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Žiga Samar v
madridski Real
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Drugič
brez jeze
od Maxa
do Pinete

Šestnajstletni Jeseničan Žiga
Samar bo v Madridu nastopal
za mladinsko in drugo ekipo
Reala.

stran 7

stran 16

jeseniške novice
Časopis občine Jesenice, 25. avgusta 2017, številka 12

Začenja se obnova
šolske strehe

Direktor SIJ Acroni
Branko Polanc
Sredi meseca je vodenje
podjetja SIJ Acroni prevzel
Branko Polanc, univerzitetni diplomirani inženir
strojništva, doma z Bleda.
Polanc je v podjetju zaposlen petnajst let, v zadnjih
letih je bil kot direktor proizvodnje desna roka vodstva,
so sporočili iz Skupine SIJ.
Dosedanji začasni direktor
Slavko Kanalec, ki je družbo
vodil le dobre štiri mesece,
se je vrnil v Ljubljano v Skupino SIJ, kjer bo kot direktor
za tehnologijo odgovoren za
uvajanje novih tehnologij na
ravni skupine.
Spremembe pa so tudi v vodstvu družbe SIJ Elektrode
Jesenice, kjer je vodenje prevzel Andrej Pogačnik, direktor SIJ SUZ, ki bo odslej vodil obe omenjeni jeseniški
družbi. Pogačnik je po izo-

Do konca leta bo potekala obnova strehe na stavbi Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. Investicija
je vredna šeststo tisoč evrov, ki jih bo zagotovila Občina Jesenice iz proračuna. Naslednje leto sledi
še obnova fasade, s čimer bo energetska sanacija objekta zaključena.
Urša Peternel
Začenja se projekt obnove
strehe na stavbi Osnovne
šole Toneta Čufarja Jesenice. Gre za nadaljevanje
energetske sanacije, v sklopu katere bo v celoti zamenjana streha šole. Investicija
je vredna šeststo tisoč evrov,
ki jih bo v celoti zagotovila
Občina Jesenice iz svojega
proračuna.

Na javnem razpisu je bil za
izvajalca del izbrano podjetje ZIR, d. o. o., iz Ljubljane.
Dela naj bi bila zaključena
do konca leta.
Projekt energetske sanacije
največje jeseniške osnovne
šole je Občina Jesenice začela leta 2013, kot so pojasnili,
»z namenom učinkovitejše
rabe energije v javnih objektih in zniževanja stroškov
energentov«. Tako so doslej

zamenjali okna in stavbno
pohištvo, vrednost investicije je znašala nekaj manj kot
sedemsto tisoč evrov, od česar je Občina Jesenice iz
svojega proračuna prispevala 180 tisoč evrov, preostala
sredstva pa je zagotovila država. V sklopu projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov rabe energije pa
so zamenjali tudi pet toplotnih postaj s tremi novimi.

Kot ugotavljajo na Občini
Jesenice, je bil namen dosedanje energetske sanacije
dosežen, saj Občina samo
zaradi tega ukrepa iz leta
2013 pri stroških ogrevanja
prihrani približno sedemdeset tisoč evrov letno.
Po letošnji obnovi strehe bo
prihodnje leto sledila še obnova fasade, ki jo načrtujejo
naslednje leto, stala pa naj
bi dodatnih 550 tisoč evrov.

Foto: arhiv SIJ Acroni

Urša Peternel

Branko Polanc
brazbi magister menedžmenta, v Skupini SIJ je zaposlen že od leta 1992, zadnjih
osem let kot direktor SIJ
SUZ. Dosedanji direktor SIJ
Elektrode Jesenice Blaž Jasnič Skupino SIJ zapušča iz
osebnih razlogov in bo svojo
kariero nadaljeval izven skupine, so še sporočili.

Tehnični pregled obvoznice v sredo
Obvoznica mimo Lipc še nima uporabnega dovoljenja, zato
promet po njej še ni dovoljen. Je pa za sredo, 30. avgusta,
razpisan tehnični pregled, je povedala načelnica Upravne
enote Jesenice Alenka Burnik. Kot je pojasnila, so vlogo za
izdajo uporabnega dovoljenja prejeli 24. julija, postopki izdaje tehničnega pregleda pa trajajo različno dolgo, odvisno
od kakovosti vloge in tudi oziroma predvsem od kakovosti
izvedenih del oziroma dokazil o kakovosti izvedenih del. Na
Občini Jesenice so sicer prvotno napovedali, da bodo obvoznico lahko odprli že julija, a so se postopki očitno zavlekli.
Kljub temu je zdaj vendarle pričakovati, da bo nova, težko
pričakovana obvoznica, ki bo razbremenila naselji Lipce in
Blejska Dobrava, v kratkem odprta.
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ZANIMIVOSTI
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Obnova Ruardove
graščine

Inšpekcija zdaj
postavila nov rok

V vrtec so sprejeli vse
vpisane otroke

Krožna pot po
planinskih postojankah

Prihodnje leto bodo začeli obnavljati Ruardovo graščino.
Lani se je v skoraj petsto let
stari stavbi zrušil del stropa.

Okoljska inšpekcija je družbi
Ekogor naložila plačilo deset
tisoč evrov kazni in ji postavila nov rok za odstranitev
kupa odpadkov na deponiji.

Vrtec Jesenice bo 1. septembra na novo začelo obiskovati 240 otrok. Sprejeti so bili
vsi, ki so bili vpisani na rednem vpisu.

Pri Planinskem društvu Jesenice so oblikovali zanimivo
krožno pot po štirih planinskih postojankah.
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Foto: Gorazd Kavčič

Skupaj bodo v energetsko sanacijo šole vložili več kot 1,8 milijona evrov.

Nova obvozna cesta mimo Lipc še čaka na odprtje.
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Županov kotiček
Urša Peternel
Kot je povedal jeseniški
župan Tomaž Tom Mencinger, na področju odvajanja in
čiščenja odpadnih voda načrtujejo več projektov. »Poleg
izgradnje druge faze kanalizacije v Trebežu bomo kanalizacijsko omrežje zgradili
tudi v najstarejšem delu
Jesenic, na Murovi. Postopek
za izbiro izvajalca je trenutno še v teku in bo odpiranje
ponudb konec meseca, računamo pa, da se bo investicija
začela še letos in se bo končala v prihodnjem letu. V teh
dneh na tem območju začenjamo z izgradnjo opornih
zidov, kar je pogoj za izvedbo
kanalizacije. Istočasno z
izgradnjo kanalizacijskega
omrežja bomo obnovili tudi
precej dotrajano vodovodno
omrežje. V nadaljevanju nas
čaka tudi gradnja kanalizaci-

Občina Jesenice vsako leto prvega avgusta obeležuje spominski dan, ko se spominjajo prvega
oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem.
Janko Rabič
Župan Tomaž Tom
Mencinger
mo takoj po njegovem prejemu,« je povedal župan.
Ob zaključku poletne turistične sezone župan ugotavlja,
da opažajo pozitivne impulze na področju turizma.
»Glede na višino turistične
takse, ki so jo najemodajalci
turističnih sob in apartmajev

Župan z zadovoljstvom ugotavlja, da se je
brezposelnost v občini v zadnjih treh letih
občutno zmanjšala. Če je bila še pred tremi leti
med višjimi v gorenjski regiji, znašala je skoraj
13 odstotkov, pa je po zadnjih podatkih iz
meseca maja letos znašala 6,8 odstotka, kar
jeseniško občino uvršča med gorenjske občine z
najnižjo brezposelnostjo. Odstotek je nižji od
slovenskega povprečja, ki znaša približno devet
odstotkov.
je v drugih naseljih, na primer na območju Blejske
Dobrave in Lipc, za kar je
dokumentacija že v izdelavi
in gradbeno dovoljenje pričakujemo predvidoma še v tem
letu,« je povedal župan.
V kratkem pričakujejo tudi
uporabno dovoljenje za
obvoznico Lipce. »V zadnjem času je sicer opaziti, da
nekateri vozniki cesto že
uporabljajo, vendar jih vseeno prosimo še za malo potrpljenja. Obvoznice namreč
ni možno uradno odpreti do
pridobitve uporabnega dovoljenja, zato odprtje načrtuje-

Spominski dan
jeseniške občine
Občina Jesenice je vsakoletni
spominski dan na dogodek
leta 1941, ko se je Cankarjeva
četa na Obranci na Mežakli
spopadla z Nemci, skupaj z
Območnim združenjem za
vrednote NOB Jesenice obeležila s prireditvijo v dvorani
Kolpern na Stari Savi. Slavnostna govornica, članica
sveta Združenja borcev za
vrednote NOB Slovenije dr.
Maca Jogan, je orisala dogodke v času okupacije naše
domovine pred 76 leti, začetke upora in narodnoosvobodilni boj, opozorila pa je tudi
na prizadevanja za razvrednotenje in izničenja tega
boja, predvsem po slovenski
osamosvojitvi. Na prireditvi
je predsednik Združenja za
vrednote NOB Jesenice dr.
Aleksander Klinar podelili
Albini Repinc zlato plaketo
za ohranitev zgodovinske
resnice o narodnoosvobodilnem boju, za spoštovanje
njegovih vrednot ter delo v

Prireditev ob spominskem dnevu v Kolpernu
borčevski organizaciji. V kulturnem programu je nastopil
Kvintet Vintgar pod vodstvom Luke Černeta, harmonikar Niko Kraigher in recitator Bojan Dornik, program
je povezoval Bojan Pogačnik.

nosti Blejska Dobrava Anton
Hribar, položila venec k spomeniku padlim borcem na
Obranci. Občina Jesenice vsa
leta skrbi za urejenost spomenika, letos je okoli njega
namestila novo ograjo.

dolžni plačati, že nekaj časa
ugotavljamo, da je na Jesenicah vedno več ljudi, ki oddajajo svoje namestitvene zmogljivosti. V zadnjih petih
letih se je povečalo tudi število nočitev, in sicer z dobrih
8.500 na skoraj 15 tisoč. Vedno pogostejši pojav, ki sledi
svetovnim trendom, je tudi
oddajanje lastniških stanovanj za potrebe turizma, kar
se v zadnjem času dogaja
tudi na Jesenicah. Veseli
smo vsakega posameznika,
ki se v okolici Jesenic odloči
za tovrstno ponudbo,« je še
povedal Mencinger.

Aleksander Klinar je zlato plaketo podelil Albini Repinc.

Še tri redne seje občinskega sveta
Jeseniški občinski svetniki se bodo po poletnem premoru
znova sestali 21. septembra. Redni seji občinskega sveta
bosta zatem letos še dve, in sicer 26. oktobra in 7. decembra. Oktobra pa bo sklicana tudi izredna seja, na njej pa
bodo občinski svetniki določili kandidata za člana Državnega sveta RS.

Z vami že 20 let

Pred spominskim dnevom je
delegacija, v kateri so bili
jeseniški podžupan Miha
Rebolj, predstavnik Združenja za vrednote NOB Jesenice Izidor Podgornik in predsednik sveta Krajevne skup-

Delegacija pri spomeniku na Obranci

O delitvi sredstev na razpisih
Urša Peternel
Na eni od prejšnjih sej
občinskega sveta so občinski
svetniki potrdili tudi poročilo o izvedenih razpisih v
občini v letu 2016.
Za prireditve za ohranjanje
tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter
okroglih obletnic delovanja
društev in neprofitnih organizacij je bilo na voljo 9500
evrov, prijaviteljev je bilo manj
kot običajno, tako da so med
sedem prijaviteljev razdelili
5475 evrov, od tega je največ,
1659 evrov, prejelo Združenje
borcev za vrednote NOB.
Na razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev je bilo na
voljo 25 tisoč evrov, občina

je na koncu sofinancirala
pet prireditev, največ, 10.348
evrov, pa je dobil Klub jeseniških študentov za organizacijo Festeelvala.
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov je
prispelo enajst vlog štirih prijaviteljev, na voljo pa je bilo
7000 evrov. A pogodbe o sofinanciranju so podpisali z
organizatorji za izvedbo devetih turističnih programov, pet
programov pa ni bilo realiziranih. Tako je nekaj denarja
ostalo neporabljenega.
Za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in
podeželja je Občina Jesenice
lani namenila 20 tisoč
evrov, prispelo je 27 vlog,
dve sta bili zavrnjeni, sofinanciranih pa 25. Zaproše-

no je bilo kar za 63 tisoč
evrov sredstev, tako da so
upravičenci prejeli sorazmeren delež, največ upravičencev pa znesek do 500 evrov.
Podobno veliko je bilo tudi
zanimanje za razpis o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj gospodarstva, na
voljo je bilo 110 tisoč evrov,
prispelo je 140 vlog, na koncu pa sofinanciranih 109.
Zaprošenih sredstev je bilo
za 234 tisoč evrov, upravičenci so prejeli sorazmerno
nižji znesek. Največ, 49
tisoč evrov, je šlo za ukrep
spodbujanja začetnih investicij in razvoja. Največ sredstev na tem razpisu sta prejeli podjetji Niro Steel, in
sicer 14 tisoč evrov, in podjetje KOV, ki je prejelo nekaj

manj kot 13 tisoč evrov. Na
razpisu za energetsko sanacijo objektov so 50 tisoč
evrov razdelili med 65 upravičencev.
Na področju družbenih dejavnosti pa je bilo lani objavljenih deset javnih razpisov in
razdeljenih 343 tisoč evrov,
med drugim za programe
ljubiteljske kulturne dejavnosti, programe s področja
športa, sofinanciranje dela
plačila trenerjev, izobraževanje strokovnih kadrov v športu, preventivnih projektov na
področju dela z mladimi,
mladinskih projektov, mladinskega dela v društvih,
projektnega učenja za mlajše
odrasle, denarne pomoči pri
izobraževanju ter programe
socialnega varstva.
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Prihodnje leto bodo začeli obnavljati Ruardovo graščino. Lani se je v skoraj petsto let stari stavbi
zrušil del stropa.
Urša Peternel

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

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

Foto: Gorazd Kavčič

Občina Jesenice je konec julija objavila javno naročilo
za obnovo Ruardove graščine na Stari Savi na Jesenicah. Obnova stavbe, v kateri
ima prostore Gornjesavski
muzej Jesenice, je nujna,
lani se je celo podrl del stropa, stanje pa so začasno rešili tako, da so ga dodatno
podprli in s tem preprečili
nevarnost.
Kot je povedala direktorica
občinske uprave Občine Jesenice Valentina Gorišek,
naj bi objekt začeli prenavljati prihodnje leto, celovita
prenova pa naj bi po ocenah
stala kar okrog 2,5 milijona
evrov.
»Objekt je v zelo slabem stanju. Ugotovljeno je bilo, da
je problematična že statika
objekta, objekt je razpokan,
streha je dotrajana, instalacije je treba popolnoma obnoviti,« je pojasnila Goriškova. V sklopu celovite prenove naj bi tako opravili
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, obenem pa
tudi konzervatorsko-restavratorske posege. Ker je
objekt močno dotrajan, fazna obnova ne bi bila smiselna, so ocenili na Občini
Jesenice, zato je predvidena
celovita obnova. Ta bo seveda draga, ocenjena je na poltretji milijon evrov. Občina
se namerava septembra prijaviti na razpis ministrstva
za infrastrukturo za pridobi-

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

Obnova Ruardove
graščine

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Ruardova graščina je bila zgrajena leta 1538 in je ena najstarejših stavb na Jesenicah.

