtca Jesenice, ki so redno obiskovali knjižnico, si
izposojali knjige in poslušali pravljice, pripravili zabavno dogajanje s predstavo
Cepetavček v izvedbi gledališča Ku Kuc. "Letos nas je
obiskovalo 21 vrtčevskih
skupin, na prireditvi pa jim
je župan Občine Jesenice
Blaž Račič razdelil 424 Brihtinih diplom," je zaupala
vodja oddelka za otoke Cirila Leban in dodala, da diplome simbolizirajo pohvalo
za otrokov trud in pridno
branje.

Popoldan, ko so podelili
160 diplom, je nastopila
Eva Škofic Maurer s predstavo Klovnesa Sfrčkljana
se predstavi. Namenjena je
bila vsem mladim obiskovalcem knjižnice, ki so od
oktobra do maja sodelovali
pri rednih dejavnostih jeseniške knjižnice, kamor
sodijo angleške in nemške
urice ter urice pravljic,
ustvarjalne delavnice, Brihtina pravljična dežela, pogovori o knjigah ter projekt
Berem z Brihto. Skupini
angleških in nemških uric
sta pripravili kratko točko,
polno dvorano Kina Železar
pa je nagovorila tudi direktorica Občinske knjižnice

Jesenice Veronika Osredkar, ki je dejala, da so knjige zakladnica zgodb.
Kot je še dodala Cirila
Leban, se bodo dejavnosti
njihove knjižnice nadaljevale v čas poletnih počitnic. "V
juliju in avgustu bo potekalo
osem različnih brezplačnih
delavnic. Pridružili smo se
tudi projektu Poletavci, ki je
namenjen otrokom od sedmega do dvanajstega leta.
Tisti, ki bodo brali vsaj pol
ure na dan, se bodo lahko
potegovali za čudovito
nagrado – skiro. Dolgčas pa
bodo ne nazadnje lahko preganjali tudi v bralnem klubu
Meteorita," je pojasnila
Lebanova.

ABONMA 2019-20

Vpis v juliju in avgustu vsako sredo od 8. do 12. ure.

Na Brihtinem dnevu se je predstavila klovnesa Sfrčkljana. / Foto: Primož Pičulin

7

Jeseniške novice, petek, 28. junija 2019

Šport

Sanje: madridski Real
Petnajstletni Edvin Krupić z Jesenic je bil v sezoni 2018/2019 kapetan jeseniške nogometne selekcije
U15, ki ji je uspel preboj v prvo slovensko ligo.

V letošnji sezoni si igral za
nogometno selekcijo Jesenic U15. V prvi Gorenjski
ligi ste bili premočni za vse
tekmece.
Prava konkurenta smo imeli
le v kranjskem Triglavu in
Škofji Loki. Predzadnjo tekmo prvenstva smo igrali s
Škofjo Loko in za končno
prvo mesto je bila nujna
zmaga. Uspelo nam je in s
prvim mestom smo si priigrali kvalifikacije za prvo slovensko ligo.

Prvo mesto vas je popeljalo
v kvalifikacije in za piko na i
do končnega preboja v prvo
slovensko ligo. Kako si videl
kvalifikacijske tekme z Izolo?
Doma smo igrali 1 : 1, kar ni
bilo spodbudno za povratno
tekmo na Obali. Na Jesenicah smo bili veliko boljši, a
nam žal ni uspelo zadeti več
kot enkrat. V Izoli smo bili v
prvem polčasu v podrejenem položaju, a vseeno nam
je uspelo doseči zadetek. Ta
zadetek nam je dal še večji
motiv in v drugem polčasu
smo še dvakrat zadeli v polno, svojo mrežo pa uspeli

Edvin Krupić
ohraniti nedotaknjeno in se
zasluženo uvrstili med elito.
Kaj pomeni preboj ene od
jeseniških selekcij v prvo
slovensko ligo?
Veliko. Po petih letih bo na
Jesenicah spet prisoten prvoligaški nogomet. Žal mi je
le, da ne bom del te zgodbe,
saj bom prestar za selekcijo
U15.

igral na Jesenicah. Najbližje
sem Triglavu ali Šenčurju.
Triglav igra v prvi slovenski
kadetski ligi, Šenčur pa v
drugi slovenski kadetski ligi.
Kakšne možnosti daješ kadetski ekipi Jesenic v naslednji sezoni?
Težko bo, saj gre kar nekaj
igralcev v Avstrijo, kjer bodo
igrali nogomet in hodili v
šolo.

Si v minuli sezoni igral še za
kakšno selekcijo?
Poleg U15 sem igral še za
kadete, saj jih je bilo premalo. Igranje za kadete je bila
zelo dobra izkušnja. Imel
sem motiv, da se izkažem
proti starejšim, fizično močnejšim nasprotnikom. Dobro sem občutil, kaj me čaka
v sezoni 2019/2020.

Končal si deveti razred. Kam
naprej?
Vpisal sem se na Srednjo
šolo Jesenice, program za
strojnega tehnika. Doslej mi
je v šoli šlo po načrtih. A če
sem iskren, sem več pozornosti posvečal nogometu, od
katerega bi rad v prihodnosti živel.

Boš v naslednji sezoni še v
jeseniškem dresu?
Kot za zdaj kaže, ne bom

Razumeš preboj z ekipo U15
v prvo slovensko ligo za svoj
največji uspeh?

Kdaj si se prvič srečal z nogometom?
Prvič sem se srečal z nogometom pri štirih letih. Nogomet je treniral že moj starejši brat Amar. On je bil
moj vzornik in želel sem po
njegovih stopinjah. Nogomet je edini šport, ki sem ga
doslej treniral, in nikoli se
ga nisem naveličal. Začel
sem na položaju ofenzivnega vezista in na tem položaju tudi največ igram. Všeč
mi je zato, ker sem veliko v
stiku z žogo. Ne branim se
tudi mesta napadalca. Na
tem mestu sem igral v kvalifikacijah z Izolo.
Kje vidiš svoje prednosti, katere stvari bi morda moral
še izboljšati?
Med slabosti bi štel to, da
sem preveč nervozen in prepogosto komuniciram s sodniki. Posledično hitro dobim nepotreben rumeni
karton. Prednosti so tri: dobra tehnika, hitrost in velika
želja.
Kaj si v prihodnosti želiš doseči v nogometu?
Kot sem že prej omenil, bi
rad od nogometa živel. V
Sloveniji bi bila zame idealna ekipa Domžale. Seveda si
želim igrati tudi v tujini. Velike sanje so nastopiti za
madridski Real.

Športni plezalci na štirih tekmah
Matjaž Klemenc
Tekmovalci Športno plezalnega odseka Jesenice so se
udeležili štirih tekem: dve
tekmi državnega prvenstva
in po eno tekmo iRCC in
Zahodne lige. Pobližje poglejmo njihove uvrstitve po
kategorijah med deseterico.
V Škofja Loki je bilo državno prvenstvo v težavnosti.

Cicibanke U12: 2. Liza Babič; starejše deklice U16: 7.
Mija Šimnic, 8 do 10: Rosa
Rekar. Druga tekma za državno prvenstvo je bila v
Celju. V treh dneh so se
merili v kombinaciji hitrosti, balvanov in težavnosti.
Med cicibankami: 5. Liza
Babič, 10. Špela Fliser;
mlajše deklice: 10. Tinka
Rakar. V Žirovnici je bila

tekma iRCC v težavnosti –
dekleta U10: 4. Liza Babič,
5. Špela Fliser; fantje U10:
2. Rene Kokalj; dekleta
U14: 7. Tinka Rakar; fantje
U14: 10. Maj Savorgnani;
dekleta U16: 2. Rosa Rekar,
6. Mija Šimnic, 8. Amadeja
Verdnik Lavtižar; fantje
U16: 5. Emil Dautovič, 6.
Ajdin Dautovič; fantje več
kot U16: 3. Miha Torkar. V

Dnevi športa na Jesenicah
Matjaž Klemenc
Konec maja in prva polovica junija sta rezervirana za
Dneve športa na Jesenicah.
Letos je imela uvodno besedo košarka (Dan jeseniške
košarke), kar ste si lahko
prebrali že v prejšnji številki. Sledil je pohod na Španov vrh. Najbolj pester je

Štirinajstega junija je bil v kabinetu župana Občine Jesenice
slavnostni podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
(OKS ZŠZ) s sedežem na Jesenicah. Ta je bila v okviru Športne zveze Jesenice ustanovljena leta 1998. Vodja Brane Jeršin je predstavil delo v tem obdobju s poudarkom na uspešno izvedenih nalogah in projektih, ki pomembno vplivajo
na razvoj množičnega športa, od mladih do starejših. Regijska pisarna deluje na območju devetih gorenjskih občin.

Ta uspeh bi primerjal z
uspehom kadetov, za katere
sem igral, ko sem bil star 13
let. Postali smo gorenjski
prvaki, žal pa nismo bili
uspešni v kvalifikacijah.

Matjaž Klemenc

Kaj je bilo tisto, kar je proti
Triglavu in Škofji Loki pretehtalo v vašo korist?
Po mojem je bila želja po
uspehu naš glavni adut. Maksimalno smo se trudili tako
na tekmah kot na treningih.
Dobro smo se zavedali, kaj
nam ta zavzetost lahko prinese.

