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Fotografinje
v Kosovi

Dan Jeseničanov
na Golici

V Kosovi graščini so na ogled
fotografije bienalnega natečaja
Slovenske fotografinje se
predstavijo. Prvo nagrado je
prejela Marja Kraljič za
fotografijo Veliki brat.

Prvo nedeljo v septembru je pri
Koči na Golici potekal
tradicionalni Dan Jeseničanov.
Kljub slabemu vremenu se ga je
udeležilo okrog trideset
najvztrajnejših planincev.
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Nova investicija s
predsednikom države

Obnova avtoceste
Hrušica–Lipce

V družbi SIJ Acroni so tudi uradno predali namenu novo, trideset milijonov evrov vredno investicijo
v AOD-konvertor. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor.

Urša Peternel

Urša Peternel
Predsednik države Borut Pahor in solastnik Skupine SIJ
Evgeny Zubitskiy sta simbolično, s pritiskom na srebrni
gumb, pognala novo, 30 milijonov evrov vredno investicijo v SIJ Acroni. Gre za AOD-konvertor, s katerim bodo
pomembno zmanjšali čas izdelave nerjavnih jekel in s
tem še okrepili svoj položaj
na trgu proizvajalcev jekla.
Kot je dejal novi glavni direktor SIJ Acroni Branko Polanc, jim je ta zahteven projekt z risalnih desk v polno
delovanje uspelo spraviti v
samo dveh letih, zato se je
posebej zahvalil odličnim sodelavcem, ki da so največja
odlika podjetja. Kot je dejal,
imajo v podjetju tudi srečo,
da se lastniki zavedajo pomena vlaganja v razvoj, tako so
doslej v SIJ Acroni vložili že
več kot 325 milijonov evrov.
Da bodo z investicijami nadaljevali, je (v odlični slovenščini) zatrdil tudi Dmitry Bochkarev, član uprave Skupine SIJ. Kot je dejal, program
investicij za obdobje 2017–
2027 sicer še ni čisto dokončen, vendar že preliminaren
znesek investicij za celotno

Začela se je prva večja obnova po štiriindvajsetih
letih, odkar je bil avtocestni odsek zgrajen.
Obnovili bodo vozišče in dva viadukta.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je začela obnavljati odsek gorenjske avtoceste med
priključ
k oma Hrušica in
Lipce, ki je bil zgrajen pred
24 leti. V sklopu del bodo

nih del pa znaša nekaj več
kot štiri milijone evrov.
V prvem delu bo v smeri proti Ljubljani postavljena zapora prehitevalnega pasu, v
smeri proti Avstriji pa bodo
delovne zapore prehitevalnega pasu postavljali dnevno. V
drugem delu pa bo promet

Med postavitvijo delovnih zapor v času
septembrskih konic ob vračanju turistov
pričakujejo občasne zastoje.
obnovili pet kilometrov
dolg odsek vozišča v smeri
proti Ljubljani, viadukta
Podmežakla 1 in Podmežakla 2 ter sanirali zaščite proti padajočemu kamenju in
snežnimi plazovi. Izvajalca
del sta Gorenjska gradbena
družba in Strabag iz Ljubljane, vrednost pogodbe-

med priključkoma Hrušica
in Lipce predvidoma do sredine novembra urejen le po
polovici avtoceste, po enem
pasu v vsako smer vožnje.
Priključek Lipce bo ves čas
odprt za promet, medtem ko
bo priključek Hrušica v poznejših fazah del začasno
kratkotrajno zaprt.

Obvoznica z uporabnim dovoljenjem
Novo investicijo sta simbolično, s pritiskom na srebrni gumb, pognala predsednik države
Borut Pahor in solastnik Skupine SIJ Evgeny Zubitskiy. / Foto: Gorazd Kavčič
Skupino SIJ znaša okoli 300
milijonov evrov.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dejal,
da investicija v SIJ Acroniju
ni samo dosežek za Skupino
SIJ, temveč za celotno slo-

vensko gospodarstvo. Skupina SIJ je eden največjih slovenskih zaposlovalcev, zato
s svojimi vlaganji in zagotav
ljanjem uspešnih sodelavcev pomembno vpliva na
razvoj Gorenjske, Koroške

in Štajerske, kjer je večina
njihovih proizvodnih obratov, je povedal.
Na slovesnosti je nastopila
odlična violinistka Anja Bukovec.
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Začela se je gradnja
krožišča na Hrušici

Glavna je disciplina

Uspešen in varen
začetek šolskega leta

Šport za vse

Na Hrušici so že začeli graditi krožišče, dela naj bi bila
zaključena do prihodnje pomladi.

Jeseničan Alan Halilovič,
21-letni vratar Nogometnega
kluba SIJ Acroni Jesenice, je
bil član malonogometne diabetične reprezentance na
evropskem prvenstvu v Romuniji.
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V novem šolskem letu jeseniške osnovne šole obiskuje
1746 učencev, obe srednji
šoli 886 dijakov, vrtec pa 688
malčkov.

Na prireditvi Šport za vse na
Hrušici so slavnostno predali namenu novo športno igrišče na Hrušici, ki sta ga odprla zvezdnik NHL-ja Anže
Kopitar in jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger.
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Upravna enota Jesenice je 6. septembra izdala uporabno
dovoljenje za obvoznico mimo Lipc. Promet po sedemsto
metrov dolgi obvoznici, ki bo prometno razbremenila naselji Lipce in Blejska Dobrava in olajšala dovoz tovornjakov do
industrijsko-obrtne cone Črna vas, je tako dovoljen. S tem
se je uradno zaključila ena največjih letošnjih investicij v
občini Jesenice, vredna pol milijona evrov. Občina Jesenice
je za investicijo iz proračuna prispevala 400.000 evrov,
100.000 evrov pa so pridobili iz državnega proračuna.

Promet po obvoznici je dovoljen. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
"Občane in občanke z velikim veseljem obveščam, da
se je začela ena največjih in
najbolj potrebnih investicij v
cestno infrastrukturo v zadnjih dvajsetih letih, to je
obnova magistralne ceste
R2 skozi Jesenice. Poleg
gradnje krožišča na Hrušici
se je namreč začela tudi
obnova ceste na odseku
Hrušica–Splošna bolnišnica
Jesenice, v sklopu katere bo
zgrajen tudi pločnik, ki bo
pešcem omogočil varno pot.
Hkrati bosta obnovljena še
dva odseka ceste, in sicer od
restavracije Turist do bencinske črpalke Petrol na
Koroški Beli ter od bolnišnice do zdravstvenega doma,"
je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger. Kot je
dodal, ga veseli, da so po
letih truda in vztrajnosti
končno dosegli dogovor z
državo o začetku več kot
potrebne investicije. "Hkrati
pa upam in si želim, da bi
bila ta v čimkrajšem času
dokončana v celoti in v zadovoljstvo vseh občanov. Pri
tem se občanom že vnaprej
zahvaljujem za njihovo potrpežljivost v času obnove."
V poteku pa je še ena od
pomembnih investicij, to je
nadaljevanje energetske
sanacije Osnovne šole Toneta Čufarja, v sklopu katere
bo izvajalec zamenjal stre-

Začela se je gradnja
krožišča na Hrušici
Na Hrušici so že začeli graditi krožišče, začenja pa se tudi obnova magistralne ceste.
Urša Peternel

Župan Tomaž Tom
Mencinger
ho, naslednje leto pa še fasado. "Po tem, ko so se končno uredila razmerja med
izvajalcem in podizvajalcem
in je ta konec avgusta začel z
deli, je žal nastopilo obdobje
izredno slabega vremena,
na začetku katerega je zalilo
del prostorov. Na pomoč so
priskočili celo jeseniški
poklicni gasilci s svojo opremo in podjetje KOV z materialom, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Ker je takšno vreme
napovedano tudi v prihodnjih dneh, bo Občina Jesenice v izogib nadaljnji škodi
morala sprejeti odločitev
glede nadaljnjega terminskega plana izvedbe. Ob tem
pa se tudi zaposlenim na
šoli ter vsem staršem zahvaljujem za potrpežljivost," je
povedal župan.

