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Dan metalurga

V Pineto tokrat
s poganjalčkom

Po ruskem zgledu, kjer se na
Dnevu metalurga zberejo
metalurški delavci iz vse
Rusije, so 19. julija v
Slovenski industriji jekla,
tokrat na Jesenicah, pripravili
že drugi Dan metalurga.

Na tradicionalno humanitarno
pot do Pinete so se letos s
poganjalčkom za pet oseb
odpravili maxovci. Do
otroškega letovišča Pinea so
potrebovali nekaj več kot 26 ur.
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Nova velika investicija
V jeseniškem Acroniju so podpisali 30 milijonov evrov vredno pogodbo za dobavo peči AOD, ki bo
pomembno vplivala na povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavne debele pločevine, prinaša pa tudi
dvajset novih delovnih mest.
Mateja Rant

Matija Muhar,
evropski prvak
Mladi atlet Matija Muhar s Slovenskega
Javornika je postal evropski mladinski prvak v
metu kopja, ki ga je zalučal 79,20 metra.
Matjaž Klemenc
V Eskilstuni na Švedskem
se je končalo 23. evropsko
prvenstvo v atletiki za starejše mladince. Več kot odlično
je v metu kopja nastopil
18-letni Matija Muhar iz Slovenskega Javornika, član
Atletskega kluba Triglav.
Dobre obete za visoko uvrstitev je nakazal že v kvalifikacijah, ko se je s četrtim
metom (72,91 m) zanesljivo
uvrstil v finale. Tam je varovanec trenerja Jožeta Satlerja pokazal, da je res iz pravega testa. Rojen za velike tekme. V četrti seriji mu je
uspel odličen met 79,20 m,

Foto: Tina Dokl

S podpisom pogodbe, ki
obeta novo tehnološko pridobitev za družbo Acroni, je
skupina SIJ začela svoj novi
naložbeni cikel do leta
2020, v okviru katerega
bodo za naložbe namenili
okrog 250 milijonov evrov.
Zagon proizvodnje nove
peči AOD je predviden v zadnjem četrtletju leta 2016,
začetek rednega obratovanja
pa v prvem četrtletju leta
2017. Neposredne pozitivne
učinke investicije v letih
2017–2020 ocenjujejo na
več kot deset milijonov
evrov letno. Poleg povečanja
proizvodnih zmogljivosti
nerjavne debele pločevine
bo nova investicija v peč
AOD vplivala na občutno,
kar 30-odstotno zmanjšanje
časa izdelave nerjavnih vrst
jekel, kar pomeni sprostitev
dodatnih prostih proizvodnih zmogljivosti za druge
programe, na primer povečanje proizvodnje specialnih jekel. Z omenjeno naložbo bodo dosegli tudi znižanje specifičnih porab
energentov, povečali stabilnost z vidika kakovosti in
dosegli nižji okoljski odtis,
so poudarili v Acroniju.
Pogodbo za dobavo peči
AOD sta ob navzočnosti
predsednika vlade Mira Cerarja in ministra za gospo-

Ob robu dogodka si je premier Miro Cerar ogledal tudi del proizvodnje družbe Acroni.
darski razvoj in tehnologijo
Zdravka Počivalška podpisala predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh in
predsednik uprave družbe
Primetals Technologies Yasukuni Yamasaki. Skupna
vrednost investicije, s katero
bodo ustvarili tudi dvajset
novih delovnih mest, znaša
30 milijonov evrov.
Predsednik vlade Miro Cerar je prepričan, da nas investicija v AOD peč lahko navdaja z optimizmom, da se
bo na Jesenicah in v podje-

tju Acroni jeklo še dolgo talilo, spodbujalo slovensko
tehnološko znanje ter dajalo
delo ljudem, ki so po njegovih besedah ključ uspeha
jeklarne. »Slovenska industrija jekla dosega uspešen
razvoj tudi po prevzemu s
strani strateškega investitorja,« je dejal.
Skupina SIJ je lani ustvarila
707,8 milijona evrov prihodkov, kar je sedem odstotkov
več kot leto prej. Obenem se
je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se

je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov
in dosegel 77,8 milijona
evrov. »Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najuspešnejše svetovne jeklarske
skupine v letu 2014,« so poudarili. Dobiček iz poslovanja je lani znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za
18-krat, čisti dobiček pa je
dosegel slabih 25 milijonov
evrov.
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Trije novi avtobusi

Med počitnicami so
v šoli delavci

Znova med naj
inovatorji

Igramo s strastjo

Ena večjih investicij v šolske
stavbe poteka na Osnovni
šoli Koroška Bela.

Skupni projekt Acronija in
Razvojnega centra Jesenice
se je tudi letos uvrstil v državni izbor za najboljšo inovacijo v gospodarstvu.

V prihodnje bo na jeseniških dogodkih slišati tudi
pop-rock ritme glasbene
skupine Šexpir band. Petčlanska zasedba preigrava
popularne aktualne kot tudi
starejše pesmi.
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V Alpetourju so kupili tri nove
najsodobnejše avtobuse mestnega prometa, ki bodo vozili po občini Jesenice.

stran 2

kar mu je prineslo zlato medaljo in izboljšan slovenski
mladinski rekord. Prejšnji
rekord je znašal 77,60 m.
Srebro na Švedskem je pripadlo domačinu Litzellu
(78,34 m), tretji je bil Latvijec Matusevicius (77,48 m).
Naslov Matije Muharja ni
presenečenje, saj nas je že v
preteklosti razveseljeval z
odličnimi dosežki na velikih
tekmovanjih. Lani je bil na
svetovnem prvenstvu za starejše mladince v Ameriki
podprvak, pred dvema letoma je v Ukrajini na svetovnem prvenstvu v kategoriji
mlajši mladinci stopil na
najvišjo stopničko.

Matija Muhar je po mnenju mnogih najobetavnejši mladi
slovenski atlet. / Foto: www.mladi-upi.si

Direktorica uprave je Valentina Gorišek
Župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je izbral
novo direktorico občinske uprave. To je postala Valentina
Gorišek, dosedanja vodja oddelka za okolje in prostor na
Občini Jesenice, ki je poldrugi mesec opravljala tudi naloge
vršilke dolžnosti direktorice občinske uprave.
Po prvem neuspelem javnem natečaju je Občina Jesenice
sredi maja objavila drugi javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice. Na
javni natečaj se je prijavilo sedem kandidatov, župan Tomaž
Tom Mencinger pa je za direktorico izbral Goriškovo, po
izobrazbi magistrico znanosti in univerzitetno diplomirano
pravnico.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel

V Alpetourju so kupili tri nove najsodobnejše avtobuse mestnega prometa. Na seji občinskega sveta
so potrdili tudi predlog nekaterih sprememb cenika, pri čemer pa velja poudariti, da se cene prevozov
ne bodo povišale. S spremembami so v cenik vključili možnost brezplačnega prestopanja in nakup
samoplačniških mesečnih vozovnic za osnovnošolce.
Urša Peternel

Župan Tomaž Tom
Mencinger
konec avgusta. Občina
Jesenice je od leta 2011, ko
se je začela postopna obnova šole, v projekt vložila že
čez 1,3 milijona evrov, celostna obnova pa naj bi se
zaključila predvidoma leta
2017.«
Ena od investicij v izvajanju je tudi izgradnja otroškega igrišča na Koroški
Beli. »Kljub temu da je
Občina Jesenice nosilka
projekta, da vodi aktivnosti
v zvezi z izgradnjo in da je
zanjo tudi namenila tudi
finančna sredstva iz svojega proračuna, sama investicija poteka tudi s pomočjo krajanov Koroške Bele,
ki so se ponudili, da lahko
po svojih močeh manjša
urejevalna dela opravijo
sami. Sodelovanje krajanov z lokalno skupnostjo
kaže na to, da se tudi krajani sami zavedajo finančnega stanja Občine Jesenice
in občin nasploh, katerih
finančna zmožnost financiranja investicij je vsako
leto manjša, zato njihovo
pomoč cenimo in se jim
zanjo zahvaljujemo,« je
povedal župan.

Investicijska vzdrževalna dela na vročevodu
ENOS OTE, koncesionar za oskrbo s toploto na območju
občine Jesenice, je v začetku meseca začel z investicijskimi
vzdrževalnimi deli na vročevodni povezavi v bližini jeseniške občine in pošte (med jaškom pri občinski stavbi, mimo
Bencinskega servisa Petrol in do Srednje šole Jesenice). Vročevodne cevi bodo zaradi dotrajanosti in dimenzijske neustreznosti nadomestili z novimi, predizoliranimi cevmi manjše dimenzije, izdelali pa bodo tudi ustreznejše razdelilce za
posamezne odcepe oziroma priklope. »Zaradi izvajanja del
in potrebnega skladiščnega prostora bo izvajalec začasno
zaprl parkirni prostor na vzhodnem delu občinske stavbe
oziroma levi parkirni prostor ob uvozu z glavne ceste. Zaradi nemotene izvedbe del vse stranke Občine Jesenice in
Pošte Jesenice ter morebitne druge uporabnike tega parkirišča prosimo, da v času izvajanja del, predvidoma dva do tri
tedne, uporabljajo le parkirni prostor pod Občino Jesenice
(spodnje parkirišče). Vsa dela se bodo sicer izvajala v betonski kineti pod zemljo, zato cestni promet na nobenem delu
ne bo oviran,« so pojasnili.

Komunalna dela na Prosvetni cesti
V drugi polovici avgusta je predviden začetek izgradnje
kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnove vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti na odseku med hišnimi
številkami Nova ulica 7 in Potoška pot 2. Dela naj bi se predvidoma izvajala šestdeset dni oziroma do sredine oktobra.
Dela bo izvajal na javnem razpisu izbrani izvajalec Gradnje
Krašovec. V času gradnje bosta na območju del motena promet in občasno oskrba s pitno vodo. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne ter druge signalizacije na gradbišču, sporočajo z Občine Jesenice.

Koncesionar Alpetour –
Potovalna agencija bo kupil
tri nove najsodobnejše avtobuse, ki bodo pomladili vozni park jeseniškega mestnega prometa, je napovedala
Ivanka Zupančič Gaber,
direktorica družbe Alpetour
– Potovalna agencija Kranj,
na zadnji seji jeseniškega
občinskega sveta. Naložba v
nakup bo znašala več kot
šeststo tisoč evrov. Avtobusi
bodo nizkopodni in bodo
omogočali lažji dostop invalidom. Obenem bodo vozila
prijazna do okolja, saj bodo
po porabi primerljiva z električnimi oziroma plinskimi
avtobusi.

predstavljali osnovnošolci,
preostali delež pa dijaki, študentje, delavci in drugi potniki. Število prepeljanih
drugih potnikov se je povečalo za 1,2 odstotka glede na
leto 2013, bistveno več se jih
je z avtobusom peljalo februarja lani, kar je bilo posledica vremenske ujme, žledoloma. Tudi sicer ob slabem vremenu naštejejo več
potnikov kot v lepem.
Občina Jesenice že vrsto let
subvencionira javni potniški
promet, lani je subvencija
znašala 170 tisoč evrov za
mestni promet (poleg tega
so iz občinskega proračuna
prispevali še 309 tisoč evrov
za osnovnošolske prevoze).
Po več letih poslovanja z

Kot je dejala Ivanka Zupančič Gaber, se v
podjetju trudijo, da bi bila storitev čim
kakovostnejša in da bi bili vozniki karseda
prijazni. Vozno osebje zato nenehno
izobražujejo. Toda: »Firma je velika in niso vsi
odličnjaki ...« je dodala direktorica ter povedala,
da podjetje zaposluje tudi 41 občanov Jesenic.
Alpetour, ki ima na Jesenicah koncesijo za izvajanje
dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov, je lani sicer prepeljal
385 tisoč potnikov. Petino
prepeljanih potnikov so

izgubo je koncesionar lani
vendarle posloval pozitivno.
Na seji občinskega sveta so
potrdili tudi predlog nekaterih sprememb cenika, pri
čemer pa velja poudariti, da
se cene prevozov ne bodo

Foto: www.jesenice.si

Občina Jesenice je prejšnji
mesec pristopila k podpisu
sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki bo občanom
omogočil odpis dolgov z
naslova plačila vrtca ali šolske prehrane v osnovnih
šolah. Občani Jesenic bodo
tako lahko do 31. oktobra
letos vlagali vloge za odpust
dolgov na Vrtec Jesenice ali
na jeseniške osnovne šole
(Občina Jesenice sama vlog
ne sprejema). Ukrepu sta se
pridružili tudi podjetji
JEKO-IN in Elektro Gorenjska. Več informacij o pogojih, o samem ukrepu ter o
podjetjih, ki so se pridružila
ukrepu, si občani lahko preberejo na spletnem mestu
www.paketpomoci.si.
»Zavedamo se, da je ljudi v
socialni stiski vedno več,
zato upamo, da bo lahko
ukrep, čeprav gre najbrž le
za kapljo v morju, pomagal
čim več občanom, ki takšno
pomoč potrebujejo,« je ob
tem dejal župan Tomaž
Tom Mencinger.
Spregovoril je tudi o nekaterih investicijah, ki potekajo v teh počitniških
dneh. »Trenutno se poleg
Centralne čistilne naprave
Jesenice nadaljuje tudi
druga faza celostne obnove
Osnovne šole Koroška
Bela. V sklopu te faze bo
izvedeno novo stopnišče v
klet, urejeni bodo pomožni
prostori telovadnice in prostor energetike, uprave in
knjižnice, izvedeno bo
novo stopnišče za dostop v
klet in obzidano zunanje
požarno stopnišče za izhod
iz telovadnice na vzhodni
strani. Dela, ki zaenkrat
potekajo po načrtu, bodo
zaključena predvidoma

Trije novi avtobusi

Prvi najsodobnejši avtobus že vozi po jeseniških cestah, še
dva naj bi se mu pridružila do konca meseca.
povišale. S spremembami
so v cenik vključili možnost
brezplačnega prestopanja
krajanom Hrušice in Blejske Dobrave ter tistim, ki
uporabljajo prevoz iz Pristave in Planine pod Golico.
Zaradi nezadostnih povezav
so namreč potniki ob prestopanju doslej morali kupiti novo vozovnico. Po novem
bodo lahko brezplačno prestopali v tridesetih minutah
od predhodne uporabe
vozovnice.
V cenik so vključili tudi možnost nakupa samoplačniške
mesečne vozovnice za osnovnošolce, ki jim sicer po zakonu o osnovni šoli ne pripada

Na ogledu deponije
Občina Jesenice je v sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN
pred počitnicami pripravila ogled deponije Mala Mežakla za člane
občinskega sveta in delovnih teles. Ogleda so se udeležili le štirje občinski
svetniki in nekaj zunanjih članov odborov občinskega sveta.
Urša Peternel
Direktor Uroš Bučar in
Tamara Hribar iz javnega
komunalnega podjetja
JEKO-IN sta predstavila
deponijo Mala Mežakla, ki
je ena od petih v državi, ki
ima okoljevarstveno dovoljenje. To je veljavno do leta
2021 z možnostjo podaljšanja do leta 2026. Glede na
to, da je deponija ta čas
zapolnjena okrog 60-odstotno, računajo, da bo na njej
dovolj prostora vsaj do leta
2026, zlasti ob dejstvu, da
se količina odloženih odpadkov iz leta v leto zmanjšuje.
Lani so tako odložili 29 tisoč
ton odpadkov iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki so lastnice deponije, ter iz občin Radovljica,
Bohinj in Žiri. Poleg tega je
na deponijo odpadke iz več

drugih slovenskih občin
(med drugim iz Kamnika,
Komende, Postojne, Pivke,
delno tudi iz Nove Gorice,
Cerknice, Ilirske Bistrice,
Kočevja ...) dovažal pogodbeni partner Publicus.