Za krepitev razvoja množičnega športa

bil petek, 31. maj, ko smo
bili priča številnim prireditvam v Športnem parku
Podmežakla in njeni bližnji
okolici. Ves dan je bilo moč
opraviti Cooperjev test. Popoldne so se imeli priložnost predstaviti športni
klubi in društva iz jeseniške
občine. Občani so se lahko
preizkusili v hoji na dva ki-

lometra, zraven pa so merili
krvni tlak in sladkor. Mladi
so lahko pokazali svoje plezalne spretnosti na umetni
steni. Potekali so turnirji v
kegljanju, malem nogometu in namiznem tenisu. Izvajal se je trening s Tekaško
ekipo Jesenice. Odigrali so
tudi dve tekmi: košarkarska
tekma deklet in fantov U11

Šenčurju je bila zadnja tekma v težavnosti. Mlajše cicibanke: 4. Liza Babič, 5. Špela Fliser; mlajši cicibani: 5.
Rene Kokalj; starejše cicibanke: 4. Sara Božič, 9.
Maša Ahec; mlajše deklice:
5. Tinka Rakar; starejše deklice: 1. Mija Šimnic; starejši dečki: 7. Emil Dautovič;
kadeti: 4. Miha Torkar.

ter nogometna tekma selekcij U17 Jesenic in Škofje
Loke. Od 5. junija do 18. junija so bile še naslednje prireditve: Svetovni dan teka
na Osnovni šoli Koroška
Bela, kolesarski izlet na
Španov vrh, Olimpijski tek
otrok iz jeseniških in bližnjih vrtcev, šolsko prvenstvo v košarki ter uporaba
določenih športnih rekvizitov. Za konec je bil še Plesni večer z Mojco v Gledališču Toneta Čufarja.

Pogodbo sta ob prisotnosti župana Občine Jesenice Blaža
Račiča podpisala prvi podpredsednik OKS ZŠZ mag. Janez
Sodržnik in predsednik Športne zveze Jesenice Rajko Peternel. Gre za nov korak uresničevanja nalog olimpijskega komiteja v tem mandatnem obdobju, predvsem pri podpori in
pomoči regijskim pisarnam pri razvoju športa na lokalni
ravni. Janez Sodržnik je poudaril, da je doslej uspešno opravljala zaupane naloge. Župan Blaž Račič je omenil športno
tradicijo Jesenic in se zavzel za nadaljnje spodbujanje občanov k vsem oblikam športnih dejavnosti.

Prstomet
Po štirih remijih tri zmage in poraz
Po devetih odigranih tekmah prstometaši Jesenic z desetimi
točkami zasedajo peto mesto (ob tekmi manj) med 13 ekipami. Pred njimi so Senica (15 točk, 1 tekma manj), Veseli
Gorjanci (14, –1), Ribiči 10 in Rokce (10).

Nogomet
Jeseniški nogometaši v zlati sredini
Nogometaši moštva SIJ Acroni Jesenice so zaključili nastope v prvi Gorenjski ligi. V ligo so stopili s precej spremenjeno ekipo, v kateri je bilo veliko mladih igralcev. Ligo so zaključili z devetimi zmagami (Polet 4 : 0, Velesovo 4 : 2, 7 :
0, Bitnje 2 : 1, Preddvor 4 : 2, 2 : 0, Železniki 7 : 2, Bohinj 3
: 1, Škofja Loka 2 : 1), tremi remiji (Šobec Lesce 3 : 3, Britof
2 : 2, Železniki 2 : 2) in desetimi porazi (Zarica 0 : 3, 0 : 1,
Bohinj 1 : 2, Visoko 1 : 5, 1 : 6, Škofja Loka 1 : 2, Bitnje 0 : 4,
Lesce 0 : 4, Britof 1 : 5, Polet 1 : 2). Osvojenih trideset točk
jih je uvrstilo na šesto mesto med 12 ekipami. Vodi Bohinj s
55 točkami. Velja še omeniti selekcijo U15, ki je v prvi Gorenjski ligi osvojila prvo mesto, kar jih je popeljalo v kvalifikacije za prvo slovensko ligo. V kvalifikacijah so za nasprotnika dobili ekipo Izola. Doma so igrali 1 : 1, v gosteh pa so
zmagali s 3 : 0 in se zasluženo uvrstili v elito selekcij U15.

Mali nogomet
Biser-Fasaderstvo Kumalič spet na vrhu
Končana je medobčinska malonogometna liga. Pobližje si
poglejmo uvrstitve ekip iz jeseniške občine. V najmočnejši
skupini A na vrhu najdemo ekipo Biser-Fasaderstvo Kumalič, ki je ponovila lanski uspeh. Ekipa Hrušica-Fitnes O2 Jesenice je deveta. V skupini b so Lipce osme. Skupini A in B
štejeta deset ekip. V skupini C je 13 ekip. Venezia je osvojila
peto mesto. Ekipa Team orange je osma.
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Praznovala stoprvi
rojstni dan
Ivanka Gašperin s Plavža je dopolnila 101 leto.
Urša Peternel
Devetnajstega junija je 101.
rojstni dan praznovala
Ivanka Gašperin s Plavža.
Ob visokem jubileju so jo
obiskali in ji čestitali jeseniški župan Blaž Račič,
predsednica KS Plavž Ivanka Zupančič ter predsednik
Društva upokojencev Jese-

nice Boris Bregant. Pridružila sta se jim tudi sin
Janez in snaha Tonka, ki
živita le nadstropje višje v
bloku in ji pomagata pri
vsakodnevnih opravilih.
Župan je slavljenki v imenu Občine Jesenice izročil
tudi darilno košaro, skupaj
pa so preživeli prijetno urico druženja.

Jeseničani na srečanju
z zamejskimi planinci v Škofičah
Janko Rabič
Člani Planinskega društva
(PD) Jesenice so se udeležili
48. srečanja zamejskih planinskih društev, ki je bilo v
Škofičah na avstrijskem
Koroškem. Udeleženci iz
planinskih društev Trst,

Gorica, Celovec, Jesenice ter
planinske družine iz Benečije so se najprej podali na
dva pohoda, sledilo je srečanje s kulturnim programom, pozdravi in izmenjavo daril. Pobudniki za ta
srečanja so bili jeseniški planinci na čelu z večletnim

predsednikom Janezom
Košnikom. Prvo srečanje je
bilo leta 1972 na Golici, od
takrat se izmenično vrstijo
na območjih vseh petih
organizatorjev. V imenu PD
Jesenice je pozdrave vsem v
Škofičah izrekel predsednik
Vlado Hlede. Posebno zves-

tobo tem srečanjem izkazujejo člani Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora. Z
ubranimi zvoki vedno poskrbijo za dobro razpoloženje, zato jih k sodelovanju
vsako leto vabi vseh pet
organizatorjev. Tako so letos
nastopili že 48.

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Osebni posvet s farmacevtom

Ivanka Gašperin s Plavža je praznovala stoprvi rojstni dan.

Ogled Spominskega parka z Janezom Pšenico

Avtor, idejni vodja in realizator Spominskega parka je
obiskovalce popeljal po parku.

Gorenjske lekarne se že 70 let trudimo pri zagotavljanju dosto
pnosti do lekarne in lekarniških storitev. Lekarniška dejavnost
je javna zdravstvena služba z namenom zagotavljanja kako
vostne in učinkovite preskrbe z zdravili ter svetovanje glede
njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe. Delo v lekarni
žal pogosto ne omogoča poglobljenega pogovora z bolnikom,
zato smo se v Gorenjskih lekarnah odločili, da poleg svetovan
ja ob izdaji zdravil bolnikom nudimo tudi osebni posvet s farmacevtom. Na vašo željo vam lahko izdelamo osebno karti
co zdravil ali izvedemo pregled uporabe zdravil, ob dogovo
ru z zdravnikom pa farmakoterapijski pregled v ambulanti far
macevta svetovalca.
Osebna kartica zdravil je seznam vseh zdravil, ki jih bolnik v
določenem obdobju uporablja. Poleg imena zdravila in učin
kovine vsebuje tudi podatke o odmerjanju in načinu jemanja,
namenu uporabe zdravila in pomembna opozorila, na katera
mora biti bolnik pozoren. Na seznamu so navedena tudi zdra
vila brez recepta in prehranska dopolnila, tudi rastlinskega
izvora, ki jih bolnik uporablja, saj lahko ta neželeno vplivajo
na predpisana zdravila. Osebna kartica zdravil je namenjena
predvsem starejšim bolnikom in njihovim svojcem ter bolni
kom z večjim številom predpisanih zdravil. V veliko pomoč je
pri navajanju uporabljenih zdravil med obiski zdravnikov spe
cialistov ali bolnišnice. Osebno kartico zdravil vam lahko izde
lamo v vseh lekarniških enotah Gorenjskih lekarn. Izvajamo pa
tudi svetovalno storitev pregled uporabe zdravil, ki je osebni
posvet med bolnikom in magistrom farmacije z dodatno kom
petenco o pravilni uporabi zdravil, izdanih na recept, in name
nu zdravljenja z njimi. Med posvetom lahko bolnik povpraša za
dodatne informacije in napotke glede jemanja zdravil, razreši
morebitne težave, povezane z zdravili, in se seznani s predlogi

za njihovo odpravo. Za boljši pregled in nadzor nad zdravlje
njem bolniku izdelamo tudi osebno kartico zdravil. Storitev
poteka v vnaprej dogovorjenem terminu v ločenem svetoval
nem prostoru v lekarni. Ta pogovor je še posebej priporočen
za bolnike, ki:
uporabljajo več zdravil,
imajo več različnih bolezni,
imajo vprašanja in težave, povezane z zdravili,
prejmejo eno ali več novih zdravil,
jim zdravila predpisuje več zdravnikov,
so bili pred kratkim odpuščeni iz bolnišnice.
Za uspešno zdravljenje je potrebno, da bolniki dobro pozna
te svoje bolezni in uporabljena zdravila. O svojem zdravilu se
dobro informirajte že pred začetkom zdravljenja, pa tudi ka
sneje se o dvomih in težavah vedno posvetujte z zdravnikom
in farmacevtom. V Gorenjskih lekarnah smo vam v skrbi za vaše
zdravje vedno na voljo, da vam pomagamo s strokovnim znan
jem in osebnim pristopom.
Obveščamo vas, da ima Lekarna Žirovnica podaljšan delov
ni čas. Odprta je od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.30,
v poletnih mesecih pa je delovni čas usklajen z delovanjem
ambulant zdravnikov. Prilagojen delovni čas preverite na naši
spletni strani ali v Lekarni Žirovnica.