Seja občinskega sveta
Jeseniški občinski svetniki se bodo 21. septembra sestali na
prvi redni seji po počitnicah. Na dnevnem redu je petnajst
točk, med drugim bodo sprejemali več sprememb odlokov,
tudi Občinskega prostorskega načrta občine Jesenice, odločali o nekaj premoženjsko-pravnih zadevah, kar nekaj točk pa se
nanaša na volitve in imenovanja. Tako bodo odločali o imenovanju nadomestne občinske svetnice, predstavnikov Občine Jesenice v sveta dveh javnih zavodov, soglasju k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Seznanili pa se bodo tudi z analizo stanja na področju socialnega
varstva in s problematiko plazu v zaledju Koroške Bele.

končana prihodnjo pomlad.
Pogodbena vrednost gradbenih del je okrog 637 tisoč
evrov, gre pa za državno
investicijo, naročnik je
DRSI.
V času gradnje bo promet
prilagojen posamezni fazi
gradnje, do popolne zapore
prometa naj bi prišlo le v
zadnji fazi, ko bo potekalo
asfaltiranje, so pojasnili.
Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger je
ob tem izrazil zadovoljstvo,

Na Hrušici se je začela gradnja novega krožišča. Kot so
pojasnili na Direkciji RS za
infrastrukturo (DRSI), bodo
obstoječe nesemaforizirano
križišče preuredili v krožno
križišče s sredinskim otokom, obenem pa uredili
tudi območje za pešce ter
kolesarje in avtobusna postajališča. Izvajalec del je
podjetje Mapri Proasfalt iz
Ljubljane, dela pa naj bi bila

da država začenja prenavljati magistralno cesto skozi občino. »Novo krožišče
bo pomembna pridobitev
tako Hrušice kot celotne
občine, hkrati pa je uvod v
še eno ločeno investicijo, to
je izgradnjo pločnika in
obnovo cestišča od Hrušice
do Splošne bolnišnice Jesenice. Za ta del investicije je
bila že objavljena odločitev
o izbiri izvajalca, obnova pa
bo potekala istočasno s
sanacijo ceste od restavraci-

je Turist do bencinske
črpalke Petrol na Koroški
Beli. Kot zadnji del obnove
magistralne ceste bo sledila
še obnova ceste od križišča
pri Splošni bolnišnici Jesenice do Zdravstvenega
doma Jesenice, ki jo vsi
nestrpno pričakujemo.
Veseli me, da smo po letih
truda in vztrajnosti končno
dosegli dogovor z državo o
začetku več kot potrebnih
investicij,« je še dejal
župan.

Kanalizacija na Murovi
Občina Jesenice na območju Murove, ki je najstarejši del Jesenic, začenja gradnjo kanalizacije.
Urša Peternel
Murova, najstarejši del Jesenic, bo dobila javno kanalizacijo. Dela v sklopu predpriprave na projekt so se
začela konec avgusta, ko je
izbrani izvajalec Kovinar
Gradnje ST začel z rušenjem in gradnjo dveh novih
opornih zidov. Kot so pove-

dali na Občini Jesenice, bo
sledila gradnja tretjega opornega zidu, nato pa jeseni še
gradnja same kanalizacije.
Ocenjena vrednost projekta
je 1,1 milijona evrov, v celoti
pa bo financiran z občinskega proračuna. Dela naj bi
bila zaključena v letu 2018.
Lokalna cesta na tem območju je zaprta za promet, pre-

Po eni od razlag naj bi Murova dobila ime po
zelo temno zeleni travi 'muravi', po drugi
razlagi pa naj bi ime nastalo v času kuge, ki je
pobrala skoraj vse Murovčane, ime pa naj bi
izhajalo iz besede morija (po kugi), piše
etnologinja Zdenka Torkar Tahir v knjižici Ta
stare Jesenice ali Murova in Plavž.

Murova bo dobila kanalizacijo.
hodna je le za pešce, za katere so uredili pešpot, so pojasnili na Občini Jesenice.
Naslednje na vrsti za izgradnjo javne kanalizacije je

potem naselje Lipce, nato pa
bo s kanalizacijo treba opremiti še naselja Kočna, Potoki in Plavški Rovt, so pojasnili na Občini Jesenice.

Menjave svetnikov
Odstopili sta Irena Micco in Zdenka Kajdiž.
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S
uper
popust
ponu
dba
PO

MODRA ŠTEVILKA

• 080 87 74

I!

slika je simbolična

KLIČ
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Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
bodo na septembrski seji, ki
je sklicana za 21. september,
odločali o novih zamenjavah članov v občinskem svetu. Občinska svetnica Irena
Micco, ki je bila izvoljena na
listi SMC – Stranka modernega centra, je konec maja
odstopila. Občinska volilna
komisija je tako pozvala
naslednjega izvoljenega na
listi SMC v volilni enoti, da
se odloči, ali bo sprejel
nadomestni mandat. Aljoša
Krupenko funkcije ni sprejel, naslednja na listi kandidatov pa je Edina Džamastagić, ki je mandat sprejela. O
njenem imenovanju za
nadomestno članico občinskega sveta bodo odločali na

seji prihodnji teden. Osemnajstega avgusta pa je odstopno izjavo podala tudi
Zdenka Kajdiž, prav tako z
liste SMC. Z odstopom se
bodo zdaj seznanili občinski
svetniki, občinska volilna
komisija pa bo začela postopke za imenovanje nadomestnega člana, ki bo prav tako
z liste SMC. V 28-članskem
občinskem svetu tega sklica
bo to že sedma zamenjava
člana. Pet občinskih svetnikov je odstopilo, in sicer
Zoran Kramar, Ahmed
Pašić, Elvis Vukalić, Irena
Micco in Zdenka Kajdiž,
umrla pa sta Branko Bergant in Matjaž Kaše. Nadomestni člani doslej so Simona Štravs, Jure Krašovec,
Veronika Vidmar, Alma
Rekić in Simona Zarnik.
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Novi AOD-konvertor v SIJ
Acroni sicer deluje že od
konca aprila. Poleg večjih
proizvodnih zmogljivosti bo
investicija pripomogla tudi
k zmanjšanju časa izdelave

nerjavnih vrst jekel, s tem
pa se bodo sprostile dodatne
proizvodne zmogljivosti za
druge proizvodne programe. Roman Robič, tehnični
direktor SIJ Acroni in vodja
projekta, je še posebej ponosen na hitrost izvedbe inve-

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

Nova investicija s
predsednikom države

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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
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Sobodajalstvo in turistična taksa
Z veseljem opažamo, da je letošnja dobra turistična sezona zapisana tudi v občini Jesenice, kar se kaže predvsem v porastu
števila ponudnikov turističnih nastanitev v mestu in okolici.
Iz nekoč 12 ponudnikov jih v letošnjem letu na spletnih straneh booking.com in Airbnb oglašuje kar 25.