Po podatkih dr. Marka Mugerlija je družina
Bucelleni graščino postavila leta 1538, v letih
1766 do 1871 pa je bila stavba v rokah družine
Ruard. Zadnji lastnik je bil Viktor Ruard, ki je
stavbo leta 1871 prodal Kranjski industrijski
družbi, ki je v graščini najprej imela šolo, v njej
so poučevali nemščino, kasneje so v njej naselili
družine inženirjev Kranjske industrijske družbe,
med obema vojnama pa tudi delavske družine.
Leta 1954 se je v graščino vselil Tehniški muzej
Železarne Jesenice in odprl stalno razstavo.
Stanovalce so postopoma izselili. Danes sta v
stavbi muzej železarstva in uprava muzeja.

tev sredstev iz kohezijskega
sklada Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem
sektorju, večji delež sredstev
pa bodo morali zagotoviti iz
občinskega proračuna za
leto 2018.
V času prenove naj bi upravo muzeja preselili, prostor
naj bi začasno dobila v drugih objektih, ki jih upravlja
muzej, med drugim v Kosovi graščini.
Da je obnova Ruardove graščine res nujna, je potrdila
tudi direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič.

Za 24. september 2017 je razpisan zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju
z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper. Gorenjski glas bo v skladu z zakonom o volilni kampanji in v
skladu z uredniško politiko
predstavljal referendumsko tematiko. Uredništvo bo o novinarskih objavah odločalo samostojno.
Vsi, ki so zainteresirani za
referendum, lahko naročijo
oglasne objave, pri katerih bo
naveden naročnik, ki odgovarja za točnost in resničnost
navedb v oglasu.

V času referendumske kampanje bo Gorenjski glas v skladu z zakonom o medijih objavljal popravke in odgovore,
pri tem pa bo zavrnil njihovo
objavo vsem, ki bodo poskušali popravke in odgovore izkoristiti za prikrito referendumsko kampanjo.
Pritožbe na izvajanje teh pravil naslovite na odgovorno
urednico, pritožba mora vsebovati opis očitane kršitve,
predlog razrešitve zapleta in
naslov, kamor bo najpozneje
v dveh dneh po prejemu pritožbe poslan odgovor.
Odgovorna urednica
Marija Volčjak

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da je od petka, 18. avgusta 2017,
dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod
rubriko Javna naročila in razpisi objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2017.
Župan
Tomaž Tom Mencinger
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O ureditvi vrtičkov
Ena od občinskih svetnic je postavila vprašanje
glede možnosti ureditve dodatnih vrtičkov in
prostorov za piknike.
Urša Peternel
Na eni od sej občinskega
sveta je občinska svetnica
Edita Oštraković dala pobudo glede ureditve vrtičkov.
»Za današnji čas je vse bolj
značilno, da ljudje iščejo
stik z naravo, želijo se oskrbeti z zelenjavo ali pa samo
sproščati. Zato je tudi vrtičkarstvo postalo pomembna
prostočasna dejavnost
naših občanov. Ker pa je
vrtičkov v naši občini malo
oziroma so obstoječi vsi že
zasedeni, so občani izrazili
željo po ureditvi novih parcel ali pa vsaj ureditvi zemljišča ob vodi, kamor bi lahko namestili kakšno klop
ali pa tudi uredili večja
zemljišča za piknike,« je
dejala in predlagala Občini
Jesenice, naj za vrtičke
nameni dodatne površine.
Obenem pa je predlagala,
naj se opravi pregled trenutnih vrtov in pozove
najemnike k enotni ureditvi, saj nekateri z neurejenostjo kazijo podobo mesta.
Matej Smukavec, vodja
Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice, je
odgovoril, da razmišljanja o
ureditvi območja urejenih
vrtov na robu urbanih okolij niso nova. »Potekale so
že aktivnosti o umestitvi
vrtov na drugih, primernejših lokacijah in zaokroženih območjih, vendar občina ne razpolaga z zemljišči,
ki bi bila primerna za ureditev takšnega območja,« je
pojasnil. Poleg tega si občani želijo obdelovati vrt na
lokaciji, ki je čim bližje nji-

hovega stalnega bivališča.
Večina vrtov je tako ob večstanovanjskih stavbah. »Ko
se je osnovni namen vrtov,
to je pridelava hrane za lastne potrebe ali zgolj prostočasna dejavnost, sprevrgel v
vse kaj drugega kot prostor
za vrt (gradnja objektov,
odlagališča materiala ...),
smo območja, ki so v lasti
Občine Jesenice in primernejša za vrtičkarstvo, evidentirali in določili enotni
sistem uporabe. Pristojnost
nad urejanjem vrtov na
občinskih zemljiščih so
prevzele krajevne skupnosti, ki vsako leto z interesenti
vrtov sklenejo zakupne
pogodbe. Zakup vrta traja
eno leto, v pogodbi pa so
določene pravice in obveznosti zakupnikov. Med drugim je prepovedano postavljanje ali gradnja objektov.
Kontrolo nad spoštovanjem
določb pogodbe opravljajo
krajevne skupnosti, ki ob
nespoštovanju določb tudi
ustrezno ukrepajo (opomin, odpoved pogodbe,
ukrepanje občinskega
inšpektorata),« je pojasnil
Smukavec.
Problem pa so vrtovi na
zasebnih zemljiščih, kjer
občina nima pristojnosti
oziroma možnosti neposrednega nadzora in ukrepanja. »V takšnih primerih
smo v preteklosti pozivali
lastnike zemljišč k ustrezni
ureditvi in ukrepanju, kar
bomo nadaljevali tudi v prihodnje. O kršitvah tudi
obveščamo pristojni gradbeni inšpektorat,« je še
pojasnil Smukavec.

Inšpekcija zdaj
postavila nov rok
Okoljska inšpekcija je družbi Ekogor naložila plačilo deset tisoč evrov kazni in ji postavila nov rok za
odstranitev kupa uskladiščenih odpadkov na deponiji Mala Mežakla: trideseti september letos.
Urša Peternel
Smrad iz Centra za ravnanje
z odpadki (CERO) Mala
Mežakla se tudi med poletjem ni zmanjšal, je v juliju
opozorila krajanka Simona
Demšar s Spodnjega Plavža.
Kot je dejala, smrdi vsak dan,
ne glede na vreme. »Kup
skladiščene frakcije, ki na
svojo obdelavo čaka že od
spomladi, se je v zadnjem
mesecu komaj opazno zmanjšal! Očitno ostaja tudi problem z odvozom lahke frakcije v tujino. Po slikovnem gradivu je razvidno, da je bal
lahke frakcije vedno več! Iz
nekaterih že raste plevel, druge razpadajo. Zmanjkuje
vam samega prostora za odlaganje le teh. O zmanjšanju
emisij smradu v tem primeru
ne moremo govoriti!« je zapisala Demšarjeva.
»Vsekakor nam tovrstna situacija ni ne v ponos in ne v
korist,« odgovarjajo v družbi
Ekogor. Ker kupa uskladiščene težke frakcije niso odstranili do konca maja, jim je
okoljska inšpekcija naložila
kazen v višini deset tisoč
evrov. Obenem jim je inšpekcija določila nov rok za izvršitev odločbe, to je 30. september letos. Če tudi v tem roku
ne bodo predelali odpadkov,
bo sledila nova, višja denarna
kazen. A kot so zatrdili, bo
kup odpadkov odstranjen

pred predpisanim rokom, je
povedala Tea Ulaga iz družbe
Publikus, ki ima v lasti družbo Ekogor.
Težave pa imajo tudi z izvozom tako imenovane lahke
frakcije na sosežig v tujino.
Izvozno dovoljenje sicer že
imajo, a v cementarni v Avstriji, kamor so jih prvotno nameravali odvažati, imajo zapolnjene vse zmogljivosti. Tako
so zdaj začeli iskati druge
možnosti in po zagotovilih so
že blizu končnim dogovorom
z drugim tujim prevzemnikom, je povedala Tea Ulaga.
Da predelava odpadkov poteka
s polno paro, smo se prepričali tudi sami v torek dopoldne.

Večji problem so zdaj bale tako imenovane lahke frakcije, ki jih bodo izvozili, s tujim
prevzemnikom so blizu končnemu dogovoru. Na odvoz čaka kar deset tisoč ton bal.

Pobude občinskih svetnikov
Urša Peternel
Prevajalka iz albanščine
Občinska svetnica Marija
Mulej je predstavila pobudo
direktorice Centra za socialno delo Jesenice, da se v proračunu Občine Jesenice za
leto 2018 zagotovijo sredstva za pomoč pri sporazumevanju z Albanci. »Na
Jesenicah je osem odstotkov
tujcev, kar je daleč nad republiškim povprečjem, ki je
pet odstotkov. Velik delež
med temi tujci predstavljajo
Albanci, s katerimi se ni
mogoče pogovarjati, zato je
Center za socialno delo izvajal poskusni projekt za
pomoč pri sporazumevanju
z Albanci. V okviru programa javnih del je bila sprejeta
delavka, ki je to delo opravljala eno leto. Ker program
javnih del lahko poteka
samo leto dni, je tej delavki
pogodba potekla in od
decembra 2016 dalje tega

dela nihče ne opravlja. Delavka je nudila pomoč v devetih javnih ustanovah (vrtec,
šole, bolnišnica ...) in kasnejša ocena, ki je bila napravljena v teh ustanovah s
pomočjo anket, je pokazala,
da so bila pričakovanja nad
povprečjem ter da je ta
pomoč zelo dragocena in
nepogrešljiva,« je dejala
Mulejeva in izrazila upanje,
da se bodo ta sredstva, ki so
ocenjena na okoli 14.500
evrov, predvidela v proračunu občine za prihodnje leto.
Odgovor je pripravila direktorica občinske uprave
Valentina Gorišek. »S situacijo je seznanjena tudi Občina Jesenice, ki je program
javnih del v letu 2016 tudi
sofinancirala. V sodelovanju
z direktorico CSD Jesenice
je Občina Jesenice že v času
izvajanja programa javnih
del začela z raziskovanjem
različnih možnosti zagotovitve izvajanja (ter sofinanciranja) tega programa tudi iz

drugih virov (tudi na ravni
regije). Pobudo je obravnaval tudi Odbor za družbene
dejavnosti na svoji 18. redni
seji dne 10. maja 2017 ter
sprejel naslednji sklep:
Odbor za družbene dejavnosti podpira pobudo Centra
za socialno delo Jesenice, da
se v proračunu Občine Jesenice za leto 2018 zagotovijo
finančna sredstva za pomoč
pri sporazumevanju z
Albanci. Pobuda se bo obravnavala v okviru priprave
predloga proračuna za leto
2018.«

Pasji iztrebki
Občinski svetnik Žiga Pretnar je prosil, da se poostri
kontrola nad sprehajalci
psov glede pobiranja pasjih
iztrebkov. Obenem je predlagal tudi strožji nadzor nad
kupi kosovnih odpadkov.
Čeprav na Jesenicah velja
občanom prijazen sistem,
po katerem morajo oddati
zgolj dopisnico oziroma

Stanje v CERO Mala Mežakla v torek dopoldne: šest
zaposlenih dela s polno paro, tedensko predelajo okrog
štiristo ton uskladiščenih odpadkov, v kupu naj bi jih bilo
še manj kot dva tisoč ton. Do konca septembra bo kup
saniran, zagotavljajo.

naročilnico za brezplačen
odvoz podjetju JEKO, kosovne odpadke pa lahko tudi
brezplačno pripeljejo v zbirni center, pa jih nekateri
odložijo kar na ekološke otoke. Zato je občina zelo neurejena, na nekaterih območjih so nastala prava mala in
večja, skoraj že divja odlagališča, za katera pa ne moremo kriviti javnega podjetja,
temveč občanke in občane,
je dejal Pretnar.
Boštjan Omerzel, vodja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice, je
odgovoril, da občinsko
redarstvo predlagane nadzore vključuje v redno delo.
»V zadnjem obdobju se
nadzor opravlja na podlagi
prijav občanov in s preverjanjem posedovanja pribora
za pobiranje pasjih iztrebkov pri vodnikih psov.
Učinkovit usmerjen nadzor
na podlagi splošnih opisov
oziroma prijav je zahteven.
Prejetih prijav občanov, na

katerih tudi temelji ocena
teže težave, je malo in prosimo občane, da če težavo
zaznajo, jo tudi sproti prijavijo. Na neurejenost področja sistema odvozov kosovnih odpadkov medobčinski
inšpektorat in redarstvo
(MIR) opozarja že dalj časa
in je bil tudi pobudnik za
sestanek pristojnih na področju odvoza odpadkov.
Občinska uprava je organizirala sestanek, kjer je bil
dogovorjen način sodelovanja in obveščanja med podjetjem JEKO in MIR, dodatnih aktivnostih za obveščanje in ozaveščanje občanov
ter prilagoditve dela javnega podjetja za boljšo dostopnost in odzivnost pri prevzemu odpadkov,« je pojasnil Omerzel.