Pa še pomembna informacija za vse občane Gorenjske: v
Kranju se je začela prenova največje lekarne na Bleiweisovi
cesti. Zato se je dežurna lekarna preselila v lekarno
Škofja Loka, kjer bo delovala do predvidoma 14. oktobra.
Tjaša Frelih, mag. farm.

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora,
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka,
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Junija je bil organiziran ogled Spominskega parka na Jesenicah pod strokovnim vodstvom častnega občana Janeza Pšenice, ki je tudi avtor, idejni vodja in realizator tega parka.
Ogleda so se udeležili predstavniki občinskega sveta, krajevnih skupnosti, člani komisije za izvedbo akcije Najlepša cvetlična zasaditev ter drugi občani. Janez Pšenica je iz svojih
bogatih izkušenj udeležencem na zanimiv in hudomušen
način predstavil posamezna drevesa, posebnosti in način
vzdrževanja. Poudaril je, da je na območju parka zelo rodovitna zemlja in da so posajene nekatere vrste dreves, za
katere ni običajno, da uspevajo v tem okolju. Park s svojimi
izjemnimi zasaditvami predstavlja posebno vrednost za
Jesenice, ki bi se je morali zavedati in biti ponosni nanj.
Želja Janeza Pšenice je, da se park vzdržuje in ohrani tudi za
prihodnje rodove, obenem pa je pozval Občino Jesenice, naj
uredi tablice z imeni posameznih dreves, za katere je pred
leti skupaj z vnukinjo, krajinsko arhitektko, naredil celovit
popis zasaditve in ureditve parka.
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Na kopališču Ukova
je že veselo

Petnajst mavrično
obarvanih let

Kopališče je odprto vsak dan med 10. in 19. uro, cene vstopnic so ostale enake kot lani.

Janko Rabič

Urša Peternel

Ljubiteljsko zborovsko petje
na Jesenicah 15 let pomembno bogatijo članice Ženskega pevskega zbora Mavrica.
Začetki segajo v november
leta 2003, ko so se učiteljice
na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah odločile
ustanoviti "hišni" učiteljski
pevski zbor. Velika ljubezen
do petja jim je vlivala voljo
in pogum za vaje, širjenja
repertoarja in nastope. Začele so se udeleževati območnih revij pevskih zborov, nastopati za upokojence, za borce, na odprtjih
razstav in drugih dogodkih.
Pripravile so projekt, s katerim so z ljudsko pesmijo

Prejšnji teden so odprli kopališče Ukova in na otvoritveni dan najprej povabili
učence jeseniških osnovnih
šol. Kopališče je odprto vsak
dan med 10. in 19. uro, cene
vstopnic so ostale enake kot
lani. Celodnevna vstopnica
za odrasle stane štiri evre
(poldnevna tri), za otroke in
mladino pa 2,50 evra (poldnevna dva evra). Jutranje
rekreacijsko plavanje poteka
vsak delovnik od 9.30 do 11.
ure, večerno pa med 20. uro
in 21.30 ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vsak ponedeljek ob 14. uri so na vrsti skoki v vodo za mlade, ob torkih
in sredah ob 14. uri ustvar-

Na otvoritveni dan 20. junija so najprej povabili učence jeseniških osnovnih šol, popoldne
pa vrata odprli za vse obiskovalce.

Direktor Zavoda za šport Jesenice Almin
Gorinjac je povedal, da je izdelana idejna
zasnova obnove kopališča, ki vključuje tri
različice. Po najcenejši bi kopališče obnovili
predvsem s tehničnega vidika. Po drugi različici,
katere vrednost je ocenjena na tri milijone
evrov, bi kopališče razširili na območje nekdanje
stavbe Elektra. Tretja varianta pa predvideva
celovito obnovo kopališča z izgradnjo notranjega
bazena, ki bi stala vsaj sedem milijonov evrov.

jalne in razvedrilne delavnice Mladinskega centra Jesenice, ob torkih ob 19. uri pa
rekreativno igranje vaterpola. Prek poletja bodo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice pripravili tudi
preventivne delavnice za
zdravje, brezplačne meritve
in prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja.
V soboto, 6. julija, bodo pripravili prireditev Skok v po-

letje s tekmovanjem v skokih v vodo, 27. Jeseniškim
akvatlonom in živo glasbo.
V soboto, 27. julija, pa bo
prireditev Noč na Kopališču
Ukova z 12-urnim plavalnim
maratonom, tekmovanjem v
skokih v vodo, 28. Jeseniškim akvatlonom in zabavo
z glasbo.
Pred novo kopalno sezono
je ENOS v kopališču zamenjal regulator za krmiljenje
ogrevanja za toplo vodo.

Saša in Robert Kejžar:
predanost plemenitim dejanjem
Janko Rabič

Bil bi krivičen, če bi poudaril le en del zakonskega
para, zato tokrat prvič predstavljam ustvarjalca časa v
tandemu: 48-letna Saša in
52-letni Robert Kejžar s
Hrušice sta kot ustvarjena
za plemenita dejanja, kar
gasilska dejavnost zagotovo
je. Z njo sta skorajda neločljivo povezana. Še več, to je
gasilska družina z dvakratno
veliko začetnico. Robert je
trideset let poklicni gasilec,
prostovoljni gasilec v domačem društvu od šestega leta
naprej. Saša je 17 let prostovoljna gasilka. Tudi Sašin
poklic patronažne medicinske sestre v Zdravstvenem
domu Jesenice je povezan s
poslanstvom pomoči ljudem.
Ko sta se našla, je očitno poleg ljubezenske preskočila
še gasilska iskrica. "Poročila
sem se z gasilcem in postala
gasilka," pripoveduje Saša.
"Spomnim se, da je pri ženski desetini PGD Hrušica
manjkala ena članica, pa so
dekleta dejala: pojdimo

vprašat h Kejžarjevim. In
tako se je začelo. Prej do gasilstva nisem kazala nekega
pretiranega navdušenja, potem me je pa kar posrkalo
vase." Robert danes organizacijsko predstavlja vrh prostovoljnega in poklicnega
gasilstva na Jesenicah. Od
aprila je direktor in poveljnik javnega zavoda GARS
Jesenice, že od prej je poveljnik Občinske gasilske
zveze Jesenice, da naštejem
le najpomembnejše funkcije. "Funkcije mi nikoli niso
bile pomembne, važno je
delo. Predvsem je sedaj moj
cilj čim bolj povezano in
usklajeno delo prostovoljnih
in poklicnih gasilcev."
Ker njuno delo spremljam
že lep čas, še toliko bolj zanesljivo lahko o vsem pišem
le v superlativih. Toliko volje, energije, predanosti gasilstvu res ne najdeš kar
tako. V domačem PGD Hrušica sta spoštovanja vreden
zakonski par, ki izjemno
uspešno dela tudi z mladim,
in sicer kot mentorja. Števil-

Ženski pevski zbor Mavrica je obeležil
petnajstletnico delovanja. Ob jubileju so pevke
pripravile koncert v Kolpernu.

Uvod na koncert so pevke popestrile ob spremljavi
godalnega kvarteta.