Novi glavni direktor SIJ Acroni Branko Polanc / Foto: Gorazd Kavčič

Dogodka se je udeležil tudi jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger (v sredini)

sticije: »Od podpisa investicijske pogodbe julija 2015
nam je v manj kot dveh letih
skupaj s partnerji (Primetals
Techonologies in Esotech)
uspelo dokončati izredno
zahteven investicijski projekt. Investicija bo prav tako
pomembno vplivala na znižanje specifične porabe

energentov ter posledično
nižji okoljski odtis."
To je že druga večmilijonska
in strateško pomembna investicija v SIJ Acroni v zadnjih dveh letih, lani so tako
namenu predali 32 milijonov evrov vredno linijo za
toplotno obdelavo debele
pločevine.

Ob tem pa Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice tudi
ugotavlja, da kar nekaj ponudnikov turističnih nastanitev na
območju občine Jesenice nima sobodajalske dejavnosti registrirane skladno z nacionalno zakonodajo in posledično ne izpolnjujejo obveznosti, ki jih imajo po Zakonu o spodbujanju
razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04). Ta zakon določa predvsem
obveznosti vodenja evidenc in zaračunavanja turistične takse v
imenu in za račun občine, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje vseh oseb (turistov), ki jih sprejmejo na prenočevanje.
Sobodajalci so dolžni zaračunati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje, torej v primeru dnevnega bivanja.
Vse sobodajalce področni zakoni zavezujejo tudi k spoštovanju prijavno-odjavnih določb, ki se nanašajo na gosta, vodenje knjige gostov, izdajanje računov ...
V naslednjih mesecih bo s strani Medobčinskega inšpektorata
Jesenice pri posameznih izbranih ponudnikih opravljen nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o spodbujanju razvoja
turizma.
Več o turistični taksi lahko prebrate na: http://turizem.
jesenice.si/turisticna-taksa, za dodatne informacije pa smo na
voljo tudi zaposleni na občini in na TIC Jesenice.
www.jesenice.si

TIC Jesenice in Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Jesenice

Gostje na slovesnosti ob zagonu AOD-konvertorja

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

POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel
4* v Orebiću, 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

www.gorenjskiglas.si

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.
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!
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tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Pobuda glede
javnega stranišča
Občinska svetnica je dala pobudo za postavitev
javnega stranišča nasproti železniške postaje.
Urša Peternel
Na zadnji seji občinskega
sveta je občinska svetnica
Veronika Vidmar dala pobudo Občini Jesenice, naj nasproti glavne železniške postaje, na zemljišču v občinski
lasti, uredijo samostojne
toaletne prostore. "Postavi
se lahko sanitarni kontejner,
kot je na primer na Placu na
Hrušici. To bi lahko bila
začasna rešitev, dokler se ne
najde trajnejša in ustreznejša. Toaletni prostori na železniški postaji so poleg precej neprimernega videza
največkrat uporabnikom
nedostopni (zaklenjeni) in
niso v lasti naše občine," je
dejala Vidmarjeva.

Odgovor sta pripravila Marko Markelj in Vera Djurić
Drozdek z Občine Jesenice.
Pojasnila sta, da zemljišči
nasproti glavne železniške
postaje v naravi predstavljata osrednji spomenik NOB s
pripadajočim parkom, ki je
z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice
razglašen za zgodovinski
spomenik. "Na omenjeni
lokaciji postavitev sanitarnih objektov ni dopustna.
Neposredno sosednje zemljišče (parkirišče, ki je tudi v
lasti Občine Jesenice) pa je
urejeno tako, da na njem že
stoji samostojni začasni toaletni prostor za nujne potrebe," sta pojasnila.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 20.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremembami),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremembami) in
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča,
kot dela Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2017, št. 478-76/2016, sprejetega na 16.
redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 27. 10. 2016,
objavlja

PONOVNO JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. PREDMET PRODAJE:
1. Nepremičnina z ID-znakom: parcela 2175 2199/1
v izmeri 985 m2,
2. Nepremičnina z ID-znakom: parcela 2175 2199/2
v izmeri 371 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj.
Nepremičnini z ID-znakom: parcela 2175 2199/1 in z ID-znakom:
parcela 2175 2199/2 predstavljata stavbni zemljišči na območju
naselja Slovenski Javornik (Strelska ulica). V njuni neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod – komunalna oprema). Dostop (hoja, vožnja) do predmetnih nepremičnin je omogočen neposredno z javne ceste (Strelska ulica). Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno
opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec
poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnini z ID-znakom: parcela 2175
2199/1 in z ID-znakom: parcela 2175 2199/2 ležita v območju J2/
SS19-e, osnovna namenska raba: območja stanovanj; podrobna
namenska raba: stanovanjske površine.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnini:
– z ID-znakom: parcela 2175 2199/1 znaša 35.460,00 EUR,
– z ID-znakom: parcela 2175 2199/2 znaša 13.356,00 EUR,
skupaj 48.816,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 22% davek na
dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja
oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od
izstavitve računa, ki ga bo prodajalka izstavila na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalke. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena
varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Obnova igrišča Pika
Občina Jesenice začenja projekt prenove štirih otroških igrišč na Plavžu, najprej bodo obnovili igrišče
Pika med Tavčarjevo cesto in Cesto revolucije.
Urša Peternel
Občina Jesenice začenja
projekt prenove štirih otroških igrišč v krajevni skupnosti Plavž na Jesenicah. Kot
so pojasnili na Občini Jesenice, se bo najprej začela
prenova igrišča Pika med
Cesto Cirila Tavčarja in Cesto revolucije. Igrišče bo
namenjeno otrokom vseh
starostnih skupin, poleg pa
bo tudi prostor za odrasle.
Predlog nove ureditve igrišča so izdelali v projektivnem
biroju Delavnica z Vrhnike,
dela pa bo izvedla Lesnina
MG oprema iz Ljubljane.
"Elementi igrišča so razdeljeni v dva vsebinska sklopa
za dve ciljni skupini glede
na starost: igralna krožna

ploščad s sistemskimi igrali
bo namenjena najmlajšim,
instalacijski element – kombinirano igralo pa večjim
otrokom. Vse skupaj bodo
povezovali gradniki, namenjenimi sedenju in igram za
odrasle oziroma tako imenovanemu medgeneracijskemu prostoru," so pojasnili. Posebno pozornost
bodo namenili ustvarjanju
prijetnih prostorov za posedanje, skrivanje, lovljenje,
sankanje v zimskih mesecih
...
Prenova igrišča se bo začela
v drugi polovici septembra
in bo zaključena do marca
prihodnje leto. "V času gradnje bo občasno prihajalo do
motenj parkiranja na posameznih parkiriščih in dosto-

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 4. 10. 2017 ob 16. uri v mali sejni
sobi, klet Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
VII. VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno dne 2. 10. 2017 morajo dražitelji, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, za nepremičnini z ID-znakom: parcela
2175 2199/1 in z ID-znakom: parcela 2175 2199/2 položiti varščino v višini 4.881,60 EUR (štiri tisoč osemsto enainosemdeset
evrov, šestdeset stotin evra), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št. SI56
0124 1010 0007 593, sklic na št. SI 18 75400-7221002-47891217 s
pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini z ID znakom:
parcela 2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, se varščina brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov
transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnini z ID-znakom: parcela 2175 2199/1 in z ID-znakom: parcela 2175 2199/2 se prodajata kot celota – izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22
% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla
(notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novonastalega lastniškega stanja (stroški priprave in
vložitve zemljiškoknjižnega predloga, preslikava listine, sodna
taksa itd.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka
zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
potrdilo o plačani varščini in številko svojega TRR za primer
•	
vračila varščine,
•	
potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno,
da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, kar
velja za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec mora
priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke),
dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od
•	
dneve objave razpisa:
	– da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.,
	– da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj
fizična oseba,
•	potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za