V občini več kot dvesto
prenočišč
Občinski svetnik Žiga Pretnar je na eni od prejšnjih
sej občinskega sveta postavil vprašanje, koliko prenočitvenih zmogljivosti je v
jeseniški občini. Nena Koljanin iz Turistično informacijskega centra (TIC)

Jesenice je pripravila seznam ponudnikov namestitvenih zmogljivosti, iz katerega izhaja, da je v občini
okrog 230 prenočišč, razpršenih v različne objekte, od
planinskih koč do apartmajev. Tako imajo v Kmečkem
turizmu Betel v turističnih
sobah 16 ležišč, v Apartmaju Tarman v Planini pod
Golico dvanajst, v Alpski
koči Blanford osem, v Guest
House Prihodi pa štiri ležišča. Na Jesenicah je v Klubu
Zlata ribica 12 ležišč v apartmajih, v Guest House Jesenice sedem, v Studiu Ta5ek
štiri, v Studiu Jesenice dve, v
Apartmaju Nani devet, v
Apartmaju Ejga pa dve. V
Apartmaju AS na Hrušici
ponujajo tri ležišča, Pod
skalco na Kočni pa štiri.
Poleg tega je v Koči na Golici skupaj 45 ležišč v sobah
in na skupnih ležiščih, v
Domu Pristava 39 ležišč v
sobah, v CŠOD Trilobit pa
58 ležišč v sobah. V občini
pa deluje tudi Camping
Perun, kjer je v Brunarici
Perun šest ležišč, v kampu
je prostora tudi za petdeset
avtodomov.
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Krajevna skupnost

Slovesno na Zakopu
Več kot sto petdeset ljudi, med njimi tudi okoli petdeset pohodnikov, se je poklonilo spominu na
dogodke pred šestinsedemdesetimi leti, ko so v boju proti okupatorju na Mežakli padle prve žrtve.
Andraž Sodja
Drugi konec tedna v avgustu
svoj krajevni praznik praznuje Krajevna skupnost
Podmežala. Tradicionalno
se krajani zberejo na Zakopu na Mežakli, kjer s kulturnim programom in druženjem počastijo spomin na
dogodke iz obdobja druge
svetovne vojne, prve borce
in prve žrtve na Mežakli,
obiščejo pa tudi partizansko
bolnišnico, ki je bila lani
zgledno prenovljena. Letos
se je 12. avgusta na Zakopu
zbralo več kot 150 krajanov,
med njimi tudi okoli petdeset pohodnikov, ki nadaljujejo tradicijo pohodov na
Zakop, ki je stara že 36 let.
Zbrane je nagovoril predsednik sveta Krajevne skupnosti Podmežakla Aljoša Ulčar, ki je poudaril pomen
druženja krajanov in ohranjanja spomina na dogodke
iz časov druge svetovne vojne, še zlasti v današnjih časih, ko je v porastu nestrpnost, ter druženja s sosedi
in prijatelji, ki se pogosto
niti ne poznajo več, v zavetju

Na Zakopu na Mežakli s kulturnim programom in druženjem počastijo spomin na
dogodke iz druge svetovne vojne.
tihih gozdov Mežakle. Tudi
podžupanja Vera Pintar je
poudarila pomen srečanja,
predsednik krajevnega združenja borcev za vrednote
NOB Podmežakla Aleksander Jernejc pa je spomnil na
nekaj dogodkov iz časa boja
proti okupatorju, požig lovskega doma na Zakopu in

gradnjo partizanske bolnice
iz ostankov. Vsi trije govorci
so enotno poudarili pomen
vrednot boja proti silam nacizma in fašizma, poguma
in srčnosti ter ohranjanja
spomina na tragedije vojne,
saj le z ohranjanjem spomina zagotavljamo, da se takšni dogodki ne bodo pono-

vili. Krajevna skupnost je
tradicionalno poskrbela tudi
za hrano in brezplačen avtobusni prevoz, ki predvsem
starejšim krajanom omogoča, da se lahko udeležijo prireditve. Letos se je z avtobusom na Mežaklo odpravilo
več kot šestdeset krajank in
krajanov.

Ne morem si kaj, da v teh vročih dneh, ko se vsi skrivamo
pred soncem, ne bi na tem
mestu zapisal pohvale zaposlenim v javnem podjetju
JEKO. Včasih kar malce spregledamo, kako zelo urejene in
čiste površine imamo v našem
mestu. Slednje zahtevajo stalno skrb ter redno vzdrževanje, ki ga prizadevno izvajajo
delavci omenjenega podjetja.
Srečaš jih lahko v vsakem
delu dneva, na vseh lokacijah. Če ne vzdržujejo zelenih
površin in nasaditev pa odvažajo smeti, čistijo posledice
neurij, pobirajo malomarno
odvržene smeti, praznijo koše
za odpadke ... Skratka skrbijo, da vsi mi živimo v urejenem življenjskem okolju.
Pa da ne pozabimo, to počnejo tudi ta trenutek, ko vsi bežimo v senco, prav tako pa
tudi v zimskem mrazu, ko se
grejemo ob toplih pečeh.
Naj dobro in prizadevno delo
nikoli ne ostane neopaženo.
Hvala vam.
Robert Sušanj,
Koroška Bela

Preko zelenih trat,
čez plodna polja
je zaplesala smrt.
Na oknu rdeča roža je zvenela
narava vsa je onemela.
Tam gori za vasjo
sovražne strojnice pojo.
Nemo ugašajo oči ...
Med svetlo, nežno se zelenje
razlile mlake so krvi.
Nad njimi smrek šepet otožno
šteje: štirideset in pet!
Nekje je v srca segel krik –
moj sin, moj mož, moj brat.
Krvavo spušča sonce se
v zapad.
Večerni veter veje čez dobrave
molitev tiho čez grobove
ustreljenih talcev šepeta.
Še najstnica sem bila tistega
daljnega leta 1942, ko sem pisala to pesem. Čeprav se ti časi
odmikajo v zgodovino, se vračajo kot spomin in morda –
opomin. Spomenik na Belem
polju ostaja nema priča.
Le nekaj tednov pred tem so s
Hrušice odgnali 54 družin, moške, fante pa tudi nekaj žena v
begunjske zapore. Sosed, komaj
16-letni Ludvik Markizeti, je
prinesel kletko s kanarčki: »Jesti jim dajte, če boste preživeli
...« je prosil s solznimi očmi.
Tudi on je bil med talci.
Mila Ivanovič, Jesenice

Svet Krajevne skupnosti Blejska Dobrava v sodelovanju z
društvi iz kraja organizira sklop prireditev ob krajevnem prazniku. V petek, 25. avgusta, se bo ob 18. uri začel nogometni
turnir na Lipcah. V soboto, 26. avgusta, bo ob 8. uri začetek
pohoda na Obranco; ob 9. uri bo sledil balinarski turnir na
balinišču gostilne Pri Jurču; ob 18.30 uri pa bo bodo položili vence na spominska obeležja. V nedeljo, 27. avgusta, pripravljajo ob 13. uri pohod v Vintgar do slapa Šum (izpred
krajevne skupnosti in krožno nazaj); ob 14.30 se bo začel tek
za otroke, stare do 14 let, s startom in ciljem pri avtobusni
postaji na Blejski Dobravi. Ob 18. uri pa se bo začel kulturni
program ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanja, dogodek bo potekal v vaškem jedru Blejske Dobrave. V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in pevci. Po kulturnem programu bo sledil
Večer na vasi.

Ohranjajo spomin na ustreljene talce
Sopranistka Janja Hvala ob spremljavi harmonikarja Jerneja Valanta

Ogled potoka Bela na Koroški Beli
V zvezi s problematiko pobočnih masnih premikov v
zaledju Koroške Bele in sprejetimi sklepi s sestanka s
predstavniki civilne iniciative, ki je dne 21. 6. 2017 potekal v prostorih Občine Jesenice, je bil dne 27. 7. 2017 opravljen ogled potoka Bela skozi
naselje Koroška Bela, in sicer
od gasilskega doma na Koroški Beli do sotočja Čikle in
Urbasa. Ogleda so se udeležili predstavnik koncesionarja
za vzdrževanje vodotokov
podjetje VGP, d. d., Kranj,
predstavnik Civilne iniciative
Plazovi nad Koroško Belo in

Pohvala
podjetju JEKO

Ob obletnici
streljanja talcev

Krajevni praznik na Blejski Dobravi

Praznik na Planini
pod Golico
Na Planini pod Golico vsako
leto v avgustu praznujejo
krajevni praznik. Spomnijo
se dogodka iz daljne preteklosti, ko je bil leta 1381 izdan Ortenburški red za rudarje v tem kraju. Za uvod v
praznovanje je bila v petek,
18. avgusta, v cerkvi sv. Križa sveta maša za krajane,
sledil je koncert sopranistke
Janje Hvala. Ob spremljavi
Jerneja Valanta s klavirsko
harmoniko je navdušila občinstvo z izborom lepih slovenskih pesmi različnih zvrsti. Program je povezoval
Bojan Pogačnik. Praznovanje bodo zaokrožili 9. septembra z Večerom na vasi.

Prejeli smo

predstavniki Občine Jesenice. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da je v strugi potoka
Bela razmeroma malo plavin, ki bi jih bilo treba odstraniti, je pa treba odstraniti
obrežno vegetacijo, predvsem drevje, ki raste v sami
strugi potoka, ter nedovoljene posege (črne gradnje), ki
potencialno onemogočajo
pretočnost potoka Bela in s
tem ogrožajo varnost ljudi in
njihovega premoženja. Zadrževalne in ustalitvene pregrade so v dobrem stanju, več
podslapij pa je poškodovanih
in jih bi bilo treba popraviti.

Predstavniki podjetja VGP,
d. d., Kranj bodo še v letošnjem letu pripravil program sanacije struge Bele
skozi naselje Bela, ki bo
podlaga za posege v strugo
v prihodnjih letih. V omenjenem podjetju bodo prav
tako letos izdelali idejno zasnovo za dodatno zadrževalno pregrado nad Koroško Belo, ki bo zadrževala
material, ki se sproža na
pobočnih premikih v zaledju Koroške Bele in ga potok
Bela v obliki plavin transportira po strugi. Ko bosta
program in idejna zasnova

izdelana, bo Občina Jesenice organizirala predstavitev
projektov krajanom Koroške Bele, kjer se bo krajane
seznanilo s predvidenimi
ukrepi ter ukrepi, ki jih lahko izvedejo sami in s katerimi lahko zmanjšajo ogroženost pred negativnimi vplivi delovanja vod.
Občina Jesenice in VGP, d. d.,
Kranj bosta tudi v prihodnje
spremljala razmere v potoku Bela in v zaledju Koroške
Bele ter o tem obveščala pristojne državne službe in
krajane Koroške Bele.
Občina Jesenice

Prebivalci Hrušice so se 27. julija zbrali pri spomeniku na
Belem polju, kjer so počastili spomin na 45 ustreljenih talcev, 42 izgnanih družin in vse žrtve druge svetovne vojne. V
imenu krajevne borčevske organizacije je zbranim o tragičnem dogodku pred 75 leti in narodnoosvobodilnem boju
spregovoril Boris Bregant. V kulturnem programu je nastopil Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. Francka Leskovar in Marinka Čebulj sta prebrali svoje pesmi, voditelj slovesnosti pa je prebral tudi pesem Helence Grzetič, ki se
dogodka ni mogla udeležiti.
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Kultura

Smeh na več načinov
Od četrtega do dvaindvajsetega septembra je še mogoče vpisati gledališki in glasbeni abonma
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Direktorica Branka Smole obljublja bogato »ozimnico za dušo«.
Urša Peternel

Lepote Norveške
Prvega septembra bodo v Kulturnem domu Viktorja Gregorača
na Slovenskem Javorniku odprli razstavo fotografij Sandija
Novaka z naslovom Lepote Norveške. Novak je član Fotografskega društva Jesenice, mojster fotografije Fotografske zveze
Slovenije, v tujini pa je prejel naziv EFIAP – odličnik Mednarodne fotografske zveze. Razstava bo odprta do 21. septembra.

Likovna razstava v salonu Dolik
Danes, v petek, ob 18. uri v Razstavnem salonu Dolik odpirajo razstavo slik akademskega slikarja Darka Slavca. Na
ogled bodo slike iz cikla Deus, in sicer do 19. septembra.

Cena knjiga je

21,90
EUR

+ poštnina

»V ''kozarec'' z nalepko Gledališki abonma je za leto
2017/2018 vloženih kar 17
predstav, med njimi štiri gostujoče, tri domače produkcije
in pa predstave dveh gledaliških projektov: Čufarjevih dni
in Čufarjevega maratona.
Vložena vsebina ponuja
smeh na več načinov: komedijo, glasbeno komedijo,
monokomedijo, romantično
komedijo in grotesko, med
domačimi uprizoritvami pa
romantično komedijo, muzikal, dramo in recital. Seveda
pa je vsebina obeh Čufarjevih
projektov za zdaj še neznanka
in prinaša svojevrstno začimbo celoletnemu gledališkemu
dogajanju, odvisno od prijav
in izbora. ''Proizvajalci'' letošnjega gledališkega abonmaja
so – poleg domače produkcije
in koprodukcije – SNG Drama Ljubljana in Maribor,
Mestno gledališče Ptuj in
Valič teater.«
Takole opisuje letošnji abonma ali »ozimnico za dušo«,
kot ji pravi, Branka Smole,
direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Abonma
je še mogoče vpisati, in sicer
od 4. do 22. septembra.

www.gorenjskiglas.si

Glasbeni abonma

100 hitrih in preprostih receptov,
s katerimi boste navdušili svoje goste.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

lc
Mirjam Gri

V sklopu glasbenega abonmaja se gledalci lahko nadejajo osmih raznolikih glasbenih dogodkov. Na programu
bodo balet Dama s kamelijami v izvedbi Društva baletnih
umetnikov, celovečerni koncert ženskega pevskega zbora

Branka Smole, direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice / Foto: Tina Dokl
Carmen Manet pod vodstvom
Primoža Kerštanja (zbor je bil
nedavno izbran za evrovizijski zbor leta), celovečerni
koncert Igre ritma v izvedbi
Dua Accellorandom, ki ga
sestavljata mladi glasbenici
Neža Torkar in Romana Šimbera. Nekaj posebnega bo klavirska izvedba Fantoma iz
opere v izvedbi skupine
Čudoviti um, ki jo sestavljajo
štirje fantje z motnjo avtističnega spektra. V predstavi
igrajo klavir štiriročno, zgodbo pa pripoveduje igralec
Gaber Trseglav. Skupina
deluje pod okriljem Kulturnega društva Do Re Mi. V sklopu glasbenega abonmaja bo
na sporedu tudi celovečerni
koncert Big Banda Bled pod
vodstvom dirigenta Primoža
Grašiča s pevcema Ivo Stanič
in Davidom Matičijem, pose-

bna poslastica bo večer šansonov Svetlane Makarovič z
gosti z naslovom Kdor gleda
ljudi skozi mačje oči, manjkal
pa ne bo niti tradicionalni
pomladni koncert Pihalnega
orkestra Jesenice - Kranjska
Gora.

Gledališki abonma
V sklop gledališkega abonmaja pa so uvrstili festival ljubiteljskih gledališč Čufarjevi
dnevi (s šestimi do osmimi
predstavami), srečanje sosednjih odrov Čufarjev maraton
(s tremi do petimi predstavami), poleg domače produkcije
in koprodukcije pa v goste
prihajajo SNG Drama Ljubljana in Maribor, Mestno gledališče Ptuj in Valič teater.
Mestno gledališče Ptuj se bo
predstavilo s komedijo Cucki,

Ognjeniki skozi objektiv
Lokalno pridelana hrana
je temelj zdravega prehranjevanja, predvsem
so živila pridelana
naravi prijazno, bolj
polnega okusa in tudi
nasitna. Kako pestre
in zanimive obroke
lahko pripravimo z
zelenjavo, kot glavno
sestavino, vam
ponujamo v novi
knjigi z recepti za:
25 domiselnih
zajtrkov, 25
osvežilnih solat,
30 različnih juh,
15 zanimivih
enolončnic, 40
samostojnih jedi
ter 25 sladic.