Ustvarjalci

časa

Robert in Saša Kejžar sta neločljivo povezana z gasilstvom.
ne sta navdušila za gasilstvo,
tudi po petdeset jih naenkrat peljeta na tekmovanja.
Znata jih motivirati, odvrniti od ulice, računalnikov.
Dosegata neverjetne uspehe. Usposabljata jih za bodoče gasilce, nešteto ur vložita, da usvojijo gasilske veščine, s katerimi so kasneje
kot operativni gasilci vedno
pripravljeni, da priskočijo
na pomoč. Pokalov in zmag
na tekmovanjih o gasilskih
veščinah so osvojili toliko,

združile vse območne pevske zbore.
Učiteljicam so se kasneje
pridružile še druge pevke.
Najdlje je bila zborovodkinja Mojca Čebulj, vmes je
bil dve leti zborovodja Peter
Novak. Sedaj zbor leto dni
vodi Neža Jeraša.
Ob letošnji obletnici so pevke pripravile jubilejni koncert v dvorani Kolpern na
Stari Savi. Izvedle so pisan
program umetnih in narodnih pesmi ter zimzelenih
popevk. Delo zbora skozi 15
let je predstavila predsednica Katja Svetlin Piščanec.
Za večletno ljubiteljsko prepevanje so pevke prejele zlate, srebrne in bronaste Gallusove značke.

da jih sploh ne štejejo več.
Ves čas se izobražujeta, obnavljata znanje. Kot pravita,
na področju zaščite in reševanja nikoli ne moreš vedeti
in znati vsega. Kot operativna gasilca sta na intervencijah in pomagata ljudem, ki
se znajdejo v težavah.
Za gasilstvo sta navdušila
tudi vse tri otroke, Alenko,
Tomaža in Gabra. "Najprej
so hodili z nama na vaje in
tekmovanja. Ko so postali
polnoletni, so se sami odlo-

(12.

del)

čili, da bodo prostovoljni gasilci. Vsi so operativni člani
v društvu, posredujejo pri
intervencijah.
Saša je od lani tudi predsednica Gasilske zveze Jesenice, prva ženska na tej funkciji v vsej bogati gasilski zgodovini v mestu. Jo kot prvo
damo fantje spoštujejo in ne
podcenjujejo? "Mislim, da
smo te stereotipe o moških
ali ženskih delih že prerasli.
Gasilstvo je skupinska stvar,
dokazuješ se z delom, ne
glede na spol." Pri delu se
podpirata, skupaj sprejemata odločitve. Tudi za gasilske
funkcije, ki jih imata, sta se
prej pogovorila, pretehtala
in jih potem sprejela. Pa ob
gasilstvu ostane še kaj časa?
"Najin hobi so hribi, tudi kakšna plezalna ferata." Štiri
leta imata psičko Freyo, ki jo
vzgajata za iskanje pogrešanih oseb. "Pri tem nimava
nekih resnejših ciljev niti
časa. Če smo že vsi v družini
aktivni, naj tudi psička ne
bo izjema," v smehu pristavi
Saša.
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Dan z »jekleno« Petro
Gimnazijo Jesenice je obiskala nekdanja tekačica na smučeh in prejemnica olimpijske medalje Petra
Majdič. Med drugim jim je opisala svojo športno pot, na kateri sta jo vodila motiv in volja,
pred seboj pa je videla cilj ...
Urša Peternel
Olimpijsko medaljo je osvojila s petimi zlomljenimi
rebri in predrtim pljučnim
krilom. Petra Majdič, najuspešnejša slovenska smučarska tekačica vseh časov,
s svojo zgodbo z olimpijskih iger v Vancouvru leta
2010 navdihuje še danes ...
Ker pooseblja jekleno voljo,
ni čudno, da je postala
ambasadorka Skupine SIJ
– Slovenske industrije jekla
oziroma projekta Jeklena
volja. V sklopu projekta je
tako obiskala Gimnazijo
Jesenice, kjer je za dijake
pripravila motivacijsko
delavnico in skupinske izzive, s katerimi je želela spodbujati jekleno voljo tudi
med mladimi.
Med drugim jim je opisala
svojo športno pot, na kateri
sta jo vodila motiv in volja,
pred seboj pa je videla cilj ...
Ko je bilo najtežje, se ni predala; neutrudno je trenirala,

Pretekli so 1372 kilometrov
V sredo, 5. junija, je potekal svetovni dan teka v organizaciji
Global Running Day. Dogodku so se pridružili tudi na
Osnovni šoli Koroška Bela. Vsak od učencev je pretekel vsaj
štiri kroge, to je osemsto metrov. Tekli pa so tudi otroci iz
vrtca, učitelji in ostali zaposleni na šoli, starši, vaščani in
člani Tekaške skupine Jesenice. Skupaj jim je uspelo preteči
1372 kilometrov, s čimer so zelo zadovoljni. "Zaradi teka
smo za nekaj minut odmislili šolske obveznosti in uživali v
prostih trenutkih. Takšne dejavnosti spodbujajo najstnike k
zdravemu in športnemu načinu življenja. Letošnji rezultat
želimo naslednje leto še izboljšati in tudi naslednje generacije učencev spodbuditi k teku. Na ta način lahko odkrijemo,
česa smo sposobni, in to še nadgrajujemo," sta povedali
osmošolki Manca Rakar in Nika Zrnič.

"Kakšni pa so vaši cilji?" je gimnazijce spraševala Petra Majdič.
porazi je niso ustavili, prav
tako ne velikanska smola na
dvojih olimpijskih igrah.
Uspelo ji je na tretji olimpijadi, ko si je bronasto medaljo priborila z zlomljenimi

rebri in predrtim pljučnim
krilom ...
V nadaljevanju so se dijaki
med seboj pomerili v preizkušanju jeklene volje – skupinski gradnji stolpa iz slamic, na katerem je morala
obstati žogica. Zmagala je
skupina dijakov, ki ji je
uspelo zgraditi kar 164 cen-

odgovorno podjetje, ki mu
je mar za okolje, v katerem
deluje. Tako v sodelovanju z
Olimpijskim komitejem
Slovenije namenjajo tudi
posebne štipendije obetavnim mladim športnikom,
otrokom zaposlenih. Prejema jo tudi dijakinja Gimnazije Jesenice Lara Krnc, mla-

Po "jekleni" olimpijki Petri Majdič nosi ime
tudi valjavsko ogrodje v jeseniškem podjetju
SIJ Acroni.

Dijaki so se pomerili v skupinski gradnji stolpa iz slamic.

timetrov visok stolp iz slamic, ki so ga poimenovali
Jeklena Petra. Tekmovali pa
so tudi v skupinskem premagovanju ovir, pri čemer
so imeli sotekmovalci med
seboj zvezane noge.
Kot je dejala Sara Wagner iz
Skupine SIJ, so družbeno

Tekli so otroci, starši, učitelji, vaščani ...

Čukci na pohodu po Stari rudni poti
Otroci iz skupine Čukci iz Vrtca Jesenice so se sredi junija
podali na pohod po Stari rudni poti. Vodnik Marko Mugerli
iz Gornjesavskega muzeja Jesenice jim je prijazno razložil,
kako je železova ruda potovala iz rudnikov v Savskih jamah
vse do Stare Save v dolini. Čukci so radovedno poslušali in
se učili. "Naši otroci so neizmerno uživali, bilo jim je zelo
všeč," sta bili po zaključku pohoda zadovoljni vzgojiteljici
Marjana Jakopič in Miriam Kalan.

da atletinja, ki že sedaj v
skoku v daljino dosega
vrhunske rezultate v svoji
starostni kategoriji. Ne
nazadnje pa si v podjetju
želijo tudi, da bi kdo od
sedanjih gimnazijcev v prihodnje postal tudi njihov
sodelavec.

Otroci so se podali po Stari rudni poti in se učili, kako je
ruda potovala iz rudnikov v Savskih jamah do Stare Save.

V znamenju Kekčevih junakov
Zaposleni v Vrtcu Jesenice so tudi letos pripravili prireditev Iz
majhnega raste veliko, ki je potekala v Športni dvorani Podmežakla. Povezali so jo z Vandotovim literarnim junakom
Kekcem. Strokovne delavke so pripravile uvodni program in
šest delavnic, ki so jih poimenovale Kekec, Rožle, Mojca,
Kosobrin, Pehta in Bedanec. Na teh delavnicah so otroci urili svoje spretnosti in ponosno domov odnesli medalje. Udeležence je pozdravil tudi jeseniški župan Blaž Račič.

Zaposleni v Vrtcu Jesenice so se spremenili v junake zgodb
o Kekcu.
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Zanimivosti
Žarek na obisku v domu Nadarjeni matematik,
starostnikov
ki bo študiral strojništvo
Otroci in mladi iz društva Žarek so obiskali jeseniški dom starostnikov.
Urša Peternel
V sklopu meseca vseživljenjskega učenja so v dnevnem
centru društva Žarek s skupino otrok in mladostnikov
obiskali Dom dr. Franceta
Bergelja Jesenice. "Naš
obisk se je začel s pozdravom starejših, povedali smo
jim, kaj v dnevnem centru
počnemo in komu je namenjen, nato pa smo začeli prikazovati naš program. Obisk
je na začetku popestril mladi kitarist Enej Otović, ki je
zaigral na kitaro. Sledilo je
nekaj plesnih točk naših deklet Marie, Nine in Nives,
skupaj s starejšimi pa smo
hitro ugotovili, da se včasih
ni tako plesalo in da se časi
in običaji spreminjajo. Nadaljevali smo s petjem, Leo
in Lea sta nam vsem zapela

Dnevni center društva Žarek mlade med
počitnicami vabi na poletno druženje. Center bo
odprt od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure,
otroci in mladi pa bodo v družbi zaposlenih
lahko aktivno preživljali prosti čas ob družabnih
igrah, ustvarjalnicah, kuharskih delavnicah in
športnih aktivnostih. Na voljo pa bodo tudi
mladim, ki se bodo pripravljali na popravne
izpite.
Lepa Anka kolo vodi, pri
tem pa so veselo zapele tudi
nekatere varovanke. Program pa je popestril tudi nastop naše najmlajše deklice
Ize, ki je zapela dve otroški
pesmici in z otroško milino
privabila nasmeh na lica starejših. Timotej je vse prisotne postavil pred ugankarski
izziv, na koncu pa so otroci

in mladi z zanimanjem postavljali vprašanja o življenju v domu in o starih časih," je povedala strokovna
vodja centra Veronika Šuštar. Da pa je bilo druženje
tudi sladko, so poskrbeli vsi
skupaj: v dnevnem centru
so pripravili čokoladne kroglice, v domu pa so jih pogostili s sokom.