Na deponiji ima podjetje
Ekogor (občina mu je podelila petnajstletno koncesijo za
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov) že postavljeno sortirnico, kjer poteka
mehanski del obdelave

Občinski svetniki in člani delovnih teles na ogledu
sortirnice na deponiji Mala Mežakla

brezplačna vozovnica; ta bo
stala 28,60 evra za eno cono,
35,20 evra za dve coni in
40,26 evra za tri cone.
V cenik pa so vključili še
nekatera določila, ki že sicer
veljajo v javnem prevozu, in
sicer glede popustov za otroke (otroci do dopolnjenega
četrtega leta starosti se peljejo brezplačno, od četrtega do
desetega leta starosti plačajo
polovično ceno vozovnice)
ter brezplačnega prevoza
prtljage in živali (psov slepih
in pomočnikov invalidov ter
manjših živali, ki se prevažajo kot ročna prtljaga).
Spremembe bodo začele
veljati 24. avgusta.

mešanih
komunalnih
odpadkov. Gre za odpadke,
ki jih odlagamo v tako imenovane "črne" zabojnike. Po
uredbi o odpadkih do konca
tega leta morajo zagotoviti še
biološko obdelavo omenjenih odpadkov, projekti so
pripravljeni, Ekogor pa je
tudi že podal vlogo za pridobitev integriranega okoljevarstvenega dovoljenja IPPC.
Zatem bodo takoj podali vlogo za gradbeno dovoljenje in
najkasneje konec leta že
začeli poskusno obratovati,
je povedal direktor Ekogorja
Ivan Hrženjak. Na pet tisoč
kvadratnih metrih bodo uredili pritlični objekt z nadstrešnico, v katerem bo pet
betonskih modulov, pokritih
z goretex membrano. Odločili so se za tehnologijo aerobne biološke stabilizacije, ki
bo potekala v zaprtem in
kontroliranem okolju. Kot je
dejal Hrženjak, bo bodoči
center za ravnanje z odpadki
bistveno bolj učinkovit, ekonomičen in premišljen od
ostalih podobnih projektov v
državi. Če je prva faza ureditve mehanske obdelave stala
tri milijone evrov, bo druga
faza stala še dva milijona
evrov, skupaj torej pet milijonov evrov.
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Občinske novice

Med počitnicami
so v šoli delavci
Takoj po zaključku pouka so
se začela dela v sklopu druge faze celostne obnove
Osnovne šole Koroška Bela.
Šolo fazno prenavljajo že od
leta 2011. Kot so povedali na
Občini Jesenice, bodo v
sklopu te faze, ki je bila delno izvedena v letu 2014,
zgradili novo stopnišče v
klet, uredili pomožne prostore telovadnice in prostor
energetike, uprave in knji-

žnice, uredili bodo novo stopnišče za dostop v klet in
obzidali zunanje požarno
stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani.
Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta.
V sklopu celostne prenove so
v preteklih letih uredili prostore v mansardi zahodnega
dela objekta, s čimer so pridobili šest novih učilnic, dva
kabineta, sanitarije za učence in učitelje, uredili pa so
tudi strojnice klimatov, ho-

letos obnavljajo prostore knjižnice in zbornice, prostore
tajništva ter pisarn, kabinet, zgradili bodo novo stopnišče v
klet in delno uredili kletne prostore. / Foto: Gorazd Kavčič

dnik, notranje in zunanje
evakuacijsko stopnišče. Uredili so evakuacijske poti do
izhoda na nivo terena, obnovili so streho nad novimi prostori mansarde z izvedbo
nove frčade in vgradnjo strešnih oken, hkrati so prejeli
in namestili notranjo opremo učilnic in kabinetov.
V letu 2013 so zamenjali
strešno kritino in položili
novo toplotno izolacijo nad
prostori jedilnice in kuhinje. Lani pa so uredili tri

učilnice v pritličju novega
dela šole, med drugim so
odstranili tudi žlindro in
uredili nove tlake, združili
so kabinete ter opremili dve
učilnici in kabinet.
Občina Jesenice je v projekt
vključno z letošnjim predvidenim vložkom vložila že
več kot 1,3 milijona evrov. V
letu 2017 načrtujejo še ureditev zunanjosti šole in parkirišč, s čimer bo celostna
obnova Osnovne šole Koroška Bela tudi zaključena.

gre za odpust dolgov, povezanih s plačilom vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah, storitev iz
naslova gospodarskih javnih služb pri jekO-In ... vloge so že na voljo, oddati jih je treba podjetju
oziroma ustanovi, kjer je dolg nastal.

Tudi Jesenice so se pridružile pobudi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, ki je sprejelo ukrep, ki
državljanom omogoča enkratni odpis dolgov. Na Jesenicah bodo občani lahko podali vloge za odpis dolgov,
povezanih s plačilom vrtca
in šolske prehrane v osnovnih šolah in za odpis dolgov
za storitve iz naslova gospodarskih javnih služb javnemu komunalnemu podjetju
JEKO-IN.
Obrazci za odpis so že na
voljo na spletnem mestu
Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, na Centru za socialno delo Jesenice, Rdečem križu, Karitas in
Zvezi prijateljev mladine
Slovenije.
Dolžniki lahko vloge na Vrtec Jesenice, jeseniške
osnovne šole in JEKO-IN
oddajo do 31. oktobra 2015.
Kot poudarjajo, na Občini
Jesenice vlog ne sprejemajo,

oddati jih je treba neposredno pri upnikih.
Za odpis lahko zaprosijo
dolžniki, ki so bili kadarkoli
v obdobju med 1. januarjem
in 30. junijem letos prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega ali vete-

veliko družino. Dodatno se
dolgovi lahko odpišejo tudi
osebam, ki so navedene v
odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.
Gre za odpis dolgov, ki so

Direktor JEKO-IN Uroš Bučar je povedal, da
bodo odpisovali dolgove za storitve, ki jih
izvajajo na področju gospodarskih javnih služb.
Višina odpisa bo odvisna od števila prejetih vlog;
do prejšnjega petka so jih prejeli sedem.
Podjetje ima sicer tri odstotke vseh
neporavnanih terjatev, ki zajemajo 310 fizičnih
in pravnih oseb, za katere izvajajo sodno
izterjavo.
ranskega dodatka, prvega ali
drugega dohodkovnega razreda otroškega dodatka ter
tisti prejemniki otroškega
dodatka v tretjem dohodkovnem razredu, ki so hkrati
prejemniki dodatka za nego
otroka oziroma dodatka za

www.oknamba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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Videonadzor kolesarnic
Urša Peternel
Občina Jesenice se je po nekajkratnih večjih poškodbah
kolesarskega sistema JeseNICE bikes odločila, da vzpostavi videonadzor kolesarnic.
Kot so povedali v kabinetu
župana, so kamere postavljene pri kolesarnicah pred Občino Jesenice in na Hrušici,
ki sta bili doslej največkrat
poškodovani. Po potrebi
bodo videonadzor vzpostavili
tudi pri tretji kolesarnici, to
je v bližini TIC Jesenice. »Ob
tem občane ponovno vljudno
pozivamo, naj kolesa in sam
kolesarski sistem uporablja-

jo v skladu z navodili in namenom, v primeru vsakega
namernega poškodovanja pa
bo Občina Jesenice posnetke
predala pristojnim organom
v nadaljnjo obravnavo,« pozivajo na Občini Jesenice. Izposoja koles je sicer lepo zaživela, na voljo je petnajst
navadnih in šest električnih
koles, za celoletno registracijo je treba odšteti deset evrov,
v letu dni pa si je mogoče
vsak teden brezplačno izposoditi kolo za 840 minut oziroma štirinajst ur. Po podatkih TIC Jesenice so doslej
izdali okrog štirideset kartic
za uporabo koles.

Potek obnovitvenih del si je ogledal tudi župan tomaž tom
Mencinger z obema podžupanoma, vero Pintar in Miho
reboljem.

Odpis dolgov na Jesenicah
Urša Peternel

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

nastali do 30. decembra
2013 in so terjatve torej že
zapadle v izvršbo.
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, posamezni upnik in dolžnik
skleneta dogovor o odpisu
dolga, v katerem se dogovo-

rita tudi o višini dolga, ki se
bo odpisal. Pri tem je treba
poudariti, da gre za enkratno dejanje.
Poleg omenjenih jeseniških
ustanov oziroma podjetij v
odpisu dolgov sodelujejo
tudi finančna uprava, ki bo
dolžnikom odpisovala neplačane davčne obveznosti
(dohodnino, upravne in sodne takse ter zamudne obresti in stroške, povezane s
temi dajatvami) do zneska
50 evrov na posameznika,
Elektro Gorenjska, nekatere
banke, med njimi Gorenjska banka in Nova Ljubljanska banka (gre za dolgove iz
naslova stroškov transakcijskih računov in kartičnega
poslovanja) pa denimo tudi
Dimnikarstvo Dovrtel, nekatere zavorovalnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in podobno ...
Vse informacije in dodatna
pojasnila o ukrepu so na voljo
na posebni spletni strani
www.paketpomoci.si ali na
telefonski številki 080 20 02.

Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488
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ena večjih investicij v šolske stavbe poteka na Osnovni šoli koroška bela.

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Pri dveh kolesarnicah, pri stavbi Občine in na hrušici, so
namestili kamere, da bi preprečili vandalizem.
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
Izdajatelj
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
OdgOvOrna urednIca
Marija Volčjak
urednIca
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
urednIškI OdbOr:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OblIkOvna zasnOva
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
tehnIčnI urednIk
Grega Flajnik
FOtOgraFIja
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
vOdja Oglasnega trŽenja
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice, št. 11/letnik X so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 65, ki je izšel 14. avgusta 2015.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno),
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR,
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Življenje je preveč
pestro za plehka vodila

Skupaj zmoremo vse
Žiga Pretnar je občinski svetniki stranke Socialni demokrati (SD).
Urša Peternel

Matjaž Kaše je občinski svetnik na Neodvisni listi Za boljše Jesenice.
Urša Peternel
Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, število otrok,
kaj ste po izobrazbi, kje ste
zaposleni?
»Star sem 62 let, poročen,
imam tri odrasle otroke in
štiri vnuke. Sem upokojen
univerzitetni diplomirani
pravnik.«
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili potegovati za mesto
občinskega svetnika?
»V politiki nimam izkušenj.
Za kandidaturo na volitvah v
občinski svet sem se odločil,
ker sem prepričan, da so
vprašanja vsake lokalne skupnosti posebna in da morajo
o njih odločati predstavniki
občanov, ki niso v ničemer
zavezani politiki strank,
organiziranih na državni
ravni. Zato sem sprejel
povabilo dr. Ahmeda Pašića,
da kandidiram za Neodvisno listo Za boljše Jesenice.«
Katere cilje boste v štirih
letih skušali uresničiti kot
občinski svetnik?
»Program Liste ZBJ je za
svetnike naše liste zavezujoč. Seveda pa smo si ljudje
različni in so nam nekatere
teme bližje kot druge. Kot
izhaja iz mojega dosedanje-

ga delovanja v občinskem
svetu, sem najbolj aktiven
na področjih uveljavljanja
vladavine prava in preusmerjanja proračunske logike iz izrazito porabniške v
razvojno.«
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
»Največji problem v občini
je trenutno tisti, ki ga kot
takega občuti vsak posamezen občan. Za nekoga, ki
mu ne uspe najti primernega dela, ki bi njemu in njegovi družini zagotovilo ekonomsko varnost, je največji
problem brezposelnost. Za
drugega, ki ga preozko tolmačenje in nepravilno prenašanje evropskih določb v
nacionalno zakonodajo sili,
da kupi malo čistilno napravo, je največji problem
ravno to. Spet za tretjega je
največji problem javni potniški promet v mestu. Svetniki se moramo zavedati,
da so nas volivci izvolili
zato, ker od nas pričakujejo
ravno rešitev tistih težav, ki
jih oni doživljajo kot najbolj
pereče.«
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Ker sem upokojen, prostega časa seveda nimam. Tisto

Matjaž Kaše / Foto: Gorazd Kavčič
malo, kar mi ga uspe ukrasti
zase, pa večinoma posvetim
računalništvu, predvsem
odprti kodi.«
Zadnja prebrana knjiga
»V zadnjem času se mi
dogaja, da preberem več
knjig dnevno. To so največkrat knjižice, ki jih prebiram
z vnuki.«
Življenjsko vodilo
»Življenje je preveč pestro
in raznoliko, da bi ga bilo
mogoče utiriti v nekakšna
leporečna, plehka vodila.
Takšna vodila se navadno
zelo lepo slišijo, pomenijo
pa manj kot nič. Nikakršnega takšnega vodila
nimam.«

Alpe Adria Green
stranka v postopku
Urša Peternel
Mednarodno društvo za
varstvo okolja in narave
Alpe Adria Green, ki ima
sedež na Slovenskem Javorniku, je dobilo status stranske udeleženke v postopku
izdaje okoljevarstvenega
soglasja za dograditev predora Karavanke. V postopku izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja bo društvo zastopalo svoje člane pa tudi prebivalce, ki živijo na območju gradnje oziroma so lastniki zemljišč. Kot je povedal predsednik društva Voj-

ko Bernard, že po gradnji
prve predorske cevi država
ni poskrbela za ureditev
okolice in sanacijo uničenih cest, protihrupne ograje so postavili z veliko
zamudo. Pred gradnjo druge cevi okoljevarstveniki
opozarjajo na prašenje in
hrup, uničevanje lokalnih
cest, skrbi jih možnost onesnaženja reke Save in vpliv
na izvire pitne vode, ki so v
predoru. Ob tem opozarjajo
tudi na neprimernost predvidenega sistema odvoda
požarnega dima v drugi
predorski cevi.

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, število otrok,
kaj ste po izobrazbi, kje ste
zaposleni?
»Rodil sem se oktobra 1982
na Jesenicah v enostarševsko družino, v kateri sem
odraščal skupaj s sestro na
Murovi. Po osnovni šoli sem
nadaljeval šolanje na Srednji elektro in strojni šoli v
Kranju ter se tam izobrazil
za računalniškega tehnika.
Zaposlen sem v javnem
komunalnem podjetju
JEKO-IN, kjer opravljam
delo nadzornega delavca v
zbirnem centru na Jesenicah ter sem trenutno samski. Aktiven pa sem poleg
občinskega sveta ter sveta
krajevne skupnosti še v svetu Zavoda za šport Jesenice,
Planinskem društvu Jesenice, ekipi prve pomoči občinskega štaba civilne zaščite
Jesenice ter Mladinskem
svetu Jesenice.«
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili potegovati za mesto
občinskega svetnika?
»V sami politiki sem že kar
dolgo, od srednje šole naprej. Najprej sem bil bolj aktiven v Mladem forumu Socialnih demokratov, nato pa
vedno bolj v samih Socialnih demokratih in tako je
posledično dozorela odločitev, da prvikrat kandidiram
tako za občinskega svetnika
kot člana sveta krajevne skupnosti Plavž. Oba cilja sem
dosegel in pomenita šele
začetek. Začetek sožitja mla-

dosti ter modrosti, saj sam
verjamem, da mora biti v
občinskem svetu ter svetu
krajevne skupnosti zastopano oboje in je to najboljša
kombinacija, saj skupaj
zmoremo vse. V svetniški
skupini Socialnih demokratov mi je bila zaupana vloga
namestnika vodje svetniške
skupine. Kot član občinskega sveta sem tudi član statutarno-pravne komisije
občinskega sveta.«
Katere cilje boste v štirih
letih skušali uresničiti kot
občinski svetnik?
»Kot občinski svetnik se
bom po svojih najboljših
močeh skupaj z drugimi
svetnicami in svetniki trudil
za izboljšanje kvalitete življenja ljudi na vseh področjih, najsi bodo to boljše
zaposlitvene možnosti ali
kultura, šport, skrb za okolje, aktivnejša vloga mladih v
politiki, skrb za starejše,
medgeneracijsko sodelovanje ter boljša komunalna
infrastruktura.«
Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
»Trenutno največji problem
je zame brezposelnost, še
zlasti pri mladih, saj je to
začetek celega niza podirajočih se domin življenja, kot je
kasnejša starostna osamosvojitev od staršev ter samostojno bivalno okolje in kasnejše ustvarjanje svoje družine ter posledično tudi
odseljevanje iz občine.«

Žiga Pretnar / Foto: Gorazd Kavčič
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
»Ob vseh dejavnostih, ki
sem si jih zadal, prostega
časa skorajda ni. Kar ga pa
ostane, je v prvi vrsti namenjen družini, prijateljem,
obisku hribov, teku, igranju
košarke, obisku kulturnih
ter športnih prireditev in še
bi lahko našteval.«
Zadnja prebrana knjiga
»Med reči in narediti je
vmes ocean! Milana Krajnca
in Andreje Janc Koderman.
Knjiga govori o tem, kako
motivirati ljudi, da tisto, kar
rečejo, da bodo dosegli kot
svoj karierni cilj, tudi dosežejo.«
Življenjsko vodilo
»Skupaj zmoremo vse. Vedno sem in vedno bom verjel,
da samo s skupnimi močmi
lahko dosežemo vse, vključno z boljšo kvaliteto življenja vseh.«

Spominski dan občine
Občina Jesenice je 1. avgusta obeležila spominski dan.
Urša Peternel
Prvi avgust je spominski
dan občine Jesenice, ko se
spominjajo prvega oboroženega spopada med partizani
in Nemci na Gorenjskem.
Delegacija na čelu z županom občine Jesenice Tomažem Tomom Mencingerjem

se vsako leto odpravi na
Obranco in se s polaganjem
venca pri tamkajšnjem spomeniku pokloni spominu na
dogodek. Obenem pripravijo v Kolpernu proslavo, letos
je bila slavnostna govornica
Meta Mencej, članica predsedstva ZZB NOB Slovenije.
Opozorila je predvsem na

Slavnostna govornica v Kolpernu je bila članica
predsedstva ZZB NOB Slovenije Meta Mencej.

pomen ohranjanja spomina
na osvobodilni boj in na vrednote iz tistega časa, kot so
odločnost, enotnost, solidarnost, medsebojno spoštovanje in ljubezen do domovine. V kulturnem programu
sta navdušila Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov,
ki postajata Jeseničana, saj

sta kupila domačijo na Blejski Dobravi.
Prvi avgust je bil vrsto let
občinski praznik Jesenic, od
leta 1998 pa ga obeležujejo
kot spominski dan, medtem
ko praznik občine praznujejo 20. marca, na dan, ko je
bil leta 1929 trg Jesenice
preimenovan v mesto.

Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov sta navdušila v
kulturnem programu.
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Krajevna skupnost

Največja težava ostaja
parkiranje
Ivanka Zupančič, predsednica sveta KS Plavž, o aktualnih težavah in načrtih v združeni krajevni
skupnosti KS Plavž.
Andraž Sodja
Po lanskoletnih lokalnih volitvah se je največja sprememba zgodila na Plavžu,
kjer je iz treh krajevnih skupnosti Cirila Tavčarja, Mirka
Roglja - Petka in Staneta Bokala nastala enotna krajevna
skupnost Plavž. Vodenje so
zaupali Ivanki Zupančič,
66-letni upokojenki, poznani predvsem po humanitarnem delu, ki je tudi podpredsednica društva upokojencev Jesenice, koordinatorka projekta Starejši za starejše in dolgoletni vodji občinskega odbora Rdečega križa
ter dobitnici zlatega znaka
Rdečega križa Slovenije.
»Po odločitvi krajanov na referendumu smo po lanskoletnih lokalnih volitvah
združeni v enotno krajevno
skupnost Plavž, ki ima največ prebivalcev med Jeseniškimi krajevnimi skupnostmi. Obenem pa je v zadnjih
letih doživela velik preporod, saj je z novimi fasadami

Predsednica KS Plavž Ivanka Zupančič
blokov in stolpnic ter njihovo energetsko sanacijo postala barvita, sodobna krajevna skupnost,« pravi Zupančičeva. Energetska sanacija, ki je potekala s podporo
občine Jesenice, je bila že
večkrat omenjena kot primer dobre prakse, vseeno pa
krajevno skupnost pesti še
precej težav, kot pove predsednica sveta KS Plavž:
»Največjo težavo predstavlja

pomanjkanje parkirišč, saj
glede na ocene manjka več
kot 1150 parkirnih mest. Soseska pred desetletji ni bila
načrtovana za tolikšno količino pločevine, rešitev za ta
problem pa ne bo preprosta.
Problem predstavljajo tudi
uničene ceste in pomanjkanje prehodov čez železniško
progo med Cesto revolucije
in Kurilniško ulico ter vrsta
drugih manjših težav, za ka-

Obudili spomin na talce
Pri spomeniku na Belem Polju so se Hrušičani znova spomnili padlih
talcev in izgnanih družin iz druge svetovne vojne.
Janko Rabič
Na Hrušici že desetletja vsako leto 27. julija obudijo
spomin na 45 talcev, predvsem domačinov, ki so padli
na ta dan leta 1942. Hkrati
se spomnijo na izgnane družine in vse žrtve druge svetovne vojne.
Vedno ob poklonih na spominski svečanosti poudarijo
nesmisle vojn in željo, da se
gorje, bolečine in trpljenje
ne bi nikoli ponovili.

Slovesnost na Belem Polju

tere upamo, da jih bomo
zdaj kot enotna in velika krajevna skupnost lažje rešili.«
Med pomembnejšimi načrti
mandata sedanjega sveta
krajevne skupnosti Zupančičeva poudarja tudi načrte
za ureditev otroških igrišč,
saj so sedanja dotrajana in
majhna. »Plan je v prihodnjem letu urediti dve igrišči, želja je urediti večje
centralno otroško igrišče,
vendar zanj še nismo našli
prostora. Pomembno je, da
je to bivalno okolje, naš cilj
je, da skupaj z občino
ustvarjamo pogoje za dobro
počutje prebivalcev. To so
zelenice, pešpoti, kolesarske poti, ki jih ni in jih bo
treba urediti,« zaključuje
Zupančičeva in dodaja, da
je veliko odvisno tudi od
krajanov samih, saj ravno
oni s svojimi aktivnostmi,
svojo udeležbo in sodelovanjem soustvarjajo pogoje za
življenje, zato si želi dobrih
odnosov med sosedi in še
večjega sodelovanja.

Tako je bilo tudi letos, ko so
s slovesnostjo pri spomeniku na Belem Polju obudili
spomine na takratne težke
čase okupatorjevega terorja.
Izpostavili so zavedanje, da
Slovenci morajo biti ponosni na prednike, ki so v prelomnih časih znali stopiti na
pravo stran.
"Pomembno je, da danes
govorimo o vrednotah NOB
in OF mladim generacijam," je v govoru za svečanost zapisala predsednica
krajevne organizacije ZZB
NOV Hrušica Darja Radić.
V kulturnem programu so
nastopili Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora ter
recitatorji Helena Grzetič,
Marinka Čebulj, Francka
Leskovar in Stanka Mrak
Kaplan.

Sto vlog za energetsko sanacijo
Na Občini Jesenice so na javni razpis prejeli več kot sto prijav, med občane bodo predvidoma v
začetku septembra razdelili sto tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Urša Peternel
Na Občini Jesenice so na letošnji javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih prejeli več
kot sto vlog. Kot so povedali,
so izdali 82 pozitivnih od-

ločb za skupno 114 energetskih ukrepov. Med vlagatelje
bodo tako razdelili sto tisoč
evrov nepovratnih sredstev,
upravičenci bodo denar prejeli predvidoma v začetku
septembra. Največ zanimanja je bilo za zamenjavo
oken in balkonskih vrat, toplotno izolacijo fasade, vgradnjo toplotnih črpalk za

ogrevanje sanitarne vode,
toplotno izolacijo podstrešja
oziroma strehe, nekaj pa
tudi za vgradnjo specialnih
kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesno biomaso,
vgradnjo solarnih sistemov
za ogrevanje vode, prehod
na plinovodno omrežje in
toplotno izolacijo poda kleti.
Od leta 2000 je Občina Je-

senice za energetsko sanacijo iz proračuna namenila že
1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na ta način
prispevajo k učinkovitejši
rabi energije v gospodinjTECH
stvih, zmanjšanju emisij in
zmanjšanju stroškov za
energijo, z obnovo fasad pa
se lepša tudi zunanji videz
objektov.

Poziv krajanom KS Slovenski
Javornik - Koroška Bela
Svet KS Slovenski Javornik
- Koroška Bela tako kot vsako leto tudi letos pripravlja
oz. dopolnjuje plan del na
področju komunalne infrastrukture.
Ker želimo, da pri tem konstruktivno sodeluje čim več
krajanov, vas pozivamo, da
do 10. septembra posredujete predloge in pobude za
dela na tem področju. Ta zajemajo modernizacijo cest
in vzdrževalna dela, urejanje meteorne kanalizacije in
vodotokov, elektrifikacijo in

morebitne druge investicije.
Predloge lahko oddate v poštni nabiralnik na sedežu
KS (Cesta Borisa Kidriča
37c, 4270 Jesenice), lahko
nam pišete na elektronski
naslov ks-javornik@jesenice.net.
Komunalni plan, ki ga na
KS že imamo, si lahko ogledate na naši spletni strani
ali na oglasni deski na sedežu KS.
Svet KS Slovenski Javornik
- Koroška Bela

Seja sveta KS
Urša Peternel
Na seji sveta Krajevne skupnosti (KS) Blejska Dobrava so govorili o nekaterih
pridobitvah. Tako so uredili
zelenico pred avtobusno
postajo in s cvetjem zasadili
korito pred vstopom na igrišče na Blejski Dobravi. Obnovili so ograjo ob stopnicah na Lipcah in ob poti v
Vintgar. Postavili so tri
koše za odpadke na poteh,
kjer je veliko pešcev, pri
Lipcah, na Kočni in ob parkirnem prostoru pri pokopališču na Blejski Dobravi.
Na Kočni so obnovili črpališče pitne vode in težav z
oskrbo naj ne bi bilo več, je
povedal predsednik sveta
KS Anton Hribar. Sprejeli
so tudi pravilnik o prizna-

njih KS, pripravljen je že
razpis in podana tudi dva
predloga za prejemnika priznanj. Člani sveta so se seznanili tudi s prometno študijo, ki so jo pripravili na
Občini Jesenice, in sprejeli
sklep, da po izgradnji obvoznice predlagajo gradnjo
podhoda ali nadhoda čez
železniško progo in gradnjo
pločnika ter obnovo ceste
na Blejski Dobravi. Prav
tako so se seznanili z zapisnikom in odgovorom Sveta za preventivno in vzgojo
v cestnem prometu Občine
Jesenice, da se zaprosi za
izdajo soglasja za obvestilne table "otroci na cesti" in
da se opravi pregled prometne signalizacije na celotnem območju KS ter predlagajo ustrezne rešitve.

TECH
TECH

V podjetju DaMa.Tech, d. o. o., na podlagi jasne strategije in am
bicioznih ciljev dosegamo visoko rast obsega poslovanja,
pri tem da več kot 70 odstotkov prodaje realiziramo izven Slove
nije, predvsem v Avstriji in Nemčiji.
V DaMa.Tech, d. o. o., proizvajamo in prodajamo izdelke in storit
ve, ki temeljijo na združevanju znanja metalurgije ter strojne
obdelave specialnih jekel.
Iščemo nove sodelavce za naslednja delovna mesta:
Vodja proizVodnje in skladišča (m/ž)
Pogoji:
– visoka izobrazba na področju metalurgije ali strojništva,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj pri operativnem delu v
proizvodnih obratih,
– dobro znanje angleščine ali nemščine;
Tehnična prodaja (m/ž)
Pogoji:
– višja ali visoka izobrazba s področja metalurgije ali strojništva,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– dobro znanje angleščine ali nemščine;
PriPravnik (m/ž)
Pogoji:
– absolvent magistrskega ali univerzitetnega študija
metalurgije ali strojništva,
– solidno znanje angleščine ali nemščine.
Če bi se želeli zaposliti v dinamičnem in inovativnem podjetju
ter vas odlikuje inovativnost, samoiniciativnost ter dobra samo
organiziranost, vas vabimo, da se nam oglasite.
Če se vam zdi naše podjetje oz. ponudba zanimiva, vas prosimo,
da nam posredujete prošnjo za zaposlitev na mateja.mikec@
damatech.com. Če nas boste prepričali, vas bomo povabili na
razgovor.

DaMa.Tech, d. o. o.
Cesta Franceta Prešerna 63
SI4270 Jesenice
www.dama-tech.com
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Razpisi
OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.) in 53. člena
Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006 in spr.) župan Občine Jesenice sprejme

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si
objavljen Drugi javni razpis za sofinanciranje priprave in
izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2015.

SKLEP
o javni razgrnitvi

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. V okviru sredstev
občinskega proračuna se bo sofinancirala priprava in izvedba
naslednjih dveh zvrsti turističnih prireditev:
-

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega
načrta Občine Jesenice.

etnološka prireditev,
prireditev z elementi inovativnosti.

I.
Občina Jesenice javno razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta
Občine Jesenice, ki sta ga izdelala Atelje Prizma, d. o. o., Jesenice
in Kaliopa, d. o. o., Ljubljana (avgust 2015).

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 9.092,47
evrov.
Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v sredo, 26. 8. 2015, ob 16. uri v Sejni sobi Občine
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave
do 24. 8. 2015 na aleksandra.orel@jesenice.si.

V dopolnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah
občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice je predlagana
sprememba namenske rabe zemljišč z naslednjimi parcelnimi
številkami:

www.jesenice.si

Rok za oddajo vlog je torek, 1. 9. 2015.

v k. o. Blejska Dobrava: 66/4, 66/5, 66/20, 66/52, 67/0, 144/1,
150/1, 150/5, 151/3, 152/1, 152/2, 152/7, 152/8, 152/14, 152/15,
152/16, 152/17, 152/19, 153/19, 153/20, 155/2, 155/26, 155/31,
156/20, 156/21, 156/22, 156/23, 156/24, 156/25, 156/26, 156/27,
156/28, 156/30, 156/31, 156/32, 156/35, 156/36, 156/37, 156/38,
156/39, 156/40, 156/41, 156/43, 156/44, 156/46, 156/53, 156/54,
200/3, 200/4, 334/5, 334/12, 360/36, 360/56, 360/58, 360/59,
360/140, 360/142, 360/206, 360/207, 360/208, 360/209, 360/268,
361/16, 361/18, 361/19, 361/21, 361/22, 361/23, 361/24, 361/25,
361/26, 361/27, 361/28, 361/29, 361/30, 361/31, 720/4, 720/11,
726/21, 726/22, 738/1, 741/1, 1304/0, 1307/4, 1307/5, 1307/6,
1309/0, 1312/0, 1314/0, 1316/2, 1316/3, 1317/0, 1319/3, 1393/6,
1420/1, 1420/4, 1423/0, 1424/0, 1432/2, 1630/6, 1690/0, 1731/1,
1731/2, 1964/0 in 2045/10,

Občina Jesenice

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN
PODEŽELJA ZA LETO 2015
Občina Jesenice je konec julija objavila Javni razpis o dodelitvi
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Jesenice za leto 2015.

v k. o. Hrušica: 36/1, 36/5, 45/0, 47/0, 79/1, 79/2, 79/3, 84/3, 87/1
in 344/1,

Ukrepi, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa, so:
- Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
- Ukrep št. 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- Ukrep št. 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji
- Ukrep št. 4: Nove investicije za delo v gozdu
- Ukrep št. 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
- Ukrep št. 6: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih
- Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih združenj

v k. o. Javorniški Rovt: 19/1, 19/2, 18/0, 252/3, 253/1, 258/1,
296/1, 298/11, 321/1, 327/3, 33/1, 340/0, 345/11, 345/19, 345/20,
345/23, 345/31, 345/33, 345/44, 345/45, 345/47, 345/55, 345/57,
345/71, 345/78, 345/79, 345/80, 345/81, 345/82, 345/83, 345/84,
345/85, 345/86, 345/89, 345/99, 345/101, 345/105, 345/108,
345/109, 345/110, 346/2, 352/15, 352/16, 355/2, 361/2, 458/51,
458/61, 494/4, 500/0 in 501/2,
v k. o. Jesenice: 22/1, 22/8, 240/1, 240/2, 241/13, 242/5, 246/0,
247/8, 306/0, 308/0, 310/1, 310/2, 332/1, 332/3, 332/4, 335/1,
335/2, 360/0, 361/0, 368/0, 371/2, 371/3, 380/8, 905/1, 907/0,
909/0, 1158/0, 1237/2, 1237/4, 1237/8, 1237/10, 1237/11,
1237/12, 1392/13, 1399/1, 1461/0, 1464/0, 1925/0, 1944/1,
1944/2, 1976/1, 1976/2, 1980/1, 1980/10, 1981/0, 1982/0,
1983/1, 1985/0, 1986/1, 1986/2, 1996/0, 1997/1, 1997/3, 1997/4,
2000/2, 2001/0, 2227/1, 2235/1, 2309/1, 2309/3, 2312/0, 2313/0,
2317/0, 2333/0, 2362/0, 2363/0, 2374/1, 2374/2, 2375/0, 2376/0,
2377/1, 2377/2, 2377/3, 2404/0, 2416/0, 2417/0, 2418/0, 2419/0,
2421/0, 2455/0, 2456/0, 2460/0, 2462/0, 2464/0, 2465/0, 2466/0,
2467/0, 2468/0, 2469/0, 2470/0, 2471/0, 2472/0, 2479/0, 2480/0,
2481/0, 2482/0, 2483/0, 2485/0, 2487/0, 2489/0, 2490/0, 2491/0,
2496/0, 2498/0, 2500/0, 2502/1, 2502/2, 2511/0, 2518/0, 2523/1,
2523/2, 2526/0, 2527/1, 2529/0, 2530/1, 2546/4, 2559/0, 2560/0,
2561/0, 2562/0, 2563/0, 2564/0, 2629/1, 2632/1, 2633/1, 2633/2,
2634/0 in 2644/0,

Vsa razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Občina Jesenice obvešča, da je od 3. 8. 2015 dalje
na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si.,
pod rubriko »Javna naročila in razpisi« objavljen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena
društva s področja športa v občini Jesenice za leto 2015.

v k. o. Koroška Bela: 14/0, 16/0, 86/0, 89/1, 89/3, 89/6, 219/1,
219/4, 219/6, 219/7, 219/13, 219/14, 219/25, 219/29, 227/2,
231/4, 231/5, 231/6, 231/9, 231/10, 289/1, 591/8, 591/10, 591/12,
591/19, 591/20, 597/187, 597/223, 597/226, 597/382, 597/383,
597/429, 597/430, 597/435, 598/4, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4,
604/5, 649/0, 693/1, 695/0, 711/0, 786/0 in 789/1,

Volitve in imenovanja
AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.
Cesta maršala Tita 84, JESENICE
GSM 041/499 896
e-pošta: as.suhamontaza@jesenice.net


FASADERSTVO

vgradnja toplotne izolacije
(eko subvencija)





mansarde
predelne stene
spuščeni stropi
stenske obloge

Montaža s KNAUF sistemi

Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili imenovanja v
svete javnih zavodov. Predstavnica Občine Jesenice v
svetu Centra za socialno
delo bo Marija Mulej, v svetu Triglavskega narodnega
parka Vesna Lavtižar, v svetu Občinske knjižnice Jesenice pa Sonja Tušar, Ivana
Pretnar in Zdenko Tratnik. V
svet Zavoda za šport Jesenice so imenovali Alana Babačo, Fakultete za zdravstvo
Jesenice Iva Ščavničarja,
Srednje šole Jesenice pa
Edina Adrovića.

www.jesenice.si

Javni razpis je odprt do 24. 8. 2015.

v k. o. Planina: 265/2, 266/0, 270/1, 360/8, 366/0, 372/7, 374/2,
374/3, 374/4, 374/5, 374/7, 377/0, 379/0, 435/33, 435/34, 435/35,
435/96, 435/119, 435/120, 435/132, 435/156, 435/160, 435/195,

Občina Jesenice vas obvešča, da bo v drugi polovici avgusta
na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) objavljen Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice za leto 2015.

www.jesenice.si

www.jesenice.si

www.jesenice.si

Rok za prijavo je 19. 8. 2015.

