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Počitniški
teden v
službi staršev
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Dunking Devils
na bazenu Ukova
Najbolj znana akrobatska skupina
Dunking Devils je na bazenu
Ukova snemala videospot, zatem
pa za obiskovalce na kopališču
izvedla še nekaj adrenalinskih
skokov s stolpa.

V Domu dr. Franceta
Bergelja na Jesenicah so
organizirali enotedensko
počitniško varstvo za
otroke svojih zaposlenih.
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Turistični razcvet
prinaša tudi zastoje

Dan Jeseničanov
na Golici

Do konca julija so v jeseniški občini našteli skoraj 19 tisoč nočitev, povečuje se število ponudnikov in
ležišč. Vrhunec turistične sezone pa ima tudi manj svetlo stran, zastoje na gorenjski avtocesti in tudi
na magistralni cesti skozi Jesenice.

Janko Rabič

V nedeljo bo na Golici potekal Dan jeseniških
planincev, ki ga pripravlja Planinsko društvo
Jesenice.

Urša Peternel
Letošnja turistična sezona v
jeseniški občini je odlična.
Podatki Turistično-informacijskega centra (TIC) Jesenice kažejo, da so v občini letos
do konca julija našteli 18.823
nočitev. Samo v juliju je bilo
nočitev 8617, kar je več kot
lani v prvih šestih mesecih
skupaj. Kot je povedala Nena
Koljanin iz TIC Jesenice, se
povečuje tudi število ponudnikov namestitvenih zmog
ljivosti, ki jih je bilo sredi
meseca že 41, ki so ponujali
skupaj 508 ležišč.
Dober obisk gostov beležijo
tudi v samem TIC-u, ki se
nahaja nasproti glavne železniške postaje. "Letošnje poletje beležimo povečan obisk
iz Avstrije, Nemčije, Belgije
in Češke. Obiskovalci na
TIC-u največ povprašujejo
po kolesarskih povezavah na
Gorenjskem, pohodnih poteh v okolici, kulinariki ter
možnosti javnih prevozov.
Veliko je obiskovalcev, ki
pridejo s kolesarskim vlakom iz Beljaka," je povedala
Nena Koljanin.
Vrhunec turistične sezone pa
ima tudi manj svetlo stran, to

je zastoje na gorenjski avtocesti proti predoru Karavanke.
Zastoj včasih sega vse do postajališča Lipce. Ob tem pa
Prometnoinformacijski center in radijske postaje voznikom pogosto svetujejo, naj za
obvoz uporabljajo izvoz Jesenice vzhod. Posledično so ob
prometno najbolj obreme-

njenih dneh tudi Jesenice
polne stoječe pločevine. Ob
tem je na delu magistralne
ceste R2 skozi mesto še vedno gradbišče, saj jo obnav
ljajo, ta čas potekajo dela na
mostu čez reko Jesenica na
Plavžu. Na Občini Jesenice
so zato pristojne službe v državi pred dnevi ponovno za-

prosili, naj prometne informacije voznikom ustrezno
prilagodijo in naj voznikov
ne pozivajo k obvozu skozi
Jesenice. »Kljub temu da jim
našega predloga ni treba upoštevati, pa upamo, da bomo
teh obvestil po radijskih postajah slišali čim manj,« pravijo na Občini Jesenice.
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KULTURA

ZANIMIVOSTI

Obnova šol pred
novim šolskim letom

Največ dela z raznimi
objekti na vrtičkih

Večerna kulturna
poslastica

Maxovci letos
odplavali v Pineto

Med poletnimi počitnicami
sta potekali dve večji obnovi
v jeseniških osnovnih šolah.

Občinski inšpektorat ima na
območju jeseniške občine
največ dela zlasti zaradi
gradnje nenamenskih objektov na kmetijskih zemljiščih.

Ob 20-letnici delovanja Farnega kulturnega društva Koroška Bela so znova pripravili pravo kulturno poslastico,
ki so jo popestrili z gledališkima igrama in podelitvijo
priznanj.

Maxovcem ne zmanjka idej;
po skirojih, poganjalčku, točilnem pultu, drezini, kolesih, teku in drugih inovativnih idejah so se letos v Pineto odpravili po vodi ...
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Pri Planinskem društvu
Jesenice ob bogati društveni in gospodarski dejavnosti skrbijo tudi za spodbujanje zdravega gibanja prebivalcev občine in širše
okolice. Predvsem njim je
letos namenjen Dan jeseniških planincev, ki bo v
nedeljo, 25. avgusta. Zjutraj od 8. ure naprej se
bodo lahko po vseh planinskih poteh in z obeh strani
Karavank (iz Planine pod
Golico, od Doma Pristava v
Javorniškem Rovtu in iz
Podrožce povzpeli na vrh
Golice oziroma do koče jeseniškega društva. Ob 11.
uri se bo začel kulturni

program z domačim ansamblom in polko Na Golici ter pozdravom predsednika PD Jesenice Vlada
Hledeta, predstavitvijo
knjižice Pesmi Golice,
ogledom fotografske razstave Trenutki Golice in
predstavtvijo Info točke.
Letos je ta dan preko Planinske zveze Slovenije
vključen v mednarodni projekt Pohodniška doživetja v
Karavankah Interreg Slovenija-Avstrija. Jeseniški planinci so tokrat v goste povabili tudi ljubitelje gora onstran Karavank, predvsem
iz sosednje občine Šentjakob na Koroškem, s katerimi v prihodnje želijo sodelovanje še razširiti.

Avtorica natančno
predstavi, kako gojiti
jagode, maline,
robide, kosmulje,
brusnice, ribeze,
aronijo in druge
manj poznane
jagodičaste vrste.
V priročniku
najdemo
uporabna navodila
in nasvete za
pripravo, sajenje
in obiranje
sadežev.
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Manj svetla stran turizma: zastoji na gorenjski avtocesti in po novem tudi na magistralni
cesti skozi Jesenice / Foto: Tina Dokl

Zanimivo je poglavje o ekološki pridelavi,
v katerem so predstavljeni najsodobnejša
znanja in tehnike, kot je npr. vse bolj
priljubljena pridelava izven tal.

176 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava
Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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EUR
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Občinske novice
Občinski proračun
Občinski proračun je eden
najpomembnejših aktov v
vsaki lokalni samoupravi in
tudi na Jesenicah je tako. Te
dni tako že zaključujemo pripravo osnutka proračuna za
prihodnje leto, saj ga bo
občinski svet obravnaval že
na septembrski seji, hkrati bo
osnutek tudi javno razgrnjen.
Gre za zahteven postopek, s
katerim se kot župan srečujem prvič, medtem ko večina
sodelavcev postopek pozna
in tako kljub vsemu naloga v
postopkovnem smislu ni
prezahtevna. Precej bolj zahtevna je vsebinska priprava
proračuna, saj je treba na eni
strani upoštevati zakonske
zahteve, na drugi pa dejanske potrebe v občini.
Pred časom sem že predstavil svoj pogled na nekatere
najpomembnejše prioritete
občinskih naložb za prihodnje leto, zdaj, ko razmere
poznam že precej bolje kot
ob nastopu mandata, pa so
se izkristalizirala najbolj problematična področja, ki jim v
osnutku proračuna posvečamo več pozornosti.
Na splošno lahko rečem, da
stanje javne infrastrukture,
za katero mora skrbeti občina, ni najboljše. Javni objekti
so energetsko potratni, posledično so visoki stroški obratovanja (šole, vrtci, bazen,
knjižnica, gledališče …). V

Med poletnimi počitnicami sta potekali dve večji obnovi v jeseniških osnovnih šolah. Na Osnovni šoli
Toneta Čufarja se nadaljuje energetska sanacija, na Osnovni šoli Koroška Bela pa so zamenjali
dobršen del dotrajanih oken.
Urša Peternel
Župan Blaž Račič
bo energetske sanacije bomo
na dolgi rok začeli varčevati
pri porabi energije, kar nam
bo omogočilo ustvarjanje
finančnih prihrankov, ki jih
bomo nato lahko namenili
za druge potrebe. Zato imajo
naložbe v energetsko sanacijo prednost.
Čeprav mi nekateri očitajo,
da v razvojnem načrtu
nisem omenil starejših, to
ne pomeni, da jim ne bomo
posvetili primerne pozornosti. Socialna politika Občine
Jesenice je že doslej veliko
pozornost namenjala skrbi
za starejše generacije in verjamem, da bomo takšno
podobo ohranjali tudi v prihodnje. Tako je pred nami
predlog za vzpostavitev sistema za prevoz starejših.

Občanke in občane vabim, da se vključijo v
javno razpravo in v postopek sprejemanja
proračuna, da predstavijo svoje poglede in
predlagajo rešitve.
razmeroma slabem stanju so
občinske ceste. Kot smo že
poročali, je analiza, opravljena konec lanskega leta, pokazala, da je treba od skupaj sto
kilometrov občinskih cest
nujno obnoviti 15 kilometrov, za kar bi potrebovali skoraj sedem milijonov evrov.
Potrebna so tudi nadaljnja
vlaganja v posodobitev kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja. Razpoložljivih
sredstev za vlaganja na vseh
naštetih področjih je (ob drugih zakonskih zahtevah)
relativno malo, zato smo
morali skrbno razmisliti,
katerim investicijam dati
prednost. Naša naloga tudi
je, da poiščemo dodatne vire
za financiranje razvojnih
nalog.
Med nujnimi vlaganji sem
že omenil posodobitev oziroma energetsko sanacijo javnih objektov, med katerimi
moramo največ pozornosti
posvetiti vrtcem in šolam.
Med obiskom večine vrtcev v
občini sem spoznal, da so
stari objekti potrebni nujne
obnove. V enoti Angelce
Ocepek pri OŠ Tone Čufar
skozi dotrajana okna piha
mrzel veter, torej je potreba
po sanaciji očitna. Nesprejemljivo je namreč, da se najmlajši igrajo v prostorih, skozi katera piha mrzel zrak,
hkrati skozi dotrajana okna
uhaja veliko toplote. Z izved-

Obnova šol pred
novim šolskim letom

Zavedati se je treba, da so se
razmere v svetu v zadnjih
desetletjih precej spremenile. Ob staranju prebivalstva v
Evropi danes številni mladi
nimajo redne zaposlitve in
delajo prekarno, torej delajo
občasno in začasno za skromno plačilo, pri čemer pogosto ne vplačujejo premij za
pokojninsko ali zdravstveno
zavarovanje. Ker gre za strukturni problem, to hkrati
postavlja pod vprašaj vzdržnost pokojninskega sistema
na dolgi rok. Zato moramo
danes precej bolj misliti na
mlade, da bodo imeli redne
službe in redne prihodke ter
da bodo vplačevali v solidarnostni medgeneracijski sistem, kakršen je pokojninski.
Zato moramo vlagati v mlade več, jim nameniti dodatno
pozornost in jim omogočiti,
da bodo v domačem kraju
lahko delali in živeli. Le na ta
način bomo v državi hkrati
gradili vzdržen pokojninski
sistem, a moramo svoje k
temu dodati tudi v lokalni
skupnosti.
Na proračun kot osrednji
občinski dokument moramo gledati na široko zato,
da lahko prepoznamo osnovne značilnosti sistema,
naša naloga pa je, da znotraj
tega sistema poiščemo najboljše rešitve. Verjamem, da
smo z osnutkom proračuna
to tudi pokazali.

Občina Jesenice čas poletnih počitnic, ko so šole in
vrtci prazni, izkoristi za
izvedbo načrtovanih investicij in vzdrževalnih del v
osnovnih šolah in vrtcih.
Največja investicija je čez
milijon evrov vredna energetska sanacija Osnovne šole
Toneta Čufarja, v sklopu
katere bodo zamenjali fasado in streho. Kot so pojasnili
na Občini Jesenice, izvajalec
trenutno izvaja fasaderska
dela na ovoju stavbe, ki naj bi
bila dokončana do začetka
septembra, nato pa sledi še
sanacija strehe. Rok za
dokončanje celotne investicije je do konca leta.

Šola ima nova okna
Na Osnovni šoli Koroška
Bela pa jim je med počitnicami uspelo zamenjati dobršen del dotrajanih oken v
učilnicah in kabinetih. Kot
je povedal ravnatelj Rok
Pekolj, jim je na marčevskem dobrodelnem koncertu s pomočjo donacij in prispevkov uspelo zbrati dobrih devet tisoč evrov, dva
večja donatorja sta skupaj
prispevala dobrih 13 tisoč
evrov, Občina Jesenice pa je
z rebalansom proračuna
zagotovila še 27 tisoč evrov.
Skupaj torej okrog 50 tisoč
evrov, s katerimi so zamenjali okna v desetih učilnicah
in šestih kabinetih, kar
pomeni dve tretjini vseh, ki
jih je treba zamenjati.
Izbrani izvajalec (domače,
jeseniško podjetje) je tako že
vgradil nova, sodobna trislojna okna, in to po najsodobnejšem sistemu vgradnje. Ravnatelj Rok Pekolj je
prepričan, da oken zdaj ne
bo treba menjati vsaj štiride-

Ravnatelj Rok Pekolj je več kot zadovoljen tako s potekom akcije kot z izvajalci, ki so
vgradili nova okna. »Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pomagali, s prispevki,
donacijami, tudi samo s pozitivno energijo. Vsem v imenu učencev in zaposlenih en velik
hvala!« je dejal ravnatelj./ Foto: Gorazd Kavčič
set let, obeta pa si tudi energetske prihranke. In če je še
lansko zimo učence in učitelje v nekaterih učilnicah
zeblo, je ravnatelj prepričan,
da bo letošnjo zimo povsem
drugače. Učilnice in kabineti bodo lepo ogreti, brez prepiha, bo pa treba skrbeti za
redno prezračevanje.
Ker so poslali vlogo na Eko
sklad, si obetajo povračilo 25
odstotkov stroškov, ki jih
bodo namenili za nakup še
preostalega dela oken v
jedilnici in štirih učilnicah v
najnovejši šolski stavbi.

Ostale investicije
v šolah ...
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so uredili prostore arhiva za potrebe računovodstva, na Osnovni šoli
Poldeta Stražišarja pa učen-

V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za
sanacijo telovadnice na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja, medtem ko je projektna
dokumentacija za energetsko sanacijo Osnovne
šole Koroška Bela (šolske stavbe, ki je bila
zgrajena med drugo svetovno vojno in ji pravijo
"sedemdesetletna šola") že izdelana. Terminski
plan izvedbe omenjenih investicij je odvisen od
razpoložljivosti finančnih sredstev v občinskem
proračunu v nadaljnjih letih, so pojasnili na
Občini Jesenice.
cem zaradi izvedene sanacije z novim šolskim letom ne
bo več zamakala streha nad
garderobami telovadnice.