V Foto galeriji Mercator centra Vinko Lavtižar razstavlja fotografije ognjenikov.
Janko Rabič
Član Fotokluba Jesenice
Vinko Lavtižar je za svojo
44. samostojno razstavo v
Foto galeriji Mercator centra
Jesenice izbral zanimivo
temo. To so ognjeniki, skrivnostni čudež narave. So

nepredvidljivi, na zunanjih
površinah jih lahko vidimo
kot produkt mogočnih notranjskih zemeljskih sil. Vinko je čudovite fotografije
ognjenikov posnel na svojih
popotovanjih v Italiji, Grčiji
in Španiji. Na odprtju je
avtorja predstavil predsed-

nik Fotokluba Jesenice
Andrej Maver. Vinko Lavtižar je član kluba od leta
1996. Uspešno sodeluje na
domačih in mednarodnih
razstavah, pridobil si je več
uglednih fotografskih nazivov tako doma kot tudi v
okviru mednarodne foto-

Cena knjige je
Z

KMEČK
ALOŽBA

I GLAS

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

sledila bo glasbena komedija
SNG Drama Maribor Glorious!, Monokomedija Valič
Teatra Zapornik št. 3.2.3., groteska Demokracija SNG Drama Ljubljana. Domači gledališčniki bodo ponudili nekaj
predstav v koprodukciji, in
sicer GTČ Jesenice in Šentjakobsko gledališče Ljubljana
pripravljata romantično
komedijo Petelinji zajtrk, v
sodelovanju z Dovškim
odrom dramo Franceta Voge
Slovenec za vse večne čase, za
sodelovanje v koprodukciji pa
se dogovarjajo tudi z Jeseničanom Jernejem Kusterlom.
Vsako drugo nedeljo od 1.
oktobra do 18. marca 2018
pa bo potekala Matineja za
otroke, zvrstilo se bo trinajst
matinej, na zadnji bo tradicionalno nastopil čarovnik
Brane.

50
12
EUR
+ p o št n in a

Ognjenik / Foto: Vinko Lavtižar

Vinko Lavtižar

grafske zveze in ameriške
fotografske zveze. Razstavo
je odprl župan Jesenic
Tomaž Tom Mencinger. Za
popestritev je poskrbel mladi harmonikar Luka Planinšek z Blejske Dobrave. Razstava bo na ogled do 13. septembra

7

Jeseniške novice, petek, 25. avgusta 2017

Šport

Prihodnost je svetla

Šport za vse
na Hrušici

Nika Zupančiča bo na trenerski klopi HDD SIJ Acroni Jesenice zamenjal devetintridesetletni
Radovljičan Gaber Glavič, ki bo prvič samostojno vodil člansko ekipo.
Matjaž Klemenc
Za začetek pojdiva na lansko
sezono, ko ste z jeseniško selekcijo U20 v mladinski ligi
Ebel pokleknili šele v finalu.
Pred sezono nismo vedeli, v
kaj se podajamo, kaj sploh
lahko pričakujemo. Težko je
govoriti o nekih pričakovanjih, če sploh ne poznaš
ekip. Ob tem je bila naša ekipa v poprečju tri leta mlajša
od izhodnega letnika (igrajo
lahko stari 20 let in manj, o.
p.). Tri leta v članski kategoriji veliko pomeni, kar se tiče
izkušenj. Če upoštevamo še
fizično moč, se razlika še poveča. Sam zagovarjam filozofijo, da je za te fante najbolj
pomembno, da so dobro fizično pripravljeni. To so tista
leta, ko se razvije moč. Skozi
sezono smo šli iz tekme v
tekmo. Vsaka zmaga nam je
samo povečala samozavest.
V decembru smo šli v Budejovice in odigrali dve tekmi z
močnima ekipama U20 z
vrha Češke lige. Mi smo igrali brez fantov letnik 1997.
Res je, da smo visoko izgubili, a se iz teh dveh tekem veliko naučili in se dvignili za
dvajset do trideset odstotkov.
Že pred enim letom sem jih
opozarjal na pomembne elemente hokejske igre in tam
so v živo začutili, kaj jim govorim. Na koncu smo prišli v
ligi EBYSL v finale, za katerega vemo, kako se je končal.
Ko je prišla ponudba članske ekipe Jesenic, je bila odločitev težka?
Nekaj časa smo se usklajevali. Po drugi strani sem vedel, kaj ti mladi fantje, ki
bodo od letošnje sezone
igrali višji nivo, lahko dosežejo. Vedel sem, da bo treba
člansko ekipo prenoviti. Podobno kot pred lansko sezono težko govorim o nekih
ciljih. Prepričan pa sem, da
je s temi fanti in tistimi, ki
so v članski ekipi že igrali,
prihodnost svetla.

Drugega septembra bo na Hrušici velika športnozabavna prireditev.

gledalce. To, da je Olimpija
z nami v isti ligi, je samo velik plus za slovenski hokej.
Upajmo, da se bo posledično zanimanje dvignilo tudi
pri sponzorjih.

Andraž Sodja
Kulturno-športno društvo
Hrušica bo v soboto, drugega septembra, na športnem
igrišču na Placu na Hrušici
pripravilo prireditev Šport
za vse. Kot pojasnjujejo organizatorji, je prireditev namenjena odprtju novega
večnamenskega igrišča na
Placu, ki ga bodo predali
vsem ljubiteljem športa,
tako aktivnim športnikom
kot rekreativcem.
Prireditev pa bo imela še posebno noto, in sicer promocijo športa invalidov. Tako
bo eden glavnih namenov
predstaviti šport invalidov,
podpreti športnike invalide
in dokazati, da je vsak športni objekt namenjen tudi
športom invalidov. Tako
bodo tudi organizirali športni del prireditve – da bo
vključeno sodelovanje vseh,
od aktivnih športnikov, rekreativcev, ljubiteljev športa
in športnikov invalidov.
Poseben namen prireditve
pa je tudi podpora domačemu športnemu junaku,
športniku invalidu Jerneju
Slivniku, ki s septembrom
začenja paraolimpijsko sezono, v pretekli sezoni je namreč dosegel parolimpijsko
normo in bo kot edini Slovenec zastopal barve Slovenije
na zimskih paraolimpijskih
igrah marca 2018 v Južni
Koreji, kar je izjemen športni dosežek. Na prireditvi

Prej ste že omenili mlade
igralce, ki ste jih trenirali že
v lanski sezoni. Kako ste zadovoljni z njihovim odzivom med člani?
Oni vedo, kaj od njih hočem, po drugi strani jaz
vem, kaj bom od njih dobil,
kako se v določeni situaciji
odzovejo. Če gledam samo
zadnji dve leti, je za njimi
veliko težkih odločilnih tekem. Vem pa, da bo treba
biti z njimi tudi potrpežljiv.

Gaber Glavič, novi trener HDD SIJ Acroni Jesenice
So fantje prišli na začetek
priprav v dobri kondiciji?
Devet fantov, ki so igrali pod
mojim vodstvom v lanski sezoni, dobro ve, kakšni so
moji kriteriji. Za druge ne
morem reči, da niso prišli
pripravljeni, a bomo vsi skupaj nivo še močno dvignili.
S tem se bomo ukvarjali še
do konca priprav in tudi
med tekmovanji.
Kaj ste videli v prvih treh
pripravljalnih tekmah?
Na pripravljalne tekme gledam z drugega vidika kot
gledalci. S prvima dvema
tekmama, s KAC 2 doma in
Brunicom v gosteh sem zadovoljen. Z Brunicom, ki ga
nekateri imajo za favorita v
ligi, smo na koncu izgubili,
a bili povsem enakovredni
oz. celo boljši nasprotnik.
Na drugi tekmi s KAC 2 v
Celovcu sem nekaj izkušenih igralcev pustil doma. Ta
tekma me ni navdušila. Ni
bilo razmišljanja in predvsem je bilo premalo drsa-

nja. Mene na teh pripravljalnih tekmah zanima tudi,
kako reagirajo po dolgi poti.
Najmanj koristnega izvlečeš
s tekem, ko je vse v redu. Poraz na prijateljskih tekmah
je treba s pomočjo video
analiz obrniti v pravo smer.
Uradno sezono začnete s
slovenskim pokalom v Celju
od 7. do 10. septembra. Ob
ligi AHL boste igrali še celotno državno prvenstvo. Je
dovolj igralcev za ta tri tekmovanja?
Imamo veliko bazo igralcev, kar me zelo veseli, saj
to pomeni zdravo konkurenco za igralna mesta. Po
eni strani mlajši pritiskajo
na starejše, ti pa mlajšim
pomagajo z izkušnjami. S
številom igralcev, ki jih
imamo, v državnem prvenstvu, kar se tiče utrujenosti,
ne bi smelo biti težav.
V AHL bo tudi Olimpija,
večni magnet za občinstvo.
Šport se v prvi vrsti igra za

Na za mnoge najpomembnejše mesto v ekipi, vratarsko pozicijo, ste za prvega
vratarja izbrali tujca, Kanadčana Clarka Saundersa. Za
kakšnega vratarja gre?
To je bilo prvo vprašanje, s
katerim sem se soočil, ko
sem ekipo prevzel. Točno
sem vedel, kakšen profil vratarja potrebujemo. Prvi vtisi
po vseh informacijah in video materialih ter videnem v
živo so pozitivni. Za končno
oceno bo treba še nekaj časa.
Kako je z vašo funkcijo v
HD Jesenice in v reprezentanci?
Ostajam na obeh funkcijah
še naprej. Čakajo nas olimpijske igre. Dotlej je še kar
nekaj časa, a s tem vprašanjem se bo treba čim prej
soočiti. Potrebna bo dobra
komunikacija s trenerji v
različnih selekcijah. Trenerski štab je dobro postavljen
in verjamem, da bomo tudi
ta problem ugodno rešili.

bodo tudi zbirali sredstva za
povečano število Jernejevih
treningov pred nastopom na
paraolimpijskih igrah.
V KŠD Hrušica so prepričani, da lahko v prihodnosti
tudi njegovo ime z velikimi
črkami zapišemo ob bok
znanih športnih imen, ki so
Jesenice in Hrušico ponesla
v svet. S podporo in promocijo športnikov invalidov pa
želijo pokazati, da ovir ni, da
šport premaga vse in je vedno, povsod in vsakomur na
razpolago kot dodana vrednost in kvaliteta življenja.
V prihodnosti načrtujejo
nadgradnjo projekta v smeri
športnega turizma, saj so
prepričani, da rojstni kraj
odličnih slovenskih športnikov sodi na zemljevid športnega turizma.
Na prireditvi bodo pripravili
vrsto športnih aktivnosti –
nogometni turnir, turnir v
in-line hokeju, košarkarski
turnir trojk, balinarsko tekmovanje. Osrednji dogodek
pa so pripravili v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskim komitejem. Na njem
se bodo predstavili športniki
invalidi, tudi nekdanji paraolimpijci, ki bodo svoje veščine pokazali obiskovalcem
in jim omogočili, da se tudi
sami preizkusijo v športih
invalidov. Zvečer pa bo za
zabavo skrbela skupina
Rock'n'Band. Potekala bo
tudi animacija za otroke.

Kulturno športno društvo Hrušica

ŠPORT ZA VSE
HRUŠICA, 2.9.2017
ŠPORTNO IGRIŠČE “PLAC”

Imate že pomočnika trenerja v članski ekipi HDD SIJ
Acroni Jesenice?
To vprašanje bo treba še rešiti. Na tekmah mi za zdaj
pomaga Aleš Sodja, s katerim sva sodelovala že v U20.

13:00
13:00
16:00
18:00

ŠPORTNE IGRE
ANIMACIJA ZA OTROKE*
ŠPORT INVALIDOV - ZŠIS-POK
OTVORITEV NOVEGA
ŠPORTNEGA OBJEKTA
18:30 - PREDSTAVITEV SMUČARJA
IN
INVALIDA
JERNEJA SLIVNIKA
19:30 - VESELICA Z ANSAMBLOM

Žiga Samar v madridski Real

-

Matjaž Klemenc
Kdor samo bežno spremlja
košarkarsko dogajanje, dobro ve za letošnje odlične
igre Luke Dončiča za člansko ekipo madridskega Reala. V špansko prestolnico se
selita še dva mlada slovenska košarkarja. Prvi je podpisal Dan Duščak. Za naše
okolje je bolj zanimiv podpis perspektivnega 16-letnega in 191 centimetrov visokega Jeseničana Žige Sa-

marja, ki bo v Madridu nastopal za mladinsko in drugo ekipo Reala. Podpisal je
triletno pogodbo. Za njim je
uspešna, a naporna sezona.
S kadetsko ekipo Uniona
Olimpije je postal državni
prvak, z mladinsko ekipo pa
je uspešno nastopal v državnem prvenstvu in evroligaški konkurenci. V lanski sezoni je prvič nastopil tudi v
članski konkurenci za svoj
matični klub ENOS Jesenice. Ob koncu sezone pa je

skupaj z drugim »jeseničanom« Majem Dušaničem
nastopil na kadetskem
evropskem prvenstvu U16 v
Črni gori, kjer je slovenska
reprezentanca ob obilici
smole s petimi zmagami in
dvema porazoma osvojila
deseto mesto.
»Vsak otrok, ki se ukvarja s
športom, sanja, da bo nekoč
igral v velikem klubu. V velik
klub lahko prideš samo s trdim delom, velikim odrekanjem, željo in talentom. Po-

nosen sem, da je Žigu to
uspelo in se v Madrid seli za
naslednja tri leta. To zanj ne
pomeni samo športnega,
ampak tudi velik osebni razvoj. Hkrati pa je to potrdilo
za domači košarkarski klub
KK Jesenice, da dela dobro.
V soboto je končal z evropskim prvenstvom v Črni
gori. Počitka je bilo sila malo,
saj pojutrišnjem že leti v Madrid,« je Žigov prestop ocenil
njegov oče Primož Samar.
Srečno Žiga!

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO HRUŠICA, HRUŠICA 55 A, HRUŠICA

Šestnajstletni Jeseničan Žiga Samar bo v Madridu nastopal za mladinsko in drugo ekipo Reala.
*Animacija za otroke
– Vesele pande
– Magic Brane
– napihljiva igrala
– poslikave obrazov

VABLJENI
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Zanimivosti

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Brezplačni tečaj
curlinga
Urša Peternel
Curling klub Jesenice jutri,
v soboto, med 9. in 12. uro v
Športni dvorani Podmežakla pripravlja brezplačni
tečaj curlinga. Prijave niso
potrebne, prav tako bodo v
klubu poskrbeli za opremo.
Kot so sporočili iz kluba,
želijo v svoje vrste privabiti
nove člane, zlasti mlajše.
Igralke in igralci kluba sicer
začenjajo novo sezono, od
katere pričakujejo zelo veliko. Po lanskih uspehih članic in članov, osvojenem
prvem mestu na mednarodnem turnirju v Traunu v
Avstriji, uspehih mladincev,
ki so bili tretji na Olimpijskem festivalu mladih v
Turčiji in peti na mladinskem svetovnem prvenstvu

skupine B na Švedskem, ter
mladink, ki so uspešno nastopile na mladinskem svetovnem prvenstvu skupine
B, letos ničesar ne nameravajo prepustiti naključju.
Pred kratkim se je z mladinskega kampa na Nizozemskem vrnila druga mladinska ekipa, ekipa Polarnih
medvedov. Poleg udeležbe
na številnih mednarodnih
turnirjih, prvi bo že v začetku septembra v Kitzbühelu,
bodo mladinci nastopili na
članskem evropskem prvenstvu skupine B in na mladinskem svetovnem prvenstvu, mladinke pa na mladinskem svetovnem prvenstvu
na Finskem. Seniorska ekipa pa bo Slovenijo zastopala
na seniorskem svetovnem
prvenstvu v Ostersundu.