Bodoča podoba igrišča Pika
pa do posameznih stanovanjskih stavb, občasno pa
bo povečan hrup. Za vse
navedeno se prebivalcem
okoliških stavb opravičujemo in jih prosimo za razu-

mevanje," pravijo na Občini
Jesenice. Poleg samih igrišč
bo izvedena tudi manjša
urbana ureditev celotnega
javnega prostora ob igriščih
med stolpnicami.

pravne osebe in s. p.); če ima dražitelj odprtih več računov pri
različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh bank,
•	
potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
•	
izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej
točko IX.),
•	
morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo (upravna overitev) za udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi
postopek, odloči takoj.
Ne glede na zgoraj navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne
more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.
34/2011 s spremembami)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID-številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če
se dražbe udeležita dva ali več dražiteljev, ki bodo z draženjem
višali ceno, nepremičnina ni prodana, če vsaj eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če
izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: Pristojna komisija lahko s soglasjem
župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS,
št. 86/2010 s spremembami) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS,
št. 34/2011 s spremembami).
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepremičnin in ogledom predmetov javne dražbe lahko pokličete na
tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do vključno dne 2. 10. 2017.
Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodarske
javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.
jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
		
		
Številka: 478-9/2012
Datum: 15. september 2017

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN
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Krajevna skupnost
Praznično na Pristavi

Praznik Blejske Dobrave

Krajevnega praznika Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela,
ki je tradicionalno na Pristavi v Javorniškem Rovtu, se je zaradi slabšega
vremena udeležilo manj krajanov kot običajno.

Priznanja krajevne skupnosti so prejeli člani skupine krajanov, ki že več kot
dvajset let organizirajo tradicionalni blagoslov konj ob štefanovem, ter
gledališki igralec Ivan Berlot.

Andraž Sodja

Andraž Sodja

Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela,
ki v začetku septembra praznuje svoj krajevni praznik
v spomin na prvih pet talcev, ki so jih nemški okupatorji ustrelili 4. septembra
leta 1941, je tudi letos ob
krajevnem prazniku pripravila vrsto prireditev. Tako
so položili vence pred spomenik talcev v spominskem
parku, odprli fotografsko
razstavo v kulturnem domu
na Slovenskem Javorniku,
pripravili gasilsko vajo pri
domu društva upokojencev
na Javorniku ter tradicionalno srečanje na Pristavi,
ki pa se ga je zaradi slabšega vremena udeležilo bistveno manj krajanov kot
običajno. Kot je ob prazniku poudarila predsednica
sveta krajevne skupnosti
Maja Otovič, je bilo v preteklem letu veliko postorjenega, kot najpomembnejšo
novost pa je izpostavila za-

Krajevna skupnost Blejska
Dobrava praznuje 28. avgusta, s krajevnim praznikom
pa obeležujejo spomin na
prvo partizansko akcijo leta
1941. Ob prazniku so pripravili vrsto dogodkov, od nogometnega turnirja na Lipcah, pohoda na Obranco,
balinarskega turnirja, pohoda v Vintgar in osrednje slovesnosti na prenovljenem
vaškem jedru Blejske Dobrave. Zbrane je nagovoril
predsednik sveta krajevne
skupnosti Anton Hribar.
"Veliko je bilo postorjenega,
popravljena je bila pot in
ograja v Vintgar, vzdrževane
ceste, prestavljeno spominsko obeležje na Kočni, začela se je ureditev vaškega jedra, ki bo dokončana v prihodnjih letih, dokončana je
obvoznica Lipce. Predvidoma še letos bo urejeno odvodnjavanje na Kočni, križišče
pri Sumidi, narejen pločnik,
postavljeno je bilo dvigalo

Predsednica sveta krajevne skupnosti Maja Otovič na Pristavi
četek aktivnosti na plazu
Čikla oziroma plazu pod
Potoško planino, zaradi katerega so številni krajani
precej zaskrbljeni, raziskave pa bodo pokazale, kateri
so potrebni ukrepi za stabilizacijo plazu. Dela se bodo
nadaljevala tudi v Trebežu,
prenovila se bo cesta od križišča na Koroški Beli proti
jeklarni Acroni ... Ocenjujejo, da se na območju krajevne skupnosti v prihodnje

obetajo tudi rešitve nekaterih težav, s katerimi se spopadajo že več let.
Sicer pa so veseli tudi številnih aktivnih društev v krajevni skupnosti. V preteklem mesecu je bilo to Farno kulturno društvo, ki je
pripravilo vrsto aktivnosti ob
stoti obletnici bombardiranja Koroške Bele, in Kulturno društvo Možnar, ki je s
svojim nastopom popestrilo
tudi praznik na Pristavi.

do šole in vrtca, s čimer smo
ohranili volišče, dokončanje
prenove vaškega jedra pa bo
vrnilo dušo vasi," je dejal.
Vrsta investicij se obeta tudi
v prihodnjem letu, od gradnje kanalizacije na Lipcah,
kanalizacije in pločnika na
Kočni in kanalizacije na
Blejski Dobravi z obnovo ceste, na Blejski Dobravi pa
naj bi na avtobusni postaji
zrasla kolesarnica z možnostjo izposoje koles. Župan
Tomaž Tom Mencinger je

poudaril, da je Blejska Dobrava pomemben del občine
Jesenice, izpostavil pa je zlasti pomen obvoznice Črna
vas, za katero pričakujejo,
da bo dala dodaten zalet poslovno-industrijski coni
Črna vas. Podelili so tudi
priznanja krajevne skupnosti, ki so jih prejeli člani skupine krajanov, ki že več kot
20 let organizirajo tradicionalni blagoslov konj ob štefanovem, ter gledališki igralec Ivan Berlot.

Najbolj vroče ta hip: Toyota C-HR
Dinamičen, okreten, atraktiven in dostopen. Toyotin urbani atlet C-HR je že zapeljal na naše ulice.
Mesto je njegov poligon.
Tako ga opisujejo v Avto centru Lovše, kjer so nam ga dali na
poskusno vožnjo. Toyoto dobro poznamo. Uradnega prodajalca in serviserja, Avto center Lovše, pa smo spoznali šele zdaj.
V pogovoru z direktorjem Zoranom Sodnikom nam je najbolj v
spominu ostala obrazložitev glede njihovih garancij, ki so brez
primere v Evropi: »Skozi čas smo ustvarili zaupanja vredno ime
tako v javnosti kot med poslovnimi partnerji. Danes zaposlujemo širok spekter sodelavcev z raznolikim naborom znanja. S
celovito prodajno-servisno storitvijo pokrivamo celotno gorenjsko regijo in velik del osrednjeslovenske. Z drzno potezo
dosmrtne garancije na lastno delo mehaničnih delavnic ter
možnostjo sklenitve 10-letnega jamstva za vozila za fizične
osebe smo prvi in za zdaj edini servis, ki se je javno obvezal k
jasnemu cilju: biti najboljši.« Vse ostalo je kristalno jasno. Prodajati Toyotine avtomobile je odgovornost, vendar tudi neke
vrste čast, kajti še vedno so največji proizvajalec avtomobilov
na svetu.
Najnovejše pri Toyoti
Najnovejša Toyota se imenuje C-HR in je … in je res povsem
drugačna od vsega, kar se trenutno vozi po evropskih cestah.
Če dobro premislim, je bil zadnji avto, za katerim so se vsi obračali, Nissanov juke. Samo dve opciji sta. Ali ti je zelo všeč ali pa