... in vrtcu
V Vrtcu Jesenice je Občina
Jesenice v enoti Angelce
Ocepek na Tavčarjevi 3/a

Energetska sanacija Osnovne šole Toneta Čufarja poteka, fasada naj bi bila dokončana do
začetka septembra, temu pa bo sledila sanacija strehe.

obnovila razdelilno kuhinjo,
hkrati pa je v tej enoti za
novo šolsko leto uredila prostore za izvajanje programa
za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, tako
imenovani razvojni oddelek.
V poletnih mesecih so bila
izvedena tudi gradbena dela
na vročevodnem priključku
za enoto Cilke Zupančič na
Koroški Beli (od OŠ Koroška
Bela do samega vrtca), kjer
bo z novim šolskim letom
vgrajena tudi nova hišna
toplotna postaja. Vrednost
vseh omenjenih investicij
skupaj znaša približno 1,5
milijona evrov, za kar so bila
sredstva zagotovljena tako iz
proračuna Občine Jesenice
kot v manjšem delu iz lastnih sredstev omenjenih javnih zavodov.
Hkrati je Občina Jesenice v
poletnih mesecih pričela s
pripravo projektne dokumentacije za energetsko
sanacijo enote vrtca Angelce
Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 21, v sklopu katere je
predvidena nova fasada, streha, okna ter prezračevanje.
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Občinske novice

Spominski dan občine
Janko Rabič
Občina Jesenice vsako leto 1.
avgusta obeležuje spomin na
dogodek na ta dan leta 1941,
ko se je Cankarjeva četa na
Obranci na Mežakli spopadla z Nemci. Tudi letos so
predstavniki Občine Jesenice
in Zveze borcev za vrednote
NOB Jesenice najprej položili venec k spomeniku borcem na Obranci, sledila je
spominska prireditev v dvorani Kolpern na Stari Savi na
Jesenicah. Župan Blaž Račič
in slavnostni govornik, predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice Izidor
Podgornik, sta v govorih spomnila na ta dogodek pred 78
leti ter se zavzela, da se ohranjajo tradicije narodnoosvo-

Na Hrušici se vsako leto 27.
julija spomnijo na 45 ustreljenih talcev leta 1942, na 42
izgnanih družin in vse žrtve
druge svetovne vojne. Letos
so se na ta dan pri spomeniku talcem na Belem polju
na spominski slovesnosti
zbrali svojci in drugi krajani. Častni občan občine Jesenice, domačin Boris Bregant je ob spominih na tragični dogodek in nesmislih

bodilnega boja, mir pa mora
tudi v prihodnje ostati ena od
najpomembnejših vrednot.
Zbrane je pozdravil tudi

predstavnik Zveze koroških
partizanov iz Celovca Andrej Mohar. Na prireditvi je
program partizanskih pe-

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

smi z naslovom Zapojmo
pesem o svobodi izvedla
Marjetka Popovski z glasbeniki, pevci in recitatorji.

vojn opozoril, da se ponovno v svetu, tudi v evropskih
državah krepi nacionalizem.
»Še je čas in Evropa ima dovolj sposobnosti, energije in
poštenih politikov za preprečitev neprimernih dogodkov,« je poudaril Bregant. V kulturnem programu je nastopil Pihalni orkester Jesenice - Kranjska
Gora, svoje misli, povezane
s spomini na ustreljene talce, sta prebrali Francka Leskovar in Marinka Čebulj.
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s kuponom do 30. 9. 2019.

Sodelovanje
s Šentjakobom v Rožu
Jesenice sta obiskala podžupan in občinski
svetnik iz pobratene občine Šentjakob v Rožu.
Urša Peternel

Spominska slovesnost na Belem polju

Urejanje zelenih javnih površin kot ogledalo kraja
Skrb za čistočo in urejenost javnih in zelenih površin je ena izmed prioritet podjetja JEKO, d. o. o. Delavci proce
sa Vzdrževanje javnih površin skrbijo za to, da parki in zelenice, drevoredi in posamezna drevesa, igrišča in spre
hajališča ustvarjajo prijetno, zdravo in privlačno bivalno okolje. Da so zaposleni v procesu kompetentni strokov
njaki na svojem področju, dokazuje priznanje komisije za izvedbo akcije za najlepšo cvetlično zasaditev v občini
Jesenice v letu 2018, in sicer za lepo urejene zelene javne površine v občini Jesenice.

Racionalizacija –
uvedba postopka mulčenja
pri košnji trave
V zadnjem času se pri košnji trave poslu
žujejo posebnega postopka, t. i. mulčenja.
Pri tem postopku kosilnica travo razreže
na drobne koščke in jo izvrže nazaj na po
vršino, s čimer se ohranja hranilnost zem
lje. Poleg tega zastirka ohranja tla vlažna
dlje od golih, preprečuje erozijo tal, ublaži
posledice dežnih kapelj in zavira rast ple
vela. Ker pokošene trave ni treba odpeljati
in predelati v kompost, s katerim se ka
sneje pognojijo tla, uvedba postopka po
meni tudi znaten prihranek časa in stro
škov.
JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

Slavnostni govornik Izidor Podgornik, v ozadju izvajalka partizanskih pesmi Marjetka
Popovski z glasbeniki, pevci in recitatorji

Spomin na ustreljene talce
Janko Rabič

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

Župan Blaž Račič in slavnostni govornik Izidor Podgornik sta se zavzela, da se ohranjajo tradicije
narodnoosvobodilnega boja, mir pa mora ostati ena od najpomembnejših vrednot.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Redno vzdrževanje zelenih površin in cest se izvaja skladno s sprejetim programom, ki ga potrdi lastnica, Občina
Jesenice. Poleg rednega vzdrževanja sta bila v okviru procesa Vzdrževanje javnih površin v zadnjem času izve
dena dva večja projekta, in sicer obnova asfaltirane poti in zelenih površin v parku pod Mežaklo (Kurja vas) v
juliju 2019 in rekonstrukcija ceste na Planini pod Golico (pod cerkvijo) v maju 2019. Maja Kržišnik, JEKO, d.o.o.

Občino Jesenice sta obiskala podžupan pobratene občine Šentjakob v Rožu
Franz Inzko in občinski
svetnik Franz Baumgartner. V kabinetu župana so
ju sprejeli župan Blaž Račič, podžupan Miha Rebolj
in vodja oddelka za gospodarstvo Vera Djurić Drozdek. Govorili so o prihajajočem tradicionalnem srečanju obeh občin na Rožci, ki
bo potekalo septembra, in o
možnosti organizacije gostujoče razstave avstrijsko-

-koroškega umetnika Gustava Januša na Jesenicah
ob njegovi 80-letnici. Župan je gosta povabil tudi, da
se z enim od svojih društev
pridružijo naslednji Kulturni mavrici Jesenic in na ta
način svoje mesto in kulturo približajo obiskovalcem
prireditve. "Tovrstna srečanja so namenjena krepitvi
medsebojnega sodelovanja
in vezi med pobratenimi
občinami, zato smo jih na
Občini Jesenice veseli in jih
ocenjujemo kot koristne ter
pomembne," je po obisku
povedal župan Račič.
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Občinske novice, mnenja
Za podaljšanje pravic ni
treba oddajati vloge
Urša Peternel
Za podaljšanje letnih pravic,
kot so državna štipendija,
otroški dodatek, znižano
plačilo vrtca ter subvencija
malice in kosila, ni treba
oddajati vloge. Pravica se bo
obnovila avtomatično, pristojni center za socialno delo
bo novo odločbo izdal po
uradni dolžnosti. Vlogo
(Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev)
pa morajo oddati tisti, ki
pravico uveljavljajo prvič.
Še vedno je treba centru
sporočiti tudi spremembe,
pri pravici do otroškega
dodatka ali subvencije za
vrtec denimo glede dohodka, izpisa otroka iz vrtca,
spremembe statusa otroka,
spremembe števila družinskih članov ...
Še vedno pa je treba vložiti
vlogo za podaljšanje drugih
pravic iz javnih sredstev,
kot so denimo pravica do

denarne socialne pomoči,
varstveni dodatek, pravica
do plačila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja
razlike do polne vrednosti
zdravstvenih storitev, subvencija najemnine in oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev.
Občina Jesenice svojim
občanom nudi dodatno znižanje pri subvenciji vrtca.
Ugodnost je namenjena
mladim družinam, ki so
kupile stanovanje ter 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 zemljiškoknjižna lastnika kupljene nepremničnine in na podlagi
odločbe za otroški dodatek
uvrščena od 2. do vključno
6. dohodkovnega razreda.

Nekdanji župan Mencinger se je upokojil
Nekdanji dolgoletni župan Tomaž Tom Mencinger, ki je tri
mandate vodil Občino Jesenice, je od letošnje pomladi z
vsemi izpolnjenimi pogoji po statusu upokojenec, po načinu življenja, kot pravi, pa ne. Še vedno je aktiven v politiki,
saj je občinski svetnik in član odbora za gospodarstvo, pa
tudi dnevna rutina se mu ni tako zelo spremenila – še vedno
vstaja zgodaj zjutraj iz v medijih natančno spremlja dogajanje doma in po svetu. Ima pa, kot je povedal, zdaj nekaj več
časa za redne aktivnosti v naravi, in kar ga še posebej veseli, za druženje z vnuki, čeprav mu dan še vedno hitro postane prekratek.

Zahvala
prostovoljcem
V mesecu juliju je s strani svojcev prišla ideja o ureditvi naše
domske terase. Prostovoljci so v
teh vročih poletnih dneh zavihali rokave in se lotili prenove.
Ponovno so zasadili in uredili
naše visoke grede, očistili so
teraso in prepleskali nadstrešek, mize in klopi. Kljub vročini jim je delo šlo dobro od rok,
terasa je dobila novo podobo in
lahko z veseljem rečemo, da je
bila akcija uspešna.
Na tem mestu bi se radi zahvalili gospema Sonji in Mateji
Podobnik za začetno pobudo
in organizacijo, prostovoljcem:
pleskarju gospodu Marjanu
Anderletu, njegovemu vnuku
Luku in Janezu Komelu ter
ostalim za njihovo pomoč in
uspešno opravljeno delo.
Zahvaljujemo pa se tudi donatorjem: Cvetličarni Mirko Sitar
z Blejske Dobrave za podarjene
sadike, ge. Manji iz podjetja
Helios in ge. Mariji iz podjetja
Belinka. Z vašo pomočjo in
donacijami je naša terasa
ponovno »osvežena« in bo tako
stanovalcem kot tudi njihovim
obiskovalcem še naprej nudila
prijeten kotiček za druženje.
Zaposleni Doma dr.
Franceta Bergelja
Jesenice

Največ dela z raznimi
objekti na vrtičkih
Občinski inšpektorat ima na območju jeseniške občine največ dela zlasti zaradi gradnje nenamenskih
objektov na kmetijskih zemljiščih. Na vrtičkih namreč lastniki postavljajo prevelike in nenamenske
objekte, ki so v resnici vikendi. Veliko je tudi sosedskih sporov zaradi gradnje na meji in višine ograj.
Urša Peternel
Z novim gradbenim zakonom, ki je v veljavo stopil
leta 2018, so občinski inšpektorji dobili nove pristojnosti na področju posegov v
prostor, za katere ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja. Občinski inšpektor
Gregor Jarkovič z Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica je povedal, da gre
za tako imenovane enostavne objekte, kot so nadstreški, ograje, ute, objekti na
kmetijskih zemljiščih …,
skratka za vse vrste objektov
in posegov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje,
a kljub temu morajo seveda
biti skladni z določili prostorskega akta občine.
Zaradi pomanjkanja državnih gradbenih inšpektorjev
in velikega števila prijav
nepravilnosti je bil nadzor
na področju nedovoljenih
posegov v prostor v preteklosti pomanjkljiv, z novim
zakonom pa gradbena

inšpekcija dobršen del teh
zadev odstopa občinskim
inšpektorjem.
Po Jarkovičevih besedah
imajo na območju jeseniške
občine največ dela zlasti

zaradi gradnje na meji, višine ograj, sence, ki jo ograje
povzročajo in podobno.
Občinski inšpektorji se precej ukvarjajo tudi s problemom nenamenske rabe sta-

Zanimiva je tudi problematika živopisanih
fasad, za katere se odločajo nekateri lastniki. Kot
poudarja Gregor Jarkovič, je pri novogradnjah
barva fasade določena v gradbenem dovoljenju,
običajno mora biti bele, zemeljske oziroma
pastelne barve. Če se lastnik kljub temu odloči
za denimo živo rumeno fasado, je to v nasprotju
z gradbenim dovoljenjem in za objekt ne bo
dobil uporabnega dovoljenja. Tudi pri obnovah
starejših objektov Jarkovič poziva lastnike, naj –
še preden se odločijo za živo barvo fasade –
preverijo, kakšne barve so določene v veljavnih
prostorskih aktih občine.
zaradi gradnje nenamenskih
objektov na kmetijskih zemljiščih. Na vrtičkih namreč
lastniki postavljajo prevelike
in nenamenske objekte, ki so
v resnici vikendi. Zelo veliko
je tudi sosedskih sporov

novanjskih objektov, saj
zaradi razcveta turizma
čedalje več stanovanjskih
hiš predelujejo v apartmaje.
V takem primeru lastnik
mora spremeniti namembnost objekta, za kar je treba

Gremo peš – Evropski teden
mobilnosti 2019
Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti, ki se mu ponovno pridružuje tudi Občina Jesenice, je:
Gremo peš! Potekal bo od 16. do 22. septembra.
Andraž Tolar,
Občina Jesenice
Hoja je človekov najnaravnejši in najbolj pogost način
gibanja. Je način premagovanja krajših razdalj pri vsakodnevnih opravilih. Prednost hoje pred vsemi drugimi oblikami gibanja je v
tem, da je primerna za vse
in ne zahteva velikega finančnega vložka. Poleg tega
ima hoja dokazano pozitivne učinke na naše počutje in
zdravje.
Občina Jesenice je ob letošnjem Evropskem tednu
mobilnosti, ki bo potekal
med 16. in 22. septembrom,
pripravila zgibanko, s katero
poskuša spodbuditi prebivalce Jesenic, da vsakodnevne poti bolj pogosto opravijo
peš, da morda ljudje, ki se
pripeljejo v mesto po opravkih z avtomobilom, tega parkirajo bolj na obrobju mesta
in se nato v samo središče
odpravijo peš. Jesenice so

resda »ena dolga vas«, a
vendarle lahko z enega konca do drugega pridemo v
dobre pol ure ob zmernem
tempu hoje.
Hoja bo torej pozitivno vplivala na naše telo, hkrati pa
bo zmanjšala potrebo po
vožnji z avtomobilom. Mor-

da bo sledila ugotovitev, da
je v katerem od gospodinjstev postal en avto odveč.
Posledično se bo zmanjšal
pritisk avtomobilov oz. njihovih lastnikov na prostor,
ki je v naši ozki dolini še
kako dragocen. Namesto
dodatnih površin za avtomo-

bile bi lahko uredili prometne površine za ostale udeležence v prometu (pešce in
kolesarje), uredili manjše
trge za druženje starejših in
igro otrok, uredili več zelenih površin, ki v mestu na
naraven način uravnavajo
klimo in pripomorejo k bolj-

Občina Jesenice je pripravila zgibanko, s katero poskuša spodbuditi prebivalce Jesenic, da
vsakodnevne poti bolj pogosto opravijo peš.

pridobiti gradbeno in posledično uporabno dovoljenje.
Kot poudarja Jarkovič, postopki v nobenem primeru
niso enostavni, običajno so
dolgotrajni, za kršitelje, ki
ne spoštujejo dogovorov, pa
so pogosto povezani tudi z
velikimi stroški zaradi glob
in upravnih kazni.
Jarkovič zato svetuje vsem,
ki se lotevajo kakršnihkoli
posegov v prostor, da si
predhodno na pristojni občini pridobijo lokacijsko informacijo, na osnovi katere
bodo izvedeli, kateri posegi
so sploh dopustni, obenem
pa jim bo to dalo določeno
pravno varnost v morebitnih
nadaljnjih postopkih.
Na medobčinskem inšpektoratu sta sicer ta čas zaposlena dva občinska inšpektorja (oba z opravljenim
magisterijem), ki sta zelo
obremenjena, področje
dela je široko, zadev pa
ogromno. Že prihodnje
leto začel delati še en inšpektor, v prihodnjih letih pa
upajo, da se bodo kadrovsko še okrepili.