Predvideni ukrepi:
- subvencioniranje obrestne mere,
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene
dejavnosti in razvoj,
- spodbujanje poslovne dejavnosti,
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
- samozaposlovanje in spodbujanje mentorstva in
- delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih
združenj.

435/201, 435/206, 435/219, 435/241, 435/248, 435/251, 435/252,
558/34, 589/0, 594/8, 596/0 in 602/0,
v k. o. Plavški Rovt: 24/1, 27/1, 14/2, 24/2, 14/3, 27/3, 14/4, 27/5,
28/0, 30/2, 52/6, 52/7, 54/3, 573/0, 574/0,
v k. o. Podmežaklja: 792/60, 792/61, 792/62, 792/63, 803/5,
815/4, 815/11, 815/12, 866/25 in 866/27,
v k. o. Potoki: 112,
v k. o. Prihodi: 242/1, 242/10, 242/3, 242/6, 242/8, 242/9, 271/1,
271/53, 271/57, 271/58, 325/21, 400/13, 450/10, 521/12, 522/12,
522/15, 522/24, 522/5, 522/7, 522/8, 527/18, 527/84, 527/95,
845/1 in 865/2.
II.
Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice skupaj z vsemi
gradivi bo od ponedeljka, 31. avgusta, do petka, 2. oktobra 2015,
javno razgrnjeno:
- v prostorih Občine Jesenice, (avla Občine), Cesta železarjev 6,
Jesenice,
- v prostorih vseh krajevnih skupnosti (na sedežih krajevnih
skupnosti) v občini Jesenice,
- na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, v razdelku
Javne objave, povezava Javna razgrnitev OPN. (http://www.
jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/
javne-objave/item/13047-javna-razgrnitev-odloka-opn).
III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 30. septembra 2015, ob
16. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice obravnavan tudi na seji občinskega sveta Občine
Jesenice.
IV.
Na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice
lahko med javno razgrnitvijo in obravnavo le tega vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki dajo pripombe in predloge. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti
ključne besede »OPN Jesenice«) do konca javne razgrnitve.
Občina bo do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve, zavzela stališče ter ga tudi javno objavila.
V.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), v časopisu Jeseniške novice in na sedežih vseh krajevnih
skupnosti v Občini Jesenice.
Številka: 3500-4/2014
Jesenice, 6. avgusta 2015
Župan Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger, l.r.

Uporabno dovoljenje za povezovalni kanal
Občina Jesenice je v drugi polovici julija prejela uporabno
dovoljenje za povezovalni kanal za komunalno odpadno vodo
na območju Industrijsko-obrtne cone Črna vas. Dela so (z
vmesno prekinitvijo zaradi prilagajanja dokončanju novega
objekta podjetja Sumida) potekala od septembra 2014, celotna vrednost investicije pa je znašala nekaj manj kot 93 tisoč
evrov, ki jih je Občina Jesenice zagotovila iz svojega proračuna. Gradbena dela je izvajal Kovinar-gradnje ST. Povezovalni
kanal povezuje zgrajeno kanalizacijo na območju Črne vasi z
obstoječo kanalizacijo na Blejski Dobravi, s tem pa je lastnikom objektov na območju Črne vasi in prihodnjim investitorjem na tem območju dana možnost uporabe kanalizacije.
Vzporedno z izgradnjo povezovalnega kanala so obnovili in
– glede na prostorske možnosti – razširili tudi cesto v smeri
Na Saple, so pojasnili na Občini Jesenice.
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Šport

Mir, delo, red in
disciplina

Zaključili tudi kegljači
Po tekmovanjih v odbojki, košarki in namiznem tenisu so
svoje tekmovanje zaključili tudi kegljači. Sodelovalo je enajst
ekip. Vrstni red na koncu je bil sledeč: 1. Fasade Prima/Pizzaria Trucker, 2. Klapa, 3. DU Lesce, 4. Vzdrževanje Grilc, 5.
Dom Solar, 6. Odpisani, 7. DU Jesenice, 8. DU Javornik, 9.
SIJ Acroni mladi, 10. Mavrice, 11. Murke. Med sezono so
odigrali tudi Občinsko prvenstvo za posameznike in dvojice. Med rekreativci posamezno sta bila najboljša Tončka
Sabolič in Polde Gros. Med registriranimi tekmovalci je bil
najboljši Dušan Juko. Pri rekreativcih (dvojice) sta se prvega
mesta veselili dvojici Sonja Kos - Tončka Sabolič in Polde
Gros - Mehmed Mujezinovič. Dvojice, registrirani igralci:
Srečo Štern-Mitja Jekler. Razglasili so tudi najboljšega kegljača in kegljačico. To priznanje sta dobila Dušan Juko in
Maša Rajakovič. Ob tednu športa ne Jesenicah so se kegljači merili za Pokal Zavoda za šport Jesenice. Nastopilo je
sedem članskih ekip. V finalu je bila ekipa Vzdrževanje Grilc
uspešnejša od ekipe Odpisani.

Dober trener, nadarjeni in delavni tekmovalci – to so pogoji za uspeh. Takšen spoj najdemo v Karate
klubu MI-KI, katerega ustanovitelj in trener je 45-letni Mirsad Kovačević - Miki.

Ste se že v mladosti srečali s
karatejem?
»V mladosti ne, saj sem bil
bolehen otrok, več v bolnici,
kot doma. S športom sem se
seznanil leta 1982, ko je brat
prišel iz tujine. Začelo se je
z vajami za moč. Naši generaciji je bil za vzor legendarni Bruce Lee in počasi sem
vstopil v karate in resno začel trenirati pri 21 letih, kar
samo od sebe pove, da nikoli ni prepozno.«
Kaj je bil razlog, da ste ustanovili svoj klub?
»Že ko sem bil v Karate klubu Mladina, sem večkrat pomagal trenerju in se tako
seznanil s tem delom. Veliko sem se ukvarjal predvsem z začetniki. Tako so se
oni učili od mene in jaz od
njih. Pred sedmimi leti sem
začutil, da sem dovolj zrel,
da lahko ustanovim svoj karate klub, ki sem ga poimenoval po svojem vzdevku
Karate klub MI-KI.«
Je bil začetek težak?
»Začetek ni bil lahek. Začel
sem z desetimi člani. Nisem
obupal in iz leta v leto nas je
bilo več. «
Po sedmih letih že lahko potegnete črto, ali ste zapluli v
pravo smer?«
»Mirno lahko rečem, da se
je prizadevnost izplačala. To
je bila moja želja in trenirati
želim še naprej.«
Lansko leto ste bili državni
ekipni prvaki. Letos ste
uspeh ponovili.
»Lanski uspeh je prišel prej,
kot smo načrtovali. V Sloveniji je več karate zvez. V naši
zvezi je trinajst klubov. Že
pred tem smo bili vedno blizu vrha, četrti, peti. Čeprav
nismo zasedli samega vrha,
je bil zame to že velik uspeh.
Pred dvema letoma smo bili
le korak do samega vrha, lansko leto pa smo dosegli vrh.

Sam ne zahtevam, da morajo
biti rezultati za vsako ceno.
Meni je važno, da pokažejo,
kar so sposobni, in da napredujejo iz meseca v mesec.
Vesel sem, da smo letos potrdili lanski uspeh. Vseeno bi
poudaril, da je karate individualni šport. Kate, prikaz navidezne borbe lahko treniraš
prav povsod sam.«

Jeseničani spet v tretji slovenski ligi
Jeseniški nogometaši so minulo sezono v prvi gorenjski ligi
zaključili na drugem mestu s 45 točkami. Boljša od njih je
bila ekipa JuRentA Bitnje, ki je zbrala tri točke več. Posebno
uspešen za Jeseničane je bil spomladanski del, kar je vsekakor spodbuda za novo sezono. V sezoni 2015/2016 se Jeseničani vračajo v tretjo slovensko ligo. V prvem krogu, liga se
začne naslednjo soboto, bodo Jeseničani doma gostili Zagorje. Poleg omenjenih ekip bodo v tretji ligi center nastopile še naslednje ekipe: Bled Hirter, Ilirija, Kolpa, Komenda,
Brinje-Grosuplje, Šobec Lesce, Jezero Medvode, Žiri, Ivančna Gorica, Sava Kranj, Rudar Trbovlje in AŠK Bravo.

Je bilo težje osvojiti ali braniti naslov?
»Vedno je težje braniti, saj
hitro narediš napako. Tako
prvi kot drugi naslov sta prišla spontano.«
Kaj zahtevate od tekmovalcev na treningu?
»Sem otrok prejšnjega sistema in tukaj bi poudaril štiri
dejavnike: mir, delo, red in
disciplino.«

Anja Klinar za las ob finale
Jeseničanka Anja Klinar je več kot uspešno nastopila na svetovnem plavalnem prvenstvu v Kazanu. Že v svoji prvi disciplini je prišla do svoje najboljše uvrstitve na Svetovnem prvenstvu. Na 400 m prosto se je uvrstila na deseto mesto,
čas pa je bil dovolj za še eno normo za Olimpijske igre 2016
v Riu. Deseto mesto je ponovila v disciplini 200 m delfin.
Piko na i je postavila zadnji dan prvenstva, ko je na 400 m
mešano osvojila nehvaležno deveto mesto in le za pičlih 19
stotink zgrešila veliki finale.

S koliko tekmovalci ste končali sezono 2014/2015?
»Nekaj se jih vpiše na novo,
nekaj izpiše. Številka se giblje okli štirideset tekmovalcev.«
Se kakšni disciplini posebej
posvečate?
»Otroci do šestnajstega leta
sploh nimajo pravih borb –
z namenom, da ne pride do
poškodb. Izkušnje govorijo,
da enemu bolj ustrezajo
kate, drugemu borbe. Sam
sem zagovornik tega, da če
se nekdo udeleži tekme, naj
bi sodeloval v obeh disciplinah, saj si s tem pridobiva
določene izkušnje, znanje
in je to nadgradnja za prihodnost.«
Kako sodelujete z jeseniškim Karate klubom Huda
mravljica?
»S trenerjem Hude mravljice Alminom Gorinjcem sva
dobra prijatelja in odlično
sodelujeva. Večkrat imamo
skupne treninge z željo, da
imajo tekmovalci čim več
različnih nasprotnikov. To
je vse samo velik plus za tekmovanja.«

Dober zaključek Jeseničanov

Mirsad Kovačević - Miki, trener karateja
Gre slovenski karate v pravo
smer?
»Karate je zagotovo disciplina, od katere lahko v prihodnosti nekaj pričakujemo.
Prepričan sem, da gre v
pravo smer. Na žalost ni
tako popularen. Ko sem
sam začel s karatejem, sta
bili borilni veščini pri nas
še judo in boks. Sedaj je poplava teh veščin. Moti me,
da veliko staršev gleda na
karate kot na pretepanje.
Naš namen je, da jih naučimo branjenja.«
Verjetno si v svojih vrstah
želite novih članov? Kako se
vam lahko priključijo?
»Seveda si želimo. Edini pogoj je, da so stari 7 let. Navzgor ni omejitev. Z mlajšimi

Železarji branijo naslov
Matjaž Klemenc
Poleti se je marsikaj dogajalo
na kopališču Ukova in v
športnem parku Podmežakla. Konec julija je zaživel še
en pomemben objekt – Športna dvorana Podmežakla,
kjer domujejo aktualni hokejski prvaki. Slednji so začeli s pripravami prvi ponede-

ljek v avgustu. Veseli podatek, da je večina igralcev iz
lanske sezone podaljšala zvestobo, pristopilo je nekaj obetavnih hokejistov, nov pa je
tudi strokovni štab. Nika Zupančiča, ki je sprejel ponudbo za mesto selektorja slovenske hokejske reprezentance, bo zamenjal dolgoletni igralec Jesenic, v zadnjih

Nova sezona v prstometni ligi se začne 2. septembra. Zaključila se je šesta sezona lige, v kateri so nas dobro zastopali
Jeseničani. Spomladanski del so zaključili brez poraza. Iztržili so dva remija (K-Print 3 : 3, Flingarji 3 : 3), ligo pa zaključili s tremi zanesljivimi zmagami (Ribiči 50+ 5 : 1, Begunje Cifra 5 : 1, Restavracija Center Lesce 6 : 0). Med štirinajstimi
ekipami so se s 14 točkami uvrstili na šesto mesto.

letih trener, Dejan Varl. Pomočnik Varla bo Anže Terlikar, do lanskega leta še član
prvega moštva. V lanski sezoni so Jeseničani igrali na
dveh frontah. V ligi INL so v
polfinalu izgubili z ekipo Feldkirchna. Bolj uspešni so
bili v državnem prvenstvu,
kjer so malce nepričakovano,
a povsem zasluženo na kole-

od 7 let je težko delati, saj bi
se samo igrali.«
Kdaj potekajo treningi?
»Treningi so od septembra
do konca junija. Treniramo
na dveh lokacijah: TVD Partizan Jesenice in Osnovna
šola Žirovnica. Vpis je možen od septembra naprej.«

Za konec sezone državno prvenstvo
S tekmo za državno prvenstvo v Pragerskem, streljali so z
malokalibrsko puško, se je končala strelska sezona
2014/2015. Tekme se je udeležilo tudi nekaj članov Strelskega društva Triglav Javornik - Koroška Bela. V pionirski konkurenci je nastopil Ernest Eman Babača. V kategoriji 30 leže
je osvojil dvanajsto mesto, v trojnem položaju pa je bil peti.
Člani so streljali 60 leže. Gašper Bernot je zasedel deseto
mesto, Anže Presterl je bil sedemnajsti.

S klubom ste bili dvakrat državni prvak. Kaj si želite še v
prihodnosti?
»Če gledam državni naslov, smo v klubu imeli še
večje uspehe, saj smo imeli
svetovno prvakinjo v katah,
evropske prvakinje, kopico
posameznih državnih naslovov. Želim si, da treniramo in vsi skupaj napredujemo.«

na spravili »ebelligaša« in
večnega tekmeca ljubljansko
Olimpijo. Na obeh frontah
bodo igrali tudi letos, ob tem
pa jih čaka še nastop v Celinskem pokalu. Vsekakor nič
kaj lahka naloga. Avgust bo
namenjen uigravanju, ne
bodo pa manjkale tudi prijateljske tekme. Z Budimpešto
se bodo doma pomerili 22.
avgusta. Ob koncu meseca,
29. in 30. avgusta, bosta tekmeca v dvorani Podmežakla
Olimpija in naslednji dan
reprezentanca U-20.

Rekreacijsko drsanje v vročih avgustovskih dneh
Že na začetku avgusta je Zavod za šport Jesenice omogočil
rekreacijsko drsanje na ledu v Športni dvorani Podmežakla,
ki poteka ob koncu tedna. Natančni termini so objavljeni na
spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

V bazenu Ukova tudi vaterpolo
Torek je na bazenu Ukova poleg kopanja in rekreacijskega
plavanja rezerviran tudi za igranje vaterpola. Tako so doslej
pripravili že nekaj zanimivih vaterpolskih turnirjev.