tudi slučajno ne. No, nisem še srečal sogovornika, ki bi izjavil to
drugo. Zunanja podoba mlade spominja na t. i. transformerje,
starejše pa na prihodnost. Eni in drugi imajo prav. Drzne poteze, drzno oblikovanje, sodobne barve. V Toyoti pravijo, da je
ustvarjen za aktivni življenjski slog in je nerazdružljivo povezan
z mestom. Urbano vozilo, torej. Zakaj pa ne? Naša mesta so sicer majhna, a vseeno, lepši je v spletišču ulic kot nekje na deželi. Vseeno sem ga zapeljal najprej proč od druge pločevine. Le
toliko, da se ga privadim, da ga Lovšetu ne vrnem ranjenega.
Sama pot iz mesta je lepila poglede mimovozečih in mimoidočih. Nihče ne more biti ravnodušen, ko se tak avto pripelje
mimo. Vožnja v njem je podobna vožnja v video igrici, vse deluje tako, kot bi bil v prihodnosti. Pa nisem bil. Vseeno sem moral ročno menjati prestave, še vedno sem moral sam pritiskati
na plin in paziti na vse, kar moraš, ko si za volanom. Vendar je
bilo vse to skrajni užitek, in ko sem še naštudiral vso pametno
tehniko, ki jo nudi, je bilo jasno, da je to vozilo, ki ima vse, kar
sodobni avtomobili v tem razredu premorejo.
Na cesti
Vožnja je navdihujoča in bo zagotovo navdušila tudi zahtevnejše voznike, ne samo tiste, ki dajo največ poudarka na tehnologijo in videz. Res je, da pod volanom ni prostora za dvometraše,

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

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

a tega niti nisem pričakoval. Sedeži so udobni, čeprav tudi tega
nisem pričakoval pri mestnem vozilu. Volan je »otroška igrica«,
stopalke, menjalnik, vse je tako mehko in lahko vodljivo. Po
gled naprej, v obe smeri in nazaj je pa tak kot pri skoraj vseh
novih avtomobilih. Za pogled nazaj imaš kamere, zato se nimaš
več kaj »zvirati« nazaj, temu primerna je tudi velikost zadnjega
stekla. Bočna ogledala so velika in pregledna. Prvi stik s prvimi
kilometri je tak. Če že dolgo niste zamenjali avtomobila, boste
nad pogledom iz sodobne različice nadvse presenečeni. Najprej boste mislili, da je preglednost zelo omejena, potem pa
boste kmalu ugotovili, da ima avto kar precej oči namesto vas.
Da, sodobna tehnologija in oblikovanje sta šla v zadnjih nekaj
letih pospešeno naprej.
S svojo pojavo izziva emocije, stilsko samosvojost pa potiska v
ospredje tudi pod pločevino.
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Kultura
Razstava o
razdejanju vasi

Fotografinje v Kosovi

Urša Peternel

V Kosovi graščini so na ogled fotografije bienalnega natečaja Slovenske fotografinje se predstavijo.
Prvo nagrado je prejela Marja Kraljič iz Foto kluba Janez Puhar Kranj za fotografijo Veliki brat.

V sklopu obeležitve stote
obletnice bombardiranja
Koroške Bele so v Kulturnem hramu odprli razstavo
z naslovom Po sledeh razdejanja Koroške Bele. Kot je
povedala avtorica razstave
Petra Alič, je to prva pregledna razstava gradiva, ki se
nanaša na bombardiranje
Koroške Bele med prvo sve-

tovno vojno. Gradivo zanjo
je našla v različnih arhivih
in muzejih, predstavljene pa
so tudi fotografije in likovna
dela iz osebnih zbirk domačinov. Na razstavi je posebej
predstavljena vloga dr. Matka (Matevža) Potočnika, šolnika in zgodovinarja, ki je za
vse, kar je storil za vas, leta
1933 prejel naziv častni
občan takratne občine Koroška Bela. Po bombardiranju
je priskrbel denarno pomoč
77 domačinom »pogorelcem« in s tem pomagal pri
obnovi vasi. Leta 1922 je
sodeloval tudi pri razmejitvi
državne meje z Avstrijo in
Koroški Beli ohranil planino

Svečico. Leta 1968 so mu na
rojstni hiši na Cesti Ivana
Cankarja 12 postavili spominsko ploščo.
Petra je pripravila tudi izvrsten katalog k razstavi, v katerem je objavljen tudi prvi
obsežnejši zapis o letalskem
bombardiranju Koroške
Bele, v katerem vzroke in
ozadja dogodka razjasnjuje
višji kustos iz Vojaškega
muzeja Slovenske vojske

Matjaž Ravbar (slednji je o
tem prejšnjo soboto pripravil
tudi posebno predavanje).
Razstavo pa je Petra preselila
tudi v zunanji prostor, na rob
pogorišča. Za okenskimi
odprtinami stavb, ki jih avgusta 1917 ognjeni zublji niso
zajeli, so umeščene reprodukcije starih fotografij.
Poleg tega so prejšnji teden
odprli razstavo z naslovom
Koroška Bela, ujeta v likovnih delih učencev. Na stari
šoli so razstavljene poslikave na mavčenih ploščah in
lesenih podlagah, ki so jih
ustvarili učenci domače
osnovne šole pod mentorstvom Katje Operčkal.

Slike iz cikla DEUS
Konec avgusta so v razstavnem salonu DOLIK na Jesenicah
odprli razstavo slik akademskega slikarja in magistra slikarstva ter grafike Darka Slavca iz Ljubljane. Razstavlja sike iz
cikla DEUS. V kulturnem programu je nastopil Duo Los Sueños, ki ga sestavljata Metka Udovč z violino in Klara Horvat pri
klavirju. Povezovalec programa je bil Dušan Kopušar. Kurator
razstave, ki je na ogled do 19. septembra, je Miroslav Pengal.

Z odprtja razstave

Čudovita podvodna bitja
V Fotogaleriji Jesenice v preddverju Gledališča Toneta Čufarja Jesenice je do 19. septembra na ogled fotografska razstava Čudovita podvodna bitja. Razstavlja član Fotografskega
društva Jesenice Bogdan Bricelj. Tokrat se predstavlja z barvitimi fotografijami meduz.

Urša Peternel
V Kosovi graščini na Jesenicah je na ogled razstava fotografij bienalnega fotografskega natečaja Slovenske
fotografinje se predstavijo,
ki je potekal v organizaciji
Fotografskega društva Jesenice in Gornjesavskega
muzeja Jesenice. Kot je
povedal predsednik Fotografskega društva Jesenice
Klemen Klemenc, gre za
državno razstavo, na natečaj
je prispelo 144 fotografij 36
avtoric, med njimi so tako
uveljavljene fotografinje kot
tudi novo odkriti talenti.
Tema natečaja je bila prosta,
sodelujoče fotografinje so
poslale že natisnjene fotografije. Ženska žirija, ki so
jo sestavljale lastnica in vodja Galerije Fotografija Barbara Čeferin, samostojna
fotografinja Maja Šivec in
profesorica Marisa Monti, je
podelila tri nagrade in šest
diplom. Prvo nagrado je prejela Marja Kraljič iz Foto
kluba Janez Puhar Kranj za
fotografijo Veliki brat. Drugo nagrado je prejela Snježana Barišić iz Foto kluba
Okular Vrhnika za fotografijo Čas, tretjo pa Sanda Ž.
Fajfarić iz Društva fotografov Svit Celje za fotografijo
In hug.