šemu počutju prebivalcev in
lepši podobi mesta. En avto
manj v gospodinjstvu bistveno razbremeni tudi proračun gospodinjstva.
Ljudje, ki hodijo po opravkih
po mestu, dajo pečat mestu,
mesto je bolj prijazno, bolj
živo. Ko bodo ljudje hodili
več, bo sčasoma vzniknila
tudi poslovna žilica lastnikov trgovskih in drugih lokalov, ki bodo ponovno odprli
svoja vrata ter morda ponudili izdelke in storitve, ki jih
velika nakupovalna središča
ne ponujajo. Ko bodo ljudje

Jesenice so resda »ena
dolga vas«, a vendarle
lahko z enega konca
do drugega pridemo v
dobre pol ure ob
zmernem tempu hoje.
hodili več, bo po cestah vozilo manj avtomobilov, torej
bo zrak bolj čist, hrupa zaradi prometa bo manj, več prostora bo za kolesarje, vožnja
s kolesom bo varnejša in prijetnejša.
Da začnemo ponovno več
hoditi, ne potrebujemo veliko denarja, ne potrebujemo
drage prometne infrastrukture … Potrebujemo le pozitivno energijo, ustrezno obutev ter oblačila, dobro voljo in
odločitev: gremo peš!
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Krajevna skupnost

Tabla in razgledišče
na Mežakli
Na območju padca meteorita Jesenice na Planskem vrhu na Mežakli so postavili informacijsko tablo,
pri televizijskem oddajniku pa uredili razgledišče Špica.
Urša Peternel
Na območju padca meteorita na Planskem vrhu na Mežakli so postavili informacijsko tablo, na kateri so napisani osnovni podatki o meteoritu. Ta je na Mežaklo
padel pred desetimi leti.
To pa ni edina pridobitev na
Mežakli, ob markirani planinski poti med Zakopom in
Planskim vrhom so namreč
uredili tudi razgledišče Špica. Nahaja se ob televizijskem oddajniku na Mežakli,
z lesene ploščadi pa so lepi
razgledi na Karavanke, vse
od Kepe do Stola ter do Kamniško-Savinjskih Alp in
Storžiča.
»Razgledna ploščad ima poleg panoramske table na
novo dodano tudi vpisno
knjigo ter žig,« je pojasnila
Nina Kobal z Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske.
Kot je dodala, obe pridobitvi
sodita pod okrilje projekta

Na mesto padca meteorita so postavili informacijsko tablo
s podatki o tem izjemnem dogodku. / Foto: Stane Arh

Pohodniška pot nosi ime Potep po Mežakli,
začne se na Kočni in poteka prek Poljanske
Babe, planine Obranca, mimo Snežne jame,
Planskega vrha, kjer je padel meteorit, do
naravnega mostu na Mežakli, mimo razgledišča
Špica do partizanske bolnišnice in Zakopa do
Podmežakle. Označevanje vseh omenjenih
naravnih in kulturnih znamenitosti ob poti bodo
nadaljevali prihodnje leto.

Novo urejeno razgledišče Špica pri televizijskem oddajniku na Mežakli: Čudovit razgled na
celotne Jesenice in okoliške hribe. / Foto: Simon Demšar

Izjemen obisk praznika
Ob krajevnem prazniku Podmežakle so predali namenu urejen vaški park v Kurji vasi in z rekordno
udeležbo počastili spomin na padle na Zakopu na Mežakli.
Andraž Sodja
V začetku avgusta svoj krajevni praznik praznuje krajevna skupnost Podmežakla, v spomin na padle domačine, ki so umrli v prvih
bitkah na Mežakli. Letos je
bilo praznovanje še posebej
slovesno, saj so že v petek s

krajšo proslavo, na kateri je
nastopil tudi Pihalni orkester Jesenice - Kranjska
Gora, predali namenu urejen park v Kurji vasi, tako
imenovani Plac, za katerega
si želijo, da bi znova postal
kraj srečevanja in druženja
krajanov. Kot je ob tem poudarila predsednica sveta KS

Podmežakla Alma Rekić, je
ta prostor nekoč že imel takšno vlogo: "Ker je to prostor vseh nas, za vse nas, pa
si želim, da bi ga kot takega
tudi sprejeli in varovali."
Dan kasneje, v soboto, 10.
avgusta, pa so se krajani tradicionalno odpravili na Mežaklo, natančneje na Zakop.

Praznik na Zakopu: venec sta položila predsednica KS Podmežakla Alma Rekič in
predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice Izidor Podgornik.

Organiziranega pohoda z
Jesenic na Zakop se je udeležilo več kot petdeset pohodnikov, veliko pa jih je prišlo še v lastni režiji. Na Zakop sta starejše krajane popeljala dva polna avtobusa,
tako je letošnja proslava
presegla vsa pričakovanja.
Številni obiskovalci so se

Pohodništvo v občini Jesenice, ki ga financira Občina
Jesenice, izvedbo pa koordinira Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske.
»Glavni cilj projekta je ureditev poti Potep po Meža-

kli, zato bosta v kratkem
postavljeni tudi dve vstopni tabli na Kočni in Podmežakli, z zemljevidom
območja, opisom poti in
zanimivosti ob poti,« je povedala Nina Kobal.

nato podali tudi na ogled novourejenih pridobitev na
Mežakli, razgledne točke na
škrbini, informacijske table
o meteoritu Jesenice na
Planskem vrhu in seveda
partizanske bolnicšnie v bližini Zakopa.
V slavnostnem nagovoru
ob prazniku na Zakopu je
predsednica KS Alma Rekič poudarila: "Prizadevamo si, da bi naši otroci poznali in častili spomin na
tiste, ki so osvobodili naše
kraje, da nosijo to čast in
ponos, jih širijo dalje, kajti
njim bomo večno hvaležni
za našo svobodo."
Kot je še dodal predsednik
združenja za vrednote NOB

Podmežakla Aleksander
Jernejc: "S prihodom na to
jaso se spominjamo ne le
padlih na tem mestu, temveč vseh 62 borcev, ki jim
je Mežakla zadnje počivališče. Spominjamo pa se tudi
humanitarne vloge prve
partizanske bolnišnice na
Slovenskem v bližini Zakopa in organiziranega pobega 19. aprila 1944, ko je
Prešernova brigada, okrepljena s partizanskimi enotami z Mežakle, osvobodila
delavsko taborišče Podmežakla, kjer so bili zaprti
francoski prisilni delavci.
Osvobodili so jih kar 150,
vsi pa so se pridružili partizanskim enotam."

Urejen park v Kurji vasi naj bi postal prostor srečevanja in druženja krajanov. Tako vlogo
je nekoč že imel ...
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Kultura

Večerna kulturna poslastica
Ob dvajsetletnici delovanja Farnega kulturnega društva Koroška Bela so znova pripravili pravo kulturno poslastico, ki so jo popestrili z gledališkima
igrama in podelitvijo priznanj Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OE Jesenice.
Andraž Sodja

JUNIK - M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Farno kulturno društvo
Koroška Bela je 14. avgusta
na trgu pred cerkvijo svetega Ingenuina in Albuina na
Koroški Beli pripravilo slavnostno akademijo ob 20-letnici delovanja društva, ki je
s svojo aktivnostjo lahko
zgled marsikateremu kulturnemu društvu. Ob jubileju so tako pripravili pravo
kulturno poslastico z dvema enodejankama: burko
Zaklad v izvedbi odrasle
igralske skupine društva in
burko Vedež v izvedbi Teater.prof, prav tako njihove
igralske skupine. Za glasbeno spremljavo so skrbeli
ljudski godci Suhe hruške.
Kulturni program in čudovito okolje trga pred cerkvijo je privabilo lepo množico
obiskovalcev, ki so se tako
tudi simbolično zahvalili
Farnemu kulturnemu društvu Koroška Bela za dvajset
let uspešnega dela in organizacijo več sto prireditev.
Prireditve sta se udeležila
tudi vodja kabineta ministra za kulturo Peter Bohinc

Predsednica društva
Marija Palovšnik
in jeseniški podžupan Miha
Rezar.
Kot je v uvodnem nagovoru
poudarila predsednica Farnega kulturnega društva
Marija Palovšnik, so tokrat
pomembne številke, čeprav
ne povedo veliko: "V dveh
desetletjih nam je uspelo
ohraniti ideje, okoli katerih
je društvo nastalo. Na prvem
občnem zboru nas je bilo 41,

na drugem že 113, danes
160, najstarejša članica pa je
stara 99 let. Nekaterih ustanovnih članov ni več med
nami, pripravili smo skoraj
tisoč dogodkov, ki si jih je
skupaj ogledalo skoraj 90
tisoč gledalcev. Od januarja
1999 se na Koroški Beli skoraj vedno nekaj dogaja. Gledališke skupine so na oder
postavile 26 gledaliških
predstav za odrasle in 13 za
otroke. Zato je nocojšnji
večer prav gledališki. Gostili
smo vrsto razstav, kjer so
prvo priložnost dobili številni avtorji. Vzbudili smo kulturno dogajanje v kraju,
zbrali ljudi, jih povezali."
Farnemu kulturnemu društvu je čestital tudi domači
župnik Peter Nastran. Osrednji govornik, predsednik
Zveze kulturnih društev
Jesenice Miloš Možina, je v
nagovoru povedal, da so
ponosni na delovanje društva, saj so dosegli vidne
uspehe: "Nanje moramo biti
Jeseničani posebej ponosni,
saj ob svoji dejavnosti vedno
znova promovirajo tudi
Jesenice. Ljubiteljski kultur-

Slavnostna akademija je bila prava večerna kulturna poslastica.
niki pogosto presegajo prag
ljubiteljstva, to jim postane
način življenja, ki prehaja iz
generacije v generacijo."
Ob koncu je zbrane nagovoril tudi podžupan Miha
Rezar, ki je posebej poudaril
pomen ljubiteljske kulture v
času, ko korporacije potiskajo ljudi v dobičkonosnost in
egoizem: "Pred 102 letoma
so bombniki sejali uničenje

nad Koroško Belo, tedaj so
krajani znali stopiti skupaj
in vas popolnoma obnovili.
Farno kulturno društvo je
dokaz, da to znate še danes,
v merilu, ki se ga ne bi sramovalo kakšno večje mesto.
Gre za družbeno bogastvo,
ki ga ne tehnologija ne potrošništvo ne bosta premogla
ne v stotih ne v tisoč letih.
Hvala, ker nas zvabite iz

udobja naših domov, v prostore, kjer se rojevajo ideje."
Ob tem so bronaste Linhartove značke prejeli: Filip
Damjan Čušin, Lucija Barbara Čušin, Jana Čušin in
Matija Palovšnik, vsi člani
otroške gledališke skupine
Farnega KD Koroška Bela.
Srebrno Linhartovo plaketo
pa je prejelo Farno kulturno
društvo Koroška Bela.
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Šport

Jeseničana v bronasti
ekipi košarkarjev

Hokejisti zavzeto
v novo sezono

V Grčiji je potekalo mladinsko evropsko košarkarsko prvenstvo U18. Pomemben delež k bronasti
medalji sta prispevala tudi Jeseničana Žiga Samar in Maj Dušanič. Žiga je bil na koncu izbran v
najboljšo peterko prvenstva.

Matjaž Klemenc

Na uvodni tekmi sezone 2019/2020 so hokejisti
SIJ Acroni Jesenice po podaljšku s 3 : 2 premagali
Dunajvaros.