Timotej Ambrožič s Srednje šole Jesenice je postal državni prvak v
matematiki, na tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol je
osvojil vse možne točke.
Urša Peternel
"Vsi v družini s priimkom
Ambrožič smo nadarjeni za
matematiko ... Razen moje
sestre," pravi Timotej Ambrožič, dijak četrtega letnika
programa strojni tehnik na
Srednji šoli Jesenice, ki je
postal državni prvak v znanju matematike. Na državnem tekmovanju dijakov
srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike je prejel prvo nagrado. In ne le to – osvojil je vse
možne točke. Po besedah
vršilke dolžnosti ravnateljice
šole Monike Lotrič dijaka, ki
bi bil tako nadarjen, celo genialen v matematiki, še niso
imeli, zato so nanj izjemno
ponosni. Veliko zaslug za
njegov uspeh pa ima tudi
njegova mentorica profesorica matematike Darja Šatej,
poudarja Lotričeva.
Timotej sicer prihaja z Bleda in je zadržan fant, čigar

Timotej Ambrožič z
mentorico profesorico
matematike Darjo Šatej
svet je tesno povezan z ljubeznijo do matematike. Že v
osnovni šoli je osvajal zlata
priznanja na tekmovanjih iz
matematike in logike, tudi
na nacionalnem preverjanju
znanja v devetem razredu je
matematiko rešil stoodstotno. In čeprav so vsi pričakovali, da bo šolanje nadaljeval

na gimnaziji, se je odločil za
Srednjo šolo Jesenice in program strojni tehnik. Prvo
leto je bilo precej težko, priznava Timotej, saj na šoli ni
nikogar poznal, a se je šole
in sošolcev navadil in ni mu
žal, da je izbral strojništvo.
Vsa leta doslej je bil odličen,
šoli in učenju je namenjal
kar precej časa, tudi učenju
za maturo. Izbral je tudi peti
predmet, saj se namerava
vpisati na univerzitetni program strojništva v Ljubljani.
Na študij se namerava voziti
od doma, za bivanje v Ljubljani se za zdaj ni odločil.
Za sprostitev med učenjem
rad igra računalniške igrice,
opravlja pa tudi počitniško
delo, na blejski Straži pomaga na poletnem sankališču.
In kakšni so njegovi poklicni načrti? Želi si, da bi uspešno zaključil študij in zatem
kot diplomirani strojnik dobil službo v kakšnem uspešnem podjetju.

Mladi iz društva Žarek so popestrili popoldne starejšim.

Anže Kopitar obiskal
bolnišnico
Zahvalili so se mu za donacije, s katerimi pomaga bolnišnici.

BAJAGA & INSTRUKTORI
KINGSTON
ADI SMOLAR
VESELI SVATJE
HELENA BLAGNE
KLAPA BONACA
TILEN LOTRIČ

Urša Peternel
Splošno bolnišnico Jesenice
je obiskal Anže Kopitar, član
ekipe LA Kings, z ženo Ines.
Naš najuspešnejši hokejist
namreč že dalj časa pomaga
bolnišnici, da malčkom,
otrokom in mladostnikom
omogočijo še kvalitetnejšo,
strokovnejšo in hitrejšo
obravnavo. Nazadnje so s
pomočjo njegove donacije
kupili ultrazvočni aparat in
aparat holter ekg za 24-urno
merjenje srčnega utripa.
»Skupaj z ženo Ines sta se
odzvala našemu vabilu, da
se mu lahko osebno zahvalimo za vse donacije, s katerimi nam pomaga. Je pa njegov obisk posebno doživetje
tako za paciente, otroke kot
tudi nas zaposlene, saj Anže
s svojo karizmo in simpatičnostjo težko pusti koga ravnodušnega,« je povedala
Sandra Jerebic iz Splošne
bolnišnice Jesenice.

18.-20. julij

PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI
ULIČNO GLEDALIŠČE
STAND UP
KRANSKA KUHNA
OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com

Ines in Anže Kopitar sta obiskala jeseniško bolnišnico.
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Razpis
OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270 / e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si
internet: www.jesenice.si

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami)
in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem z dne 28. 9. 2018 župan Občine Jesenice Blaž Račič objavlja:

PREDNOSTNO LISTO A PROSILCEV,
KI NISO ZAVEZANI ZA PLAČILO VARŠČINE

43.

Enver

Plivac

6.

Sandi

Zupan

44.

Angela

Lenarčič Justin

7.

Dijana

Vuković

1 ČLAN

45.

Bojan

Subotić

8.

Emira

Vilić

1.

Nina

Petric

PRIIMEK

46.

Iryna

Gnatenko

9.

Slađan

Zec

2.

Denis

Sadiković

Z.ŠT. IME

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

1.

Ratka

Bajramović

47.

Zerima

Šabić Mehinović

10.

Urška

Horvat

3.

Anel

Muminović

2.

Hajra

Raković Antić

48.

Marjanca

Plesničar

11.

Boštjan

Mihelič

4.

Edita

Gerzić

3.

Irena

Lukežič

49.

Ervin

Čamdžić

12.

Mirsada

Rekić

5.

Emira

Jukić

4.

Marija

Rupar

50.

Mihael

Kunčič

13.

Klemen

Leskovar

6.

Lirije

Sadikaj

5.

Nera

Osmanovikj

51.

Samir

Huzejrović

14.

Maja

Hadžipašić

6.

Sabina

Muminović

52.

Noč

Romana

15.

Melita

Jevtić

7 ČLANOV

7.

Nino

Simijonov

53.

Barbara

Kirn

16.

Ines

Alilov

Z.ŠT. IME

8.

Zeni

Sadiku

54.

Cvetanka

Stankova

17.

Ivo

Filipović

9.

Klemen

Čebulj

55.

Marija

Lakner

18.

Nina

Ulčar

10.

Lidija

Slatina

56.

Irena

Štraus

19.

Mojca

Otović

11.

Justa

Krčel

20.

Sejad

Fatkić

21.

Vid

Novak

PRIIMEK

22.

Liubov

Vozniak

2 ČLANA

12.

Marjan

Kosmač

13.

Dragomir

Jokić

14.

Dragica

Vidrih

1.

Štefan

Horvat

23.

Hamo

Felić

15.

Stanislav

Zgaga

2.

Sadmir

Pivač

24.

Gabrijel

Šabić

16.

Edin

Balić

3.

Sedina

Kasumović

25.

Špendov

17.

Nuša

Pogačnik

4.

Meldina

Ramic

26.

18.

Evgen

Stanić

5.

Alisa

Džamastagić Lalić

19.

Branko

Šinkovec

6.

Enisa

20.

Zvezdana

Barešić

21.

Rašida

Huskić

7.

22.

Boris

Drobnak

23.

Samira

Fatkić

24.

Samira

Nuhanović

25.

Emina

Čaušević

26.

Almir

Numanović

27.

Ines

Vidović

28.

Dorjan

Kraljik

29.

Svetlana

Skular

30.

Neven

Selič

31.

Ibro

Mulalić

32.

Srečko

Rotar

33.

Žan

Japelj

34.

Dar`ya

Bilyachenko

35.

Petra

Dolžan

36.

Šahza

Hasančević

37.

Stanislav

Pungerčar

38.

Milan

Dabižjević

1.

39.

Zlata

Višnar

40.

Dragoslava

41.
42.

Z.ŠT. IME

1.

Senad

PRIIMEK
Bjelkić

PREDNOSTNO LISTO B PROSILCEV,
KI SO ZAVEZANI ZA PLAČILO VARŠČINE
1 ČLAN
Z.ŠT. IME

PRIIMEK

1.

Adis

Mujkanović

2.

Robert

Weit

Blaž

3.

Šefkija

Silić

Milena

Dežman

4.

Jonas

Hrenič

27.

Omer

Keranović

Duraković

28.

Indira

Burzić

Andrej

Izmajlov

29.

Darja

Lasica

8.

Tjaša

Peternel

30.

Šemso

Pašić

9.

Mojca

Zamida

10.

Hamdija

Burnić

11.

Danijel

Janjić

12.

Alisa

Merdanić

1.

13.

Franjo

Rupčić

14.

Eva

15.

2 ČLANA
Z.ŠT. IME

4 ČLANI

PRIIMEK

1.

Žiga

Kovačec

2.

Mirela

Silahić

3.

Jani

Zupan

PRIIMEK

4.

Jasna

Manojlović

Dejan

Džafić

5.

Zeliha

Seadini

2.

Armina

Zolić

6.

Sani

Stančić

Gašperšič

3.

Urška

Mavsar

7.

Slavica

Sedlarević

Minka

Hušić

4.

Goranka

Skular

8.

Domen

Škrabar

16.

Diana

Režek

5.

Sanela

Maez

17.

Denis

Pamić

6.

Martina

Mujadžić

18.

Daniel

Stanić

7.

Aldijana

Đokić

19.

Vladimir

Tasić

8.

Marina

Zupan Mavc

1.

Milana

Kutlača

20.

Boris

Zupanc

9.

Elvira

Jašarević

2.

Vehid

Mujić

10.

Sabina

Avdiu

3.

Amela

Ekić

11.

Violete

Xhema

4.

Simon

Divjak

PRIIMEK

12.

Tamara

Židan

Ibadet

Lazimi

13.