Diplome so prejele Danica
Bricelj, Tanja Gorjan, Danica Novak, Andreja Ravnak,
Anuška Vončina in Jožica
Trstenjak. Tri prejemnice
diplom so članice Fotografskega društva Jesenice,
Danila Bricelj jo je prejela za
fotografijo Golob in konfeti,
Danica Novak za fotografijo
V meglo, Jožica Trstenjak
pa za fotografijo Odsev.
Nekatere od nagrajenih
fotografinj so se udeležile
odprtja razstave, ki ga je
glasbeno popestril Duo Acoustic Rainbow.
Razstava bo odprta do 9.
oktobra.

Prvo nagrado je prejela fotografija Veliki brat avtorice
Marje Kraljič.

Nagrajene fotografinje, ki so se udeležile odprtja razstave.

Jeseničani, od kod in kam?
V Železarskem muzeju v Ruardovi graščini na Stari Savi je na ogled ena zanimivejših razstav
zadnjega obdobja. Predstavlja življenjske zgodbe ljudi, ki so se na Jesenice priselili od drugod, in
Jeseničanov, ki so se iz mesta odselili in v drugem okolju pustili svoj pečat.
Urša Peternel
Anže Kopitar, Helena Blagne, Saša Dončič, Urška Hlebec, Uroš Smolej – to je le
nekaj Jeseničanov, ki so svoje rojstno mesto zapustili in
si ustvarili življenje in kariero drugje, tudi v tujini, in
tam pustili svoj pečat. Na
drugi strani pa so se na Jesenice priselili številni zanimivi ljudje in soustvarjali današnjo podobo multikulturnega mesta. Od kod so prišli
Jeseničani, kam so se selili,
kaj so prinesli s seboj in kaj
ohranili, vse to so leto dni
raziskovali sodelavci Gornjesavskega muzeja Jesenice
pod vodstvom Irene Lačen
Benedičič in zdaj predstavljajo na razstavi z naslovom
Jeseničani, od kod in kam?
in podnaslovom Zgodbe
železarskega mesta. Razstava bo do konca leta na ogled
v Železarskem muzeju v
Ruardovi graščini na Stari
Savi. Na njej so predstavljene življenjske zgodbe delavcev, železarjev, zdravnikov,

športnikov, glasbenikov in
dramskih igralcev skupaj z
zanimivimi predmeti, ki so
jih ti prispevali. Tako je
denimo na ogled dres Anžeta Kopitarja, zlate plošče
Helene Blagne, slušalke z
evrovizije Aleša Vovka - Raaya, zdravniška torba Milana
Čeha pa celo športni torbi
najbolj znanih jeseniških

dvojčkov Huseina in Hasana
Kljunića ... Projekt se še
nadaljuje, v Gornjesavskem
muzeju Jesenice bodo veseli
življenjskih zgodb še drugih
ljudi, ki so se na Jesenice
priselili ali pa iz mesta odselili. Te zgodbe bodo zbirali
na več muzejskih večerih,
prvi, srečanje Primorcev, je
že bil, naslednje bo na vrsti

srečanje športnikov, in sicer
naslednji torek, zatem pa
bodo sledila še srečanja
zdravstvenih delavcev, glasbenikov, dramskih igralcev,
priseljencev iz nekdanjih
jugoslovanskih republik in
železarjev. Več o projektu in
zanimivih življenjskih zgodbah bomo objavili v naslednji številki.

Predstavljene so življenjske zgodbe in zanimivi predmeti, denimo zlate plošče Helene Blagne.
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Šport

Glavna je disciplina
Jeseničan Alan Halilovič, 21-letni vratar Nogometnega kluba SIJ Acroni Jesenice, je bil član
malonogometne diabetične reprezentance na evropskem prvenstvu v Romuniji.
Matjaž Klemenc
Sodelovali ste na evropskem
malonogometnem prvenstvu diabetikov, ki je potekalo v Romuniji. Na koncu je
slovenska reprezentanca
osvojila nehvaležno četrto
mesto. Kako ste vi videli prvenstvo?
"Z mojega vidika smo bili na
prvenstvu uspešni. Treba je
povedati, da sta dva igralca v
zadnjem trenutku odpovedala udeležbo. V skupini smo
bili odlični, saj smo osvojili
prvo mesto. V četrtfinalu
smo izločili gostitelja turnirja
Romunijo. V polfinalu smo
igrali z aktualnimi evropskimi prvaki Madžari. Z veliko
smole smo ob koncu prejeli
zadetek in ostala nam je tekma za tretje mesto z reprezentanco Rusije. Žal se ni
izšlo po naših željah, saj smo
tekmo izgubili po strelih iz
sedmih metrov. Na tem mestu bi se še zahvalil jeseniškemu podjetju KOV, d. o.
o.., ki je bilo eden od donatorjev, ki so pomagali reprezentanci pri kritju stroškov."
Ste vratar velikega nogometa. Je bil težak preskok na
mali nogomet?
"Veliko lažje je vratarju prestopiti iz velikega na mali
nogomet. Skoraj nemogoč
je hiter preskok v obratni
smeri. Pri velikem nogometu je za vratarja drugačna
postavitev, koraki."
Kako ste se pripravljali na
turnir v Romuniji?
"V zimskem času smo opravili veliko treningov po dvoranah, igrali smo na številnih turnirjih."
S kakšnimi cilji ste šli na prvenstvo?

Kdaj ste se odločili za nogomet?
"Pri šestih letih sem doma
izrazil željo, da bi treniral
nogomet, saj so ga trenirali
že prijatelji."
Ste vratar že od začetka?
"Na začetku sem bil nekje
štiri, pet let napadalec. Ko
sem bil mlajši, mi tek ni
preveč dišal in sem »pristal«
med vratnicami."

Alan Halilovič
"Cilj je bil, da vsaj ponovimo
peto mesto iz lanskega prvenstva. S četrtim mestom
smo cilj presegli. Kot sem že
prej povedal, bi bili lahko z
nekaj sreče še precej višje."
Sicer je vaša glavna opcija
veliki nogomet. Ste vratar v
Nogometnem klubu SIJ
Acroni Jesenice. Ekipa je
novinec v 3. Slovenski ligi
center. Kam merite?
"Smo novinci v ligi, zato bo
letošnji glavni cilj, da v ligi
ostanemo. Razlika med 1.
Gorenjsko in 3. Slovensko
ligo je velika. Liga ni slaba.
Veliko ekip ima na posodi
prvoligaške igralce in nekaj
izkušenih, ki so v preteklosti
igrali na višjem nivoju."
Sami že imate izkušnje s 3.
lige.
"V 3. ligi sem branil tri leta.
Imam tudi prvoligaške izkušnje iz kranjskega Triglava."
Veseli to, da je večina igralcev iz domačega okolja ...
"To je bil eden od ciljev trenerja in uprave, da je v klubu čim več igralcev iz tega

okolja. Domači fantje so bolj
lojalni klubu, ob tem pa privabijo tudi več gledalcev na
tekmo."
Kako ste videli prve tri tekme, na katerih ste igrali?
"Za uvodno tekmo s Trbovljami smo vedeli, da so dobra ekipa z glasnimi navijači.
Igrali smo odlično, predvsem pa učinkovito in na
koncu visoko zmagali s 5:1.
Sledila sta dva poraza z 0:1.
Arne Tabor so novinci, a
odlična ekipa. Kazalnik tega
je njihov popoln izkupiček iz
treh tekem. Mi smo pogoreli
v veliki želji po uspehu. Na
tretji tekmi v gosteh proti
Savi je bil čuden splet okoliščin. Poleg mene je bil izključen še Čamdžič. Moj rdeči karton je bil upravičen,
Čamdžičev pa ne. Po mojem
smo bili v drugem polčasu
prikrajšani za 11-metrovko,
kar bi lahko spremenilo potek srečanja. Za piko na i je v
podaljšku domači igralec na
sredini igrišča igral z roko.
Sodnik ni prekinil srečanja
in Sava je iz tega napada dosegla zmagoviti gol."