Jeseniški hokejski večer
Pred uradnim začetkom sezone 2017/2018 v HDD SIJ Acroni
Jesenice pripravljajo Jeseniški hokejski večer, ki bo v petek, 1.
septembra. Javnosti bodo predstavili moštvo, novega glavnega trenerja, kapetana ekipe, delovanje društva ter pričakovanja
in cilje kluba v novi sezoni. Pred Dvorano Podmežakla pa bo
sledila Hokejska noč: družabni večer s hokejisti, novinarji in
navijači. Za dobro vzdušje bo poskrbela skupina Victory, na
odru se bo navijačem predstavila celotna ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice, navijači se bodo s hokejisti lahko tudi fotografirali.

Vrtec Jesenice bo prvega septembra na novo začelo obiskovati približno dvesto štirideset otrok.
Sprejeti so bili vsi, ki so bili vpisani na rednem vpisu. Izvajali bodo le dnevni program.
Urša Peternel
Koliko otrok je na novo vpisanih v Vrtec Jesenice in ali
ste lahko sprejeli vse vpisane otroke?
»Na novo vpisanih otrok za
vrtčevsko leto 2017/2018 je
okoli 240. Sprejeti pa so bili
vsi otroci, ki so bili vpisani
na rednem vpisu.«
Kateri programi bodo odprti
– dnevni, poldnevni? Kako
bo z izmeničnim programom?
»Staršem smo na rednem
vpisu ponudili dnevni, poldnevni in izmenični program. Glede na izkazane
potrebe staršev pa bomo
izvajali le dnevni program.«
Koliko otrok bo sicer obiskovalo Vrtec Jesenice?
»V letošnjem vrtčevskem
letu naj bi vrtec obiskovalo
670 otrok.«
Poletne počitnice so običajno tudi obdobje prenov. Ste
v vrtčevskih stavbah poleti
opravili kakšna večja vzdrževalna dela?
»Obnovljen je bil del strehe na
Cesti Cirila Tavčarja 21. V tej
enoti bomo v petih igralnicah
zamenjali talne obloge. Obnavljamo tudi kuhinjo na Blejski

Vanja Kramar, vršilka dolžnosti ravnateljice Vrtca Jesenice (mandat ravnateljice nastopi
1. septembra) / Foto: Gorazd Kavčič
Dobravi. V bližnji prihodnosti
pa sledi obnova kuhinje še v
dveh enotah. V vseh enotah pa
bomo zamenjali tudi mivko v
peskovnikih.«
Kaj bi pred začetkom novega
šolskega leta položili na srce
staršem tistih otrok, ki bodo
jeseni prvič prišli v vrtec?
»Pred vrati je novo vrtčevsko
leto 2017/2018, ki prinaša

V četrtek, 7. septembra, ob 18. uri bodo v galeriji Kosove
graščine odprli fotografsko razstavo z naslovom Slovenske
fotografinje se predstavijo 2017. Gre za tradicionalno bienalno razstavo v organizaciji Fotografskega društva Jesenice in
v sodelovanju z Gornejsavskim muzeje Jesenice.

V soboto, 9. septembra, bo potekalo Srečanje na Rožci 2017
– tradicionalno prijateljsko srečanje občin Jesenice in Šentjakob v Rožu. Prijatelji iz Slovenije in Avstrije se srečujejo
že od leta 2002. Po stisku rok na sedlu Rožca ob 11. uri bo
sledilo družabno srečanje na avstrijski strani sedla.

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010 in
spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in spr.) ter
394. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 10 .2016
objavlja Občina Jesenice naslednje:

Nepremičnine se prodajajo kot celota.

2. Predmet prodaje so:
- posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, poslovni prostor
s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v izmeri 108,87 m2, v stavbi na
naslovu Hrušica 5, Hrušica,
- posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, klet v 1. etaži, v
izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica,
- pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. št. 2172-6/12-0 k.o.
Hrušica, k stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica.
Izhodiščna cena za poslovni prostor in klet v stavbi 2172-372
znaša 20.000,00 EUR, za pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na

na spremembe. Prvič oditi v
vrtec pomeni velikokrat prvič
ostati brez mamice in očka.
Solze so ob vstopu v vrtec
nekaj povsem normalnega.
Starš, bodite iskreni, saj s
tem pomagate predvsem
svojemu otroku. Če ste glede
uvajanja otroka v vrtec v dvomih, pa se pogovorite z otrokovo vzgojiteljico, morda
boste dobili dober nasvet.«

Srečanje na Rožci

parc. št. 6/12 pa 1.100,00 EUR. Skupna izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 21.100,00 EUR.

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

nove izzive, priložnosti in
spremembe. Nekateri otroci
bodo v petek, 1. septembra,
zapustili vrtec, ker bodo prestopili prag šole. Veliko otrok
ostaja v vrtcu. Za nekatere pa
bo to prav poseben dan, ker
bodo prvič prišli v vrtec.
Mesec september je v vrtcu
obdobje uvajanja otrok. V
tem času se otroci ob pomoči
in podpori odraslih privajajo

Slovenske fotografinje se predstavijo

Številka: 478-41/2013
Datum: 25. 8. 2017

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LASTI OBČINE JESENICE

www.jesenice.si

V vrtec so sprejeli vse
vpisane otroke

3. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last
Občine Jesenice.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu:
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ –
PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNEGA PROSTORA
S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM« na vložišče Občine Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime,
točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo
ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene
za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-2001004-00000017 s pripisom »varščina za nakup poslovnega prostora«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

5. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o
poslovnem prostoru in številko poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice v sobi P 10,
Marija Lah, vsak delovni dan od dne objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 11. 9. 2017, do 15. ure. O
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do
tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 11. 9.
2017 po 15. uri, ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor,
Marija Lah, tel. 04/58 69 304 ali po elektronski pošti: marija.lah
@jesenice.si.
Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj
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Obudili spomin na
bombardiranje vasi
Štirinajstega avgusta je minilo natanko sto let, kar so italijanska letala odvrgla bombe na vas Koroška
Bela. Obletnico bodo obeležili z vrsto spominskih dogodkov.

Štirinajstega avgusta 1917
je okrog 15 italijanskih letal
odvrglo zažigalne bombe
na Koroško Belo. Kmalu je
bila vsa vas v plamenih, požar je uničil 46 hiš in cerkev ter terjal dve smrtni žrtvi. Ker so se prebivalci bali
ponovnih napadov, so spali
kar na prostem in v bližnjih
gozdovih. Zaradi požganih
domov in pomanjkanja hrane so se morale številne
družine začasno preseliti ...
Tako opisuje enega najbolj
tragičnih dogodkov v zgodovini vasi Koroška Bela
Barbara Pešak Mikec v prispevku z naslovom Bombardiranje civilnih objektov, objavljenem v sklopu
virtualne razstave V zaledju
soške fronte.
Na Koroški Beli bodo obletnico obeležili z vrsto spominskih dogodkov. Kot je
povedal Andrej Palovšnik,
so v Farnem kulturnem društvu Koroška Bela pripravili
raznolik program, s katerim
želijo predstaviti tragičen
zgodovinski dogodek in primerno obeležiti stoto obletnico razdejanja vasi.
Sklop prireditev se je začel
14. avgusta s spominsko slovesnostjo Večer na vasi pri
farni cerkvi. Številnim navzočim prebivalcem je o do-

Nasmejani obrazi vseh, ki so se posladkali s sladoledom.

Spominska slovesnost pri farni cerkvi / Foto: Janko Rabič
godku in namenu obuditve
spomina spregovorila predsednica društva Marija Palovšnik. Dramski igralec Gregor Čušin je prebral spominski zapis iz župnijske
kronike takratnega župnika
Franca Koširja. Na platnu so
si navzoči lahko ogledali
ohranjene fotografije in poslikave. Za zbiranje vsega,
kar spominja na takratni dogodek, ima največ zaslug
Petra Alič, ki je v to skupaj z
drugimi vložila veliko dela.
Za popestritev večera je sle-

dila še video predstavitev
Koroške Bele in Svečice avtorja Janija Kolmana. V kulturnem programu je nastopil violončelist Gregor Fele.
Prireditev je zasnovala in
režirala Petra Alič, voditeljica programa je bila Polona
Torkar. Posebno zahvalo za
podporo in pomoč so izrekli
Župniji Koroška Bela in Občini Jesenice. Za pogostitev
z domačimi dobrotami so
poskrbele članice Društva
podeželskih žensk pod Golico in Stolom.

Prireditve so se nadaljevale
20. avgusta, ko je bila v Kulturnem hramu na ogled
predstava Piknik na bojišču
v izvedbi Teater, prof. Danes, v petek, 25. avgusta, pa
bodo prav tako v Kulturnem
hramu odprli razstavo Po
sledeh razdejanja Koroške
Bele. V soboto, 9. septembra, bo sledilo predavanje
višjega kustosa v Vojaškem
muzeju Slovenske vojske
Matjaža Ravbarja z naslovom Letalski napad na Koroško Belo.

Center za bolezni dojk
le še v Kranju
Potem ko so v Splošni bolnišnici Jesenice februarja letos ukinili center za bolezni dojk, morajo
pacientke z Jesenic na tovrstne preglede v Kranj.
Urša Peternel
S prvim februarjem letos so
v Splošni bolnišnici Jesenice
ukinili center za bolezni
dojk. Kot so pojasnili v bolnišnici, je razlogov za ukinitev centra več. »Ukinitvi gorenjskega centra za bolezni

Ljubljanske mlekarne so zaposlenim v družbi SIJ Acroni razdelile lepo število sladolednih lučk. Sredi letošnjega vročega
poletja sta SIJ Acroni in Ljubljanske mlekarne prišla na idejo, da bi delavce v Acronijevih obratih razveselila z ledeno
ohladitvijo: s sladoledom. Tako so predstavniki mlekarne
med 1200 zaposlenih razdelili znamenito kremno Planico
na palčki, oblito s čokolado Gorenjka, ki jo za Ljubljanske
mlekarne pripravljajo nekaj kilometrov nižje, v Lescah. V
osrčju jeklarne, ki je že leta eden najbolj prepoznavnih simbolov Jesenic, so se tako sladkali s sladoledom, na katerega
Slovenci prisegajo vse od leta 1974. Jeklarna, vroča in hladna valjarna, predelava debele pločevine – obrati, kjer je vedno toplo oziroma zelo vroče. Najhuje je v jeklarni, saj tu
poletne temperature dosegajo petdeset stopinj in več. Fantje pravijo, da so najbolj idealne temperature za delo pozimi, medtem ko smo na poti iz enega v drugi obrat naleteli
na kopico nasmejanih obrazov, ki so se sladkali z lučko.
Nekdo je celo razpoloženo pripomnil, da je v vseh letih službe to njegov najboljši dan in da bi le še bil kakšen podoben.

Foto: Tina Dokl

Janko Rabič,
Urša Peternel

Ohladili so se s sladoledom

dojk na Jesenicah so botrovali različni vzroki, končna
odločitev o opustitvi programa pa je bila sprejeta zlasti z
vidika racionalne razporeditve diagnostične opreme v
okviru nacionalne mreže
centrov za bolezni dojk. Pričakovano kakovost zdravlje-

V načrtu je tudi širitev državnega preventivnega
programa odkrivanja raka dojk DORA
(presejalne mamografije). Presejalni center
deluje v Kranju, še letos pa naj bi mobilna enota
zaživela tudi na Jesenicah. Do preventivne
mamografije so upravičene ženske med 50. in
69. letom starosti.

nja je ob ustreznem obsegu
dela mogoče zagotoviti le s
sodobno in kakovostno diagnostično opremo ter izkušenim kadrom,« so povedali.
Vse gorenjske pacientke
tako morajo na pregled v
center za bolezni dojk v
Kranj. Ambulanta za pregled dojk je v kleti porodnišnice (vhod je nasproti stavbe Zavarovalnice Triglav).
Za pregled je potrebna napotnica izbranega ginekologa ali osebnega zdravnika.
Za naročanje je treba poslati
napotnico ali potrdilo o izdani e-napotnici na naslov:
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj (BGP

Kranj), Kidričeva cesta 38a,
4000 Kranj, s pripisom
Center za bolezni dojk
(CBD), ali pa napotnico oziroma potrdilo osebno oddati
v glavni avli pri informacijah vsak delovni dan med 8.
in 18. uro. O datumu pregleda so pacienti potem obveščeni po pošti.
Ob tem pa so v Splošni bolnišnici Jesenice opozorili,
da morajo pacienti, ki so bili
v preteklosti že obravnavani
v jeseniškem centru za bolezni dojk, v bolnišnico poslati
pisno zahtevo z osebnimi
podatki, tako da bodo njihov
ambulantni karton odstopili
izvajalcu, ki ga bodo navedli
v zahtevku.

Agencija M servis, d.o.o.,
Slovenski trg 8, 4000 Kranj,
T: 04 20 20 440 in 04 20 20 450

SODELOVANJE S KADROVSKO AGENCIJO
Agencija M servis, d.o.o. sodi med vodilna slovenska podjetja na
področju kadrovskih storitev. Znanje, izkušnje, tradicija, lastne
baze kandidatov, reference in druge kompetence naših sodelavcev so temelj, na katerem razvijamo in ponujamo celoten nabor
kadrovskih storitev.
Za nas vsak posameznik šteje. Delavec, ki ga posredujemo na
delo, pomembno sooblikuje našo identiteto, zato dosledno
spoštujemo njegove pravice in poskrbimo za njegovo varnost.
Prizadevamo si za zadovoljstvo delavca in podjetja kamor ga
napotimo na delo.
Agencija omenjeno dejavnost opravlja na način, da napotene
delavce, ki so zaposleni pri njej, na podlagi predhodno sklenjene komercialne pogodbe o zagotavljanju kadrov napoti na delo
k drugemu podjetju, ustanovi ali instituciji.
Najem se prilagaja potrebam podjetja, lahko traja od enega dneva do več let, za polni delovni čas ali zgolj za 1 uro na dan. Nudimo
tudi možnost zaposlitve za nedoločen čas preko Agencije.
Prednosti sodelovanja z Agencijo M servis, d.o.o. pri napotovanju delavcev na delo:
- Agencija zbira prijave kandidatov, opravi selekcijo in tudi zaposli, s strani podjetja izbranega, kandidata oz. kandidatko,
- Agencija namesto podjetja prevzame celotno delovno pravno
tveganje v zvezi z zaposlitvijo,
- Agencija na podlagi naročila podjetja sklene pogodbo o zaposlitvi z napotenimi delavci in poskrbi za vso kadrovsko administracijo,
- Agencija na podlagi podatkov iz podjetja, kjer delavec opravlja
delo poskrbi za obračun in izplačilo plače napotenih delavcev
- in tudi Agencija na podlagi prenehanja potreb po napotenih
delavcih poskrbi za prekinitev delovnega razmerja.
Verjamemo v sodelovanje, zato gradimo dolgoročna partnerstva.
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Iz policijskih beležk
Manjše nesreče v prometu
Na Jesenicah se je v zadnjih dneh zgodilo več manjših prometnih nesreč. Tako so policisti obravnavali prijavo o trčenju
na parkirnem prostoru med voznikom osebnega avtomobila
in starejšo peško. Na kolesarski stezi je padel otrok in se huje
poškodoval. Na Hrušici sta zaradi neustrezne varnostne razdalje trčila avtobus in osebni avtomobil. Lažje se je poškodoval potnik v avtomobilu. Policisti so na Jesenicah iz prometa
izločili voznika, ki je vozil vinjen s kar 1,20 mg/l alkohola v
izdihanem zraku. V eni od nesreč pa je kolesar v napačni
smeri kolo vozil po pločniku, cesto pa je s kolesom prečkal na
prehodu za pešce, kjer je vanj trčila voznica z osebnim avtomobilom. Zaradi kršitev sta obravnavana oba.