Foto: Zavod za šport Jesenice

Matjaž Klemenc
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Srečanje na Zakopu
Krajani krajevne skupnosti Podmežakla so se
minulo soboto ob krajevnem prazniku zbrali na
tradicionalnem srečanju na Zakopu na Mežakli.
Andraž Sodja
Krajani Podmežakle že vrsto let svoj krajevni praznik
praznujejo na Zakopu na
Mežakli, kjer je v več spopadih z okupatorjem umrlo
deset borcev narodnoosvo-

klost, življenje je tukaj in
zdaj, zato pustimo ob strani
malenkosti in se zazrimo v
prihodnost, zato vas vabim,
da z nami delite ideje in
želje,« je še povedal Ulčar.
Zbrane je nagovoril tudi
župan Tomaž Tom Mencin-

Marjana Komel s harmoniko je že vrsto let zvesta
obiskovalka in nastopajoča na srečanju krajanov
Podmežakle na Zakopu.
bodilne fronte. Tudi letos se
je na Zakopu zbralo več kot
sto krajanov, med katerimi
je vse več mladih, ki so s
krajšim kulturnim programom obeležili krajevni praznik. Zbrane je nagovoril
predsednik sveta Krajevne
skupnosti Podmežakla Aljoša Ulčar, ki je v nagovoru
poudaril spomine na srečanja na Zakopu, ki se jih spominja še iz otroštva. »V zadnjih letih smo v krajevni
skupnosti Podmežakla pridobili veliko, od kanalizacije
in prenovljenih cest, ulične
razsvetljave, urejenega
športnega parka ... V teh
časih, ko nas zmotijo
malenkosti, je prav, da se
spomnimo junakov, ki so
življenje izgubili v borbi z
močnejšim nasprotnikom.
Odpor Podmežakle je bil
tako močan, da so Nemci
eno od ulic preimenovali
kar v cesto banditov. Življenje pa vendarle ni prete-

ger. Predsednik združenja
borcev za vrednote NOB
Aleksander Jernejc je povedal, da so ob 70-letnici konca druge svetovne vojne v
sodelovanju z alpinističnim
odsekom planinskega društva Jesenice obnovili legendarni znak srpa in kladiva
na skalnatem previsu Mežakle, v pripravi pa je tudi
dokumentacija za obnovo
partizanske bolnišnice na
Mežakli, ki je bila prva partizanska bolnišnica na
Gorenjskem. Dolgoletni
predsednici sveta krajevne
skupnosti Marini Kalan pa
so ob tej priložnosti podelili
posebno priznanje.
Za kulturni program so poskrbeli harmonikarica Marjana Komel in pevci s partizanskimi pesmimi. Kot običajno je bil za starejše krajane organiziran avtobusni
prevoz, vsako leto pa se več
krajanov do Zakopa odpravi
peš.

Lepša podoba KS Plavž

Še ena jeseniška stolpnica
je dobila lepšo podobo.

Plavž, največja krajevna
skupnost v Občini Jesenice,
spreminja svojo podobo na
lepše. Že več let se vrstijo
obnove večstanovanjskih
stavb in zasebnih hiš. V
letošnjem juliju so zaključili
obnovo stolpnice na Cesti
Cirila Tavčarja s 84 stanovanji. Poleg lastniških in najemniških stanovanj so v stavbi prostori Krajevne skupnosti Plavž ter več ustanov
in organizacij. Celotna investicija je stala 270 tisoč
evrov. Financiranje so zagotovili iz rezervnega sklada
stolpnice in sredstvi drugih
uporabnikov.

Poletna noč na
kopališču Ukova
Ob pestrem programu so na jeseniškem bazenu Ukova spravili pod streho še drugo tekmo skokov v
vodo za Pokal mesta Jesenice.
Matjaž Klemenc
V soboto, 1. avgusta, so na
kopališču Ukova organizirali prireditev Poletna noč na
kopališču Ukova. Za uvod
so predstavniki društva
Udarni val organizirali tekmovanje v namiznem nogometu, ki se ga je udeležilo
32 tekmovalcev. Sledila je
tekma skokov v vodo za
Pokal mesta Jesenice, že
drugo po junijski tekmi.
Tako na prvi kot na drugi
tekmi se so se v članski konkurenci merili štirje tekmovalci. Na drugi tekmi smo
pogrešali dva, zmagovalca
junijske tekme Aleša Krničnika in domačega matadorja
Jerneja Klinarja. Oba sta
nastopila na tekmi v Jajcu.
Vseeno je številno občinstvo
na kopališču Ukova uživalo
v atraktivnih skokih z desetmetrskega stolpa, edino še
© živečega© v Sloveniji. V treh
skokih je sodnike najbolj
prepričal Idrijčan Nejc
Pahor, drugouvrščeni s prve
tekme. Zbral je 130 točk. Le
za 0,8 točke je zaostal Pino
Auber. 77-letni legendarni
skakalec v vodo, Slovenec iz
Trsta, je med vsemi udeleženci prejel najglasnejši
aplavz. Tretje mesto je pripadlo Idrijcu Urbanu Munihu (109,75 točke), četrto pa
domačinu Egonu Kepicu
(95,7 točke).

»Na Jesenicah sem že nekajkrat tekmoval. Na tej skakalnici zelo rad skačem. Škoda,
da nam večkrat ponagaja
vreme. Tekmo sem vzel tudi
kot dober trening, saj me
čakajo še tekmovanja v
Kanalu, Mostu na Soči in
Novem mestu,« je povedal
zmagovalec Nejc Pahor.
Zanimivi so bili tudi skoki v
otroški konkurenci. Otroci,
stari od 7 do 16 let, so prikazali lepe skoke in veliko
mero poguma. Tekmo je
prepričljivo dobil Edijan
Delič (72 točk). Na drugo in
tretjo stopničko sta stopila
Benjamin Osmanaj (64,5)
in Din Čatak (63,5). Sledijo
Maj Novak, Rian Bešič Pajič,
Marsel Čelebič, edina deklica Petra Novak in Florjan
Balaj.
Zvečer je potekalo še 12urno dobrodelno plavanje
za Društvo prijateljev mladine Jesenice, ki se ga je udeležilo 59 plavalcev. Skupno
so preplavali 53 km in zbrali
430,60 evrov. »Posebne
pohvale gredo © nočnim© plavalcem, ki so pomagali poskrbeti, da je bil vseh 12 ur
vsaj en plavalec v vodi. Udeleženci so preplavali različno, največ kar deset kilometrov, najmanj pa samo 50
metrov, kar niti ni pomembno, šlo je za dober namen,«
je dejal Gaber Šorn iz Zavoda za šport Jesenice.

Udeleženci tekmovanja v skokih v vodo

Koncert Anje Baš z bendom / Foto: Zavod za šport Jesenice
Po koncu skokov v vodo in
pred dobrodelnim plavanjem je nastopila domača
pevka Anja Baš z bendom.
»Do konca avgusta bo še
zelo pester počitniški pro-

gram, tako da se bo vsak dan
nekaj dogajalo na kopališču
Ukova, v športnem parku
Podmežakla in dvorani Podmežakla,« je še povedal
organizator Gaber Šorn.

Šest desetletij balinarskega kluba
Balinarski klub Jesenice je obeležil šestdesetletni jubilej.
Janko Rabič
Med športe z bogato in dolgoletno tradicijo na Jesenicah zagotovo sodi balinanje.
Prvi začetki rekreativnega
balinanja segajo v leto 1949,
ko je bilo zgrajeno prvo balinišče za stanovanjskim blokom na sedanji Bokalovi
ulici. Leta 1955 so ljubitelji
tega športa ustanovili klub
in na pobudo takratnega
predsednika Jožeta Dugarja
v Bazi na Plavžu zgradili
balinišče, ki je ustrezalo tekmovalnim pogojem.
Ob letošnjem šestdesetletnem jubileju so člani kluba
najprej v petek, 31. julija,
pripravili slavnostno sejo v
dvorani Kolpern na Stari
Savi. V uvodu je predsednik
Miloš Nikolič orisal delovanje kluba in tekmovalne
uspehe v šestih desetletjih.
Balinarji so dosegali odlične
rezultate na številnih tekmovanjih, v državnih ligah

in šest let v najbolj elitni
super ligi. Leta 1999 je
Dejan Tonejc na svetovnem
prvenstvu za mladince v
Lyonu v dvojicah osvojil srebrno kolajno. Za treninge in
tekmovanja so zgradili štiri
igralne steze, kasneje pa še
pokrit objekt. Članom kluba
so ob jubileju izrekli priznanje za delo in dosežene
uspehe župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, podpredsednik Balinarske zveze Slovenije Miran
Štupica in sekretar Športne
zveze Jesenice Brane Jeršin.
Ob jubileju so zaslužnim
članom podelili priznanja za
uspešno dolgoletno organizacijsko in trenersko delo v
klubu ter tekmovalne dosežke. Prejeli so jih: eden od
ustanoviteljev kluba Stanko
Pulec, dolgoletni vodja ekipe in trener Zdravko Pogačar, eden od prejšnjih predsednikov Dragomir Jokić ter
za tekmovalne dosežke Sto-

Predsednik Balinarskega kluba Jesenice Miloš Nikolič izroča
priznanje enemu od ustanovnih članov Stanku Pulcu.
jan Sfiligoj in Jože Domevšik. Priznanji ob jubileju je
klub dobil od Balinarske
zveze Slovenije in Območne
balinarske zveze Gorenjske.
V soboto, 1. avgusta, so na
baliniščih v Bazi na Jesenicah organizirali tradicionalni, 53. balinarski turnir z

udeležbo 14 ekip slovenskih
balinarskih klubov. Zmagala je ekipa Premogovnika
Velenje, ki je v finalu premagala ekipo kluba Jesenice. Za domači klub so nastopili: Jože Domevščik, Grega
Noč, Toni Trobec in Stojan
Sfiligoj.
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Gasilcem nov kombi
Prostovoljno gasilsko društvo Blejska Dobrava je s slovesnostjo in gasilsko veselico prevzelo nov
kombi z vodo za hitro posredovanje.
Andraž Sodja
Prostovoljno gasilsko društvo
Blejska Dobrava je zaključilo
niz investicij Gasilske zveze
Jesenice z novim gasilskim
vozilom z vodo, namenjenim
za hitre intervencije, ob slovesnosti pa so pripravili tudi gasilsko veselico z ansamblom
Poet. Slavnostne predaje
kombija, ki se lahko pohvali z
800 litri vode in visokotlačno
črpalko, ki zmore 240 litrov
na minuto, so se poleg postroja gasilcev PGD Blejska Dobrava udeležili tudi jeseniški
župan Tomaž Tom Mencinger, vodstvo poklicne gasilske
enote Gars Jesenice in poveljstvo gasilske zveze Jesenice.
Kot je poudaril župan Tomaž
Tom Mencinger, si želijo, da
bi avto gasilcem dobro in dolgo služil, predvsem pa, da bi
ga čim manjkrat potrebovali
ob resničnih posredovanjih.
Kot je dejala predsednica
PGD Blejska Dobrava Brita
Sodja, so pridobitve zelo veseli, še toliko bolj, ker so bili zadnje gasilsko društvo, ki je črpalo iz tega sklopa investicij v
posodobitev opreme gasilskih
društev: »Želje so še vedno,
nekaj opreme smo morali financirati sami, s pametnim
opremljanjem in skromnostjo pa smo zagotovili kar največ opreme. Z lastnim zbiranjem sredstev smo tako zago-

Novi župnik
je Matevž Mehle
Dosedanji župnik Andrej Ojstrež je odšel v
Župnijo Velike Lašče, novi župnik pa je postal
Matevž Mehle, doslej kaplan v Grosupljem.

Novi župnik Matevž Mehle je v nedeljo imel prvo nedeljsko
mašo na Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič
Gasilci z Blejske Dobrave se bodo z novim gasilskim vozilom in 800 litri vode lahko takoj
spopadli s požarom.
tovili dvižne luči za razsvetljavo.« V prihodnosti bodo morali razmišljati še o nakupu
transportnega kombija, saj
imajo številen podmladek, ki
mu želijo zagotoviti varen prevoz.
Po besedah poveljnika gasilskega poveljstva občine Jesenice Roberta Kejžarja je kombi
namenjen prvemu posredovanju, saj je vozilo, ki v prvih petnajstih minutah z vodo prispe
na kraj dogodka lahko zelo
učinkovito. »Ko sem pred sedmimi leti prevzel poveljevanje
občinskemu poveljstvu, smo

sklenili ustni dogovor o čim
hitrejšem opremljanju vseh
društev z vozili z vodo, kar
nam je s tem vozilom na Blejski Dobravi tudi uspelo. Požari so bili dolga leta osrednja
posredovanja, čeprav se zadnja leta soočamo vse bolj tudi
z drugimi nesrečami, požari
vseeno ostajajo tista prioriteta,
kjer hitro posredovanje lahko
prepreči veliko škodo ali celo
človeške žrtve.« Avto poleg
800-litrske cisterne in visokotlačne črpalke lahko oskrbi petčlansko ekipo gasilcev z izolirnimi dihalnimi aparati za

vstop v zadimljene prostore
ter termalno kamero za pregled in reševanje v zadimljenih prostorih. »Vso opremo,
ki jo kupimo, jo kupujemo na
podlagi štiri- do petletnih načrtov, s čimer tudi preprečujemo, da bi se oprema podvajala
in ne zapravljamo denarja,
tako so sredstva res maksimalno izkoriščena. Trenutno so
vsa društva po občini opremljena za vse vrste posredovanj, zdaj je na nas, da opremo
temeljito spoznamo in zanjo
dobro skrbimo,« je zaključil
Kejžar.

Urša Peternel
V nedeljo je prvo nedeljsko
mašo v Župniji Jesenice daroval novi jeseniški župnik
Matevž Mehle. Zamenjal je
Andreja Ojstreža, ki je bil
župnik na Jesenicah zadnjih
deset let, zdaj pa je bil premeščen v Župnijo Velike
Lašče. Ojstrež se je konec

julija poslovil od faranov,
slovo pa je bilo precej čustveno.
Novi župnik ima 27 let in je
bil doslej kaplan v Grosupljem, novo mašo je daroval
leta 2012, sicer pa je doma
iz Mengša. Kot je povedal,
se veseli dela v Župniji Jesenice, kjer duhovni pomočnik ostaja France Urbanija.

Znova med naj inovatorji
Skupni projekt Acronija in Razvojnega centra Jesenice se je tudi letos uvrstil v državni izbor
za najboljšo inovacijo v gospodarstvu.
Simon Šubic
Med 38 nominiranimi inovacijami za državno priznanje
najboljšim inovacijam za leto
2014, ki jih bo sredi septembra že tradicionalno podelila
Gospodarska zbornica Slovenije, je tudi projekt Razvoj visokoogljičnega
jekla
X120Mn12 po postopku kontinuiranega litja, ki so ga skupaj zasnovali razvojniki družbe Acroni in Razvojnega centra Jesenice (RC). Njuno inovacijo je namreč strokovna
komisija Območne gospodarske zbornice za Gorenjsko
uvrstila med štiri zlate inovacije gorenjske regije in jo nominirala tudi za državno priznanje. Acroni in RC Jesenice sta sicer že lani prejela
zlato državno priznanje za
projekt Celovita modernizacija valjavskega ogrodja in nadgradnja modelov valjanja.
Inovatorska skupina Acronija in RC Jesenice je po besedah dr. Matevža Fazarinca
tokrat razvila nov postopek
kontinuiranega ulivanja vi-

Jeseniški razvojniki so bili za svojo inovacijo že nagrajeni
na regijski ravni, kako se bodo odrezali na državnem
izboru, bo znano čez mesec dni. / Foto: Primož Pičulin
sokoogljične vrste jekel z izredno širokim intervalom
strjevanja, kar za ulivanje na
napravah za kontinuirano
ulivanje predstavlja velik izziv in do sedaj nerešljivo
uganko. Konkurenca te vrste jekel uliva klasično, podobno kot zamrzovanje
vode v kozarcu. Acronijev
sistem pa je kontinuiran,
kar pomeni, da se teoretično

lahko uliva neskončno dolgo
časa, v obliko, ki je precej
bližja obliki končnega izdelka, tj. plošče. »Z izboljšanjem postopka smo privarčevali pri ceni izdelave približno 29 odstotkov, pri porabi materiala pa je prihranka za 43 odstotkov oz. smo
za toliko izboljšali izplen
med samim vložkom in
končnim produktom v pri-

merjavi s konkurenco,« je
poudaril Fazarinc.
Acroni je na letošnjem regijskem izboru za naj inovacije
sodeloval še z dvema svojima
projektoma. Za celovit razvoj
hlajenja merilnikov debeline
na napravi za valjanje tanke
pločevine so prejeli diplomo,
za razvoj obvladovanja napak
na nerjavni debeli pločevini
pa bronasto priznanje.
Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko je sicer letos že podelila trinajstič podelila priznanja najboljšim
gorenjskim inovatorjem, poleg inovacije Acronija in RC
Jesenice pa so zlato regijsko
priznanje prejeli še begunjski Elan za inovativno tehnologijo pri izdelavi smučke
Amphibio 4D, železnikarski
Domel in Razvojni center
Nela za razvoj nove generacije sesalnih enot z visokim
izkoristkom za A-razred
energijske nalepke, ter Domel za mešalnik S-Blender 1.
Priznanje za najbolj inovativno podjetje je prejelo podjetje Jelovica Hiše.

Župljani so mu izrekli prisrčno dobrodošlico.