Matjaž Klemenc
Kako ste vi videli priprave in
samo vzdušje selekcije U18
pred evropskim prvenstvom?
Žiga Samar: Fantje se že
dolgo poznamo med seboj.
Skupaj smo preživeli že
marsikaj, kar nas je naredilo
samo še močnejše. Priprave
so motile poškodbe, poleg
tega smo se tri tedne pred
prvenstvom zastrupili s hrano na prijateljskih tekmah v
Srbiji. Žal mi je, da je zaradi
poškodbe evropsko prvenstvo odpovedal še tretji Jeseničan, Uroš Šikanić. Lepo bi
bilo, da bi se vsi trije skupaj
po 13 letih veselili nove slovenske medalje v mlajših
starostnih kategorijah.
Maj Dušanič: Vzdušje v reprezentanci je bilo že od samega začetka sproščeno, saj
se med seboj poznamo še iz
prejšnjih reprezentančnih
selekcij. Kemija med nami
je bila na visokem nivoju,
odlično smo se razumeli s
trenerji. Vsi smo bili osredotočeni le na eno – čim boljše
igranje na evropskem prvenstvu.
Kakšna so bila pričakovanja
pred prvenstvom?
Žiga: Na prvenstvo smo šli z
željo odigrati čim bolje. Vedeli smo, da nas čaka naporno tekmovanje in da se prvenstvo z bojem za medalje
začne v četrtfinalu. Res je,
da smo pred prvenstvom potihoma upali na medaljo, a
na glas si tega nismo upali
povedati.
Maj: Prepričan sem bil, da
lahko sežemo vsaj v četrtfinale. Za kaj več se pa razmišlja tekmo za tekmo.
Redni del se ni začel najboljše.
Žiga: Se strinjam, da rednega dela nismo odigrali najbolje. Na srečo smo formo
stopnjevali. Naučili smo se
lekcije izpred dveh let, ko
smo v rednem delu dobili
vse tri tekme, v prvi izločilni
tekmi pa doživeli poraz. Po

Ekipa po osvojenem bronu. Maj leži levo spodaj, Žiga je nad njim, v drugi vrsti drugi z leve.
rednem delu smo si želeli,
da za nasprotnika ne bi dobili poznejšega prvaka Španijo.
Maj: Želja je bila drugo mesto v skupini. Na koncu smo
bili tretji, kar se je izkazalo
za še boljše, saj smo v nadaljevanju v izločilnih bojih
dobili Nizozemsko in Veliko
Britanijo. Tako poraz z Grčijo v rednem delu sploh ni bil
usoden.
Kaj je bil po vaše glavni
vzrok, da ste tako dobro
igrali v izločilnih bojih?
Žiga: Po mojem je bilo zelo
pomembno to, da smo stoodstotno verjeli eden v drugega in bili prepričani, da
lahko nekaj skupaj naredimo. V osmini finala so se
vloge razdelile in to je bilo
ključno.
Maj: Dobro smo se zavedali,
da v izločilnih bojih ni več
popravnega izpita. Na Nizozemsko smo šli motivirani
in Nizozemce smo dobro
preučili. Podobno je bilo z
Veliko Britanijo.
V polfinalu se je zalomilo
proti Turčiji.
Žiga: Turčija je že pred prvenstvom skupaj s Španijo
sodila v ožji krog favoritov.
Vedeli smo, da igramo proti
odlični ekipi. Na tekmi nismo bili slabi, po odlični tre-

tji četrtini, ko smo vodili za
osem točk, pa smo naredili
nekaj napak, ki so nas na
koncu stale finala. Po tekmi
smo bili razočarani, vendar
hitro stopili skupaj, saj nas
je čakala najpomembnejša
tekma na prvenstvu in boj
za bronasto medaljo.
Maj: S košarkarskega vidika
je bila Turčija ena bolj inteligentnih ekip na turnirju, z
zelo različnimi akcijami.
Nanje smo se dobro pripravili, a nam je zmanjkalo tudi
nekaj športne sreče in zbranosti v zadnjih minutah.
Za bron ste se znali pobrati
in premagati gostitelje prvenstva, Grčijo.
Žiga: Z Grki smo izgubili v
rednem delu tekmovanja.
Vedeli smo, da nas dvakrat
na turnirju ne morejo premagati. Celotna ekipa je to
verjela in bili smo prepričani, da imamo možnosti za
uspeh. Tekma proti gostiteljem v rednem delu je bila
naša najslabša na prvenstvu
in tako slabo nismo mogli
igrati še enkrat.
Maj: Poraz s Turki nas je razžalostil, a vseeno smo našli
dovolj motivacije za tekmo z
Grki pred njihovimi glasnimi navijači. V igri je bila bronasta medalja, ob tem pa
smo se jim želeli maščevati
za poraz v rednem delu.

Kako ste zadovoljni s svojimi igrami?
Žiga: Sem vesel, a vem, da
bi bilo lahko še bolje, in to
me motivira, da bom v prihodnje delal še več! Ni mi
bilo pomembno, da bom
jaz najboljši. Glavni cilj je
bil uspeh ekipe in osvojene
bronaste medalje sem bil
izredno vesel. Lahko rečem, da je bila letošnja sezona sanjska.
Maj: Vesel sem, da sem
stopnjeval svojo formo in
dal svoj delež k bronasti
medalji. Posebej dobre so
bile zadnje tri tekme.
Kje boste igrali v prihodnji
sezoni?
Žiga: Po koncu sezone
smo se z Realom iz Madrida sporazumno razšli z namenom, da mi lažje uspe
preboj v člansko konkurenco. Po uspešni sezoni sem
imel veliko ponudb, odločil
sem se za prvoligaško
špansko ekipo iz predmestja Madrida, Fuenlabrado.
Če letos ne bom dovolj
igral, se za eno leto selim v
Zamora, ki igra v ligi LEB
Plata. Verjamem, da se v
Real čez nekaj let ponovno
vrnem.
Maj: Kmalu potujem v
Phoenix, v Arizono, kjer
bom ob košarki dokončal
zadnji letnik srednje šole.

Žana Primožiča, Urbana
Sodja, Jaka Ankersta, Jaka
Šturma, Erika Svetina, Patrika Rajsarja in Timoteja Kočarja (napadalci). Od lanske
zasedbe ni več tujcev Clarka
Saundersa, Climieja Matthewa, Mathieuja Gagnona in
Philippa Paradisa, ni več
Nika Pema, Luka Bašiča, Erica Panceta, Davida Rodmana, Mihe Pesjaka, Luka Kalana, Tadeja Čimžarja …
Prejšnji petek so se »železarji« predstavili jeseniškemu občinstvu. V uvodni tekmi so se doma pomerili z
madžarsko ekipo Dunajvaros in zmagali po podaljšku
s 3:2 (Djumić, Svetina, Tomaževič). »Kar se tiče želja
po treniranju v teh 15 dneh,
si igralci zaslužijo najvišjo
oceno. S tako željo smo lahko vsak dan boljši. Vseeno
se zavedamo, da nas do začetka Alpske lige čaka še veliko dela. Želim, da se v dobri luči pokažemo že na prvem uradnem tekmovanju,
Slovenskem pokalu. Po
njem bo že nekako jasno, s
katerimi igralci bomo šli v
Alpsko ligo,« je po uvodni
tekmi z Dunajvarosom povedal trener Mitja Šivic.
Ko boste brali te vrstice, bo
za Jeseničani že prva tekma
s sestavljeno reprezentanco
Slovenije na Poletni ligi.
Jutri bo vroče na blejskem
ledu, saj Jeseničane čaka
prvi derbi z Olimpijo.
Do začetka Alpske lige Jeseničane čakata še dve gostovanji (29. avgusta Gardena,
Zell am see 31. avgusta) in
domača tekma 10. septembra z Gardeno.

Maja in junija niso prihajale
nič kaj spodbudne novice iz
HDD SIJ Acroni Jesenice.
Vse bolj naglas se je govorilo,
da na Jesenicah ne bomo več
gledali članskega hokeja. Na
srečo so se našle rešitve in črnih oblakov nad dvorano Podmežakla ni več. Ekipa, ki bo v
sezoni 2019/2020 igrala v
Alpski ligi, državnem prvenstvu in Slovenskem pokalu,
bo malce spremenjena, pomlajena.
Na najbolj pomembnem mestu glavnega trenerja bo Marcela Rodmana zamenjal povratnik v Slovenijo Mitja Šivic. Ta je hitro poprijel za delo
in uvodne priprave, ki so se
začele 1. avgusta, začel s 25
igralci. Ekipa še ni dokončno
določena, saj je kar nekaj
igralcev na preizkušnji. Med
branilci so to Žan Poklukar
(HK Slavija Jr.), Nik Širovnik
(EV Landshut U20) in Bine
Mašič (HD Hidria Mladi),
med napadalci pa Mirko Djumić (SKHL Crvena Zvezda),
Žan Primožič (HC Kometa
Brno U19) in Patrik Rajsar
(HD Hidria Mladi). Na ledu
in na suhih treningih je imel
Mitja Šivic na razpolago naslednje igralce: Žiga Kogovška, Urbana Avsenika (vratarja), Andreja Tavžlja, Nika
Grahuta, Nejca Stojana, Žiga
Urukala, Gašperja Korošca,
Aljoša Crnoviča, Žana Poklukarja, Nika Širovnika, Bineta
Mašiča (branilci) ter Blaža
Tomaževiča, Jaka Sodja, Gašperja Seršena, Andreja Hebarja, Gašperja Glaviča,
Miha Brusa, Mirka Djumića,

Z vami že 25 let

Khislstein Kranj
SOBOTA

31

AVGUST
ob 21h
Vstopnice so na voljo na
vseh Petrol servisih in
prodajnih mestih Eventim.

DUBIOZA
KOLEKTIV

PETEK

6

SEPTEMBER
ob 20h

ANDREJ
ŠIFRER:

40 LET NOROSTI
www.visitkranj.com
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Zanimivosti
Maxovci letos odplavali
v Pineto

Kraj spominov
in otroškega veselja

Maxovcem ne zmanjka idej; po skirojih, poganjalčku, točilnem pultu,
drezini, kolesih, teku in drugih inovativnih idejah so se letos v Pineto
odpravili po vodi ...

Otroško letovišče Pinea ostaja kraj brezmejnega otroškega veselja, kratke
pozabe na težave vsakdana, s posebno energijo, ki privablja nove
obiskovalce in ohranja zveste. Nekatere že več desetletij.
Andraž Sodja

Dobrodelna ekipa Maxovci se je letos odločila za pot od bazena do bazena. Preplavali so
240 kilometrov v treh bazenih.

Andraž Sodja
Skupina prijateljev in ljubiteljev rekreacije, ki jih družijo dobrodelnost, ljubezen do
gibanja, Pineta in Max bar,
je tudi letos poskrbela za
inovativno pot na morje, s
katero simbolično v Pineto
prinesejo tudi dobrodelna
sredstva, zbrana s številnimi
dobrodelnimi akcijami na
Jesenicah, od teka Jesenice
tečejo, dobrodelne predstave, koncerta, dražbe in drugih. Tako je tudi letos. Ker
pa jim zemeljskih izzivov že
počasi primanjkuje, so se
tokrat odločili za vodnega,
in sicer za plavanje 240 kilometrov do Pinete. Ker

mobilni bazen olimpijskih
dimenzij še ne obstaja, reke,
ki bi tekla od Jesenic do
Pinete pa tudi ni, so se odločili za etapno plavanje po
petih slovenskih bazenih, s
katerim je vsak od dvajsetih
sodelujočih poskušal preplavati 240 kilometrov, torej
razdaljo med Jesenicami in
Novigradom, kjer se nahaja
otroško letovišče Pinea. Pot
so seveda začeli na Jesenicah, v bazenu na Ukovi, jo
nadaljevali v Radovljici in
Ankaranu ter jo po dveh
dneh uspešno zaključili v
Pinei.
Kot je povedal vodja Denis
Bakonić, so se za 11. ponovitev poti odločili za pot od

bazena do bazena: "Poskusili bomo vsi skupaj preplavati
240 kilometrov, začetek je
na kopališču Ukova, kjer
nam je Zavod za šport Jesenice omogočil nočno plavanje, potem pa naprej do
morja. Med dvajsetimi sodelujočimi je sedem plavalk in
devet spremljevalcev, ki
bodo skrbeli za tehnično
plat." Kako uspešni so bili,
kaže podatek, da so že z nočnim plavanjem na Ukovi
nabrali 140 kilometrov, po
zajtrku in selitvi v Radovljico so na radovljiškem bazenu dosegli že številko 206
kilometrov, preostanek kilometrov pa so odplavali v
kampu Adria v Ankaranu.

Otroško letovišče Pinea v
Pineti pri Novigradu ostaja
zavetje otroškega smeha in
veselja, ki se mu radi pridružijo številni Jeseničani in
Jeseničanke, nekateri iz nostalgije, drugi zaradi ugodne
ponudbe ali pa zaradi lokacije, saj imajo morje na
dosegu roke. Otroško veselje v vodi se tako meša z
rekreativci vseh vrst, od upokojencev na balinišču do
športnih priprav na večnamenskem igrišču.
Kot je povedal vodja letovišča Boštjan Smukavec, je bilo
letos veliko večje povpraševanje za tri glavne kolonije v
skupinah Žirovnice in Koroške Bele, Kranjske Gore in
Mojstrane ter Jesenic: "Prijave smo tako morali zaključiti že v začetku maja, sicer
pa obisk ostaja po pričakovanjih. Prihajajo tudi nove
skupine, letos smo prvič
gostili Odbojkarski klub
Lubnik in so nas že kontaktirali za prihodnje leto.
Zaveze do občine smo izpolnili, izvedenih je bilo nekaj
investicij, saj so se pokazale
nekatera nujna vzdrževalna
dela. Tako smo morali
zamenjati žlebove na jedilnici, dodati nekaj novih
igral, polagamo nove plošči-

ce, v kuhinji in jedilnici se je
uredilo novo prezračevanje
s klimatskimi napravami.
Želje pa ostajajo takšne, kot
so, v letošnjem proračunu je
rezerviran denar za eno
novo hišico, kar pomeni, da
bomo lahko nadomestili
eno od dotrajanih lesenih

"Ta mreža je že tako razvejana, da lahko postanejo skrbi
že sladke, da nam bodo sredstva ostajala, kar je po svoje
odlično. Letos je omogočeno
letovanje od osemdeset do sto
otrokom, med njimi tudi
nekaterim za šole v naravi,
vsako leto je približno toliko.

Jeseničanke in Jeseničani so sami s svojimi
velikimi srci ter podporo ekipe Zveze društev
prijateljev mladine Jesenice in organizatorjev
akcij (letos se je pridružil tudi Golica Team) v
zadnjem desetletju zbrali že okrog sto tisoč
evrov, kar pomeni okoli tisoč otroških nasmehov
z iskricami v očeh in radostjo ob vzkliku:
"Morje!"
hišic, če bo vse tako, kot je
treba, z dovoljenji, naj bi
jeseni že stala. Nekateri
sicer pravijo, da bo z novimi
hišicami kamp izgubil svoj
šarm. Mi pa menimo, da bo
pridobil udobje in da šarma
ne ustvarjajo hišice, pač pa
obiskovalci letovišča."
Svoj šarm letovišču pa zagotovo doda tudi vrsta humanitarnih akcij, s katerimi Zveza
društev prijateljev mladine
Jesenice že več kot desetletje
letovanje omogoča tudi tistim, ki bi si ga sicer ne mogli
privoščiti. Smukavec pravi:

Denar namenimo šolam, šole
razdelijo po potrebah. Na to
smo lahko zelo ponosni."
Po besedah predsednika
Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice Miloša Jenkoleta so kapacitete skozi
sezono skoraj v celoti zasedene, razen v začetku junija:
"Velika zahvala pa gre seveda
tudi vodičem in pedagoškim
vodjem, ki se v času letovanj,
kolonij, res trudijo za veliko
aktivnosti in to se vidi na
otroških obrazih. Naše plačilo so nasmehi tistih otrok, ki
prvič vidijo morje."