Požar na transformatorski postaji
Jeseniški policisti so obravnavali požar na transformatorski
postaji, ki je zagorela zaradi napake v delovanju. Glede na
do sedaj zbrana obvestila ni bila ugotovljena tuja krivda.

Vlom v hišo
Vlomljeno je bilo v stanovanjsko hišo Pod Mirco, storilec je
odtujil nekaj denarja.

Brezplačen ogled uspešnice Pr' Hostar
V sklopu Torkove kinoteke bo v torek, 29. avgusta, ob 20. uri
v Banketni dvorani Kolperna na ogled domača uspešnica Pr'
Hostar. Film bo na ogled brezplačno. Spomnimo – gre za
komedijo, ki je na spored kinematografov prišla lani oktobra, sredi julija pa je postala najbolj gledan slovenski film po
letu 1991, saj so dotlej našteli že 209.859 gledalcev. Film je
režiral Luka Marčetič, scenarij pa sta napisala Goran Hrvaćanin in Dejan Krupić, ki sta odigrala tudi glavni vlogi.

Dan odprtih vrat v Skupnosti Žarek
V Društvu za delo z mladimi v stiski Žarek z Jesenic tudi
letos pripravljajo dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 2. septembra, v komuni Skupnost Žarek na naslovu Bitnje 17,
Bohinjska Bistrica, med 10. in 14. uro.

V kampu Perun
podirajo rekorde
Edini jeseniški kamp Camping Perun na Lipcah letos podira vse rekorde, večino poletja je bil povsem
zaseden, gostje prihajajo iz Nizozemske, Belgije, Nemčije ...
Urša Peternel
Tretja sezona delovanja edinega jeseniškega kampa
Camping Perun na Lipcah je
rekordna. Po besedah zadovoljnega lastnika kampa Braneta Pirca je bil na vrhuncu
sezone kamp povsem poln,
sicer pa je bil vse poletje
nenehno zaseden vsaj do
treh četrtin. O številkah Pirc
še ne govori, saj sezona še ni
končana, vsekakor pa tako
velikega obiska še niso imeli.
Med gosti prevladujejo tujci,
zlasti Nizozemci, Belgijci in
Nemci, dve tretjini gostov pa
je prehodnih, ki se ustavijo
za noč ali dve, marsikateri
bržkone tudi zaradi zastojev
pred predorom Karavanke.
Pridejo tako s šotori kot počitniškimi prikolicami in avtodomi, v kampu imajo na voljo okrepčevalnico z žarom,
gostje si lahko izposodijo
kajake, priskrbijo jim tudi
kolesa, lahko se kopajo v akumulacijskem jezeru, ki ima
dobrih dvajset stopinj Celzija

Na vrhuncu poletja je bil kamp povsem poln.
in je po Pirčevih besedah zelo
čisto. V jezeru lahko lovijo
ribe, srfajo, supajo ... V kampu vsaj enkrat na teden pripravljajo družabne večere z
glasbo v živo, gostom pa
predstavljajo tudi ponudbo
drugih bližnjih turističnih
krajev – Bleda, Bohinja, Pla-

nice, bližnjega Vintgarja ...
Po Pirčevih besedah dobro
sodelujejo tudi s TIC Jesenice, kjer dobijo turistične brošure. Kar Pirc pogreša, pa je
več dogajanja na Jesenicah, s
čimer bi goste zadržali dlje
časa. To je izziv za prihodnost, kajti očitnemu razcvetu

kamping turizma na Lipcah
bo moral slediti tudi razvoj
ostale turistične ponudbe v
občini.
Kamp Perun bo odprt do 1.
oktobra, po Pirčevih besedah pa dosedanje rezervacije kažejo, da bo tudi septembra kamp kar lepo zaseden.

Fletno poletno in še kaj
V organizaciji Mladinskega centra Jesenice potekajo različne počitniške dejavnosti za otroke in mlade.

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel
Za igrivo in ustvarjalno
osvežilno poletje so v Mladinskem centru Jesenice
skupaj z mladimi pripravili
več priložnosti za sproščena
in zabavna druženja otrok
in mladih.
V juliju so bile najbolje obiskane dopoldanske aktivnosti za otroke v Soseski Center II, ki so potekale pod
skupnim naslovom Fletno
poletno. Poleg osvežitve v
bazenu so si obiskovalci
torkove popoldneve na

Kopališču Ukova lahko
krajšali še v razvedrilnem
kotičku, na akrojogi, ustvarjalnicah ali na stojnici zabavnih fotografij. Nekaj mladih si je krajšalo ponedeljke
in torke v stavbi Mladinskega centra z igranjem namiznih športnih iger. Dogodka, ki sta združila hkrati več
različnih aktivnosti za otroke, sta bila Športno-zabavno popoldne v Soseski Center in zelo dobro obiskana
Gusarska zabava v okviru
dogajanj športno-zabavnega programa ob spomin-

skem dnevu Občine Jesenice na Kopališču Ukova
konec julija. V avgustu so
dejavnosti na Kopališču
Ukova namenjene predvsem osvežitvi v bazenu,
potekale so ustvarjalnice,
razvedrilni kotiček. V Soseski Center II skupaj je včeraj potekalo tudi Športno-zabavno popoldne z najvišjo mobilno plezalno steno na Gorenjskem in spremljevalnimi športnimi
aktivnostmi.
In kaj se bo še dogajalo do
konca počitnic? Ob ponede-

ljkih, torkih in sredah med
10. in 12. uro za osnovnošolce ponovno poteka Fletno
poletno v Soseski Center II.
Z vročega sonca je možen
umik v prijetno hladne prostore stavbe Mladinskega
centra na Kejžarjevi 22 na
partijo namiznega nogometa ali namiznega tenisa, in
sicer ob ponedeljkih in sredah med 10. in 14. uro.
Otroci pa se lahko od poletnih počitnic s smehom poslovijo z Jako Srpčičem na
njegovi Cirkuški šoli 29.
avgusta ob 16. uri.

Srčno napisana zgodba
iz domačih krajev
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si;
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje

Ob spominskem dnevu Občine Jesenice je potekala
Gusarska zabava.

V avgustu so dejavnosti namenjene predvsem osvežitvi na
Kopališču Ukova.
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Univerza za starejše

Četrti Festeelval

Vpisujejo že sedmo generacijo udeležencev.

Potekal bo od petka, osmega, do nedelje,
desetega septembra.

Urša Peternel
V šolskem letu 2017/2018
na Ljudski univerzi Jesenice
vpisujejo sedmo generacijo
udeležencev Univerze za
starejše Jesenice. Vabijo

tudi nove, znanja, druženja
in izmenjave izkušenj željne udeležence, starejše od
55 let. Lahko se vključijo v
sedem različnih sekcij, to so
geografija, kreativnost,
zdravje, šport, umetnostna

ske ure, in sicer v dopoldanskem času. Univerzo za starejše, ki je na Jesenicah zaživela leta 2011, sofinancira
Občina Jesenice. Več informacij je mogoče dobiti na
Ljudski univerzi Jesenice.

zgodovina, kulturna dediščina in umska vadba. Prva
srečanja udeležencev, na katerih bodo predavatelji predstavili program, bodo v septembru, predavanja pa bodo
dvakrat mesečno po tri šol-

OKNO V SVET

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

AMIGO 4,99 EUR

CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

AMIGO PLUS 9,99 EUR

KUL 14,99 EUR

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

300 min
300 SMS/MMS
3 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

100 min
100 SMS/MMS
1 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

500 min
500 SMS/MMS
5 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

KUL PLUS 19,99 EUR

ČETVORČEK 15,00 EUR

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

1000 min
1000 SMS/MMS
10 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

neomejeno
neomejeno
4 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček

www.telesat.si

Urša Peternel
Drugi septembrski konec tedna bodo Jesenice že četrtič
zaživele v utripu Festeelvala,
ki prinaša kopico zanimivih
dogodkov za vse generacije.
Za organizacijo so tokrat poskrbeli Klub jeseniških študentov, Mladinski svet Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice, Mladinski center Jesenice in Gledališče Toneta Čufarja. Prireditev sofinancira
Občina Jesenice.
Kot je v imenu organizatorjev
povedal Miha N. Rezar, bodo
Festeelval odprli v petek, 8.
septembra, z muzejsko razstavo Jeseničani – od kod in
kam? Zgodbe iz železarskega
mesta. Preostanek dneva pa
bo povsem v znamenju hip-hopa. Od 17. ure dalje bosta v
Kolpernu na Stari Savi potekali dve hip-hop delavnici,
primerni tako za začetnike
kot tudi izkušene plesalce.
Vodili ju bosta Tina Božič in
Vesna Urek. Petkov vrhunec
predstavlja Hip-hop večer na
Trgu na Stari Savi z začetkom
ob 21. uri. »Letos bodo z nami
Zlatko in Optimisti, La Bagra
in Chorchyp, ki pripravlja posebno presenečenje,« je povedal Rezar.
Z zabavo na Trgu na Stari
Savi bodo nadaljevali tudi v
soboto, 9. septembra. Najprej
bodo na svoj račun prišli otroci, ki jih bo od 9. do 13. ure
zabaval klovn Jaka, z animatorji Vesele Pande se bodo
lahko igrali z največjimi lego
kockami na svetu, skakali na
napihljivi gusarski ladji, potovali okrog sveta, ustvarjali, si
poslikali obraz in se preizkusili v različnih igrah ter šoli
cirkusa. Na svoje praznovanje
desetletnice delovanja pa je
klovn Jaka povabil tudi prijatelje: Piko Nogavičko, čarode-

ja Tonija in Magic Erika,
Alexa Volaska in »zelenega
zajca«.
Ob 12. uri se bo začel Mestni
piknik, ki bo vseboval vse, kar
dober piknik potrebuje: okusne jedi z žara, hladno pivo,
odlično glasbo in športne aktivnosti, za katere bodo poskrbela različna jeseniška športna društva. Program se bo v
ritmih bluesa in rocka nadaljeval ob 20. uri, ko bodo nastopili Prismojeni profesorji
bluesa, Samuel Blues, Skyburst in 7 days in May.
Nedelja, 10. septembra, pa bo
obarvana kulturno. Ob 18. uri
se bo v cerkvi Marijinega
Vnebovzetja začel literarno-glasbeni večer. Cristian Medina iz Čila bo igral na klasično kitaro, poeti bodo prebirali
svoje stvaritve, igralci pa na
svoj način predstavili znane
slovenske verze. Najbolj romantičen del Festeelvala pa
se bo odvijal od 20.30 dalje na
parkirišču za Gledališčem Toneta Čufarja. V drive-in kinu
si bo namreč kar iz udobja
avtomobilov mogoče ogledati
filmsko klasiko Casablanca.
Organizatorji bodo v sklopu
Festeelvala dali besedo tudi
urbani umetnosti, nekaj površin bo dobilo novo podobo,
glavni projekt pa je za zdaj še
skrivnost. V znamenju umetnosti je tudi grafična podoba
Festeelvala. »Z namenom poudarjanja umetniškega dela
Festeelvala smo se odločili, da
oblikovanje vizualij vsako leto
prepustimo drugemu ustvarjalcu in s tem popestrimo
promocijski material ter vnesemo umetnost na ulice Jesenic tudi prek plakatov. Veseli
in ponosni smo, da je za letošnjo podobo poskrbela jeseniška vizualna umetnica Helena Tahir,« je še povedal Miha
N. Rezar.

Novi defibrilatorji
Nameščeni so na stavbe KS Hrušica, Glasbene
šole Jesenice in nekdanjega orodišča na Kočni.
Urša Peternel
Občina Jesenice je lani začela
postavljati mrežo defibrilatorjev po celotni občini. Tako je
iz sredstev občinskega proračuna kupila tri defibrilatorje,
dodatnih šest pa še iz sredstev, zbranih z donacijami jeseniških podjetij in posameznikov. Letos z nakupi aparatov nadaljujejo, tako so iz
sredstev občinskega proračuna kupili še tri dodatne defibrilatorje. Namestili so jih na
stavbo KS Hrušica, na objekt
nekdanjega orodišča na Kočni in na stavbo Glasbene šole
Jesenice. Skupaj je bilo tako
lani in letos nameščenih že
dvanajst defibrilatorjev.
Seznam in zemljevid vseh
lokacij, kjer so nameščeni

defibrilatorji, ter kratka navodila za uporabo in korake
oživljanja, so objavljeni na
spletni strani Občine Jesenice (na podstrani, namenjeni
zaščiti in reševanju). Akcija
zbiranja sredstev za nakup
še vedno poteka, občinski
štab civilne zaščite vabi podjetja, da svojo družbeno odgovornost do lokalnega okolja, kjer poslujejo, in do svojih zaposlenih izkažejo tudi
s tem, da donirajo sredstva
za nakup teh naprav, ki pomagajo pri reševanju življenj.
Da bi občani naprave znali
uporabljati, pa pripravljajo
tudi posebne predstavitve,
ki jih vodijo študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
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Dobra planinska sezona
in skrb za čisto okolje
Janko Rabič
Člani Planinskega društva
Javornik - Koroška Bela v
letošnji poletni sezoni beležijo občutno povečan obisk
v svojih treh postojankah:
Kovinarski koči v Krmi, Prešernovi koči na Stolu in
Domu Valentina Staniča
pod Triglavom. Po besedah

predsednice Olge Oven
poleg veliko lepega vremena
na to v veliki meri vplivajo
vzdušje in dober odnos
zaposlenih do planincev ter
velika prizadevanja vodstva
društva in gospodarjev za
pravočasno oskrbo in vzdrževanje koč. Veliko pozornosti namenjajo primerni
energetski in vodni oskrbi

ter ravnanju z odpadnimi
vodami. Največji letošnji
gospodarski zalogaj je obnova suhih dehidracijskih stranišč na Staničevem domu.
V avgustu so tja prepeljali
dvanajst ton gradbenega
materiala, ki ga bodo porabili za obnovo stranišč in s
tem opravili večji del sanacije odpadnih voda koče.