Razstavlja Ivan Prešern - Žan
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah je še do 18. avgusta
na ogled razstava likovnih del Ivana Prešerna - Žana iz Radovljice. Avtor, ki je letos praznoval sedemdesetletnico, je
diplomiral na šoli za risanje in sikanje v Ljubljani, doslej pa
je že večkrat razstavljal tako na skupinskih kot samostojnih
razstavah. Ukvarja se tudi z glasbo, je glasbenik, instrumentalist, komponist in aranžer.

Zgodovina zdravstva na Slovenskem Javorniku
V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku je do 2. septembra na ogled razstava Zgodovina
zdravstva na Jesenicah, ki so jo pripravili v Gornjesavskem
muzeju Jesenice. Gre za muzejsko razstavo, ki je bila v marcu in aprilu že na ogled v Kosovi graščini na Jesenicah.
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Mladi

Na gimnaziji ponosni
na svoje maturante

Vpis v šolski
podjetniški krožek
Osnovnošolci bodo tudi v novem šolskem letu
lahko obiskovali podjetniški krožek in pridobivali
prva podjetniška znanja in veščine.
Urša Peternel
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) že štirinajsto leto koordinira projekt podjetniških krožkov na
osnovnih šolah Zgornje
Gorenjske. Lani so tako krožke obiskovali učenci osmih
osnovnih šol, med njimi tudi
treh jeseniških. »Namen
podjetniškega krožka je
ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter mladim omogočiti pridobitev prvih izkušenj s področja podjetništva,« pravi Hermina Biščević
iz RAGOR-ja. Učenci se v
krožku naučijo izdelati mini
poslovni načrt, ki ga potem
skušajo tudi uresničiti. V
preteklih letih so tako nastali zanimivi mini poslovni
načrti, lani denimo so mladi
pripravili poslovne ideje o
organizaciji otroškega
bazarja, peki in prodaji slaš-

Sara Jensterle z Gimnazije Jesenice je letos edina med maturanti gorenjskih srednjih šol zbrala
vse možne točke na spomladanskem roku splošne mature.

čic, organiziranju kino predstav, srečelova in prodaje
limonade ... Ob koncu šolskega leta učenci svoje
zamisli predstavijo na osnovnošolskem podjetniškem
forumu v naravi, za zanimive in uspešno izvedene poslovne načrte pa vsakega mladega podjetnika nagradijo z
vstopnico za kino. Krožki
bodo potekali tudi v prihajajočem šolskem letu. »V šolskem letu 2015/2016 pozivamo vse osnovnošolce, ki jih
podjetništvo zanima, da se
vpišejo v podjetniški krožek
in pridobijo uporabno podjetniško znanje, z izvedbo poslovnih idej pa pridobijo tudi
prve podjetniške izkušnje,«
vabi Hermina Biščević. Projekt Podjetniški krožki sofinancirajo Občina Jesenice,
Občina Kranjska Gora,
Občina Gorje, Občina Bled
in Občina Radovljica.

Mateja Rant
»Še ena super generacija,« je
zbrane na podelitvi maturitetnih spričeval nagovorila
ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig. Maturo je
v spomladanskem roku
uspešno opravilo 97,5 odstotka njihovih dijakov, ki so v
povprečju dosegli 20,6 točke. Kar 13 jih je doseglo 25
točk in več, od tega so štiri
dijakinje postale zlate maturantke. Med 16 slovenskimi
maturanti, ki so dosegli vse
možne točke, je kot edini na
Gorenjskem to uspelo tudi

njihovi maturantki Sari Jensterle. A na podelitvi spričeval
so jo čakali zaman, saj že od
začetka julija uživa počitnice
ob morju. Z zlatimi črkami
so se med maturante jeseniške gimnazije vpisale še Ema
Ahačič, ki je dosegla 31 točk,
ter Meta Pirc in Maja Smolej
s tridesetimi točkami.
Na izreden uspeh, ki so ga
dosegli njihovi dijaki, so po
besedah ravnateljice izredno
ponosni. »Dijaki so vložili
mnogo truda za dosego takih
rezultatov. Pri pridobivanju
znanj so jih spodbujali in
jim pomagali profesorji.

Marsikatera gimnazija nam
zavida tako odlične rezultate,
ki so produkt odličnega sodelovanja dijakov, profesorjev
in staršev.« Tudi Sara Jensterle je poudarila, da je jeseniška gimnazija dobra šola,
ki ji ugled dvigujejo predvsem enkratni profesorji.
»Prav z vsemi, ki so me učili,
sem zgradila lepe odnose.
Spodbujali so nas pri raziskovalnem delu in nam
pomagali pri osebnostni rasti.« Na Saro je bila še posebno ponosna njena zdaj že
nekdanja razredničarka Tatjana Sitar, ki jo je pohvalila,

da je vsa štiri leta na gimnaziji končala z odličnim uspehom. Poleg tega je letos prejela Krkino nagrado za raziskovalno delo Polifenoli v
vršičkih borovk in bronasto
priznanje na državnem srednješolskem tekmovanju mladih zgodovinarjev. V preteklem šolskem letu se je lahko pohvalila z bronasto Preglovo plaketo iz kemije, še
leto prej pa je osvojila zlato
priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine. Vsa
leta je sodelovala tudi pri
oblikovanju radijskih oddaj
na šoli.

Zaigral Avseniku
v spomin
Ob smrti Slavka Avsenika, legende
narodno-zabavne glasbe, je na žalni seji občinskega
sveta v Radovljici dve pesmi v njegov spomin
zaigral Martin Jakopič iz Javornika.
Marjana Ahačič
»Hvala za vse melodije,« je v
žalno knjigo po končani žalni seji zapisal 15-letni Martin
Jakopič, ki je tisti četrtek, dva
dni po pogrebu Slavka Avsenika, v Radovljici igral pred
zbranimi svetniki, županom
in vso Avsenikovo družino.
»Želel sem si, da bi ga kdaj
slišal, a sem ga le enkrat
videl v živo,« je povedal Martin, zadnji dve leti učenec
Tomaža Cilenška v Glasbeni
šoli Avsenik, ki je pred tem
zaključil šest razredov harmonike na jeseniški glasbeni
šoli. »Že kot otrok sem rad

poslušal narodno-zabavno
glasbo, ko pa sem slišal Avsenike, sem vedel, da je to
moja izbira,« pravi Martin,
ki bo jeseni začel obiskovati
Gimnazijo Jesenice, a načrtuje, da bo življenje poklicno
posvetil prav narodno-zabavni glasbi.
Pravi, da mu je bilo igrati na
seji pred zbrano Avsenikovo
družino v izjemno čast. »Bilo
je žalostno, pa tudi nekaj
izjemnega. Slavka Avsenika
nikoli nisem slišal igrati v
živo, a sem ponosen, da sem
lahko pokazal, kaj znam, za
Slavka Avsenika in v njegov
spomin.«

Dve od zlatih maturantk Gimnazije Jesenice, Ema Ahačič
z Jesenic in Meta Pirc iz Žirovnice.

Sredi julija so letošnjim maturantom slovesno podelili
maturitetna spričevala. / Foto: Tina Dokl

ec
mes

DV
D
z
bre ležišča

www.postelja.com
www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

MODRA ŠTEVILKA

na

Martin Jakopič je na žalni seji igral svojemu vzorniku
Slavku Avseniku v spomin. / Foto: Gorazd Kavčič

POSTELJA D.O.O., ZAPUŽE 10B, BEGUNJE NA GORENJSKEM

A
GUST
JA AV
L
E
V
A
AKCIJ

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

KUPON
ZA DODATNI

5%

POPUST

V AVGUSTU

11

Jeseniške novice, petek, 14. avgusta 2015

Zanimivosti

Igramo s strastjo
V prihodnje bo na jeseniških dogodkih slišati tudi pop-rock ritme glasbene skupine Šexpir band.
Petčlanska zasedba preigrava popularne aktualne kot tudi starejše pesmi, na njihovih koncertih
pa je vedno obljubljena zabava.
Pia Kokelj
Fante odlikuje večglasno petje, glasbena izvedba brez
posnetih matric in prijetno
vzdušje, saj se med seboj poznajo že dolgo. Delujejo od
leta 2010, ko je skupina štela
le tri člane, kasneje sta se
jim pridružila še dva in v
taki zasedbi nastopajo še danes. Feder, Klio, Šoli, Fajko
in Jani so glasbeniki, predvsem pa prijatelji, ki pod
imenom Šexpir band poskrbijo za nepozabno dogajanje.
Prav vsi prihajajo z Jesenic
ter se z glasbo ukvarjajo že
več let. Izvajajo priredbe slovenskih, hrvaških in angleških pesmi ter s petjem,
bobni, ustno harmoniko,
akustično in bas kitaro ter
dvema električnima ustvarijo pravo vzdušje. Sami dodajo, da rajši odigrajo © trše©
zvoke z električnimi kitarami, vendar pa se prilagodijo
različnim priložnostim. Na
letošnjem Jožefovem sejmu
so se tako preizkusili v akustičnih ritmih. »Ker vsi prihajamo iz železarskega mesta, nam veliko pomeni, da
lahko nastopamo v domačem okolju.« Kakšen pomen pa nosi ime Šexpir?
»Vsi spoštujemo znanega
pisatelja Williama Shakespearea, vendar pa ob prepevanju včasih postanemo

Filmski večeri
na Stari Savi
V poletnih dneh so bili torkovi večeri v Kolpernu
na Stari Savi namenjeni Torkovi kinoteki.
Različne zvrsti filmov so privabile veliko število
gledalcev, ki si lahko še vse do 1. septembra
privoščijo sproščujoč filmski večer.
Pia Kokelj

tudi žejni. Na kratko povedano smo vsi veliki ljubitelji
piva,« v smehu dodajo fantje.
Vsi so v glasbene vode zašli
že v mladosti, pred več kot
20 leti. Kot člani različnih
skupin so imeli priložnost
spoznati glasbeno sceno ter
pridobiti izkušnje, ki jim danes pridejo zelo prav. Nastopali so po vsej Sloveniji in
tudi izven nje. Skozi življenje so se srečevali na glasbenem in športnem področju
pa tudi na področju izobraževanja, saj so bili sošolci v
osnovni ali srednji šoli.
»Naša povezanost se čuti na
odru in je vidna tudi izven
njega,« poudarijo enoglasno. Danes imajo vsi zaposlitev v ožjem okolju, druži-

ne, otroke, predvsem pa veliko ljubezni do glasbe in slednje je tisto, kar jih resnično
povezuje. Družijo se tudi v
prostem času, med njimi pa
vlada spoštovanje in redno
spodbujanje. »Fajko nastopa
tudi kot kantavtor, vendar ga
ostali člani © družine© pri tem
podpiramo.«
Šexpir band so v svojem obdobju delovanja zabeležili
že kar nekaj zanimivih nastopov. Kot predskupina so
zaigrali na koncertih skupin
Rok © n© Band, Crvena jabuka, Riblja čorba in Leteči odred. »Imamo različen repertoar pesmi, zato se zlahka
prilagodimo občinstvu in
zahtevam organizatorjev,«
doda Fajko. Nastopajo tudi
na rojstnodnevnih zabavah,

porokah, obletnicah mature
in drugih priložnostih. Pred
kratkim so se predstavili na
dobrodelni prireditvi Jesenice tečejo, kjer so nastopili že
peto leto zapored. V prihodnosti si želijo še več nastopov. »Mi si želimo zabavati
ljudi tako, da nas bodo tudi
naslednjič z veseljem prišli
poslušat. Igramo s strastjo.«
Največja želja je ustvarjanje
avtorskih skladb, vendar jim
zasedeni urniki tega žal še
ne dopuščajo. Za zdaj so
osredotočeni na pripravo
dobrih © žurov© , ki bodo še
nekaj dni odzvanjali v glavah poslušalcev. »Čeprav nismo več rosno mladi, je počutje v naših srcih in na
koncertih mladostno,« zaključijo fantje.

Tradicionalna Torkova kinoteka poteka v okviru projekta Poletje na Stari Savi,
ki ga sofinancira Občina
Jesenice. »V Banketni dvorani v Kolpernu smo med
poletnim oddihom pripravili kino večere, ki so s svojo raznolikostjo zadovoljili
vse okuse,« je povedal organizator David Svetina iz
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Na prvi torkovi kinoteki so simbolično predvajali film z naslovom Gozdovi so še vedno zeleni ob
stoti obletnici začetka soške
fronte. Film se namreč navezuje na razstavo, ki je do
20. septembra prav tako na
ogled v Kolpernu. Sicer so
filme izbirali na podlagi ankete, ki so jo opravili lansko

leto. Kinoteko v povprečju
obišče od 40 do 80 gledalcev, najbolj obiskan film pa
je bil Grand Budapest Hotel. »Izpostavil bi film, ki bo
predvajan 18. avgusta, z naslovom The Rainbow Warriors of Waihke Island, ki
ga pripravljamo v sodelovanju z Greenpeace Slovenia
ob 30. obletnici napada
francoske tajne službe na
ladjo Rainbow Warrior. Govori o tem, kako lahko
majhna skupina ljudi z vizijo spremeni svet.« Avgustovska kinoteka (25. 8.) se bo
zaključila z glasbeno uspešnico Ritem norosti, zadnja
Torkova kinoteka pa bo na
sporedu 1. septembra. Odvijala se bo na prostem, na
trgu na Stari Savi, gledalci
pa si bodo lahko ogledali
film Drevo.

Več sredstev za šolski šport in rekreacijo

Plesni večeri na bazenu
Poletne počitnice so namenjene tudi športno-rekreativnim dejavnostim, zato vaditeljica Mojca Svetina
v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice na kopališču Ukova dvakrat tedensko organizira večere
zumbe in salse.

Ob navzočnosti župana Tomaža Toma Mencingerja sta
pogodbo podpisala podpredsednik OKS–ZŠZ Janez
Sodražnik in sekretar Športne zveze Jesenice Branko Jeršin.

Pia Kokelj

Športna zveza Jesenice je leta 2007 prevzela vodenje regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez (OKS–ZŠZ) za 18 gorenjskih občin. V tem obdobju je dosegla pomembne rezultate, obenem pa sodi
med najbolj dejavne pisarne v Sloveniji. Z novo pogodbo, ki
jo je Športna zveza Jesenice v juniju podpisala z OKS–ZŠZ,
se spreminja organiziranost, vzpostavljajo se dodatne naloge regijske pisarne, s tem pa se spreminja tudi višina financiranja. Pogodbo sta v prostorih Občine Jesenice ob navzočnosti župana Tomaža Toma Mencingerja podpisala podpredsednik OKS–ZŠZ Janez Sodražnik in sekretar Športne
zveze Jesenice Branko Jeršin. Zavzela sta se uspešno uresničevanje sprejetih obveznosti z glavnim namenom, da se
šport še bolj približa ljudem. Pogodba zagotavlja dodatne
vire financiranja za Športno zvezo Jesenice, med drugim za
šolski šport in rekreacijo.

ŠIVILJSTVO
Zumba in salsa sta na sporedu vsak torek in sredo zvečer.
odvija šele prvo leto, obisk ni
velik. »Zelo se poznajo dopusti, vendar nič zato, tudi v
manjši skupini je vadba zabavna,« doda Mojca. Njen
študij na Fakulteti za šport se

bo kmalu zaključil, zato zdaj
razmišlja, kaj bi rada počela v
prihodnosti. »Vsekakor si želim biti plesna vaditeljica. Na
Jesenicah se že dogovarjamo
za nekaj projektov, poskusila

pa bom tudi v Ljubljani.«
Zumba partyja in salsa žura
se lahko udeležijo prav vsi,
od starejših pa do malo
mlajših, samo da se radi razgibate.

C. železarjev 14, Jesenice
Tel.: 04/586-12-11
www.siviljstvocastello.si

Tradicija in kvaliteta
od leta 1989
Poletni delovni čas
julija in avgusta:
od ponedeljka do petka
od 8. do 15. ure,
sobota po dogovoru

Šivanje po meri in popravila

Evelina Lah s.p., C. železarjev 14, 4270 Jesenice

Na bazenu Ukova se med počitnicami ogromno dogaja.
Poleg vodnih aktivnosti, ki se
jih obiskovalci z veseljem
udeležujejo, so letos prvič
pripravili tudi plesne dejavnosti. Za to je zaslužna predvsem Mojca Svetina, ki v jeseniškem okolju močno pogreša dejavnosti, povezane s
plesom. »Že ko sem odraščala, ni bilo na Jesenicah
nikjer mogoče vaditi plesa,
zato sem se po končanem
študiju, odločila, da na tem
področju nekaj spremenim.« Zumba in salsa sta na
sporedu vsak torek in sredo
zvečer, vse do konca počitnic.
Gre za dinamični razburljivi
plesni vadbi, ki ob eksotičnih
latino ritmih, ustvarjata prijetno vzdušje. Odlični sta za večerno zabavo ali sprostitev,
namesto sprehoda ali teka.
Ker gre za dejavnost, ki v tem
okolju ni poznana oziroma se
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V Pineto tokrat
s poganjalčkom

Še vedno možna označitev hišnih imen
»Čeprav se je akcija zbiranja hišnih imen v občini Jesenice
zaključila že pred leti, želimo na Razvojni agenciji Zgornje
Gorenjske v sodelovanju z Občino Jesenice vzdrževati uspešne rezultate zbiranj. V jeseniški občini je bilo skupaj zbranih 450 hišnih imen, med njimi jih je okoli 250 takšnih, ki so
obeležena na tablah na domačijah. Ker želimo, da se dediščina starih hišnih imen ne pozabi, vse lastnike domačij, ki
table še nimajo, obveščamo, da jo še vedno lahko prejmejo.
Table so brezplačne, ob dostavi jih po želji lastnika tudi
namestimo na hišo,« je sporočil Klemen Klinar z RAGOR-ja,
kjer je mogoče dobiti tudi dodatne informacije (telefon: 04
581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si).