Nove sanitarije
v Vintgarju
V soteski Vintgar je upravljavec, Turistično društvo (TD)
Gorje, v zadnjem času poskrbel za več novosti. Tako
so prenovili galerije, razgledno ploščad na Šumu, oba
objekta, parkirišča, informacijske table ... Glavna novost
je uvedba parkirišča na Rečici pri Bledu, od koder goste
v sotesko prevaža avtobus.
Na turističnem društvu pa
so se odločili tudi za ureditev sanitarij pri slapu Šum,
tako so zgradili malo biološko čistilno napravo in postavili kontejnersko stranišče
s petimi enotami, umivalniki in dodatnimi pisoarji v
moškem delu stranišča, je
povedal Tomaž Bregant iz
TD Gorje. Na ta način so
poskrbeli za okolje in obenem za dobro počutje gostov, ki množično obiskujejo
to naravno znamenitost. S
tem so opustili okoljsko
manj sprejemljive sanitarije
na dobravski strani soteske,
za kar si je Občina Jesenice
prizadevala vrsto let. Na
Jesenicah so izrazili tudi
zadovoljstvo glede sodelovanja s sedanjim vodstvom
TD Gorje pri urejanju soteske, del katere je tudi v jeseniški občini.
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Zanimivosti

Franc Košir za en dan

Otroška karta

V soboto, 21. septembra, bodo na Koroški Beli pripravili prireditev v spomin na Franca Koširja z
naslovom Postani Franc Košir za en dan. Vabijo trobentače, humoriste in imitatorje.
Urša Peternel
Na Koroški Beli v septembru pripravljajo prireditev,
s katero bodo ponovno obudili spomin na legendarnega Franca Koširja, trobentača in humorista Ansambla
bratov Avsenik. Kot je v
imenu organizatorjev, PGD
Koroška Bela in KD Možnar Koroška Bela, povedal
Robert Sušanj, bo prireditev nosila naslov Postani
Franc Košir za en dan. Nanjo bi radi privabili čim več
trobentačev, humoristov ali
imitatorjev, ki bi skupaj z
ansamblom Veseli Begunjčani obudili spomin na
Franca Koširja, ki je bil rojen na Koroški Beli. "Na to
smo zelo ponosni. Lani
smo njemu v spomin sredi
vasi postavili spominsko
ploščo. Gre sploh za prvo
spominsko ploščo kateremu koli od članov Ansambla bratov Avsenik. Že na
lanskoletni prireditvi smo
se obvezali, da bomo spomin na Franca Koširja, njegovo trobento in narodno-zabavno glasbo ohranjali

tekmovalnega značaja. Na
prireditev pa že zdaj vabimo
tudi vse ljubitelje Avsenikove glasbe in trobente Franca
Koširja. Ne samo da bomo
uživali ob legendarnih in
ponarodelih polkah in valčkih, na prireditvi bo premierno predstavljena tudi prva

Francu Koširju so se na Koroški Beli prvič poklonili lani
z odkritjem spominske plošče in prireditvijo pred
gasilskim domom.
še naprej," je dejal Sušanj.
Prireditev bo potekala v soboto, 21. septembra. "Naša
želja je, da bi sodelovali trobentači iz Slovenije in tujine, ki bi sredi "Koširjeve"
vasi zaigrali Koširjevo skladbo skupaj z ansamblom Veseli Begunjčani. Veseli
bomo tudi humoristov, ki bi
znali povedati šalo, kot jo je
znal naš Košir, ter njegovih
imitatorjev. S prijavo na pri-

reditev bo tako vsak postal
Franc Košir za en dan," je
dejal Sušanj.
Trobentači bodo po prijavi
prejeli notne zapise 12 Koširjevih skladb, iz katerih
bodo nato izbrali dve ali več
za igranje z ansamblom, s
humoristi in imitatorji pa se
bodo dogovorili o vsebini
njihovih nastopov. "Vsakega
posebej bomo zelo veseli.
Prijavnine ni. Prireditev ni

Letos mineva natanko
petdeset let, odkar je
luč sveta ugledala
legendarna Jaz sem pa
en Franc Košir. Ploščo
so samo v prvem
tednu prodali v sto
tisoč izvodih, je
povedal Robert Sušanj.
knjiga o članu Ansambla
bratov Avsenik, knjiga o
Francu Koširju, ki jo bo
predstavil avtor ter Koširjev
osebni prijatelj Tone Fornezzi Tof," je še napovedal
Sušanj.
Prijave še sprejemajo na elektronskem naslovu: moznar.
kb@gmail.com.

Štefi in Peter Muhar:
Bogata skupna ustvarjalna pot
Janko Rabič

Še en zakonski par, ki se ni
povsem naključno znašel v
teh zapisih o ustvarjalcih
časa. Štefanija (najraje je
Štefi) in Peter Muhar pišeta
zanimivo življenjsko zgodbo, osebno, zakonsko, poklicno in ljubiteljsko. Velik
je njun prispevek, s katerim
bogatita in soustvarjata
vsakdan širše družbene skupnosti. Ko klepetamo, se po
kamenčkih oblikuje mozaik
dela, prepleten z bogatimi
življenjskimi izkušnjami,
znanjem, vztrajnostjo in
sposobnostmi premagovanja ovir. Enainsedemdesetletni Peter je po izobrazbi
inženir metalurgije. Največ,
dvajset let, je bil zaposlen v
Železarni, leta 1991 sta skupaj s Štefi ustanovila družinsko podjetje Acron in s pohištvenim programom poskrbela za uspešen razcvet in
prepoznavnost. Peter je bil
dejaven v Območni obrtni
podjetniški zbornici Jesenice. Kot predsednik se je
energično zavzemal za poenostavitev birokratskih postopkov za delo obrtnikov in
podjetnikov. Posebno njegovo poglavje je dolgoletna pripadnost Pihalnemu orkestru Jesenice - Kranjska
Gora. Začel je kot klarinetist, sedaj igra bariton saksofon, 62 let pa je spoštovanja

vredna doba. Je prejemnik
najvišjega mednarodnega
priznanja godbenikov CISEM.
Nekoliko mlajša Štefi je želela postati novinarka, pa so
se stvari zasukale malo drugače. Zaključila je študij za
predmetno učiteljico slovenskega in ruskega jezika in
večino časa uspešno poučevala na Osnovni šoli Frana
Saleškega Finžgarja v Lescah. Neuresničeno željo je
zapolnila na področjih, kjer
ves čas izraža veliko spoštovanje do jezika, lepe slovenske besede. Sodelovala je pri
časopisu Železar, na Radiu
Triglav, pisala različne tekste za druge, bila je lektorica
v jeseniškem gledališču. Vse
z resnim pristopom, znanjem, odgovornostjo. Njen
najobsežnejši opus pa je zagotovo vloga kronistke pri
jeseniškem pihalnem orkestru. Tja jo je pred petinštiridesetimi leti zvabil Peter in
postala je nepogrešljiv člen.
Skrbela je za identiteto, prepoznavnost in priljubljenost
orkestra. Bila je avtorica scenarijev za koncerte, voditeljica. Največji dosežek in izpolnitev osebne želje je napisana knjiga Partiture spomina. Javno priznanje za
uspešno delo pri orkestru je
bila županova plaketa leta

2014.
»Vedno sem delo jemala kot
poslanstvo, ne kot obveznost,« pravi Štefi.
Ob skupni bogati vsestranski življenjski poti, prepleteni na različnih področjih, se
jima je sredi letošnjega poletja 'zgodila' še zlata poroka.
»Lahko rečeva, da sva harmoničen par. Včasih je sicer
kakšen dogovor težji, vendar
se uskladiva. Tudi čez marsikatero čer sva šla dokaj
mirno. Danes živiva umirjeno, ponosna sva na dosežke,
na sinove, vnuke in njihove
družine. Ne moreva si želeti
še več, le da bi bila zdrava,«
skupaj prepletata misli.
Na več področjih sta pustila
pomembne sledi, ki jih nadaljujeta sinova Andrej in
Peter, predvsem v družinskem podjetju Acron. Petrova sinova Jaka in Matija sta
začela sijajno atletsko kariero, vendar sta zaradi poškodb morala odnehati. Oba
je šport pripeljal na študij v
ZDA. Jaka je že doštudiral
ekonomijo, Matija še študira novinarstvo. Vnukinja
Ana, gimnazijka (Andrejeva
hči), čudovito riše. »Nepojmljivo je, kako lepo je naredila moj portret,« je ponosna Štefi.
Velik je njun prispevek v KS
Blejska Dobrava. Štefi je bila

Zemljevid je namenjen predvsem mladim turistom,
družinam z otroki in šolskim skupinam. Natisnjen je v
slovenskem in angleškem jeziku.

Urša Peternel
Učenci, ki obiskujejo turistične krožke v treh jeseniških
osnovnih šolah, so pod okriljem projekta Turizmu pomaga lastna glava oblikovali in
izdali otroško panoramsko
karto Škratek Bergmandeljc
raziskuje Jesenice. Glavni junak zemljevida je škratek
Bergmandeljc, ki predstavlja
risbe naravnih in kulturnih
znamenitosti v občini Jesenice in predloge za aktivno preživljanje prostega časa v domačem kraju.
Zemljevid je po besedah
mentorice turističnih krožkov
Hermine Biščević z Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske
namenjen predvsem mladim

Ustvarjalci

časa

turistom, družinam z otroki
in šolskim skupinam. Natisnjen je v slovenskem in angleškem jeziku, brezplačno
pa ga je mogoče dobiti v Turistično-informacijskem centru
(TIC) Jesenice.
"Tudi v šolskem letu
2019/2020 vabimo učence,
da se vključijo v projekt, katerega namen je raziskovanje,
spoznavanje ter promocija
turizma v občini Jesenice. S
privzgojeno ljubeznijo do
domačega kraja bodo mladi
lahko po svojih močeh ohranjali naravno in kulturno dediščino ter skrbeli za njeno
urejenost," je še povabila
Hermina Biščević.
Projekt financira Občina Jesenice.

(14.

del)

Štefi in Peter Muhar
več mandatov članica sveta.
Bila je pobudnica in najbolj
vztrajna, da se je zgradila obvoznica mimo Lipc, ki je vse
v kraju odrešila težav, predvsem s tovornim prometom.
Tudi Peter je bil več mandatov član sveta KS.
Štefi v imenu obeh poudarja: »Tu gre znani perzijski
pregovor malo drugače. Štiri
velike dolžnosti čakajo moža
v življenju. Da ustvari dom,
zaplodi sina, posadi drevo in
napiše knjigo. Če misel razširim še na žensko, neskromno ugotovim, da sva skušala odgovorno opravljati
svoje poslanstvo delovnega

in ustvarjalnega človeka,
vpeta v družinsko, gospodarsko in družbeno življenje, predvsem na področju
glasbene, literarne in gledališke umetnosti.«
Štefi iz svoje bogate zakladnice lepih misli še doda:
»Če je človek skromen, najde srečo v majhnih stvareh,
ki so hkrati velike. V lepem
cvetju, ob maminem nasmehu, v dobro skuhanem
kosilu, iskreno napisanem
pismu, lepi sliki, dobri glasbi, v družinskem sožitju, v
uspehih otrok in vnukov. V
njihovi sreči najina ni nič
manjša. »
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Mladi

Organizirali zabavo,
prodajali spominke ...

Skavti na obisku
v Društvu Žarek
Radovljiški skavti so obiskali Dnevni center in
komuno Društva Žarek.
Urša Peternel
Radovljiški skavti, ki se
usposabljajo za vodnike, so
obiskali Dnevni center: Naj
mladih ne vzgaja ulica, ki
deluje na Jesenicah pod
okriljem Društva Žarek.

čili s pripravo kosila in se
poslovili s skavtskim pozdravom," je povedala Veronika
Šuštar iz Dnevnega centra.
Dan prej pa so skavti obiskali tudi komuno Skupnost
Žarek. "Skupaj smo delali,
kuhali, vozili in zlagali drva,

Otroke in mlade so popeljali
v svet skavtskih veščin in jih
učili delati vozle, zapestnice,
enostavna nosila, dopoldne
pa so popestrili tudi s prepevanjem in igranjem na
inštrumente.
"Otroci in mladi so bili druženja zelo veseli, še posebno, ker je bilo obogateno s
praktičnimi izkušnjami in
igrami. Srečanje smo zaklju-

jedli, peli, se kopali v Savi,
pekli torto, si izdelali lesene
mucke ter predvsem podelili življenjske izkušnje. Prinesli so tudi veliko smeha,
pesmi in veselja v skupnost.
Bil je res lep dan in ostaja
nam za spomin njihovo
vodilo: Narediti vsak dan
eno dobro delo," je po obisku povedala Ivanka Berčan
iz društva Žarek.

V okviru podjetniških krožkov so si učenci zamislili tri podjetja: Kreativci, d. o. o., Prijatelji zabave,
d. o. o., in Mladi znanstveniki, d. o. o.
Urša Peternel
Na jeseniških osnovnih
šolah že vrsto let potekajo
podjetniški krožki, ki jih
vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, sofinancira
pa Občina Jesenice. V lanskem šolskem letu so krožki
delovali na treh šolah, učenci
pa so na njih spoznali pojem
podjetništva, se lotili skupinskega reševanja problemov,
uporabljali so različne tehnike ustvarjanja idej, se seznanili s temeljnimi elementi
poslovnega modela, obiskali

okoliške podjetnike, izvedli
poslovno idejo in napisali
mini poslovni načrt, je povedala koordinatorka projekta
Hermina Biščević.
Učenci iz OŠ Toneta Čufarja
so svoje podjetje poimenovali Kreativci, d. o. o., ki se
ukvarja z izdelovanjem in
prodajo lesenih spominkov.
Pri delu jim je pomagala
mentorica Mojca Ahčin Rozman. Njihove unikatne izdelke so starši in sošolci lahko
kupili na šolskem bazarju.
Mladi podjetniki iz OŠ
Koroška Bela so s pomočjo

mentorice Lili Tkalec Gartner na prvi pomladni dan
organizirali zabavne aktivnosti za sošolce in svoje
podjetje poimenovali Prijatelji zabave, d. o. o.
Mladi znanstveniki, d. o. o.,
pa je skupina mladih podjetnikov iz OŠ Prežihovega
Voranca, ki so skupaj z mentorico Hermino Biščević
organizirali dan eksperimentov in sošolcem predstavili različne poskuse, ki so
nastali kot plod združitve
ustvarjalnosti in veselja do
eksperimentiranja.