Milka

Zrnić

2.

Mojca

Koder

14.

Vojko

Novak

Ilić

3.

Anela

Mujić Mršić

15.

Enes

Kaltak

Stanislav

Branković

4.

Maruša

Grilc

16.

Fikret

Alagić

Suvad

Amidžić

5.

Damir

Ajdarović

17.

Hatidže

Saljihi

3 ČLANI
Z.ŠT. IME

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

4 ČLANI



Z.ŠT. IME
1.

Damian

PRIIMEK
Hajdinjak
Blaž Račič
ŽUPAN OBČINE JESENICE

Po avtocesti vozila v napačno smer

Popust
na družinsko
vstopnico

-10 %

Dva odrasla in dva otroka,
velja do 30. 9. 19.

3 ČLANI
Z.ŠT. IME

ADRENALINSKA REKREACIJA ZA VSO DRUŽINO.

Za več informacij pokličite 031/761 661 ali pišite na: info@pustolovski-park-bled.si

PUSTOLOVSKI PARK BLED D.O.O., POT NA BISTRIŠKO PLANINO 10, TRŽIČ

KUPON



5 ČLANOV

Gorenjski policisti so prejšnji teden prejeli prijavo vožnje v
napačno smer med Lipcami in Karavankami. Za dejanje so
obravnavali starejšo voznico, ki se je na priključku Lipce
pravilno vključila na avtocesto, na počivališču približno en
kilometer naprej v smeri Lesc pa se je z avtomobilom obrnila in se po prehitevalnem pasu v napačno smer odpeljala proti Karavankam. Do ustavitve na Hrušici je pri Podmežakli oplazila še vozilo, ki je peljalo naproti. Čelnemu trčenju se je ta voznik komaj izognil s hitrim premikom s prehitevalnega na vozni pas. Dogodek policisti obravnavajo
kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa, k sreči
ni bil nihče poškodovan, okoliščine pa kažejo, da ni šlo za
namerno dejanje.
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Zanimivosti

Jesenice so tekle

Ključni člen
socialne pomoči

Na letošnjem devetem dobrodelnem teku Jesenice tečejo so našteli več kot 480 udeležencev, največ
krogov pa je znova pretekel rekorder prireditve Mario Ponjavić s 33 krogi oziroma 66 kilometri.
Andraž Sodja
Jeseničanke in Jeseničani
vsako leto znova pokažejo
svoje veliko srce in se množično udeležijo teka Jesenice tečejo vsaj en krog, lahko
pa tudi več. Tako je bilo tudi
letos, saj se je teka udeležilo
več kot 480 navdušenih tekačev in dobromislečih ljudi, ki so z donacijo in dvokilometrskim krogom po jeseniških ulicah znova pomagali narisati nasmehe na
otroška lica. Po podatkih
predsednika Zveze društev
prijateljev mladine Jesenice
Miloša Jenkoleta se je zbralo
dovolj sredstev za letovanje
več kot petdesetih otrok v letovišču Pinea pri Novigradu.
Svojega velikega srca pa
niso pokazali le tekači, temveč tudi podjetja, dobrodelnim sredstvom pa so dodali
še izkupiček dobrodelnega
koncerta GHB, dobrodelne
predstave Kralj Artur in pa
tudi celoten izkupiček pro-

Območno združenje Rdečega križa Jesenice je v
lanskem letu med krajane treh občin razdelilo za
skoraj 82 tisoč evrov pomoči.
Andraž Sodja

Mario Ponjavić je pretekel kar 33 krogov oziroma 66 kilometrov.
daje pijače na sobotni prireditvi, ki je tako pravi zgled
dobrodelnosti.
»Lahko rečem samo: bravo
Jesenice, ponosen sem, da
sem Jeseničan. Hvala, Jesenice,« je po zaključku povedal Jenkole.
Svoj kamenček v mozaiku
prireditve je dodal tudi je-

seniški ultramaratonec Mario Ponjavić, ki je pred leti
premagal izziv rekordne
razdalje na teku Jesenice
tečejo s kar petdesetimi
krogi oziroma skupno sto
kilometri. Letos svojega rekorda sicer ni premagal, a
je vseeno odtekel kar 33
krogov oziroma skupno 66

kilometrov, kar kljub vrsti
izzivalcev ni uspelo nikomur drugemu. Kot je po
teku povedal Mario Ponjavić, ki ga je na koncu teka
spremljala tudi družina, je
utrujen, a ponosen, da mu
je uspelo, saj gre za dober
namen, kar je najpomembnejše.

Nizek življenjski standard
in socialni problemi ostajajo
osrednje breme Območnega
združenja Rdečega križa
(OZRK) Jesenice, ki pokriva
območja treh občin: Jesenic,
Kranjske Gore in Žirovnice.
Kot pravi sekretarka OZRK
Jesenice Rina Beravs Zor, je
stisk veliko, ogromno tudi
takih, ki so skrite za štirimi
stenami, in takih, pri katerih Rdeči križ odigra tudi
vlogo, ki bi jo morale opraviti druge institucije. V lanskem letu so tako v okviru
osrednjega programa za pomoč socialno ogroženim ob-

krajanom, spoznali pa so
tudi socialne stiske, saj so se
udeležili tudi razvoza pomoči tistim, ki ponjo ne morejo
priti na center RK na Jesenicah," je še povedala Rina Beravs Zor. Rdeči križ pa v
sklopu svoje dejavnosti izvaja tudi vrsto drugih aktivnosti, od tečajev prve pomoči
za voznike motornih vozil
do tečajev za gospodarske in
negospodarske družbe,
uspešno pa so usposobili
tudi prvo ekipo prve pomoči.
Letos načrtujejo predvsem
aktivno delo na področju
nadaljnjega oživljanja krajevnih odborov Rdečega kri-

Z vlakom in kolesom
Janko Rabič
Pred začetkom prave poletne počitniške in turistične
sezone so izvajalci projekta
mobilnosti na stičišču treh
dežel Italije, avstrijske Koroške in Slovenije poskrbeli za
pomembno in prijetno novost. Avstrijske državne železnice so ob dela prostih dnevih in praznikih uvedle povezavo z vlakom med Beljakom, Trbižem in Jesenicami. Predvsem so se je razveselili kolesarji, ljubitelji narave in aktivnega preživljanja prostega časa. V soboto,
8. junija, so izvedli prvo
skupno kombinirano vožnjo
z vlakom in kolesom. Skupina kolesarjev z uglednimi
gosti iz avstrijskih državnih
železnic in turističnega gospodarstva obmejnih dežel
se je najprej iz Beljaka z vlakom odpeljala v Trbiž. Od
tam so se na 41 kilometrov
dolgo pot po kolesarski stezi
podali na Jesenice in se potem spet z vlakom skozi karavanški predor vrnili do Be-

Občnega zbora se je udeležil tudi župan Blaž Račič.

Kolesarji na prvi vožnji med postankom na Stari Savi
ljaka. Na Stari Savi na Jesenicah je skupino pozdravil
župan Občine Jesenice Blaž
Račič, ki je poudaril pomen
takšne oblike širjenja in sodelovanja na rekreacijskem
in turističnem področju.
Enakega mnenja je bil tudi
navzoči župan sosednje
Kranjske Gore Janez Hrovat.

Posebni kolesarski vlaki iz
Beljaka do Trbiža in Jesenic
vozijo ob petkih, sobotah in
nedeljah ter ob praznikih.
Poleg že omenjene prve vožnje je za vse ljubitelje kolesarstva na slovenski strani
pomembna informacija, da
se v navedenih dneh lahko z
jeseniške železniške postaje

peljejo v Beljak, kolesarijo
po avstrijskem Koroškem,
nato pa se z vlakom ali kolesom preko Trbiža vrnejo na
Jesenice. Za začetek vlaki do
Jesenic skozi karavanški
predor vozijo štirikrat dnevno, do Trbiža pa petkrat, na
njih pa je prostora za 120
kolesarjev oziroma koles.

KARAVANA DOMAČIH
PIVOVAVRN & KRANSKA
KUHNA

NINA PUŠLAR

www.visitkranj.com
LGK_KAMNICANKA_21.06..indd 1

29.6.
5.7.

čanom omogočili letovanje
23 otrokom iz socialno šibkih družin in petim starejšim osebam v letovišču Rdečega križa na Debelem rtiču,
razdelili pa so tudi velike
količine prehranskih in higienskih artiklov v skupni
vrednosti kar 81.932 evrov.
Na začetku šolskega leta
2018/2019 pa so obnovili
tudi sklad Rdečega križa za
pomoč šoloobveznim otrokom.
"Dobre rezultate smo dosegli tudi na področju krvodajalstva – 1061 odvzemov
krvi, za kar se krvodajalcem
najlepše zahvaljujemo, sodelovali smo v projektu
Drobtinica, tam zbrana
sredstva smo namenili za
pomoč otrokom. Uspešno
sodelujemo tudi z ekipo
HDD SIJ Acroni Jesenice, ki
se je udeležila več dobrodelnih akcij in s tem podprla
naša prizadevanja za pomoč

ža, pomembno težo pa bodo
imeli socialni programi in
programi pridobivanja
sredstev za pomoč občanom v stiski, kjer bo vedno
neprecenljiva pomoč prostovoljcev, ki s svojim delom prispevajo k uresničevanju temeljnih nalog Rdečega križa. Predvsem si želijo, da bi se v vrste Rdečega
križa vključilo več mladih,
ki bi v tem prepoznali možnost za pomoč soljudem
in tudi spoznali stiske ljudi,
ki sicer marsikomu ostanejo skrite. Prizadevajo pa si
tudi za pridobitev kandidatov za drugo ekipo prve pomoči, več informacij pa lahko najdete na profilu OZRK
Jesenice na družbenem
omrežju Facebook ali v pisarni RK Jesenice, vsaka
prostovoljna pomoč ali donacije, ki pomagajo pri socialnih programih Rdečega
križa, bodo dobrodošle.