Na tradicionalno humanitarno pot do Pinete so se – letos s poganjalčkom za pet oseb – odpravili
maxovci. Do otroškega letovišča Pinea so potrebovali nekaj več kot šestindvajset ur.
Andraž Sodja

Prejeli smo

Mostička čez
potok Ukova
Že dolgo me tare problem, ki je
potreben rešitve. Jesenice so
izhodišče za različne vrhove v
Karavankah, dostop do Julijskih Alp ni daleč. Vse to pa ni
ravno dosegljivo ljudem, ki pod
težo let ali drugih ovir ne zmorejo takih poti. Vem, da se jih
veliko sprehaja do Kalvarije
nad Jesenicami in se povzpnejo
do kapelice. Tam v miru malo
posedijo in se potem zadovoljni
vračajo v svoje domove. Problem pa sta dva mostička čez
potok Ukova, če jima lahko
tako rečem. Prvi mostiček je
deska (krajnik), v lepših časih
sta bili dve, ki pa ima vsaj tanjše deblo za ograjo. Drugi pa je en
polomljen krajnik in en cel, ki je
nagnjen in je moker zelo drseč.

Že šesto leto zapored, letos z
že sedmo cestno inovacijo,
so se minulo sredo na pot v
otroško letovišče Pinea v
Pineti pri Novigradu odpravili maxovci, skupina zanesenjakov in humanitarcev,
ki že vrsto let svoje veliko
srce in pridne roke kažejo z
inovativnimi prevoznimi
sredstvi. Vse skupaj se je
začelo pred šestimi leti, ko
so se prvič odpravili na 240
kilometrov dolgo pot, tedaj s
skirojem, od tedaj pa vsako
leto v začetku avgusta na
stari cesti proti morju presenečajo voznike, po malem
ovirajo promet, zbirajo dragocene izkušnje, ter utrjujejo že tako zabetonirano prijateljstvo izpred in izza točilnega pulta Max bara. Na
morje so tako že tekli, vlekli
rikšo, poganjali mobilni
točilni pult in drezino, letos
pa so na pot prav zares pognali z doma narejenim
poganjalčkom. Kot je povedal Denis Bakonić, so v izdelavo poganjalčka vložili
nekaj sto delovnih ur, ne gre
pa za najzahtevnejši projekt,
ki so se ga lotili, tja namreč
uvrščajo lansko cestno drezino. Poganjalček, ki ga
poganja peterica ljudi, je

Pa še prijeti se nimaš kam. V
tem poletnem času se še nekako
preči čez večje kamne, ki so kljub
nizki vodi mokri in drseči in
vsled tega nevarni. Napačen
korak in že je tu zlom ali še kaj
hujšega. Prihajata jesen in zima
in bo tako prečenje nemogoče.
Do pred nekaj let je za mostička,
visoko travo, da so bile stezice
lepo prehodne vse do razgledišča
pod Jelenkamnom, skrbel gospod
Jože, ki pa pod bremenom let in
bolezni tega ne zmore več. Še
vedno se sprehodi do vode, prečiti
je večinoma ne more. Takih je še
veliko, jih vidim vsako jutro, ko
se sprehajam s psičko. Ni treba
veliko, samo toliko, da bo prehod
varen za vse, ki uživajo v tišini
gozda in žvrgolenju ptic. Dobra
volja in močne roke lahko spremenijo marsikaj.
Majda Gašperin, Jesenice

ČAMDŽIĆNIJAZ,s.p.,FUŽINSKAC.3,Jesenice

Z vami že 20 let

Knjiga obsega 360 strani. Redna cena knjige
je 37,50 EUR. Če knjigo kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na:
narocnine@g-glas.si

19

EUR

PohištvoŽakeljd.o.o.,Goropeke1,Žiri

www.gorenjskiglas.si

V knjigi boste našli
babičine recepte
za torte, ki jih mati
preda hčerki v
zdelanem zvežčiču,
recepte tet, svakinj in
prijateljic. Našli boste
prepisane recepte z
zavitkov pecilnega
praška, zgubljenih
v predalih časa,
Marielline torte,
Patricijine torte,..
Izbirali boste lahko
med preprostimi
in zapletenimi
tortami, pitami in
zavitki za k čaju,
za zajtrk, za vsak
dan ali za posebne
priložnosti.

Štart poganjalčka na Jesenicah in začetek 240-kilometrske poti proti Novigradu
izdelan iz lesenega trama z
držali in kolesarskimi stoli,
sprednjega dela motocikla
in nagibnega zadnjega dela,
ki jim nekoliko olajša krmarjenje skozi ostrejše zavoje.
Do otroškega letovišča Pinea
v Pineti pri Novigradu so ga
poganjale tri skupine poganjalcev, ki so se izmenjevali na
štafetnih odsekih, spremljala
pa jih je tudi spremljevalna
ekipa, katere naloga je bila
skrbeti za varnost, tehnično
podporo ter hrano in pijačo.

Kot je hitrost pred štartom
ocenil Denis Bakonić, se je
izkazalo za točno, saj so za
240-kilometrsko pot do
Pinete potrebovali dobrih 26
ur, povprečna hitrost poganjalčka je po podatkih GPS
zapisovalnika, ki je bil nameščen na poganjalčku, znašala
slabih deset kilometrov na
uro, najvišja zabeležena hitrost pa kar 79,5 kilometra na
uro, za kar je bilo treba tudi
kar nekaj poguma. V ozadju
podviga, ki je že sam po sebi

poseben, pa je še toliko bolj
poseben namen, saj poganjalci v Pineto simbolično
nesejo zbrana sredstva dobrodelnih akcij Jesenice tečejo, plavalnega maratona in
dobrodelne dražbe športnih
artiklov, ki so letos omogočili
letovanje rekordnemu številu otrok iz socialno ogroženih družin, saj v Pineti trenutno na 10-dnevnem letovanju uživa poln avtobus
otrok iz socialno ogroženih
družin.
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Zanimivosti
Škratove sence

Štirideseta samostojna razstava
V galeriji Foto kluba Jesenice v Mercator centru na Jesenicah
je bila v poletnih dneh na ogled štirideseta jubilejna samostojna razstava najstarejšega člana, 85-letnega Franca Črva,
z naslovom Eurobasket Jesenice 2013, ki je sovpadala z
90-letnico fotografske dejavnosti na Jesenicah. Franc Črv je
eden najbolj znanih jeseniških fotografov in je v 56 letih
ustvaril velik in bogat opus različnih fotografskih tem. Sodeloval je na več kot petsto razstavah in prejel več kot 130
nagrad. Pridobil si je več uglednih domačih in mednarodnih fotografskih nazivov. Za jubilejno razstavo je izbral
svojo priljubljeno temo. V obliki fotoreportaže je predstavil
utrinke z evropskega košarkarskega prvenstva leta 2013 na
Jesenicah.

Nataša Vester Trseglav je izdala novo pesem
z naslovom Škratove sence.
Urša Peternel
Nataša Vester Trseglav z
umetniškim imenom NaTaša je vsestranska glasbenica:
skladateljica, pianistka, pevka, avtorica glasbe in besedil.
Na Jesenicah je poznana tudi
kot profesorica, saj poučuje
na Srednji šoli Jesenice, kjer
je pred dvema letoma ustanovila tudi mešani pevski
zbor Letim, v katerem slovenske popevke prepeva kar
šestdeset dijakov in dijakinj.
NaTaša se je pred kratkim
javnosti predstavila z novo
pesmijo z naslovom Škratove sence. Gre za prvo sklad-

bo s prihajajoče debitantske
plošče, ki bo izšla jeseni.
Ustvarila jo je skupaj z glasbenikom in producentom
Teodorjem Amanovićem Tošem. Poleg klavirja, klaviatur in sintetizatorjev sta
njena tudi glavni in spremljevalni vokal. »Skladba za
vse, ki cenijo in gojijo ljubezen, sočutje, male pozornosti, nežnosti ¼ « je o skladbi
povedala NaTaša, ki je doslej sodelovala v zasedbah
različnih glasbenih zvrsti in
pisala glasbo za različne zasedbe. Do sedaj je izdala dve
skladbi, in sicer Greva in
Uspavanka.

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

NaTaša / Foto: Jaka Ivanc

Roman o kraški
družini Jakomin
(1914-1917) so
navdihnili spomini
na prvo svetovno
vojno. Pisatelj
pa bolj kot vojni,
ki se odvija na
Krasu, pozornost
posveča ljudem
in njihovi usodi.

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

AKCIJA ZA NAROČNIKE
Z ANALOGNIM PAKETOM PROGRAMOV:

Trda vezava,
320 strani.
Redna cena knjige
je 32,10 EUR.

do konca leta 2015 dobite brezplačno v uporabo zunanji
digitalni sprejemnik

www.telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.

www.gorenjskiglas.si

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

Pisatelj Ivan
Sivec je za knjigo
ponudil posebno
ceno: če jo kupite
ali naročite na
Gorenjskem glasu
je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo



























































































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 šte
vilke s črkami (1=K, 2=T, 3=U 4=I, 5=N, 6=S 7=L, 8=M,
9=O), od leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v
označeno mesto v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je
KOLUMNIST.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je OHLADITE SE V KOPALIŠČU UKOVA. Sponzor
križanke je Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, tel.: 041 68
28 71, ki podarja pet nagrad: petkrat po dve celodnevni vsto
pnici za bazen. Izžrebani nagrajenci so: Denis Vezzosi, Jese
nice; Rozalija Škafar, Jesenice; Neža Marija Vautar, Žerja
vec; Ivanka Vidmar, Jesenice in Marija Dolinšek, Jesenice.

Napitki za poletne dni
Naši predniki so gasili žejo z domačimi pijačami: sadnimi kompoti in sokovi, zeliščnimi čaji, žitno
kavo iz praženega ječmena, sadnim, alkoholnim moštom. 'Hrušova voda', skuhana iz posušenih
hrušk tepk in jabolčnih krhljev, je bila vsakdanja pijača za otroke in odrasle. Danes so moderne pijače
iz uvoženega sadja in kombinacije s pravo kavo, čaji, mlečnimi izdelki, čokolado, oreški ...
Jelka Koselj
Ledena kava za eno osebo
Potrebujemo: 1 kroglico
vaniljevega ali kavnega sladoleda, 1 skodelico močne
črne kave, 1 žlico stepene
sladke smetane s kančkom
vaniljevega sladkorja
Priprava: V višji kozarec damo
sladoled in ga prelijemo z ohlajeno kavo. Na vrh damo smetano in po želji posujemo čokoladne mrvice.

Ledena kava z banano
za dve osebi
Potrebujemo: 1 banano, 2
žlici instantnega kakava, 1
skodelico mleka, 1 skodelico
močne črne kave, 2 ledeni
kocki in 2 žlici stepene sladke smetane
Priprava: Olupljeno in na
koščke narezano banano skupaj s kakavom, mlekom in
kavo v mešalcu kremasto zmešamo. Ledeni kocki zdrobimo.

V višja kozarca damo najprej
led, čezenj polijemo v vsak
kozarec polovico bananine
mlečno-kavne zmesi in na vrh
žlico smetane. Po želji posujemo s čokoladnimi mrvicami.

Zelen napitek
z veliko C-vitamina
za eno osebo
Potrebujemo: 1 kivi, sok pol
limone, 1–2 žlici rjavega trsnega sladkorja ali 1 žlico
akacijevega medu, 1 dl
pomarančnega soka, 1 kroglico kivijevega ali limoninega sladoleda ali 1 kocko
ledu in 1 žlico stepene sladke smetane (po želji); za
okras: rezino kivija, limone
ali pomaranče in list citronske melise
Priprava: Olupljen kivi pretlačimo z vilicami. Limono in
pomaranče ožamemo, da
dobimo sok. Kocko ledu zdrobimo. Zmešamo pretlačen
kivi, limonin in pomarančni
sok ter med. V višji kozarec

Sponzor križanke je D.R.E.A.M. Frizerski Studio, Janja Smolej, s. p., Cesta Cirila Tavčarja 19, Jesenice. Za informacije in
naročila pokličite 041 990 283. Za naše reševalce so namenili tri nagrade: 1. žensko striženje, 2. moško striženje in 3.
fen frizura. Obiščite D.R.E.A.M. Frizerski Studio, ne boste razočarani.

Janja Smolej, s. p.
C. Tavčarja 19, 4270 Jesenice

041 990 283
Delovni čas: pon., tor.: od 8.00 do 16.00,
sre., čet., pet.: od 11.00 do 19.00,
sob., ned., prazniki: zaprto.

damo najprej sladoled ali led,
nato sadno in sokovno zmes,
na vrh pa smetano. Na rob
kozarca zataknemo okraske.

Rdeče-rumeni in oranžni
sadni napitki
Potrebujemo: jagodov ali
malinov sirup, limonin in
pomarančni sok, zmleto
sadje v mešalcu: banane,
jagode, kivi, robidnice,
melono; zdrobljen led, nare-

zane mandlje, pistacije in
druge oreške, liste mete ali
melise za okras
Priprava: V višje kozarce
damo led, nato mešanico sirupa, sokov in sadja. Po vrhu
posujem oreške in okrasimo.
Dopolnilo: V JN je bil 3. 7.
2015 objavljen recept za
borovničevo pogačo. Pri sestavinah manjka 60 dag bele
moke, za kar se bralcem
opravičujem.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisa
no v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 31 avgusta 2015, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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Prireditve
Avgustovske prireditve
Petek, 14. avgusta
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, DOMSKA
TERASA, ob 9.30
Piknik za stanovalce

Ponedeljek, 17. avgusta
TRG NA STARI SAVI, ob 9. uri
Kolesarski izleti na Jesenicah, Kontakt: Projekt Natura: aljosa.znidar@gmail.com

Torek, 18. avgusta
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – The Rainbow Warriors of
Waiheke Island (dokumentarec)

Sreda, 19. avgusta
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, DOMSKA
DVORANA, ob 9.30
Filmsko popoldne

Četrtek, 20. avgusta
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, DOMSKA
DVORANA, ob 15. uri
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev, rojenih v mesecu juliju in avgustu

Petek, 21. avgusta
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, DOMSKA
TERASA, ob 9.30 uri
Piknik za stanovalce

PLANINA POD GOLICO, PARKIRIŠČE PRI ČOPU, ob 18. uri
Gasilska vaja

PLANINA POD GOLICO, PROSTORI KS PLANINA POD
GOLICO, ob 19. uri
Pozdrav predsednice KS Planina pod Golico. Sledi odprtje fotografske
razstave ter družabni večer ob zvokih moške pevske skupine

Sobota, 22. avgusta
KOPLIŠČE UKOVA, od 15. ure dalje
Skoki v vodo za Pokal mesta Jesenice in 20. jeseniški akvatlon
Kontakt: Gaber Šorn, 051 685 240

PLANINA POD GOLICO, GASILSKI DOM, ob 17. uri
Ob 17. uri pričetek kmečkih iger– prijava ekip na telefon 587 12 60 ali
na sami prireditvi

PLANINA POD GOLICO, GASILSKI DOM, ob 19. uri
Zabava z ansamblom Topliška pomlad

Nedelja, 23. avgusta
CERKEV SVETEGA KRIŽA V PLANINI OD GOLICO, ob 9. uri
Tradicionalna maša za krajane

Ponedeljek, 24. avgusta
TRG NA STARI SAVI, ob 9. uri
Kolesarski izleti na Jesenicah. Kontakt: Projekt Natura:
aljosa.znidar@gmail.com

Torek, 25. avgusta
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, DOMSKA
DVORANA, ob 9.30
Filmsko dopoldne

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Ritem norosti (drama)

Petek, 28. avgusta
SPOMINSKA OBELEŽJA V KS BLEJSKA DOBRAVA, ob 17. uri
Polaganje vencev – v organizaciji ZZB za vrednote NOB

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri
Srečanje članov in članic Območne organizacije socialnih demokratov Zgornje Gorenjske

Sobota, 29. avgusta
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 9. uri
Poslovne športne igre Gorenjske regije

KOČA NA GOLICI, ob 11. uri
Dan jeseniških planincev pri Koči na Golici

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Zaključna slovesnost športnih poslovnih iger in srečanje športnikov
veteranov občine Jesenice

Nedelja, 30. avgusta
PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI BLEJSKA DOBRAVA
Dopoldan: nogometni turnir na Lipcah v organizaciji NK Lipce
Ob 9. uri: balinarski turnir pri Jurču na Blejski Dobravi v organizaciji
balinarskega kluba Jurč
Ob 9. uri: pohod s kulturnim programom na Obranco s Kočne v organizaciji KUD Obranca s Kočne

Ob 12. uri: pohod v Vintgar do slapa Šum in krožno nazaj v organizaciji smučarskega kluba Blejska Dobrava
Ob 14.30: tek za otroke, stare do 14 let, s startom in ciljem pri avtobusni postaji na Blejski Dobravi, v organizaciji Smučarskega kluba Blejska Dobrava (Prijave so možne 30 minut pred startom.);
Popoldan: predstavitev Društva podeželskih žena z okušanjem njihovih dobrot
Ob 16.30: gasilska vaja s prikazom gašenja in ogledom novega gasilskega vozila v organizaciji PGD Blejska Dobrava
Ob 17. uri kulturni program ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj krajevne skupnosti Blejska Dobrava, obeležitev 40-letnice pobratenja s krajevno skupnostjo Grgarske Ravne - Bate in pozdravni
govori
Po kulturnem programu sledi večer na vasi v organizaciji PGD Blejska
Dobrava pod šotorom na prireditvenem prostoru

Torek,1. septembra
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Drevo

Četrtek, 3. septembra
KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Društvo likovnih umetnikov Kranj: odprtje pregledne likovne razstave

Prireditve za osnovnošolce in
mlade do 15. leta
DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78, JESENICE,
030 625 298
Vsak delovni dan od 14. do 20. ure: Počitniške prostočasne dejavnosti, delavnice, športne igre ipd.