Prva lovorika doma
Z zmago proti Olimpiji so jeseniški hokejisti osvojili Slovenski pokal.
Matjaž Klemenc
V sredo se je za jeseniške
hokejiste začela Alpska liga.
Ko boste brali te vrstice, bo
izid znan. »Železarji« so
doma gostili italijanski Asiago, ekipo, ki jim je v lanski
sezoni prekrižala načrte za
preboj v finale.
Individualne priprave in
skupni treningi, ki so se začeli v začetku avgusta, bodo
kmalu pokazali, kakšna je
pripravljenost letošnje ekipe,
ki je kombinacija starejših,
izkušenejših igralcev in
igralcev, ki so šele dobro zakorakali v člansko ekipo oziroma bo to zanje krstni nastop v članski ekipi. Kar de-

vet teh igralcev je v lanski
sezoni nastopilo pod vodstvom Gabra Glaviča v ligi
EBEL U-20. Ta ekipa, kljub
temu da je bila mlajša od tekmecev, je s končnim drugim
mestom pokazala, da je iz
pravega testa. »Bistveno
nam je, da se še poveča zanimanje navijačev in gledalcev
za naše tekme. Za dobro jeseniškega hokeja želimo tesnejše sodelovanje s HD
mladi Jesenice tako na športnem kot na organizacijskem
nivoju. Čez leto, dve si želimo čim več domačih igralcev
v članski ekipi. Cilji so znani,
a meni je najvažnejše, da
bodo igralci na treningih in
tekmah dali svoj maksi-

mum,« je pred sezono povedal predsednik Anže Pogačar. Trener Gabor Glavič,
zamenjal je Nika Zupančiča,
se dobro zaveda, s kakšno
ekipo razpolaga. V mesecu
dni skupnih priprav je dobil
odgovore, ki so mu bili na
začetku neznanka. »Tisti, ki
sem jih želel, so tukaj. Zaupanje vanje mi fantje vračajo
s pristopom na treningih in
tekmah. Kaj nas čaka, ne
vem. Za vsako stvar je potreben čas. Pojavljale se bodo
prepreke in te bomo sproti
reševali. Želim si čim manj
poškodb, dobrih iger in polne Podmežakle,« je bil realen Glavič. Zanj bo to prva
vloga glavnega trenerja v

Vam je bilo kdaj žal za ta korak?
"Nikoli. Redno sem branil in
hitro napredoval. Vse skupaj
me je pripeljalo v reprezentančno selekcijo U15."
Kaj je po vašem najbolj pomembno za vratarja?
"V ospredje bi postavil izkušnje in dobro psihično
pripravljenost. Treba je vedeti, da lahko ena manjša
vratarjeva napaka odloči
srečanje."
Kje ste poleg Jesenic in Triglava še igrali?
"V Triglavu sem bil štiri sezone, po eno sezono na Bledu in v avstrijskem nižjeligašu Klagenfurtu. Ostalo
sem igral na Jesenicah."
Koliko vas diabetes ovira v
športu?
"Z diabetesom sem se srečal
pri desetih letih. S strogo disciplino premaguješ ovire,
ki ti jih prinese diabetes."
Pred vami je še kar nekaj sezon. Verjetno si želite višje
od 3. lige?
"Da se vrnem na prejšnje
vprašanje. Diabetes bi bil
ovira v kakšnem večjem klubu. Sem realen. Za zdaj si
želim srčnih in dobrih iger v
domačem okolju."

članski ekipi. Po sedmih pripravljalnih tekmah (KAC2
7:1, 3:4, Brunico 1:2, Trnava
3:2 k. s., Neumarkt 5:3, Graz
1:5, Zell am See 1:3) je bil konec prejšnjega tedna na sporedu boj za prvo letošnjo lovoriko, Slovenski pokal (v
nadaljevanju Alpska liga in
državno prvenstvo). Celotni
pokal se je odvijal v Celju. Jeseničani so se v četrtfinalu
pomerili z »mlajšimi brati«,
ekipo HD Jesenice. Varovanci Gabra Glaviča so tekmo
dobili z 11:1. Več težav so
imeli v polfinalu, ko so gostitelji Celjani na polovici tekme vodili s 3:2. Na koncu so
zmagali aktualni prvaki s
6:3. V finalu so palice prekrižali z večnimi rivali, ljubljansko Olimpijo, in si z zmago s
3:0 priigrali prvo lovoriko.
Lepo je uradno sezono začeti z lovoriko, a treba je
vedeti, da glavne tekme šele
prihajajo.

Šport na kratko
Jeseničani branijo naslov
V sredo, seveda če je vreme dovoljevalo, se je začela deveta
sezona 1. prstometne lige. Lanski naslov brani ekipa Jesenic.
Poleg njih bodo v ligi nastopili še Flingerji, Pajek 1, Dvojčki,
Begunje-Cifra, Duplica, ŠDP Lesce, Podnart, Rokce 1, Senica, Ribiči 1, Veseli Gorjanci, Stari Lisjaki in Mišo tim. Jeseni
sta predvideni dve koli, spomladi pa še preostalih enajst.

Karate klub Waza-ari
Konec avgusta je vrata uradno odprl karate klub Waza-ari.
Klub se poleg tradicionalnega karateja ukvarja še s športnim
karatejem, ki bo čez tri leta na olimpijskih igrah v Tokiu
eden od številnih športov. Karate klub Waza-ari, ki deluje
pod vodstvom Alena Škrba in Denisa Mujadžiča, na Jesenicah deluje na Osnovni šoli Toneta Čufarja, na Koroški Beli v
TVD Parizan ter na osnovnih šolah v Mojstrani in Kranjski
Gori. Peta lokacija je Kranj. Trenutno število članov je okrog
osemdeset. Starost članov se giblje od treh let do najstarejšega, ki šteje dvainšestdeset let. Predpogoj za spodnjo starost je, da otrok lahko sledi treningu, navzgor pa ni omejitve. Vodja kluba Alen Škrbo se ponaša s petimi naslovi državnega prvaka. V prihodnosti ima visoke cilje, saj si želi
nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Klub se že lahko pohvali z medaljo na mednarodni tekmi v Kopru, kjer so sodelovali klubi iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Italije. Medaljo, zlato, je v disciplini kate prispevala
Tanja Palija. Poleg Tanje je iz kluba sodelovalo še devet tekmovalcev. V klubu se veselijo vsakega novega člana in jih
vabijo na treninge.

Odprto prvenstvo v curlingu v Avstriji
Tri jeseniške ekipe curling kluba so nastopile v Kitzbühlu na
odprtem prvenstvu Avstrije. Poleg gostiteljev in naših ekip
so nastopile še ekipe iz Nemčije, Madžarske in Slovaške.
Jeseniške ekipe so se v konkurenci dvajsetih ekip dobro odrezale. Ekipa Resman je bila peta, mladinska ekipa Polar
Bears sedma in ekipa Mamuti trinajsta. Dobri rezultati s
turnirja so lepa popotnica za sezono 2017/2018.