RUDI BUČAR
in ISTRABEND

DUBIOZA
KOLEKTIV

13.7.
31.8.

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
18. 06. 2019 12:51:30
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo































    
    
    
    
    
    
    
    
    











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 števil
ke s črkami (1=V 2=E, 3=R, 4=O, 5=H, 6=K, 7=C, 8=Š, 9=U),
od leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno
mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je
OZNAČITEV.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je VABLJENI NA KARAVANŠKI PLATO. Spon
zor križanke je Območno združenje veteranov vojne za Slo
venijo Zgornja Gorenjska. Za reševalce križanke so pripravi
li tri knjižne nagrade, ki jih bodo nagrajenci prejeli po pošti.
Nagrajenci so: Marjeta Dolenc, Jesenice; Marinka Repe,
Spodnje Gorje; Jože Nastran, Škofja Loka. Nagrajencem
čestitamo.

Breskov kolač in kupa
Breskve so lepe na pogled, mehke in žametne. Vabijo nas, da ugriznemo vanje, nas poživijo in v
kratkem izboljšajo razpoloženje, obenem pa vsebujejo veliko vitaminov in biološko aktivnih snovi.
Jelka Koselj

1 žlico medu, 2 žlici limoninega soka in žličko vaniljevega
sladkorja. Okras: jagode in
vejice citronske melise.
Priprava: Breskve pomočimo v krop, olupimo in razrežemo na koščke. Skuto
zmešamo z medom, limoninim sokom in vaniljevim
sladkorjem. Če pa uporabimo mascarpone, ga stepemo, da zmes postane kremasta. Vmešamo še koščke
breskev, naložimo v visoke
skodelice in ohladimo v hladilniku. Preden kupe postrežemo, jih okrasimo z
jagodami in vejico citronske
melise.

Breskov kolač
(za 25 kosov oziroma pekač
v pečici)
Potrebujemo: 25 dag razmehčanega masla, 1 limonin
sladkor, sok ene limone, 4–5
jajc, 25 dag sladkorja, 1 žlico
ruma, 25 dag moke, 3 žličke
pecilnega praška. Obložitev:
dober kilogram breskev, 5
dag sladkorja v prahu, malo
ruma in 10 dag sesekljanih
mandljev, ki jih prej malo
na suho prepražimo, da
porumenijo.
Priprava: Breskve pomočimo v krop, olupimo, jim
odstranimo koščice in jih
razrežemo na četrtine. Maslo in sladkorja dobro zmešamo z mešalnikom. Nato
vmešamo še limonin sok,
jajca in rum. Pecilni prašek
vmešamo med moko. Vse
sestavine zmešamo in vlijemo na pekač, prekrit s papirjem za peko.

Breskve, popečene
na žaru
Pečico prižgemo na 180 stopinj Celzija. Pripravimo
oblogo. Narezane breskve
posujemo s sladkorjem v
prahu, poškropimo z
rumom in dodamo še mandlje. Oblogo porazdelimo po
testu. Kolač pečemo 40
minut, da se zlatorjavo zape-

Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Tudi letos
vas vabijo na dobro kavico v prijetno družbo. Za reševalce so pripravili pet enakovrednih nagrad – zapitek v vredno
sti 10 evrov v Baru Zvonček.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

LAHKOTNOST,
NEZAVRTOST

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

VEČJI OTOK
V JADRANU

LETALEC

če. Ohlajenega zrežemo na
rezine in posujemo s sladkorjem v prahu (po želji).

Breskova kupa s skuto
(za 4 osebe)
Potrebujemo: 4 sveže breskve,
25 dag skute ali mascarponeja,

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v
kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 8. julija 2019, na Gorenjski glas, Bleiwei
sova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
VISOKA
KARTA PRI
TAROKU

BORIS
KRALJ

4

PRISTAŠ
IDEALIZMA

KANTAVTOR
SMOLAR
PREDSTOJNIK SAMOSTANA

IZREDEN,
NAKLJUČEN
DOGODEK

ANASTAZIJA
(KRAJŠE)

MORDA
PRIDETE NA
PARTIJO
PIKADA?

SKUPEK
DALJŠIH,
TANJŠIH
VLAKEN

PAPIRNATA
VREČKA
DRUŽABEN
PLES IZ
ARGENTINE

HUDA NALEZLJIVA BOLEZEN BEZGAVK, PLJUČ
ALI KRVI

GLIVIČNA
ZAŠČITNIK,
ZAVETNIK ORGANIZEM, BOLEZEN ŽIT
PRAVOKI POTRBUJE
SLAVNEGA
KISIK
RAJKO
SAMOSTANA
LOTRIČ

ODSTRANITEV, IZPRAZNITEV
SUROVINA
ZA SVEČE

10

TKIVO OB
ZOBEH

15

OLGA REMS

GRŠKI
MODRIJAN
IN KOMEDIOGRAF
JAN
NERUDA
NAŠ POLITIK,
MINISTER
(DEJAN)

17

DALMATINSKO
ŽENSKO
IME
IME ITAL.
IGRALCA
VALLONEJA

SLOVARČEK:

TROPSKI
KOPITAR
TAMBURIN Z
OBROČKI NA
OBODU

13

ZIDAN PROSTOR ZA
POKOP
UMRLIH
RUMENO
RJAVA
BARVA

KOLESARSKA
DIRKA PO
FRANCIJI
RDEČI
KRIŽ

UMBERTO
NOBILE

16

KONICA

IME NOVINARJA
BABAČIĆA

POTRDILO,
CERTIFIKAT

11

KAR IZRIJE
KRT

EDI
ŠELHAUS

1

KONEC
SUKANCA

BRATRANEC
(NAREČNO)
MUSLIMAN
SKI BOG

SLOG

2

KEMIJSKI
ZNAK ZA
CEZIJ

7

STAROGRŠKO
BRENKALO
IME BALERINE MLAKAR
POTOPITEV

14

3

6

4

7

3

15

5

11

HLADNA
PIJAČA,
HITRA
POSTREŽBA

6

14

NEKDANJI
JESENIŠKI
HOKEJIST
(ŠTEFAN)

7

15

1

16

9

17

10

7

6

11

12

DANILO
ČADEŽ
RAHEL
BARVNI
ODTENEK

IME AMER.
IGRALCA
BETTYJA

2

DEL
KMEČKEGA
VOZA

12

STAROGRŠKI
JEZIK (IZ
ČRK IKONE)

12

13

ELIOT NOYES

PRITOK
JENISEJA
MESTO OB
REKI BAAR
V NEMČIJI

3

GESLO
1

ŽENSKA
OBLIKA
IMENA RADO
POUDAREK

DEL TEDNA

MANJŠI
ČOPIČ

GUSTAV
IPAVEC

IME
UKRAJINSKE
DRSALKE
BAJUL

PLANOTA NA
VIPAVSKEM

PREBIVALEC
ŠKOTSKE

PLAČILO
ZA DELO
ENE URE

BRAZILSKA
ZVEZNA
DRŽAVA
GL. MESTO
NITEROI

5

OSNOVNA
ŠOLA

BAJTAR

ITALIJANSKO
MESTO, LETA
2009 UNIČIL
POTRES

MAKEDON
SKO KOLO
DESNI PRITOK GARONE
V FRANCIJI

DRAG
KAMEN
RDEČE
BARVE

BAR
ZVONČEK
ODPRTO
VSAK DAN

BAR
ZVONČEK
ROBERT
KOGOJ

BEOTIJEC

PROSTOR ZA
SHRANJEVANJE
ŽIVIL
GEOMETRIJSKI LIK
ČETVEROKOTNIK

Breskve olupimo, razpolovimo, jim odstranimo koščice,
jih polijemo z limoninim
sokom in premažemo z
medom. Na žaru jih pečemo
5–8 minut, da porjavijo.
Ponudimo jih k jedem z
žara. Lahko jih tudi flambiramo z žganjem ali rumom.