Podjetniški krožki sicer
potekajo kar na osmih šolah
na Zgornjem Gorenjskem,
šolsko leto pa so zaključili s
podjetniškim izletom. Obiskali so podjetje Ocean tec,
kjer so si ogledali proizvodnjo jadrnic in čolnov, ter
kamp Perun Lipce.
Kot je povedala Hermina
Biščević, bodo s podjetniškimi krožki nadaljevali tudi
v novem šolskem letu, saj
na ta način – poleg ostalega
– otrokom pomagajo tudi
pri odločitvi za bodoči
poklic.

Poletna šola za otroke
Na Ljudski univerzi Jesenice ob koncu počitnic pripravljajo
Poletno šolo za otroke. Potekala bo prihodnji teden, od ponedeljka do petka, z začetkom ob deveti uri. V ponedeljek se
bodo udeleženci naučili pripravljati sadna nabodala in obložene kruhke, v torek se bodo igrali zabavne miselne igre, v
sredo bodo izdelovali lončke za svinčnike, v četrtek bodo pripravljali otroški tiramisu, v petek pa bo potekala plesalnica.

Zaključni izlet v Kamp Perun

BOCI TEAM, BOŽENA PETERLIN S.P., AŠKERČEVA ULICA 8, DOMŽALE

Izkoristite
jesensko
akcijo!
BREZPLAČNA IZMERA
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Počitniški teden v službi staršev
V Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah so organizirali enotedensko počitniško varstvo za otroke svojih zaposlenih.
Urša Peternel
V Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah so že drugo
leto zapored organizirali počitniško varstvo za otroke
zaposlenih. Letos se ga je
udeležilo kar 25 otrok, starih
od pet do 12 let, ki so ves teden preživeli v družbi animatorjev, ob igrah, delavnicah in zabavi.
Kot je povedala ena od udeleženk, 12-letna Živa, so
igrali vodne igre, obiskali
Kekčevo deželo, izdelovali
vrečke iz blaga, šli na sprehod, iskali so skriti zaklad

škrata Bergija, imeli so sladoledni piknik s stanovalci
doma. Zadnji dan počitnic
pa so skupaj z domskim
Žoga bendom pripravili
glasbeni in plesni nastop za

starše. »Vse mi je bilo všeč,
najbolj pa vodne igre na terasi. Moja mami ima težak
poklic, ker ima veliko telefonov, tudi ko pride domov.
Spoznali pa smo se tudi sta-

Dom dr. Franceta Bergelja se ponaša s polnim
certifikatom Družini prijazno podjetje. Posebno
pozornost namenjajo lažjemu usklajevanju
službenega in družinskega življenja svojih
zaposlenih. Eden od ukrepov je tako prav
enotedensko počitniško varstvo za otroke
zaposlenih.

Otroci zaposlenih so uživali v pestrem dogajanju, ob igrah, delavnicah, izletih ...

Otroški vrvež pred domom je prinesel veliko veselja stanovalcem.

Vandalizem ne pojenja
Na Občini Jesenice pravijo, da so lani za odstranitev poškodb, ki so
posledica vandalizma, morali nameniti nekaj tisoč evrov.
Urša Peternel
Prejšnji mesec so se po Jesenicah znova pojavili grafiti, in
sicer na območju Stare Save,
na nadstrešku pri podhodu v
Podmežaklo, občani pa so jih

opazili tudi na fasadah nekaterih večstanovanjskih objektov. Na Občini Jesenice so ob
tem poudarili, da omenjene
grafite težko označijo za
umetnost, še manj pa za izraz urbane kulture. Na prire-

ditvenem prostoru na Stari
Savi pa so se vandali spravili
na stebriček, ki je bil namenjen zagotovitvi elektrike za
izvedbo zunanjih prireditev.
"Občina Jesenice je morala
za odstranitev oziroma sana-

rejšimi, ki so nam pripovedovali, kako so se imeli, ko
so bili mladi,« je povedala
Živa.
Njena mama Maja Robič, ki
v domu dela kot vodja pomoči na domu, je dodala, da
so zaposleni zelo veseli, da
otroci lahko teden dni počitnic preživijo v organiziranem varstvu. »Veliko mi
pomeni, da vem, da sta
hčerki v varnih rokah animatorjev, ko sem v službi.
Obe pripovedujeta, da se
imata res lepo in da upata,

da bodo to še ponovili,« je
povedala.
Podobno je menila tudi Biljana Stankova, zaposlena v
domski pralnici: »Počitniško varstvo za otroke je res
dobro, hčerki sta navdušeni, ves čas se kaj dogaja in
uživata.«
Zadovoljna je bila tudi direktorica doma Mojca Pavšič, ki je dejala, da na ta
način vsaj za en počitniški
teden zaposlene razbremenijo skrbi, kdo bo čuval njihove otroke. »Tudi na ta

cijo poškodb, ki so posledica
vandalizma (grafitov, poškodovanih košev za smeti ali
zabojnikov itd.) v lanskem
letu nameniti nekaj tisoč
evrov, ki bi jih v nasprotnem
lahko namenili za kaj bistveno bolj koristnega. Pazimo
torej na okolje, v katerem
prebivamo – tudi to je namreč odraz naše (ne)kulture," so poudarili in pozvali
občane, naj v primeru, da
opazijo tovrstno neprimerno
ravnanje, opozorijo storilca
samega ali pristojne službe.

Grafiti so se med drugim pojavili na Stari Savi ...
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način vplivamo na večjo
povezanost in pripadnost
zaposlenih. Obenem otroci
vidijo, kakšno službo imajo
njihovi starši, otroški živžav pa prinese veliko veselja tudi našim stanovalcem.
Otroci na ta način pridobijo izkušnjo medgeneracijskega sodelovanja, prek
druženja s starejšimi pa se
premagujejo tudi predsodki in stereotipi, otroci vidijo, da je tudi v družbi starejših veselo in zabavno,«
je povedala.

VABLJENI
K VPISU
VABLJENI
K VPISU
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Za večjo podjetnost
gimnazijcev

Skoki v vodo, akvatlon,
dvanajst ur plavanja ...

Gimnazija Jesenice kot edina gorenjska splošna gimnazija izbirne predmete
izvaja po novem modelu, v obliki različnih interdisciplinarnih sklopov (ITS).

Noč na kopališču Ukova je kljub slabemu vremena uspela.
Matjaž Klemenc

Foto: Tina Dokl

Gre za novost, ki sodi v okvir projekta prenove gimnazijskega
programa in projekta PODVIG, s
katerim želijo spodbujati podjetnost dijakov in povezati šolsko
znanje z okoljem. Bistvo je v tem,
pojasnjuje ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig, da se
povezujejo znanja različnih predmetov, delo pa je fleksibilno in
poteka v manjših skupinah. Lani
so izbirne predmete na ta način
izvajali prvič, povezali so likovno
umetnost, informatiko, slovenščino in angleščino. Osrednje
tema je bila stoletnica smrti Ivana Cankarja, dijaki pa so se teme
lotevali z umetniškimi in jezikovnimi sredstvi. Na koncu je nastala odlična razstava Skodelica
Cankarja, ki je bila na ogled tako
v Gimnaziji Jesenice kot v jeseniškem razstavnem salonu Dolik,
in spletne strani z video, foto in
pisnimi prispevki.
Po besedah ravnateljice bodo
predmet ITS nadaljevali v prihajajočem šolskem letu, v projektu
pa bodo sodelovali dijaki drugih
in tretjih letnikov. Dijaki drugih
letnikov bodo pod okriljem predmeta ITS, podobno kot lani,
povezali likovno snovanje, filmsko vzgojo, angleščino, sloven-

Lanski rezultat projekta je bila odlična razstava Skodelica
Cankarja, ki je bila na ogled tudi v razstavnem salonu Dolik.
ščino in informatiko, končni
rezultat projekta pa bo promocijski film šole in spletna stran s prispevki dijakov, in sicer tako v
slovenskem kot angleškem jeziku. Dijakom tretjih letnikov pa je
namenjen ITS naravoslovni
paket, v katerem bodo združeni
predmeti fizika, biologija in
kemija. Kot je povedala ravnateljica, bodo profesorji povezovali
vse tri predmete, veliko bo samostojnega dela dijakov, načrtujejo

tudi delo na terenu, v CŠOD Trilobit. Ob koncu bodo pripravili javno predstavitev na enem od javnih dogodkov na Jesenicah.
Po besedah Lidije Dornig gre za
odličen projekt, ki spodbuja
predvsem kompetence podjetnosti in razvijanje mehkih veščin
pri mladih, prednost pa je tudi
delo v manjših skupinah. Koordinatorka projekta na Gimnaziji
Jesenice je profesorica Tina
Mulec.

Zavod za šport Jesenice je
ob spominskem dnevu
Občine Jesenice pripravil
Noč na kopališču Ukova.
Žal je potekala v bolj kislem
vremenu, a jo je organizatorju vseeno uspelo "spraviti
pod streho". Odpadel je
sicer šahovski turnir, kar pa
ni pokvarilo pestrega programa. Da je bilo dogajanje
še bolj pestro, je poskrbel
Mladinski center Jesenice s
svojimi delavnicami. Obiskovalci so se lahko preizkusili na mobilni plezalni steni, v vodi pa so lahko spremljali nastop sinhronih plavalk kranjskega Triglava,
športne panoge, ki jo imamo v Sloveniji možnost
spremljati bolj poredko.
Pri skokih v vodo je v dveh
kategorijah nastopilo kar 24
tekmovalcev. Razvrstitev
treh najboljših po kategorijah je bila naslednja: pionirji
letnik 2007 in starejši: 1. Jan
Ulčar, 2. Matej Kerec, 3.

Luka Rozman; letnik 2008
in mlajši: 1. Nejc Maher, 2.
Manca Kobentar, 3. Mia
Tomič.
V času, ko je nastopila članska konkurenca, je deževalo,
tekmo pa je motil tudi veter.
Vseeno so nastopili trije tekmovalci, ki so se pomerili v
treh skokih. Prvo mesto je
osvojil Jernej Klinar, drugi
je bil Egon Kepic, tretji pa
Tomaž Jenko.
Akvatlon je bil že 28. po
vrsti. Pri mlajših pionirji je
bil vrstni red naslednji: najhitrejši je bil Nejc Maher,
sledijo Manca Kobentar ter
Luka in Gašper Kobentar.
Pri starejših pionirjih je najhitreje s 50 m plavanja in
tekom dvakrat okrog bazena
opravil Jernej Lavtižar pred
Denisom Mušičem, Emirjem Viličem, Davidom Zlatanovom in Matejem Kerecom.
V članski konkurenci (1000
m plavanja in dva kroga do
razgledne točke) je prvo
mesto osvojila Tjaša Žnidar,

Srednja šola Jesenice

druga je bila Barbara Frohlich in tretji Sašo Naglič. Pri
metu na koš je bil najbolj
precizen Jernej Lavtižar,
drugi je bil Alen Ugljanin,
tretji pa Anes Osmančevič.
Na prireditvi so razglasili
najboljše ekipe Športnih
iger Jesenic (odbojka, namizni tenis, kegljanje, košarka). Skupno je sodelovalo 24
ekip. Po šestih letih prevlade
Max bara je prišlo do spremembe na vrhu: 1. DU
Javornik - Koroška Bela, 2.
Max bar, 3. Proteini.si.
Pika na i je bilo 12-urno plavanje (od 20.00 do 8.00).
Preplavano je bilo 70,9 km,
ob tem pa je bilo zbranih
653 evrov prostovoljnih prispevkov. Sredstva so bila
nakazana Društvu prijateljev mladine Jesenice za letovanje otrok na morju.
Prvi plavalni maraton je bil
prvič na sporedu pred 40
leti, leta 1979. Več o srečanju udeležencev prvega maratona bomo objavili v naslednji številki.

Ulica bratov Rupar 2,
4270 Jesenice

ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Vpis v šolsko leto 2019/20

GIMNAZIJA JESENICE OBVEŠČA, DA VPISUJE KANDIDATE V

GIMNAZIJA JESENICE OBVEŠČA, DA VPISUJE KANDIDATE V

MAATTUURRI TI TE E
TN
I ETČEAČJ A J
M
TN
I T
Kajjejeto?
to?
Kaj

Priprava
na splošno
maturo
(5 predmetov)
Priprava
na splošno
maturo
(5 predmetov)

Trajanje
izobraževanja
Trajanje
izobraževanja
Zakaj
vpisal?
Zakajbibisese
vpisal?

OKTOBER
2019 –2019
JUNIJ –2020
OKTOBER
JUNIJ 2020
dijakadijaka
* status
* status
* ni šolnine

* ni šolnine

Kdo se lahko vpiše?

Kdo se lahko vpiše?

Kdor je uspešno opravil:
je uspešno
opravil:
program srednjega Kdor
poklicnega
ali srednjega
strokovnega oz.
program
srednjega
poklicnega
ali
srednjega
strokovnega
tehniškega izobraževanja z zaključnim izpitom ali poklicno
maturo, oz.
tehniškega
izobraževanja
z zaključnim
ali eno
poklicno
3. letnik gimnazije
in je šolanje
prekinil izpitom
za najmanj
leto, maturo,
osnovno
šolo z opravljenim
preizkusom
znanja
na ravnieno leto,
3.
letnik gimnazije
in je šolanje
prekinil
za najmanj
3.
letnika
gimnazije.
osnovno šolo z opravljenim preizkusom znanja na ravni

3. letnika gimnazije.
ODDAJA PRIJAV DO 6. 9. 2019
0 4 P5R
80
ODDAJA
I J9A4V5 3D O 6 . 9 . 2 0 1 9
INFO@GIMJES.SI
0.4G I5M8J0E 9
WWW
S . S4I5 3

INFO@GIMJES.SI
WWW.GIMJES.SI

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI:
Zdravstvena nega
Bolničar negovalec
Strojni tehnik
Strojni mehanik
Mehatronik operater
Pomočnik v tehnoloških procesih
Vzgojitelj predšolskih otrok
Ekonomski tehnik
Administrator
Vabimo vas na informativni dan, ki bo
13. 9. 2019 ob 15. uri v učilnici 101 (pritličje šole).
Vpis do 20. 9. 2019

DODATNE INFORMACIJE: 0 4 586 69 20
in na www.ssj-jesenice.si
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Zanimivosti
Taiji za zdravje, moč
in harmonijo
Tudi v novi sezoni bo na Jesenicah potekala vadba taijija.
Urša Peternel
Tudi v novi sezoni bo na Jesenicah potekala vadba taijija, ki se bo začela 27. septembra v telovadnici Gimnazije Jesenice. Vadbo že vrsto
let vodi Marko Bedina iz
društva Chen taijiquan Slovenija, ki je znanje pridobil
na Kitajskem. Skupina vadi
ob petkih zvečer v telovadnici Gimnazije Jesenice.