Petek
Sreda
Petek
Sobota
in nedelja

ob 20.00

6. 9.

ob 20.00

8. 9.
ob 20.00

9. in 10. 9.
ob 19.30

Tudi letos so v otroškem letovišču Zveze društev prijateljev mladine
Jesenice opravili vrsto investicij, s katerimi letovišče dobiva še lepšo
podobo. Letovišče je vso sezono polno zasedeno, v Pineti pa šolo v naravi
opravljajo že skoraj vse šole nekdanje skupne občine.
Andraž Sodja
Otroško letovišče Pinea v
Pineti pri Novigradu, kjer
poletne dni že desetletja
preživljajo generacije Jeseničanov, ki se tja tudi radi
vračajo, je vedno bolj priljubljeno. Vsako leto pa opravijo tudi nekaj investicijsko-vzdrževalnih del, s katerimi to posebno letovišče
dobiva še lepšo podobo. Kot
je povedal vodja letovišča
Boštjan Smukavec, je obisk
po pričakovanjih odličen:
»Zasedeni smo polno, sezona poteka brez težav, imeli
smo nekaj težav po neurjih s
podrtimi drevesi, padlo je
okoli deset dreves, a se je vse
na srečo končalo brez škode
in – kar je najpomembneje
– brez poškodb.«
Kot je še povedal Smukavec,
so prijatelji Pinete donirali
nove klopi in mize za pred
hišice: »Mi pa smo uredili
prostor za te klopi in mize,
zabetonirali ploščadi, obno-

Staničev dom letos čaka sanacija odpadnih voda iz koče.

1. 9.

Letovišče polno
zasedeno
vili smo fasade na vseh štirih
zidanih objektih, imamo
nove kopalnice v nekaterih
objektih. Trudimo se po najboljših močeh, da vsako leto
glede na finančne in druge
zmožnosti kaj naredimo.«
Tako načrtujejo tudi že nekatere aktivnosti za prihodnje
leto, začela se je tudi menjava vzmetnic v vseh hišicah,
razmišljajo pa med drugim
tudi o menjavi streh na zidanih objektih. Kot pravi Boštjan Smukavec, so potrebe
letovišča znane. Hišice, še
zlasti leseni objekti, so stare,
potrebne menjave, kar pa ni
v rokah Zveze društev prijateljev mladine, temveč v
rokah vseh treh občin, ki so
lastnice letovišča.
Vsako leto se za letovanje v
Pineti odloča več organiziranih skupin, prednjačijo različni športni kolektivi. Tako
so se letos za športni tabor v
Pineti odločili košarkarji iz
Ilirske Bistrice, Rokometni
klub Radovljica, že lani se je

za šolo v naravi v Pineti odločila Osnovna šola Koroška
Bela, ki se letos vrača. Tako
imajo tudi septembrske dneve dodobra zapolnjene. V
Pinei tako šolo v naravi opravljata šoli iz Kranjske Gore
in Mojstrane, OŠ Koroška
Bela, OŠ Toneta Čufarja, na
OŠ Prežihovega Voranca pa
se še niso odločili, da bi prišli. A kot pravi Boštjan Smukavec, so veseli vseh, ki pridejo. Nasmehi na obrazih in
otroški smeh pa pričajo, da
Pinea ne razočara. Kot je
zaključil Smukavec, ljudje
obujajo spomine: »Vsi gostje
tukaj pa verjetno razmišljajo
podobno, da je tak turizem
boljši kot hotelski turizem,
da je narava več vredna kot
hotelska soba. Prijaznost,
dobra hrana, prijateljstvo – v
Pineti veje duh, kjer vsi pazijo na vse, tako se tudi starši
lažje sprostijo, zaupamo
eden drugemu in za zdaj
nam uspeva. Upam, da bo
tako tudi naprej.«

MAGNIFICO
Evrovizijski zbor leta 2017

dprodaji
Vstopnice v pre i
v Kranjski hiš

CARMEN MANET
TOMISLAV BRALIĆ
& KLAPA INTRADE
VRNITEV ODPIHANIH:
ČUDOVITI ŠUM

dprodaji
Vstopnice v pre i
v Kranjski hiš

Kr’bis band, koncert filmske glasbe

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, PETROL
SERVISIH, KRANJSKI HIŠI IN V KAVARNI KHISLSTEIN 12.56

www.visitkranj.si

Večeri so namenjeni tudi zabavi in zabavnim igram, kjer sodeluje cel kamp.

»Hrošči« na Stari Savi
Urša Peternel
Staro Savo so obiskali udeleženci 26. mednarodnega srečanja zračno hlajenih Volkswagnovih vozil, ki je prejšnji
konec tedna potekalo v Lescah. V okviru paradne vožnje
se je več kot petdeset »hroščev« in kombijev ustavilo tudi
na Stari Savi na Jesenicah,
kjer so jih sprejeli in pozdravili predstavniki Gornjesavskega muzeja Jesenice. Organizator srečanja, ki je največje
srečanje Volkswagnovih vozil
v Južni Evropi, je VW Hrošč
klub Slovenija.
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Krožna pot po
planinskih postojankah

HOKEJSKA NOČ 2017
Hokejisti HDD Jesenice
vas vabijo na večerno druženje
pred pričetkom nove sezone!

V Planinskem društvu Jesenice so oblikovali zanimivo krožno pot po štirih
planinskih postojankah, ki so v njihovem upravljanju.

Kdaj?

1. 9. 2017 od 17.30 dalje
Kje?
Pred dvorano Podmežakla
Program:
- predstavitev ekipe
- živa glasba s skupino Victory
- druženje s hokejisti HDD Jesenice
- foto kotiček
- otroški program
- presenečenje za vse obiskovalce

Zavetišče pod Špičkom na nadmorski višini 2064 metrov je najvišja postojanka, vključena
v krožno pot. Od Tičarjevega doma, denimo, je do zavetišča štiri ure hoje./ Foto: Janko Rabič

Urša Peternel
Za ljubitelje gora so v Planinskem društvu Jesenice
oblikovali zanimivo krožno
pot po jeseniških postojankah, to je štirih planinskih
kočah, ki so v upravljanju
društva. Gre za Kočo pri izviru Soče, Tičarjev dom na
Vršiču, Erjavčevo kočo na
Vršiču in Zavetišče pod
Špičkom. Kot so povedali v
društvu, pot poteka po čudovitem gorskem svetu nad
prelazom Vršič in planince
pripelje vse do zatrepa doline Trente k izviru Soče, lahko pa tudi v obratni smeri.
Del poti od Koče pri izvoru

Soče do prelaza Vršič poteka
po poti Via Alpina. »Postojanke so lahko samostojni
cilj ture ali pa jih poljubno
povežemo med seboj. So
odlična izhodišča za plezalne in planinske ture različnih težavnosti.« In kako so
si zamislili pot? Krožno pot
planinci lahko začnejo v kateri koli postojanki. Pri
oskrbniku dobijo evidenčni
list in ga izpolnijo s svojimi
podatki, nanj pa pritisnejo
tudi žig koče, vpišejo datum
in prosijo za podpis oskrbnika. List nato lahko oddajo na
zadnji postojanki, ki jo obiščejo, ali pa ga pošljejo oziroma dostavijo na Planinsko

društvo Jesenice. Krožna
pot je časovno omejena na
letno planinsko sezono, to je
od 15. maja do 15. oktobra
tekočega leta, ko so koče odprte. Pri Zavetišču pod Špičkom, ki je odvisno od razmer odprto predvidoma od
25. junija do 25. septembra,
pa lahko pritisnejo žig, nameščen pred kočo, veljavna
pa je tudi fotografija z datumom.
Zadnjo soboto v oktobru
bodo krožno pot zaokrožili s
srečanjem vseh udeležencev
v Erjavčevi koči na Vršiču,
kjer bodo vsi, ki bodo oddali
izpolnjene evidenčne liste,
prejeli diplome in nagrade.

Vabljeni na prvo Hokejsko noč!

Društveni dan upokojencev
Pri Društvu upokojencev Jesenice tudi v poletnih dneh
ne poznajo počitka. Na tradicionalnem društvenem dnevu so 11. avgusta obeležili
ustanovitev društva leta 1948
ter predstavili svoje dosežke
in nove načrte. Najprej so se
zvrstila športna tekmovanja,
glavni poudarek pa so namenili druženju. V uvodu je
predsednik društva Boris Bre-

gant predstavil delo in hkrati
člane pozval, naj se v še večjem številu udeležijo različnih programov sekcij, ki so
vsem na voljo. Pohvale je izrekel prostovoljkam, ki sodelujejo v projektu Starejši za starejše. Letos so v okviru tega
vseslovenskega projekta pomembno prispevale k nagradi državljan Evrope za posebne dosežke, ki jo je podelil
Evropski parlament. Pozdravne besede so zbranim izrekli

tudi jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger, predstavnik
Pokrajinske zveze društev
upokojencev Jesenice Brane
Vodopivec in podpredsednik
sosednjega Društva upokojencev Javornik - Koroška
Bela Marjan Veber. V programu so se predstavile društvene literarne ustvarjalke Alenka Trampuš, Sonja Frelih in
Sonja Ekart, za humor je poskrbel Ivan Berlot, za glasbo
pa harmonikar David Brelih.

DARILO ZA VSE NAVIJAČE!
Kupon za brezplačen vstop
na prvo AHL tekmo v novi sezoni!

HDD JESENICE : ASIAGO
Sreda, 13. 9. 2017 ob 19. uri
Dvorana Podmežakla
HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Janko Rabič

acroni

Kupon velja za 1 osebo!
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Skuta za poletne dni

Sudoku s končno rešitvijo

Skuta ima veliko kalcija in beljakovin, a majhno energijsko vrednost. Jedi iz skute so zato zdrave, še
posebno za otroke. Skutne jedi: štruklji, krapi, zavitki, cmoki so okus tradicije in domačnosti. Najbolj
enostavne jedi so namazi, ki nam prihranijo veliko časa.
Jelka Koselj

2 mali šalotki, šopek drobnjaka, 2 stroka česna, 15 dag
dimljenega lososa, sol,
poper.
Priprava: Skuto in smetano
gladko zmešamo. Šalotko in
česen olupimo ter drobno
sesekljamo. Drobnjak operemo, osušimo in narežemo v
zvitke. Lososa narežemo na
rezance. Vse sestavine zmešamo in ponudimo ob narezkih
ali ob pečenem krompirju.

Skuta z zelišči
(za 4 osebe)

Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami(1=E, 2=I, 3=Z, 4=K, 5=N 6=R, 7=V, 8=P, 9=O), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PREOBLEKA.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je POTEP PO MESTU Z JESENICEBIKES. Sponzor
križanke je Občina Jesenice, ki vabi k uporabi kolesarskega
sistema JeseNICE Bikes. Več informacij na spletni strani ali
v pisarni TIC-a. Podarjajo pet nagrad: sezonsko uporabnino
za kolesarski sistem JeseNICE Bikes 2017. Nagrajenci so:
Drago Turk iz Žirovnice, Stanka Cuder z Jesenic, Slavica
Šivic z Jesenic, Marjan Mrovlje z Jesenic in Olga Repinc z
Jesenic. Kartice nagrajenci dobijo v pisarni TIC-a.

Potrebujemo: 50 dag lahke
skute, 1 žličko kumine v
zrnu, 3 žlice olja oljne ogrščice, 1 žličko limoninega soka,
sol, poper, kanček sladkorja
in 2 šopka svežih zelišč: peteršilja, bazilike, drobnjaka,
timijana in kopra.
Priprava: Kumino na hitro
prepražimo brez maščobe v
ponvi, nato jo stremo v možnarju. Vse sestavine brez
zelišč kremasto stepemo.
Zelišča operemo, osušimo s
prtičkom, stebla odstranimo,
liste pa sesekljamo. Vmešamo jih v skutno zmes. Skuta
je še posebno lepo postrežena v izdolbenih paradižnikih
ob narezkih.

Robinzonova ali
južnomorska skuta
(za 4 osebe)

Skuta z lososom
(za 2 osebi)
Potrebujemo: 25 dag lahke
skute, 2 žlici kisle smetane,

Sponzor križanke je FOTO VIDMAR, Gregor Vidmar s.p. na Titovi 84 nad centrom TUŠ na Jesenicah. Vabijo vas, da
jih obiščite v novem prostoru, poleg studia v ateljeju za portretno in družinsko fotografiranje, kjer lahko izbirate med
različnimi ozadji. Za naše reševalce so prispevali pet enakovrednih nagrad, fotografije za dokumente. Vljudno vabljeni.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

LETALO ZA
STRATOSFERSKE
POLETE

TUKAJ
VPIŠETE
REĐITEV
SUDOKUJA

VEČJI
POLŽ
BREZ
HIŠICE

ŽELATINA IZ
MORSKIH
ALG

MESTNI
PREDEL
LJUBLJANE

Jabolčno-skutna krema
(za 4 osebe)
Potrebujemo: 4 skodelice
vaniljevega pudinga, skuha-

WWW.FOTOVIDMAR.SI
TELEFON
059 053 840
JESENICE
ŠALJIVOST,
ŠEGAVOST

OBER
KAKTUS
TRENJE

NOVO !!!
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MALICA
(NAREČNO)

PODALJŠEK
PRI MIZI

FOTO VIDMAR NASPROTJE
NAD TUŠ
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C.M.TITA 84
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PINTERIČ
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MODERNA
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ŽOGA ZUNAJ
IGRIŠČA
VRTINČAST
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VIHAR
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VOJAŠKA
ENOTA

PUŠČAVSKA
PURSA

IME SLIKARJA
ŠUBICA

PREDSTOJNIK ŠKOFIJE

ČRTA NA ZAČETKU NOTNEGA ČRTOVJA
ALJA TKAČEV
DRŽAVA Z
GLAVNIM
MESTOM
OTTAWA

SLOVESEN
ČRNI MOŠKI
SUKNJIČ
DREVORED
NA OBEH
STRANEH
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BRIT. POLITIK
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SLOVENSKA
NOVINARKA
(ALENKA)

3
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GREGORČIČA
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TOVARNA
POSODE

2

DOMAČA OBLIKA IMENA
ERNEST
BOTER
(NAREČNO)
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HODULJA
(NAREČNO)

NAŠ KOLE
SAR (GREGA)
CENENA
POTISKANA
TKANINA

UMEŠČANJE

GRŠKI BOG
LJUBEZNI

VRSTA
LOPATE ZA
OBRAČANJE
ZEMLJE

SREDINA
BROZGE
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BIBLIJSKO
MESTO
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TRAGIKOMIČEN
DOGODEK

nega iz jabolčnega kompota
in pretlačenih jabolk, 25 dag
lahke skute, 5 dag sladkorja,
2,5 dl sladke smetane za stepanje.
Priprava: Puding nalijemo
do polovice višine v skodelice ali kozarce. Skuto in sladkor zmešamo. Smetano stepemo, da je trda, in jo vmešamo med skuto. Kremo
damo na puding in ohlajeno
sladico ponudimo.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 4. septembra 2017, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

1

PREPROSTO
PLOVILO,
FLOS

kor gladko zmešamo. Semena ali kokosovo moko zmešamo s sadjem. V skledo
damo naj prej skutno zmes,
po vrhu pa vmešamo sadje
tako, da še malo gleda iz
skute.