14

NAŠ STROKOVNJAK ZA
RUDARSTVO
(RUDI)

9

AHČAN: naš strokovnjak za rudarstvo (Rudi), ŠKARTOC: paprirnata vrečka, TARN: desni pritok Garone, STRNIČ: bratranec (narečno)
ISERLOHN: mesto ob reki Baar v Nemčiji, ARISTOTELES: grški modrijan, DEF: vrsta tamburin, KTITOR: zavetnik pravoslavnega samostana

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 10 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 28. junija do 26. julija

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Petek, 28. junija
POLETJE NA STARI SAVI: Oratorij

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

Sobota, 29. junija
POHOD: po poteh, ki so vplivale na naselitev vasi Koroška
Bela, potrebna je ustrezna pohodniška oprema
(V primeru dežja se pohod prestavi na prvo soboto brez padavin.)
ZBOR PRED KULTURNIM HRAMOM NA KOROŠKI BELI ob 8. uri

Torek, 9. julija
POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA:
AlpFoodway (5 kratkih dokumentarnih filmov o alpski
prehranski dediščini)

Stalna postavitev javne opreme pred Kulturnim hramom
na Koroški Beli z instalacijo "jekleno drevo" (več o projektu
bomo objavili v naslednji številki). / Foto: Tina Dokl

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

TRG NA STARI SAVI, med 9. in 16. uro

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

Sobota, 13. julija
Balinarski klub diabetikov
BALINIŠČE LOG IVANA KRIVCA (BAZA), ob 9. uri

Ponedeljek, 15. julija
POČITNIŠKE DELAVNICE: INDIJANSKO POLETJE,
delavnice so brezplačne, vabljeni otroci starejši od šestega
leta. Obvezne prijave!
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, IGRALNICA, od 10. do 12. ure

Torek, 16. julija
POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA:
Bojevnica (avantura/komedija/drama)
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

Torek, 23. julija
POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA: Zadnji
ledeni lovci (dokumentarec)
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

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

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
6. 7. 2019 Skok v poletje 2019, od 15. ure dalje, tekmovanje v akvatlonu in skokih v vodo, glasba v živo (prestavljeno z 22. 6. 2019 zaradi
slabega vremena)
1. 7.–12. 7. 2019, 5. 8.–16. 8. 2019 Tečaj plavanja

Aktivnosti na kopališču Ukova (v času obratovanja):
Jutranje rekreacijsko plavanje: od 9.30 do 11.00, vsak delovni dan
Kopanje: od 10.00 do 19.00, vsak dan v tednu

KNJIŽNICA HRUŠICA
Poletne počitniške delavnice:
2. in 4. julij 2019: OBLIKUJMO IZ LESA
9. in 11. julij 2019: RISANJE, ZGIBANJE, KOLAŽ NA TEMO POLETJA
Delavnice so brezplačne in potekajo od 16. do 18. ure. Vabljeni otroci,
starejši od šest let.

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA – v
prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
24. 6.–31. 8., OD 8. DO 14. URE 		
POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE (ustvarjalne in kuharske delavnice, družabne igre, počitniška potepanja …)

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
1. 7.–26. 7. 2019, POLETJE Z MCJ
Igralni ponedeljki, 10.00–12.00, Mladinskem centru Jesenice
Ustvarjalni torki, 10.00–12.00 v Mladinskem centru Jesenice in od
14.00–16.00 na Kopališču Ukova

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI
Fotografska razstava (h)RAST avtorja Staneta Vidmarja, MF FZS, EFIAP
Multimedijska razstava bo odprta od 25. 6. do 1. 7. 2019, vsak dan
med tednom od 16. do 20. ure, v nedeljo pa od 8. do 12. ure.
Od 24. 6. 2019 do nadaljnega: stalna postavitev javne opreme pred
Kulturnim hramom s konceptualno instalacijo »jekleno drevo« in tablo z zgodovinskimi dejstvi o naselbinski dediščini Koroške Bele.

Pastirska maša na Pustem Rovtu
V nedeljo, 16. junija, se je na planini Pusti Rovt nad Javorniškim Rovtom pri že tradicionalni pastirski maši, ki jo je daroval župnik Peter Nastran, zbralo okoli šestdeset ljudi. Po
maši je sledil kratek program ob trideseti obletnici izgradnje
pastirske koče, ki ga je popestril lokalni kvintet Svizci. V lepem vremenu je v objemu gora, ob hrani in pijači sledilo
prijetno druženje s pesmijo, je sporočil Jakob Razinger.

Razvedrilne srede, 10.00–12.00 v Mladinskem centru Jesenice in
14.00–16.00 na Kopališču Ukova
Več informacij: www.mc-jesenice.si in Facebook stran: Mladinski center Jesenice

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka, 10.00–12.00 ter 16.00–18.00: In principio erat
Dachau – gostujoča likovna razstava Bogdana Borčića

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Do nadaljnjega: Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Medinstitucionalna etnološka razstava
Od ponedeljka do petka, 9.00–15.00; v času javnih prireditev

Tradicionalna pastirska maša

Večerno rekreacijsko plavanje: od 20.00 do 21.30, ponedeljek, sreda,
petek
Skoki v vodo za mlade: vsak ponedeljek ob 14.00
Ustvarjalne delavnice Mladinskega centra Jesenice: torek ob 14.00
Razvedrilne delavnice Mladinskega centra Jesenice: sreda ob 14.00
Vaterpolo, rekreativno igranje: torek ob 19.00

Preventivne delavnice na letnem kopališču Ukova – v
sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice
3. 7. 2019, 10.00–12.00, delavnica za zdravje
5. 7. 2019, 10.00–12.00, delavnica za zdravje
9. 7. 2019, 10.00–12.00, delavnica za zdravje
10. 7. 2019, 10.00–12.00, delavnica za zdravje
12. 7. 2019, 18.00–21.00, delavnica temeljnih postopkov oživljanja z
uporabo avtomatskega defibrilatorja
15. 7. 2019, 10.00 in 20.00, meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka
24. 7. 2019, 18.00–21.00, delavnica temeljnih postopkov oživljanja z
uporabo avtomatskega defibrilatorja

Aktivnosti za osnovnošolce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Poletne počitniške delavnice:
1.–5. julij 2019: OBLIKUJMO IZ LESA
8.–12. julij 2019: RISANJE, ZGIBANJE, KOLAŽ NA TEMO POLETJA
15.–19. julij 2019: INDIJANSKO POLETJE
22.–26. julij 2019: GREMO NA MORJE
Delavnice so brezplačne in potekajo od 10. do 12. ure. Vabljeni otroci,
starejši od šest let. Obvezne prijave zbiramo na Oddelku za otroke v
Občinski knjižnici Jesenice.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Sijev sijajen dan
v Podmežakli
Na šestem Sijevem dnevu se je v Športnem parku Podmežakla na Jesenicah družilo 4500 zaposlenih
v železarskih družbah skupine SIJ. Sproščenega dogodka so se udeležili tudi vsi člani uprave ter
predsednik uprave in lastnik Andrey Zubitsky.
Urša Peternel
Okrog 4500 zaposlenih v
železarskih družbah Skupine SIJ (Slovenska industrija
jekla) z Jesenic, Raven in
Ljubljane je v nedeljo napolnilo Športni park Podmežakla na Jesenicah na šestem
Sijevem dnevu. Poletno druženje zaposlenih, štipendistov, njihovih partnerjev in
otrok je postalo tradicija,
eno leto so organizatorji
Ravenčani, eno leto Jeseničani. Letošnja udeležba je
bila rekordna, saj toliko
zaposlenih in njihovih družinskih članov na Sijevem
dnevu niso našteli še nikoli.
Sproščenega dogodka so se
udeležili tudi vsi člani uprave Skupine SIJ, predsednik

uprave in lastnik Andrey
Zubitsky ter direktorji posameznih družb.
Kot je dejal član uprave
Tibor Šimonka, vsi skupaj
tvorijo veliko jeklarsko družino Skupine SIJ. Dogodka
se je udeležil tudi jeseniški
župan Blaž Račič, ki je poudaril jekleno voljo, vrednote
dela in znanja, posebej pa je
omenil pomen druženja in
tkanja medsebojnih vezi.
V sklopu dogodka je potekal
turnir v mini nogometu,
najmlajši so se zabavali ob
športnih igrah in na različnih delavnicah, nagradili so
naj sodelavce, naj inovatorje
in jubilante. Za smeh je poskrbel Ranko Babić, za glasbo Rebeka Dremelj in skupina Pegaz.

Vanja Resman Noč iz Žirovnice je v Skupini SIJ zaposlena
petnajst let, prišla je s hčerko Špelo in sinom Žigom.
"Vedno je prijetna družba, dober program, otroci uživajo
na delavnicah ... Pomembno je druženje, spoznavanje
sodelavcev na bolj sproščen način. Zakaj rada delam v
Skupini SIJ? Ker je zagotovljena finančna varnost, ker
veliko vlagajo v razvoj, pozornost pa namenjajo tudi
razvoju lokalnega okolja," je povedala. / Foto: Urša Peternel

Glasbeno presenečenje: Rebeka Dremelj / Foto: Dobran Laznik
Sijevega dne se je udeležila
tudi ambasadorka projekta
Jeklena volja, nekdanja

olimpijka Petra Majdič, ki je
sodelovala na mini olimpijadi za najmlajše.

Ena najmlajših udeleženk je bila desetmesečna Meta, ki je
tako kot drugi udeleženci v modri Sijevi majici. V Skupini
SIJ je zaposlena njena mamica. / Foto: Urša Peternel

Na tradicionalnem nogometnem turnirju so morali Korošci – tako je odločila gorenjska ekipa Acroni Vroča valjarna/PDP
– prenosni nogometni pokal vrniti na Gorenjsko. / Foto: Dobran Laznik

Sijevega dne se je udeležilo celotno vodstvo Skupine SIJ, tudi predsednik uprave Andrey
Zubitsky. / Foto: Urša Peternel

Poskrbljeno je bilo za jedačo in pijačo, športne igre,
animacijo, glasbo ... / Foto: Urša Peternel

Metka Bohinc (na sliki desno) je v podjetju SIJ Acroni delala kar 36 let, acronijevec pa je
danes tudi njen zet Branko Kmet, ki je prišel z ženo in hčerkama. / Foto: Urša Peternel