"Ko prvič opazujemo počasne, s pozornostjo izvedene gibe taijija, kar težko
verjamemo v izjemne
učinke, ki mu jih pripisujejo, še posebej če jih primerjamo s hitrimi aerobnimi vajami. A taiji je
osnovan na kitajski tradicionalni medicini in tako
zdravilno učinkuje na telo
kot akupunktura ali masaža. Taiji pomeni prehaja-

nje iz polnega v prazno, iz
odprtega v zaprto, jin jang.
Vse to izvajamo s telesom
in tudi umom. Rezultat je
zdravje, moč in harmonija.
Zato je rečeno, da je taiji
tudi meditacija v gibanju.
Umirja nas in sprošča. Izkušnje vseh vadečih so, da
z vadbe odidejo napolnjeni, umirjeni, sproščeni in
poživljeni," je poudaril
Marko Bedina.

Novi turnokolesarska
in pohodniška pot
Janko Rabič
Pohodništvo v občini Jesenice vse bolj postaja prijetna
oblika rekreacije in sprostitve. Pri Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske že več let
izvajajo projekt, s katerim
prebivalcem, obiskovalcem
od drugod in turistom omogočajo hojo po urejenih in
označenih poteh, za katere
so izdali zemljevide in publikacije z vsemi potrebnimi

informacijami. Letos se bosta na območju občine Jesenice pridružili dve novi poti,
ki sta sicer del obsežnega
slovenskega projekta.
Turnokolesarska pot bo v
občini Jesenice potekala na
območju Plavškega Rovta,
Planine pod Golico in Javorniškega Rovta.
Nova planinska pot Juliana
pa je namenjena predvsem
spoznavanju kulturne dediščine, naravnih lepot in zna-

menitosti na širšem območju Julijskih Alp. Potekala
bo v Plavškem Rovtu in v
Planini pod Golico, po stari
rudni poti na Jesenice, čez
Staro Savo proti Slovenskemu Javorniku do Blejske
Dobrave. V avgustu markacisti Planinskega društva Jesenice nameščajo usmerjevalne table, obe poti pa bosta
ljubiteljem turnega kolesarjenja in pohodništva na voljo od septembra naprej.

Jesenice so mesto hokeja
Zelo se strinjam s trditvijo na
transparentu (ki je zapisan v
naslovu), ki domačine ter obiskovalce že nekaj časa pozdravlja na vstopu v mesto. Jeseničani in Jeseničanke imamo
veliko priložnost, da pokažemo svojo moč in skupaj potrdimo, da živimo v najbolj hokejskem mestu v Sloveniji.
Dokažemo lahko, da smo odgovorni. Da se zavedamo pomena tradicije in potenciala,
ki se napaja v bogati zgodovini jeseniškega hokeja. Kot župan najbolj hokejskega mesta
v Sloveniji čutim dolžnost, da
Jeseničanke in Jeseničane ter
vse ljubiteljice in ljubitelje slovenskega hokeja pozovem, da

vsak po svojih močeh podpre
naš hokej, saj le skupaj lahko
ohranimo tradicijo in ponos
mesta med Mežaklo in Karavankami.
Ni skrivnost, da se je prvo hokejsko moštvo znašlo pred velikim izzivom. Prispevki pokroviteljev in podpora lokalne
skupnosti hokeju ne zagotavljajo tako smelega pogleda v
prihodnost, kot si ga želimo.
Finančne obveznosti presegajo
zmožnosti kluba. Jeseniški hokej, ki je vedno prispeval levji
delež k uspehom slovenskega
hokeja, je pred pomembno prelomnico.
Trdno sem prepričan, da lahko stopimo skupaj za naš ho-

kej, za ponos Jesenic. Jeseničane in Jeseničanke ter ljubitelje
in ljubiteljice hokeja iz vse
Slovenije vabim, da se pridružijo najboljšim navijačem. Z
nakupom letnih vstopnic za
ogled hokejskih tekem lahko
skupaj podpremo jeseniški in s
tem slovenski hokej, v dvorani
Podmežakla pa soustvarimo
zmagovalno vzdušje.
Verjamem, da bomo skupaj z
našimi hokejisti dokazali, da
smo ena ekipa, eno srce. Ponos
Jesenic, ponos Gorenjske, ponos Slovenije.
Vsi za šampione rdeče.
Blaž Račič
Župan Občine Jesenice

ZAČENJA SE NOVA HOKEJSKA
SEZONA
Cenjena navijačica, cenjeni navijač! Sezona, ki je za nami,
je bila res nekaj posebnega. Proslavili smo jubilejno, 70. leto
obstoja hokeja na ledu na Gorenjskem. A časa za počitek ni!
Pred vrati je že nova sezona, v kateri se
bomo železarji ponovno dokazovali v
Alpski ligi, državnem prvenstvu in pokalu
Slovenije. Na trenersko klop je sedel Mitja
Šivic, prevetrili pa smo tudi ekipo, ki temelji na mladi, nadarjeni in hokeja željni

Balinarski turnir
ob spominskem dnevu

generaciji. Prepričani smo, da se bo naša

Janko Rabič

Strokovni štab in igralski kader je torej že

osmo mesto. Pri klubu so
tudi letos pod vodstvom predsednika Miloša Nikolića poleg tekmovanja poskrbeli za
lep družaben dogodek s tradicionalnim gobjim golažem. Za nemoten potek tekmovanja je skrbela glavna
sodnica Tatjana Čepon, pri
celotni izvedbi pa so sodelovali ostali člani kluba.

odlični hokejisti in reprezentanti, spet izkazala!

skoraj popoln, za zaključek mozaika
manjkaš le še ti! Podpri nas z nakupom
sezonske vstopnice.

Kapetan Andrej Tavželj

Vse obiskovalce tekem in ljubitelje hokeja
vabimo k nakupu dnevnih in sezonskih
vstopnic, saj s tem pripomorete k novim
uspehom HDD SIJ ACRONI JESENICE in k

Hvala za izkazano
zaupanje!
EKIPA HDD SIJ ACRONI JESENICE!

obstoju hokeja v mestu!

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Srebro za Koranterja in
Klobučarja

Najboljše ekipe balinarskega turnirja v Bazi

Prvo soboto v avgustu je v
starem mestnem jedru v
Radovljici potekal Master
turnir dvojic v prstometu.
Med 35 prijavljenimi pari
sta se zmage veselila Tone
Šolar in Rajko Šolar iz ekipe
Kamna Gorica. Na odličnem drugem mestu najdemo par iz ekipe Jesenice,
Matjaža Koranterja in Jožeta Klobučarja.

Regijska fotografska razstava
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah danes, v petek, ob
18. uri odpirajo prvo novo regijsko razstavo fotografij. Na
ogled bodo fotografije iz tematskih delavnic, na katerih je
sodelovalo 27 fotografov, članov Fotografskega društva Jesenice, Foto kluba Jesenice in Foto kluba Tržič. Delavnice so
bile razdeljene na deset tem in so potekale od septembra
lani do junija letos. Člani so pošiljali po največ pet fotografij
na določeno temo za vsak mesec posebej. Teme so bile različne, od kulture, arhitekture, mesta ponoči, vzorcev v naravi, vode, gora in ljudi ... Organizatorja delavnic in razstave
sta jeseniška območna enota Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti in Fotografsko društvo Jesenice. Razstava bo odprta do 17. septembra.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Člani Balinarskega kluba Jesenice so v soboto, 3. avgusta,
v okviru spominskega dneva
občine Jesenice v Bazi organizirali tradicionalni turnir,
tokrat že 57. po vrsti. Gre za
eno najstarejših športnih tekmovanj na Jesenicah, na katerem sodelujejo odlične eki-

pe slovenskih balinarskih
klubov, ki nastopajo v različnih ligah. Letos je med petnajstimi ekipami zmagala
ekipa Center Kranj, ki je v finalu premagala drugo ekipo
Balinarskega kluba Jesenice.
Za domačo ekipo so nastopili: Sašo Ozebek, Grega Noč
in Slavko Stošić. Druga ekipa
jeseniškega kluba je zasedla

valilnica talentov, iz katere so izšli številni
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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 številke s črkami (1=A, 2=C, 3=T, 4=P, 5=L, 6=O, 7=I, 8=N, 9=O), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je KRALJEVIČ.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je STROKOVNO HITRO UGODNE CENE. Sponzor križanke AVTOMEHANIKA BRKIĆ, s. p., Ulica Heroja Verdnika
23a (v stavbi Vulkanizerstva Čop). Vse vrste popravil, servisi,
menjava olja, priprava vozil za tehnične preglede. Za storitve se
lahko dogovorite po telefonu 031/687 146. Za reševalce so pripravili tri nagrade: 1. nagrada: 20 evrov popusta pri storitvi
popravil: Brane Sukič, Jesenice; 2. nagrada: 20 evrov popusta:
Zvonko Horvat, Mojstrana; 3. nagrada: 10 evrov popusta: Nataša Finžgar, Breg. Za nagrade se oglasite v Avtomehaniki Brkić.

Medeno-orehova potica
Potico sem prvič spekla lani 20. maja, ko smo praznovali prvi svetovni dan čebel, za domače in
sorodnike, ki so prišli na proslavo na Breznici. Takrat sem kot članica Društva podeželskih žensk pod
Golico in Stolom sodelovala pri peki medenjakov. Društvo se je takrat predstavilo z lično stojnico,
prikazom klekljanja čipk, izvrstno ponudbo medenjakov in narodnimi nošami.
Jelka Koselj
Za testo potrebujemo: 1 kg
bele moke tip 400, 1 kocko
kvasa, 10 dag masla ali olja,
3 rumenjake, 1 jajce, 2 žlici
sladkorja, žličko soli, 2 žlici
medu in 5–6 dl mlačnega
mleka; nadev: 75 dag mletih
orehov, 5 žlic medu, pol l
sladke smetane za kuhanje,
2–3 dl mleka, 2 vaniljeva
sladkorja, 1 žlico mletega
cimeta, po 1 žličko mletega
kardamoma, nagljevih žbic
in kakava, nekaj žlic ruma
in tri beljake; premaz: mleko z jajcem; namaz za 3
podolžne kvadratne pekače,
ki gredo naenkrat v pečico:
10 dag masla.
Priprava: Testo pripravimo s
kvascem. V kozico damo 3
žlice mlačnega mleka, nadrobljen kvas, žličko sladkorja in moke. Postavimo na
toplo za pol ure, da kvas
naraste. Medtem pogrejemo

mleko, dodamo sladkor,
rumenjake, jajce in med. To
zmešamo z mešalcem. To
vlijemo v moko, ki je v skledi, in dodamo še kvasec –
bolj ob strani moke. Stepemo gladko testo, ki je tako
gladko, da se loči od sklede
in kuhalnice. Jaz ga ročno
stepem s kuhalnico, kar traja 20 minut. To je zame kar
naporno. Pokrito skledo s
testom damo vzhajat na
toplo.
Nadev: Orehe vmešamo v
segreto smetano in mleko,
da se poparijo. Dodamo še
med, dišave, rum in nazadnje beljake. Nadev naj bo
mazav in enako topel kot
testo. Testo vzhaja približno
tri četrt ure, da se podvoji.
Nato ga razvaljamo v pravokotnik dolžine za tri pekače,
za pol prsta debelo, in nanj
namažemo nadev. Namazano testo tesno zvijemo in
narežemo na dolžino peka-

ča. Damo ga v dobro premazane pekače z maslom, prebodemo z iglo ali nožem do
dna in premažemo z mlekom in jajcem. Po približno
polurnem vzhajanju na
toplem pečemo potice najprej pri 200 stopinjah C 10
minut, nato pa pri 175 stopinjah C še naprej. Po 20

Sponzor križanke je GOSTILNA IN PIZZERIJA TURIST na Cesti Borisa Kidriča 37c na Slovenskem Javorniku. Dnevna
izbira malic, kosil, tudi po naročilu, bogata izbira pic in drugih jedi z žara. Hrano, naročeno po telefonu 0592 52 290,
vam dostavijo na vaš naslov. Za zveste reševalce so pripravili tri nagrade: 1. dve pici, 2. dve pici, 3. ena pica, postreženo
v njihovih prostorih. Vljudno vabljeni, da jih obiščete in poskusite njihove dobrote.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

PREBIVALCI
GLAVNEGA
MESTA V
RUSIJI

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

MAJHEN
DNEVNI
METULJ Z
MODRIMI
KRILI

IME
PISATELJA IN
DRAMATIKA
JANČARJA

1

NEKDANJA
SRBSKA
IGRALKA IN
PESNICA
(EVA)

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 2. septembra 2019,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

PREBIVALEC NOGOMETNI
ISTRE
KLUB

DESNI
PRITOK
ZAHODNE
MORAVE V
SRBIJI
NEMŠKI
FILOZOFSKI
PISEC
(GEORGE)

VELIKA
POBIRALEC
NAROČNINE NESTRUPENA
KAČA, UDAV

ZANIMANJE

IME ITAL.
PEVKE
PAVONE

16

KRAJ V
SLOVENSKIH
GORICAH

10

VRANIČNI
PRISAD
DEL ŽELEZNIŠKE
POSTAJE

VLADIMIR
NAZOR

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ALUMINIJ

DIVJA
MAČKA

5

KNEZOVA
HČI

FRANCE
SLANA

OCVRTI
KROMPIRČEK
STAROGR.
SPODNJA
SRAJCA

ODPRTA
DVORANA V
ST.GRČIJI
RADO
TORKAR

PASJA
HIŠICA
DEJSTVO,
DA JE KAJ
NAMENJENO
SAMEMU
SEBI
PODLOGA
ZA SEKANJE
DRV

SLOVARČEK:

6

IZGUBA PRI
MERJENJU UŽITNA GOBA
Z ORANŽNIM
KLOBUKOM

ŽIVILSKA
ŠOLA
PIJAČA
STARIH.
SLOVANOV

PRIPRAVA ZA
OGREVANJE
SLOVENSKA
NOVINARKA
(HELENA)

PODGANA
VREČARICA

IME NORVEŠ.
PISATELJA
HAMSUNA
DREVO TROPSKE AFRIKE

IME
ARHITEKTA
MIHEVCA

7

RANOCELNIK
MARJAN
STARE

8

ŽIVAL Z
VELIKIMI
ROGOVI

LEKARNA

NESPAMETNA
ŽENSKA

SEJANJE,
SETEV
JAPONSKA
NABIRALKA
BISEROV

GNOJNO
VNETJE
BULA, TUR
NOČNA PTICA
POD. SOVI

VRELA
VODA

13

VESTA
SODOBNEGA
PLESA

ZDRAVNIK,
KI OPERIRA

12

1

2

2

3

3

10

4

9

5

11

6

7

7

4

4

8

13

OGNJENIK NA
FILIP. OTOKU
MINDANAU
RISAR ZEMLJEVIDOV

5

14

IVAN
GROHAR

9

10

10

15

11

16

NATAŠA
LAČEN

VELIKA PTICA
UJEDA,MIŠAR

15

ZLITINA ZA
LOTANJE

MITOLOŠKO
GERMANSKO
PODZEMLJE
KAREL
ERBEN

9

JOK
SAMO, ZGOLJ

BREZALKOHOLNA
PIJAČA

12

GOSTILNA
IN PIZZERIJA
TURIST
SLOVENSKI
JAVORNIK

IME PREBIV.
PO KRAJU

11

RAZGIBANA
PUŠČAVSKA
KOTLINA V
KALIFORNIJI
PETER
LOVŠIN

3

RADO
NAKRST

GESLO

TKIVJE

PONOS, DIKA

PREBIVALEC
OTOKA

TABORIŠČNIK

VELIKI
GORSKI
VRH

ELEKTRIČNE
MORSKE
RIBE

TEK DO
JEDI

TURIST
GOSTILNA
PIZZERIJA
ODPRTO
VSAK DAN
DELAVEC V
FUŽINAH

OPAZOVANJE
ZVEZD Z
ZVEZDNIM
DALJNOGLEDOM

2

OPRASKAN
ČLOVEK

NAROČILA
MALIC, KOSIL
PO DOGO- ODPUŠČANJE MADŽARSKO
MOŠKO IME
VORIH, TEL.
059 25 22 90
GOZDNATO
HRIBOVJE V
VZHODNEM
DELU
ZDA

minutah pečenja potico
pokrijemo s papirjem, če
prehitro rumeni.
V kovinskem kvadratnem
modelu se potica peče približno 1 uro, v lončenem pa
okrog 1 uro in 15 minut.
Pripis: Potica bo še bolj imenitna, če jo spečemo v okroglem lončenem modelu.