MLADINSKI CENTER JESENICE, 5884 680/681,
www.mc-jesenice.si
Mladinska točka center II, Titova 41, Jesenice
17., 18., 19., 24., 25., 26., 31., avgusta, od 11. do 13. ure: vodene dejavnosti mladi za mlajše: zabavne miselne igre, ustvarjalne delavnice,
namizne družabne igre in igre na prostem; zbiranje pobud osnovnošolcev za jesenska dogajanja
Hrušica, © Na placu©
28. 8. 2015, od 17. ure dalje: vodene dejavnosti mladi za mlajše: zabavne štafetne igre, ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, izdelovanje poletnih motivov, reševanje zavozlank in sudokuja; ogled filma
prek projektorja na platno

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE,
igralnica, 04/583 42 01, info@knjiznica-jesenice.si
17. 8.–21. 8. 2015, od 10. do 12. ure: poletne počitniške delavnice za
otroke: Rišimo na štiri različne načine (za otroke, stare 6 let in več)
Kontakt: info@knjižnica-jesenice.si, tel: 04/583 42 01
24. 8.–28. 8. 2015, od 10. do 12. ure: poletne počitniške delavnice za
otroke: Torbice, denarnice, lutke, peresnice iz filca (za otroke, stare 6
let in več) Kontakt: Tel: 04/ 583 42 01, info@knjižnica-jesenice.si

KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12,
info@knjiznica-jesenice.si
18. in 20. 8. 2015, od 16. do 18. ure: poletne počitniške delavnice za
otroke: Rišimo na štiri različne načine (za otroke, stare 6 let in več)
Kontakt: info@knjižnica-jesenice.si, tel: 04/583 42 01
25. in 27. 8. 2015, od 16. do 18. ure: poletne počitniške delavnice za
otroke: Torbice, denarnice, lutke, peresnice iz filca (za otroke, stare 6
let in več) Kontakt: Tel: 04/ 583 42 01, info@knjižnica-jesenice.si

KMETIJA SMOLEJ, www.kmetijasmolej.si,
041 566 847, mihasmo@gmail.com
Vsak konec tedna v soboto od 8. in v nedeljo do 13. ure: aktivni vikend
za otroke: spoznavanje življenja na kmetiji

HIŠA SREČE, Cesta maršala Tita 63,
Sobotne delavnice za otroke od 10. do 12. ure

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
DRUŠTVO ŽAREK, Cesta maršala Tita 78, Jesenice,
030 625 298
Vsak delovni dan v avgustu, od 14. do 20. ure: počitniško prostočasne
dejavnosti, delavnice, športne igre ipd.

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22,
5884 680/681, www.mc-jesenice.si
MCJ, Kejžarjeva 22
20. in 27. 8. 2015, od 10. do 14. ure: Klub+ 15 – namizni tenis, biljard,
namizni nogomet, namizne družabne igre, badminton, prstomet; pobude za jesenska mladinska dogajanja
21. in 22. 8. 2015, od 16. do 22. ure, Glasbena delavnica s Stašem
Hreničem – avdio snemanje; vse informacije in prijave do 19. 8. 2015
na stas.hrenic@gmail.com!
30. 8.2015, od 17. ure dalje: Akroyoga jam – Jami so dobra stvar, saj
lahko preko izmenjave energije, informacij in sodelovanja hitreje na-

preduješ na svoji akrojoga poti. Prijave do 26. 8. 2015 na sania.despotovic@gmail.com!
Kopališče Ukova
18. in 25. 8. 2015. od 13. do 15. ure: razvedrilni kotiček in informiranje
– 3D zavozlanke in družabne igre, zbiranje pobud mladih za jesenske
mladinske programe

Mladinska točka center II, Titova 41, Jesenice
27. 8. 2015, od 17. ure dalje: ulični turnir v namiznem nogometu v sodelovanju z Društvom namiznega nogometa Udarni val (sistem igranja
na izpadanje, možnost igranja in učenja trikov z državnim prvakom)

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska cesta 4,
Tel.: 041 682 871
15.,16., 23., 29., 30. 8. 2015 po urniku dvorane, Športna dvorana Podmežakla: rekreacijsko drsanje
17. 8–21. 8, od 9.30 do 12. ure, Športni park Podmežakla: 5-dnevni
košarkarski kamp. Kontakt: Primož Samar, 041 682 871
13., 18., 20., 25., 27. 8., ob 10. uri, Športni park Podmežakla: igranje
nogometa za mlade
17. in 31. 8. 2015, od 14. do 16. ure, Kopališče Ukova: ponedeljkove
aktivnosti na kopališču Ukova – skoki v vodo
Od 19. do 20. ure, Kopališče Ukova: rekreativno igranje vaterpola
Vstopnina: 1 EUR/obisk
Od 19.15, do 20.15, Kopališče Ukova: Zumba party
19. 8. 2015, od 10. do 12. ure, Športni park Podmežakla: kegljanje,
košarka, odbojka za mlade, zbor pred kegljiščem ob 10. uri
19. 8. in 26. 8. 2015, ob 19.15 do 2015, Kopališče Ukova - Salsa večer
24. 8. 2015, od 14.00 do 16.00, Kopališče Ukova: ponedeljkove aktivnosti na kopališču Ukova – vaterpolo
Od 19. do 20. ure, Kopališče Ukova: rekreativno igranje vaterpola
Vstopnina: 1 EUR/ obisk
Od 19.15 do 20.15, Kopališče Ukova: Zumba party
26. 8. 2015, od 10. do 12. ure, Igrišče z umetno travo Podmežakla:
Turnir v nogometu za mlade

Stalne razstave
FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA, Fotografsko društvo Jesenice
Fotografska razstava avtorice Marije Gašperšič (na ogled od 12. avgusta do 6. septembra)
Ogled Modulne Makete Jesenice je možen vsako prvo soboto v mesecu od 14. do 18. ure v prostorih CP ŽP, KURILNIŠKA 10a, III. nadstropje (5. 9., 3. 10. 2015).
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Arhitekturna
svetovanja
V ponedeljek, 7. septembra, bodo na Jesenicah
potekala brezplačna svetovanja arhitektov in
krajinskih arhitektov.
Urša Peternel
V septembru se skupina arhitektov in krajinskih arhitektov odpravlja na turnejo
brezplačnih svetovanj po Sloveniji. Obiskali bodo dvajset
krajev, med njimi tudi Jesenice, s tem pa želijo pomagati vsaj sto ljudem pri njihovi
prostorski situaciji. Na turneji bodo mladi arhitekti v
neformalnem, sproščenem
okolju svetovali, kako rešiti
obstoječe probleme, ali odkrivali nove potenciale in
možnosti prostorov. Predmet svetovanja bodo gradnja,
prenova, obnova in (pre)urejanje prostorov, energetska
sanacija, prostorska zakonodaja, materiali, oprema, ambienti, načrtovanje in prostorska organizacija vrtov,
razmeščanje različnih rab v

vrtu in okolici, oblikovanje
različnih tipov zasaditev,
oblikovanje in organizacija
stika hiše z okolico ...
Turneja se bo izvajala v sklopu projekta Arhitekturni nasvet, ki je del Zavoda za
uravnotežen prostorski razvoj Aksa. Skupino sestavlja
petnajst arhitektov, dve krajinski arhitektki, sociologinja in absolvent prava. Delujejo že več kot leto dni, doslej pa so pomagali že pri
več kot sto zagatah.
Na Jesenicah bodo brezplačna svetovanja potekala v ponedeljek, 7. septembra, med
16. in 17. uro v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Spodnjem Plavžu
24 e. Ker bodo potekala individualno, so potrebne prijave na http://arhnasvet.si/
services/brezplacno/.
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Dan jeseniških
planincev na Golici

Dan metalurga

V soboto, 29. avgusta, bo na Golici slovesno.
Obeležili bodo stodesetletnico Kadilnikove koče,
nastopil bo Ansambel Saša Avsenika.

Po Ruskem zgledu, kjer se na Dnevu metalurga zberejo metalurški delavci iz vse Rusije, so 19. julija
v Slovenski industriji jekla, tokrat na Jesenicah, pripravili že drugi Dan metalurga. Na prireditvenem
prostoru pred dvorano Podmežakla se je tako zbralo več kot dva tisoč zaposlenih v različnih oddelkih
Slovenske industrije jekla, od Raven na Koroškem do Jesenic.

Urša Peternel
V soboto, 29. avgusta, ob 11.
uri, bo pri Koči na Golici
potekalo tradicionalno srečanje jeseniških planincev.
Na prireditvi se vsako leto
spomnijo dolgoletnega zavzetega člana, večletnega
predsednika in zaslužnega
za izgradnjo Koče na Golici
Janeza Košnika. Letos bodo
obeležili tudi 110-letnice
Kadilnikove koče na Golici.
Ob tej priložnosti bodo člani
Planinskega društva Jeseni-

ce na vrhu Golice postavili
tablo, ki bo vse planince spominjala na začetke organiziranega planinstva v Karavankah in na začetek izgradnje koče. »Veseli in počaščeni smo, da bomo Dan jeseniških planincev na Golici
obogatili z nastopom
Ansambla Saša Avsenika in
tako tudi mi nekaj prispevali
k 60-letnici legendarne polke Ansambla bratov Avsenik
Na Golici,« je povedal predsednik Planinskega društva
Jesenice Vlado Hlede.

Člani Planinskega društva Jesenice bodo na vrh Golice
postavili tablo o Kadilnikovi koči.

V KS Blejska Dobrava
bodo praznovali
V nedeljo, 30. avgusta, pripravljajo pestro
praznično dogajanje.
Urša Peternel
Ob krajevnem prazniku
Krajevne skupnosti Blejska
Dobrava svet KS v sodelovanju z društvi pripravlja niz
dogodkov. V petek, 28.
avgusta, na dan praznika,
bodo ob 17. uri položili vence na spominska obeležja. V
nedeljo, 30. avgusta, bo s
pričetkom ob 12. uri nogometni turnir na Lipcah v
organizaciji NK Lipce; ob 9.
uri balinarski turnir pri Jurču na Blejski Dobravi v organizaciji balinarskega kluba
Jurč; ob 9. uri pohod s kulturnim programom na
Obranco s Kočne v organizaciji KUD Obranca s Kočne; ob 12. uri pohod v Vintgar do slapa Šum in krožno
nazaj v organizaciji smučarskega kluba Blejska Dobrava; ob 14.30 tek za otroke,
stare do 14 let, s startom in
ciljem pri avtobusni postaji

na Blejski Dobravi v organizaciji Smučarskega kluba
Blejska Dobrava. Popoldne
bo potekala predstavitev
Društva podeželskih žena z
okušanjem njihovih dobrot,
ob 16.30 bo gasilska vaja s
prikazom gašenja in ogledom novega gasilskega vozila v organizaciji PGD Blejska Dobrava, ob 17. uri pa se
bo začel kulturni program
ob krajevnem prazniku s
podelitvijo priznanj. Obeležili bodo tudi štiridesetletnico pobratenja s krajevno
skupnostjo Grgarske Ravne
- Bate. V programu bodo
sodelovali Pihalni orkester
Jesenice - Kranjska
Gora, Kvintet Vintgar pod
vodstvom Luke Černeta in
solistka Ajda Kajdiž na flavti. Po kulturnem programu
sledi večer na vasi v organizaciji PGD Blejska Dobrava
pod šotorom na prireditvenem prostoru.

Andraž Sodja
Dan metalurga ni bil namenjen le druženju, temveč so
pripravili tudi turnir v nogometu in kegljanju, v sodelovanju z olimpijskim komitejem pa tudi olimpijsko druženje in zabavno tekmovanje za vso družino. V osrednjem zabavnem programu
sta nastopila duo Maraaya in
skupina DarMar, prireditev
pa je povezoval Klemen
Bunderla.
Kot je ob uvodu v drugi Dan
metalurga poudaril predsednik uprave Slovenske industrije jekla Anton Chernykh,
mu je v posebno čast biti z
delavci ob praznovanju Dneva metalurga: »Za nami je
težko, a uspešno leto. Slovenska industrija jekla še
vedno raste, skupna blagovna znamka SIJ je vedno bolj
prepoznavna na mednarodnem trgu in posameznih
nišah. Vstopamo na nove
trge, vlagamo v nove tehnologije in nove naprave in
ekologijo. V tej smeri moramo delati še naprej. Ne smemo se ustaviti.« Kot je še
dodal Chernykh, je Dan
metalurga izjemna priložnost za druženje sodelavcev
ter priložnost, da se zahvalijo tistim, ki so se posebno
izkazali s svojo predanostjo
delu in inovacijam. Tako je
predsednik
uprave
Chernykh skupaj z direktorji posameznih proizvodnih
enot podelil vrsto bogatih
nagrad najboljšim sodelavcem, ki so za nagrado dobili
kolesa Cult. Med njimi so
bili iz jeseniških obratov SIJ
Esmir Mustedanagić, Boštjan Ulčar, Slavko Skumavc,
Zdenka Noč in Tanja Avbar
iz Acronija, Jožica Cankar iz
Elektrod, ter Vehbija Sejdovič iz Jeklovleka, med inovatorji pa Igor Platiša, Andraž
Papler, Miran Bricelj, Marko Lebar, Mitja Branc, Evel
Gluhić in Peter Markelj, ki
so si prislužili ogled tovarne
BMW.
Zbrane je pozdravil tudi
jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger, ki je poudaril
povezanost Jesenic z železarsko zgodovino, povezanost Jesenic in Slovenske
industrije jekla ter številne
velike korake naprej in priložnosti, ki se odpirajo na
Jesenicah. S simboličnimi
darili pa so se v SIJ zahvalili
tudi športnikom, s katerimi
sodelujejo. Tako so sprejeli
jeseniške hokejiste, biatlonsko reprezentanco in Olimpijski komite Slovenije, ki
delujejo pod sponzorstvom
Slovenske industrije jekla.
Druženje se je s podelitvami
nagrad in zabavo razvleklo
preko celega dne, kljub viso-

Podelili so nagrade najboljšim delavcem in inovatorjem.

Več kot dva tisoč obiskovalcev se je zabavalo z gosti: duom Maraaya in skupino DarMar.

Jeseniški inovatorji, ki gredo na izlet v tovarno BMW.
kim temperaturam, ki so
celo v senci krepko presegale
30 stopinj, pa so bili udeleženci zadovoljni. Kot so poudarjali, jim Dan metalurga
pomeni priložnost za druženje, za srečanje izven delovnega časa, spoznavanje drugih sodelavcev, s katerimi se
redko videvajo oziroma sode-

lavcev iz drugega konca Slovenije, iz železarskih krajev
na Koroškem. Priložnost so
izkoristili tudi številni upokojenci, saj so prišli obiskat
nekdanje sodelavce in poizvedeti, kaj je novega na njihovih nekdanjih delovnih
mestih. Kot zaključujejo v
Slovenski industriji jekla, so

zadovoljni z odzivom zaposlenih, po prvem Dnevu
metalurga, ki so ga lani pripravili na Ravnah na Koroškem, so ga letos pripravili na
Jesenicah, prihodnje leto, pa
ga bodo verjetno spet na Ravnah: »Želimo si, da bi postal
to tradicionalen dogodek,
tako kot je nekoč že bil.«