Potrebujemo: 40 dag mešanega sadja (ananas, mango,
nektarine, marelice, jabolka), 50 dag lahke skute, 7
žlic pomarančnega soka, 1
vaniljev sladkor, 1 žlico sesekljanih orehov, nekaj žlic
sončničnih semen ali kokosove moke.
Priprava: Sadje očistimo,
operemo in narežemo na
kocke. Lahko skuto, pomarančni sok in vaniljev slad-

TANČICA,
PAJČOLAN

8

PESEM
HVALNICA

13

2501 METROV
VISKOA GORA
V JULIJCIH

BOLE: naš kolesar (Grega), AKOLADA: črta pri notnem zapisu, PNEVMA: življenska sila, duša, BLAIR: britanski politik, premier (Tony),
ENO: mesto na Finskem, AGAR: želatina iz alg, NESTL: oblika moškega imena Ernest, ŠLAR: tančica, ŠTAKORA: hodulja (narečno)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 12 / 2017
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Prireditve od 25. avgusta
do 14. septembra

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 17. do 21. ure

S knjigami Špiclji
UDBE 1, 2, 3
je evidentno
dokumentirano, da
je slovenska UDBA
imela okoli 60.000
sodelavcev ali virov.
V knjigi boste našli
seznam registriranih
virov, opuščenih
operativnih pozicij
in rezervnih
sodelavcev UDBE.

GoodVibeJesenice, predstavitev Street workout vadbe in koncert

Četrtek, 7. septembra
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Slovenske fotografinje se predstavijo 2017, odprtje bienala

Petek, 25. avgusta
NOGOMETNI IGRIŠČE LIPCE, ob 18. uri
Nogometni turnir

Petek, 8. septembra
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, od 10. do 21. ure
Jeseničani – od kod in kam? Zgodbe iz železarskega mesta, ogled
razstave

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19.45

Sobota, 26. avgusta
BALINIŠČE PRI JURČ NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 9. uri
Balinarski turnir

CERKEV NA STARI SAVI, ob 16. uri
Jeseničani – od kod in kam? Zgodbe iz železarskega mesta, odprtje
muzejske razstave
www.gorenjskiglas.si

Po sledeh razdejanja Koroške Bele, odprtje razstave

KOLPERN, ob 17. uri
FeSTEELval, Hip-hop: plesni delavnici

Pohod in kulturni program na Obranci

PRI SPOMENIKU PRED KS BLEJSKA DOBRAVA, ob 18.30
Polaganje venčkov na spominska obeležja v KS

TRG NA STARI SAVI, KOLPERN, ob 17. uri
FeSTEELval, Hip-hop večer z Zlatkom, Chorchypom in La Bagro

Sobota, 9. septembra
TRG NA STARI SAVI, ob 9. uri
FeSTEELval, Praznujmo skupaj: Klovn Jaka in njegovih 10 let

Nedelja, 27. avgusta
ZBOR POHODNIKOV PRED STAVBO KS BLEJSKA
DOBRAVA, ob 13. uri
Pohod v Vintgar do slapa Šum in krožno nazaj, prijave 30 min pred
startom

TRG NA STARI SAVI, ob 9. uri
FeSTEELval, Blues večer in Prismojenimi profesorji bluesa, Samuel
Blues, Skyburst, ter 7 days in May

422 strani, 145 x 205 mm, mehka vezava
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, od 10. do 21. ure
IGRIŠČE IN OKOLICA KS, ob 14.30
Tek za otroke do 14. leta starosti

VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA, ob 18. uri
Kulturni program ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj KS
Blejska Dobrava

VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA, ob 19. uri
Večer na vasi

Torek, 29. avgusta
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI,
ob 20. uri
Poletje na Stari Savi 2017: Torkova kinoteka – PR' HOSTAR,
komedija (2016)

Polaganje venčkov k spomeniku

RAZSTAVNI SALON SLOVENSKI JAVORNIK, ob 18. uri
Odprtje razstave fotografij z naslovom Lepote Norveške avtorja Sandija Novaka

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje
3. Športne igre zaposlenih

STARA SAVA, od 11. do 18. ure
Parkour, športni program za mlade – predstavitev programa. Preizkusite se v premagovanju ovir in čim hitreje ter s čim manj napora
premagajte pot!

SEDLO, ROŽCA, PLANINA ROŽCA, na avstrijski strani
sedla ob 11. uri
Srečanje na Rožci 2017 – tradicionalno prijateljsko srečanje občin
Jesenice in Šentjakob v Rožu

Sobota, 2. septembra
HRUŠICA – NA PLACU, ŠPORT ZA VSE od 13. ure do 19.30

Letalski napad na Koroško Belo. Letalstvo med prvo svetovno vojno
in prvič o bombardiranju Koroške Bele 1917

CERKEV NA STARI SAVI, ob 18. uri
FeSTEELval, Literarno glasbeno popotovanje s Cristianom Medino iz
Čila in poezijo

športne igre: košarka, in-line hokej, nogomet, balinanje
program za otroke (animacije, Vesele pande, poslikave obrazov,
igrala, Magic Brane)
predstavitev športov invalidov Paraolimpijskega komiteja Slovenije
odprtje novega večnamenskega igrišča na Hrušici
predstavitev Jerneja Slivnika, edinega slovenskega paraolimpijca
2018 v Južni Koreji
KONCERT ROK'N'BAND od 19.30 dalje

DOM DU JAVORNIK, ob 16. uri
Sprejem za starejše krajane

PROSTORI MMJ, KURILNIŠKA ULICA 10, od 14. do 18. ure
Ogled največje modulne železniške makete

SLOVENSKI JAVORNIK – FLAMINGO – DU JAVORNIK,
ob 17. uri
Gasilska mokra vaja

Nedelja, 3. septembra
RESTAVRACIJA TURIST NA JAVORNIKU, zbor pohodnikov
ob 9. uri
Pohod po Gajškovi poti na Pristavo

PRISTAVA – JAVORNIŠKI ROVT, ob 11. uri
Krajevni praznik – Srečanje krajanov s kulturno-zabavnim programom in športno popoldne

KOČA NA GOLICI, ob 11. uri
Dan jeseniških planincev pri Koči na Golici – družabno srečanje z
ansamblom Ex Trio 3 s pevko

Cena zbirke 52. kartic je

Nedelja, 10. septembra
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, od 17. do 18. ure
FeeSTEELval: Jeseničani – od kod in kam? Zgodbe iz železarskega
mesta, ogled razstave

EUR

Čudovite jedi
iz Južne Evrope
Odkrijmo tradicionalne
jedi z vseh koncev
Sredozemlja in pustimo,
da nas navdihnejo
čudoviti recepti, zbrani
na praktičnih karticah.
Recepti vsebujejo
besedilo, ki nas po
korakih vodi skozi
pripravo jedi, in slike,
ki kažejo različne
stopnje kuharskega
postopka. Sprednjo
stran kartic krasi večja
slika pripravljene jedi,
ob kateri se nam bodo
gotovo pocedile sline.

FeSTEELval: Jeseničani – od kod in kam? Zgodbe iz železarskega
mesta, ogled razstave

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 20. uri
Petek, 1. septembra
PARK TALCEV KOROŠKA BELA, ob 17.30

24

90

Zbirko kartic lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

1299
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

PARKIRIŠČE ZA GLEDALIŠČEM TONETA ČUFARJA ob 20. 30.
FeSTEELval, Zapelji se v kino: Casablanca

Ponedeljek, 11. septembra
DOM DU JESENICE, POD GOZDOM 13, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Četrtek, 14. septembra
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 10. uri
Srečanje članic in članov DU Javornik - Koroška Bela
Prireditve za mlade do 29 let
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica in Društvo Žarek, med
poletnimi počitnicami odprta vsak delovni dan od 9. do 14. ure

Razstave
Do 31. 8. 2017, od torka do sobote, od 10. do 18. ure, Železarski muzej na Stari Savi, Jesenice – Mesto železarjev, muzejska razstava.
Do 31. 8. 2017, od torka do petka, od 10. do 12. ure in od 16. do 18.
ure, Galerija Kosova graščina, Lučka Šparovec: Risba – barva – prostor, likovna razstava.
Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!,
medinstitucionalna razstava
Do nadaljnjega, Banketna dvorana v Kolpernu, Kako so na železarskih Jesenicah včasih živeli?, medinstitucionalna etnološka razstava
Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari Savi
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice
Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni spomin izrazite z objavo zahvale v
Jeseniških novicah.
Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

www.gorenjski-glas.si

ZBOR POHODNIKOV PRED GASILSKIM ORODIŠČEM
NA KOČNI, ob 8. uri
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jeseniške novice
Drugič brez jeze
od Maxa do Pinete

Dan Jeseničanov
na Golici
V nedeljo, tretjega septembra, bo potekal
tradicionalni Dan Jeseničanov pri Koči na Golici.
Urša Peternel
Člani Planinskega društva
Jesenice bodo v nedeljo, 3.
septembra, ob 11. uri organizirali tradicionalni Dan Jeseničanov pri njihovi Koči na
Golici. »Glavni cilj je, da ta
dan čim več ljudi preživi v
gorski naravi, med prijatelji,
ob druženju, prijetni besedi
in glasbi,« je o namenu
dogodka dejal Janko Rabič iz
Planinskega društva Jesenice. Za varno pot pohodnikov
bodo skrbeli izkušeni gorski
reševalci Društva GRS Jesenice. Srečanje pri koči bodo
po Rabičevih besedah namenili obujanju spomina na
nekdanje planinske zanesenjake na čelu z Janezom
Košnikom, ki ima veliko
zaslug, da Koča na Golici od
leta 1984 stoji na čudoviti
razgledni točki v Karavan-

kah. »Ker smo pri društvu
ponosni na generacije marljivih in zagnanih ljudi, želimo zgodovino in njihove
zasluge ohraniti za sedanje
in prihodnje rodove. Na ta
dan bomo zato uradno ustanovili zgodovinski odsek pri
društvu in v koči pripravili
priložnostno razstavo,« je
povedal Rabič. Za dobro razpoloženje bo skrbel ansambel Ex Trio 3 s pevko.
Ob tem pa pri Planinskem
društvu Jesenice, kjer skrbijo za vse planinske poti, ki
vodijo na Golico, vse planince in druge obiskovalce gora
opozarjajo na previdnejšo
hojo na poti od Fenca v Planini pod Golico do spodnje
postaje tovorne žičnice.
Zaradi gradbenih del za
vodovod so društveni markacisti del poti preusmerili
in namestili nove oznake.

Ker se letos niso spomnili kake posebno udarne ideje, so se maxovci, ki se v začetku avgusta
tradicionalno odpravijo na prijateljsko zabavno turo do otroškega letovišča Pinea v Pineti pri
Novigradu, odločili, da v nekoliko spremenjeni obliki ponovijo kolesarsko različico igre človek
ne jezi se – Brez jeze od Maxa do Pinete iz leta 2011.
Andraž Sodja
Kot je tradicija že skoraj
desetletje, se v začetku avgusta se izpred Max bara na
Plavžu do otroškega letovišča Pinea v Novigradu tradicionalno odpravi ekipa prijateljev, ki jih družijo veselje
do gibanja, dobra volja, prijateljstvo in točilni pult Max
bara. Vsako leto se potrudijo
z inovativno idejo, tako so
240 kilometrov do Pinete
doslej premagali že s skirojem, štafetnim tekom, rikšo,
mobilnim točilnim pultom,
drezino, ponijem in poganjalcem in so praktično že
skoraj izčrpali prizemna
transportna sredstva.

Maxovci na startu ...

Kolesarski 'človek
ne jezi se'
Tako so se letos odločili, da
ponovijo eno od preteklih
idej – kolesarsko različico
igre človek ne jezi se po točkah s tremi ekipami Brez
jeze od Maxa do Pinete. Tri
ekipe kolesarjev so se po točkah premikale proti morju
po posebej pripravljeni
igralni površini in pravilih,
če pa je igralno skupino, kot
je pravilo igre človek ne jezi
se, kdo zbil, pa se je morala
vrniti malo nazaj.

V dveh dneh na cilju
v Pineti

Avgust in september sta čudovit čas tudi za vzpon na vrh
Golice. / Foto: Janko Rabič

Z Jesenic so se maxovci
odpravili v sredo, 9. avgusta,
ob 19. uri in s tem začeli

Jeseničani, od kod
in kam?

POČITNICE // OREBIČ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

POČITNICE V OREBIĆU

Osmega septembra bodo v Gornjesavskem
muzeju Jesenice odprli novo muzejsko razstavo
o migracijah.

Gornjesavski muzej Jesenice v petek, 8. septembra, ob
16. uri na Stari Savi odpira
novo muzejsko razstavo z
naslovom Jeseničani, od kod
in kam? Zgodbe iz železarskega mesta. »Multikulturnost Jesenic je nastala prav z
migracijami. Od kod so prišli Jeseničani, kam so se
selili, kaj so prinesli s seboj
… to so vprašanja, na katera
skušamo odgovoriti z novim
projektom. Predstavljamo
do sedaj zbranih 41 zgodb
Jeseničanov in tistih, ki so
bili pri nas le kratek čas, a so
vplivali na življenje mesta.
Zbrali smo zgodbe ljudi,

katerih predniki so prišli od
drugod (iz druge občine,
republike ali države) ali pa
so se iz mesta odselili. Omenjamo železarje, zdravnike
in športnike. Iz kulturne
zgodovine pa za začetek
omenjamo nekaj glasbenih
ustvarjalcev in dramskih
igralcev,« je o vsebini razstave povedala direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič, ki
Jeseničane vabi k ogledu in
sodelovanju, da v nastajajoči
mozaik dodajo svoj predmet
z zgodbo o njihovi selitvi. V
času razstave bo vsak drugi
in tretji torek v mesecu
muzejski večer oziroma srečanje ob razstavi.

Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4*
v Orebiču, na polotoku Pelješac. Z avtobusom boste potovali do
hotela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v objemu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpravili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik.
Pohitite s prijavo.

Termin: od 21. do 26. septembra 2017

Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje: avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključeno)
po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče vino,
pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in organizacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, za
enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

... in na cilju v Pineti

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski
trg 8, tel.: 04/511 17 70. Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

tokratno pustolovščino. Ta
ima vsako leto tudi humanitarno noto, saj udeleženci s
potjo v Pineto simbolično
dostavijo sredstva za letovanje socialno ogroženih
otrok, zbrana na teku Jesenice tečejo, dobrodelno dražbo in drugimi aktivnostmi.
Pot maxovcev je tokrat trajala dobra dva dni, saj so v
Pineto uspešno in brez hujših zapletov – z le nekaj
gumidefekti – prispeli v petek dopoldne. Utrujeni, z
novo izkušnjo, novo avanturo in še trdnejšim prijateljstvom.