14

KOG: kraj v Sl. Goricah, ŽRDANA: vrsta užitne gobe, KACETAR: taboriščnik, PUHAR: naša novinarka (Helena), ČUK: nočna ptica
OZARK: gozdnato hribovje v vzhodnem delu ZDA, OPOSUM: podgana vrečarica, ANTRAKS: vranični prisad, RTINA: velik gorski vrh

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 12 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve

Petek, 23. avgusta
Odprtje regijske fotografske razstave tematskih delavnic
2018/2019 v organizaciji JSKD in FD Jesenice
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Torek, 27. avgusta
TORKOVA KINOTEKA: Marley, biografija
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 20. uri

Sreda, 28. avgusta
Nogometni turnir v okviru krajevnega praznika Blejska
Dobrava
NOGOMETNO IGRIŠČE LIPCE, ob 18. uri

Sobota, 31. avgusta
Prireditve ob praznovanju krajevnega praznika KS Blejska
Dobrava
Pohod s Kočne na Obranco, v organizaciji ŠKD Obranca. Zbor udeležencev bo ob 8. uri pred orodiščem na Kočni.
Pohod izpred zgradbe kulturnega in gasilskega doma na Blejski Dobravi do slapa Šum v soteski Vintgar.
Odhodno mesto: kulturni in gasilski dom na Blejski Dobravi ob 13.30,
v organizaciji SK Blejska Dobrava
Tek za otroke, stare do 14 let, po cesti od gasilskega doma do Cokle,
ob železniški progi na Blejski Dobravi. Start ob 15. uri pred železniško
postajo Vintgar. Prijave so možne 30 minut pred startom.
VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA: od 16. ure dalje kulturni program
s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska Gora in Kvintetom Vintgar:
1. Svečano odprtje novo zgrajenega Vaškega jedra
2. Odprtje spominskega obeležja ob 100-letnici čebelarske podružnice na Jesenicah

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

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
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
Večerno rekreacijsko plavanje od 19.30 do 21.00, 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

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
23. 8–31. 8. od 8. do 14. ure 		

POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE
(ustvarjalne in kuharske delavnice, družabne igre,
počitniška potepanja …)
2. 9. 2019 ob 16. uri Kuharska delavnica
4. 9. 2019 ob 16. uri Filmsko popoldne
5. 9. 2019 ob 16. uri Ustvarjalni četrtek

4. Prevzem ter polaganje vencev na spominska obeležja v KS – člani
ZB za vrednote NOB

MLADINSKI CENTER JESENICE

Petek, 6. septembra
Praznovanje krajevnega praznika KS Javornik - Koroška Bela
Mokra gasilska vaja

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

Aktivnosti za osnovnošolce

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

6. Predstavitev Društva podeželskih žena izpod Golice in Stola

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

Vaterpolo, rekreativno igranje, vsak torek ob 18.30

3. Podelitev priznanj Krajevne skupnosti Blejska Dobrava s pozdravnimi govori

5. Večer na vasi v organizaciji PGD Blejska Dobrava

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Dogodki od 23. avgusta
do 13. septembra

Fotografski utrinki skozi objektiv Mihaela Kersnika
Člani Foto kluba Jesenice nadaljujejo organizacijo razstav v
Foto galeriji v Mercator centru na Jesenicah. Po julijski klubski razstavi članic in članov so pred dnevi odprli novo razstavo člana Mihaela Kersnika. Pripravil jo je ob tridesetletnici sodelovanja v klubu. Predstavlja del njegovega fotografskega ustvarjanja, predvsem so to motivi polj, gozdov,
planin, gora, rek, zanimive arhitekture mest in vasi ter utrinki društvenih prireditev. Na odprtju je predsednik Foto kluba Jesenice Janez Vrzel avtorju izročil priznanje za pripravljeno razstavo in njegovo delo v klubu. Odprtje je z glasbo
obogatila citrarka Danica Butinar. Fotografije bodo na ogled
do 11. septembra.

23. 8.–31. 8. POLETJE Z MCJ
Igralni ponedeljki, 10.00–12.00 v Mladinskem centru Jesenice
Ustvarjalni torki, 10.00–12.00 v Mladinskem centru Jesenice in
od 14.00–16.00 na Kopališču Ukova
Razvedrilne srede, 10.00–12.00 v Mladinskem centru Jesenice in
od 14.00–16.00 na Kopališču Ukova

GASILSKI DOM NA KOROŠKI BELI, ob 17. uri
Polaganje venčka v parku talcev ob 17.30
Odprtje fotografske razstave
Razstavni salon DPD Svoboda na Slovenskem Javorniku, ob 18. uri

FeSTEELval
Back to school HIP HOP jam: spopad plesnih skupin in plesalcev 1 na
1, Dj K'POW, DJ Jack'o, delavnica grafitiranja in presenečenje večera
KOLPERN IN TRG NA STARI SAVI, 15.00–1.30

Sobota, 7. septembra
Srečanje starejših občanov
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 16. uri

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

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Do nadaljnjega: Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Medinstitucionalna etnološka razstava
Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure; v času javnih prireditev

Mihael Kersnik razstavlja v Foto galeriji v Mercator centru
na Jesenicah.

FeSTEELval
Otroški program, 10.00–12.00
Mestni piknik z nastopom lokalnih glasbenikov, 12.00–20.00
4. vseslovensko srečanje kovačev z mednarodno udeležbo: kovanje v
živo, ogled in prodaja kovanih izdelkov, podkovanje konja, nastop
kantri plesalcev idr., 14.00–20.00
Sobotni jam: Skyburst, Glasbena mineštra in Samuel Blues, 20.00–
1.30
TRG NA STARI SAVI

Nedelja, 8. septembra
FeSTEELval
Gledališka produkcija Celofan

CAPTUR
SUV Renault

PUDLOVKA NA STARI SAVI, 17.00
Drive in kino
ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA, 20.30

Praznovanje krajevnega praznika KS Javornik - Koroška Bela
na Pristavi
Ob 9.00 zbor pohodnikov pred Turistom – pohod na Pristavo
Ob 10.45 odhod avtobusa izpred ŽP Jesenice do Pristave
Ob 12.00 začetek kulturnega programa – nastop pevk DU in nastop
godcev Suhe hruške pri KUD Triglav Javornik - Koroška Bela
Ob 12.30 streljanje z možnarji

Že za

12.740 €

+

*

5 let podaljšanega jamstva

**

Ob 13.00 topla malica
Ob 13.30 zabavni program, igra Hajni Blagne, v nadaljevanju športni
igre

Ponedeljek, 9. septembra
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Četrtek, 12. septembra
Slovenske fotografinje se predstavijo, bienalna fotografska
razstava
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

*Cena velja za model Renault Captur je Zen TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 2.300 € in popust staro za novo 400 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 600 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Poraba pri mešanem ciklu 5,3–6,8 l/100 km. Emisije CO2 138–154 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0185–0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00026
g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Jesenice,
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IMEFinžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Naslov trgovca v eni vrstici

renault.si
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Dunking Devils
na bazenu Ukova
Najbolj znana akrobatska skupina Dunking Devils je na bazenu Ukova
snemala videospot, za obiskovalce kopališča pa izvedla še nekaj adrenalinskih
skokov s stolpa. Dokler fantov in deklet ni pregnala – nevihta ...
Urša Peternel
Za posebno adrenalinsko
popestritev poletne sezone
na kopališču Ukova je v
začetku meseca poskrbela
najbolj znana akrobatska
skupina Dunking Devils.
Fantje in dekleta so na skakalnem stolpu, ki je edini še
delujoči v Sloveniji, snemali
videospot za njihov "dom", to
je Trampolin park Woop. Kot
je povedal Maks Veselko, so
za potrebe snemanja sicer
skakali s skakalne deske, po
snemanju pa so se povzpeli
še na vrh stolpa in pripravili
'odprti trening', ki je bil

namenjen obiskovalcem.
"Naši člani so se preizkusili v
skakanju z višine in nadgradili svoje akrobatsko znanje,
za obiskovalce bazena pa je
bila to popestritev, saj takšnih
trikov Jesenice ne vidijo vsak
dan," je povedal Veselko.
Kot je dejal, so bili doslej
na Ukovi že petič, tudi
tokrat – že tretjič! – pa je
njihovo 'seanso' prekinila
nevihta. "Vsekakor se
bomo še vrnili na Ukovo,
saj nam je skakanje v vodo
z višine zelo pri srcu, poleg
tega pa je to edini odprti
skakalni stolp v Sloveniji,
ki ga je treba izkoristiti v

namen športa in zabave in
ohraniti kot simbol kulturne dediščine," je še dodal
Veselko.
Dunking Devils so v svetu
vodilna akrobatska skupina,
njeni začetki segajo v leto
2004. So svetovni prvaki v
akrobatskemu zabijanju,
Guinnessovi rekorderji v najvišji salti z zabijanjem in najdaljšem skoku z zabijanjem
s trampolina. Do sedaj so
nastopili že več kot 1800-krat
v kar 47 državah sveta. Poleg
z energijo nabitih šovov so
poznani tudi po viralnih
videih, ki imajo že več kot
100 milijonov ogledov.

Fantje in dekleta iz skupine Dunking Devils so prikazali nekaj "trikov", saj imajo radi
skakanje v vodo z višine. / Foto: Gorazd Kavčič

Skakalni stolp na kopališču Ukova je edini še odprti stolp v Sloveniji, Dunking Devils so ga
obiskali že petič, tudi tokrat pa je nastop prekinila nevihta.

Na Jesenicah že šesti
Festeelval
Med 6. in 8. septembrom bo na Jesenicah potekal Festeelval z vrsto
zanimivih dogodkov, od nastopov plesnih skupin, delavnice grafitiranja,
koncerta do Mestnega piknika in drive-in kina. V sklopu festivala bo
potekalo tudi srečanje kovačev iz vse Slovenije.

OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, JESENICE

Urša Peternel
Drugi septembrski konec
tedna na Jesenice že tradicionalno prinaša Festeelval in
s tem množico zanimivega
dogajanja za vse generacije.
Za organizacijo so tokrat
poskrbeli Klub jeseniških
študentov, Mladinski svet
Jesenice, Mladinski center
Jesenice in Gornjesavski
muzej Jesenice. Prireditev,
tako kot pretekla leta, tudi
letos sofinancira Občina
Jesenice.
V petek, 6. septembra, bodo
Festeelval odprli na Stari
Savi in v dvorani Kolpern s
projektom Back to School
HIP HOP jam. Na Jesenice
prihajajo plesne skupine iz
Slovenije, Francije, Italije,
Avstrije in Slovaške, ki pripravljajo edinstvene nastope in plesne spopade, v
katerih lahko sodeluje prav
vsak. HIP HOP spektakel
bodo popestrili DJ K'POW,
DJ Jack'O, delavnica grafitiranja ter presenečenje večera, ki ga bodo organizatorji
razkrili v prihajajočih dneh.

S programom bodo nadaljevali v soboto, 7. septembra,
na trgu na Stari Savi. Najprej bodo na svoj račun prišli otroci, zanje pripravljajo
različne animacije in kovaške igre. Ker je začetek jeseni
idealen čas za piknike, bo od
12. do 16. ure potekal Mestni piknik, ki bo vseboval vse,

top kantri plesalcev. Večerni
del bo popestril koncert hrvaške glasbene skupine
Skyburst, lokalnega kitarista
in vokalista Sama Pivača, ki
je poznan pod umetniškim
imenom Samuel Blues, ter
nastop lokalnih glasbenikov,
ki ustvarjajo pod imenom
Glasbena mineštra.

V sklopu Festeelvala bo v soboto, 7. septembra,
potekalo 4. Vseslovensko srečanje kovačev, ki ga
organizirata Gornjesavski muzej Jesenice in
Cehovsko društvo kovačev Slovenije. Na trgu na
Stari Savi bodo zapela kovaška kladiva in
nastajali izdelki umetne obrti.
kar dober piknik potrebuje:
okusne jedi z žara, hladno
pijačo in super glasbo.
Od 14. ure dalje se bodo v
sklopu četrtega vseslovenskega kovaškega srečanja
predstavili kovači iz vse Slovenije. Na stojnicah se bodo
predstavili lokalni ustvarjalci
in društva, vse skupaj pa bo
spremljal glasbeni program
lokalnih glasbenikov in nas-

Nedelja, 8. septembra, bo
obarvana kulturno. Ob 17.
uri bo v Pudlovki na Stari
Savi potekala gledališka produkcija Celofan, ki jo je pripravila mladinska gledališka
skupina VI2. Za zaključek
programa si bo ob 20.30 za
Gledališčem Toneta Čufarja
v drive-in kinu mogoče ogledati film kar iz udobja svojega avtomobila.