Polovični izkupiček
Jeseniški nogometaši, povratniki v 3. Slovensko ligo, so s
polovičnim uspehom odprli sezono 2017/2018. Začetek je
bil evforičen, saj so na gostovanju s 5:1 premagali trboveljski
Rudar. Sledila sta dva poraza z 1:0. V prvi domači tekmi so
morali priznati poraz novincu v ligi, ekipi Arne Tabor 69.
Drugi poraz so doživeli v Kranju pri ekipi Sava. Prejšnjo soboto je bil na Jesenicah sosedski derbi z ekipo Lesce. Nogometaši SIJ Acroni Jesenice so tekmo dobili z 2:1. Po štirih
kolih je na vrhu ekipa Hirter Bled z 12 točkami. Jeseničani so
šesti s 6 točkami.

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

Z vami že 20 let
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Zanimivosti, razpis
V knjižnicah o vodi
Letošnja tema Dnevov evropske kulturne
dediščine je Voda.
Urša Peternel
Dnevom evropske kulturne
dediščine se tudi letos pridružuje Občinska knjižnica
Jesenice. Letošnja tema je
Voda, ki so ji v gorenjskih
knjižnicah posvetili tudi
domoznanski september.
Do konca septembra tako v
knjižnicah zbirajo stare
fotografije mostov, vodnjakov, mlinov, elektrarn, izvirov … Obenem vabijo obis-

kovalce, da jim zaupajo običaje in zgodbe, povezane z
vodami, ki nas obdajajo.
V sredo, 27. septembra, ob
19. uri pa bodo v Občinski
knjižnici Jesenice pripravili
tudi predstavitev knjige podvodnega fotografa Cirila
Mlinarja - Cica z naslovom
Podvodje – potapljaške zgodbe. Na ogled bo tudi fotografska razstava z naslovom
Pod gladino slovenskih rek
in jezer.

Splača se biti
naročnik

www.gorenjskiglas.si

Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:
narocnine@g-glas.si

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v
lasti Občine Jesenice, za leto 2017, št. 900-11/2016, sprejetega
27. 10. 2016, objavlja

PONOVNO JAVNO DRAŽBO
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
II. PREDMET PRODAJE:
Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 105, v stavbi št. 397
k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 533/45 k. o. Jesenice in v naravi
predstavlja poslovni prostor v 2. etaži št. 105, na naslovu Cesta
Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-397-105, v
izmeri 99,56 m2. Poslovni prostor spada v energetski razred G
(256 kWh/m2a) – Energetska izkaznica stavbe št. 2017-167-17345922 z dne 13. 1. 2017, velja do 12. 1. 2027. Poslovni prostor se
nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Cirila
Tavčarja 3b, Jesenice. Poslovni prostor je prazen. Pred preselitvijo
na novo lokacijo je poslovni prostor imela v najemu Lekarna
Plavž. Objekt je bil zgrajen leta 1976 in je vzdrževan.
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105 k. o.
2175 – Jesenice znaša 54.000,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s
strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačna, ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 4. 10. 2017 ob 15. uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno s 1. 10. 2017 morajo dražitelji, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino z ID
znakom 2175-397-105 k. o. 2175 – Jesenice, v višini 5.400,00 EUR

Sankanje ni le zimski šport
Sankaški klub Jesenice je s tekmo v Kavčkah pokazal, da je sankanje v poletnem času še bolj zabavno
kot pozimi, predvsem zaradi prijetnejših temperatur.
Andraž Sodja
V soteski Kavčke pod viaduktom in hidroelektrarno
Moste je potekala šesta tekma Murauer pokala v sankanju na koleščkih, poletni
različici športnega sankanja
na naravnih progah, ki ima
na Jesenicah, natančneje v
Savskih jamah, več kot polstoletno tradicijo.
Tokratno tekmovanje, ki je
bilo tukaj prvič, je privabilo
kar 45 tekmovalcev iz petih
držav, ki so tudi največje
velesile sankaškega športa, z
izjemo Italije. Tako so v praktično vseh starostnih kategorijah nastopili sankači iz
Slovenije, Hrvaške, Švice,
Nemčije in Avstrije. Med
domačimi so barve Slovenije zastopali tekmovalci Sankaškega kluba Jesenice,
Športnega društva Podljubelj, Sankaškega kluba Idrija in Športnega društva

Lom. Najboljše rezultate pa
so dosegli: v kategoriji šolarjev Žiga Kralj s prvo mesto,
Meta Mekina v kategoriji
deklic četrto in Nuša Šubic
šesto mesto, Vid Kralj pri
dečkih tretje mesto, Tina
Velikanje peto pri članicah,
Klemen Rev tretje pri članih
in Boštjan Vizjak četrto, Stanislav Koler sedmo, Nejc
Gregorač deseto, Samo in
Bine Mekina sta zasedla 12.
in 13. mesto, Vladislav Torkar 14., Jani Drnovšček 17.,
Blaž Mekina 20., Matevž
Mertelj 21. ter Simon Drnovšček in Andraž Jereb 23. in
24. mesto. V kategoriji dvosedov pa je nastopil le avstrijski dvojec Bernd/Maximilian Neuraut.
Kot je po zaključku tekmovanja povedal predsednik
Sankaškega kluba Jesenice
Klemen Rev, je sankanje na
koleščkih zelo podobno sankanju na naravnih progah,

(10 % izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 754007221002-35285017, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105 k. o.
2175 – Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105 k.
o. 2175 – Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice se
prodaja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in
stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve
ZK-predloga, preslikava listine, sodna taksa i. dr.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
•	potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR-računa za primer vračila varščine,
•	potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, da
ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja
za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec mora priložiti
potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enakovredna
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
•	dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od
dneve objave razpisa:
	– da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.;
	– da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj
fizična oseba;
•	potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s. p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več
računov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh
bank,
•	potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

kolesca pa dopuščajo celo
nekaj več drsenja in temu
primerne atraktivne vožnje.
Z udeležbo na tekmovanju
so bili zelo zadovoljni – ne le
z udeležbo tekmovalcev,
temveč tudi gledalcev. Tekmovanje je spominjalo na
najboljše čase tekmovanj v
Savskih jamah, ko so gledalci kljubovali tudi nizkim

temperaturam. Prijetnejše
temperature pa so glavna
prednost sankanja na koleščkih, dodajajo domači tekmovalci. Nagrade najboljšim je podelil podžupan
Miha Rebolj, ki je čestital
tekmovalcem in jih povabil
tudi na zimsko tekmo v Savske jame ter ponovno v Kavčke tudi prihodnje leto.

•	izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej
točko IX.),
•	morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti
overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi
postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in
člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in
spremembe)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID-številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina
ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka
nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS
št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št.
34/2011 in spremembe).
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine in za ogled predmetne nepremičnine lahko pokličete na
tel. št. (04) 5869 304, in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do vključno 1. 10. 2017.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so
dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
		
		
Datum: 15. 9. 2017
Številka: 3528-5/2017

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN
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Zanimivosti

V komuni Žarek

Šport in
dobrodelnost

V komuni Žarek na Bitnjah v Bohinju so tudi letos pripravili dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili tudi
predstavniki občine Jesenice na čelu s podžupanom Miho Reboljem.
Andraž Sodja
V komuni Društva Žarek v
Bohinju, ki je pred leti nastala na pobudo ustanoviteljice Ivanke Berčan s podporo Občine Jesenice v bohinjski Soteski, projekt pa so na
pobudo Jesenic podprle vse
občine Zgornje Gorenjske,
so tudi letos pripravili dan
odprtih vrat.
Po selitvi v hišo na Bitnjah
so svoje delo nadaljevali s
še večjim zanosom in lani
praznovali desetletnico delovanja. V komuni je trenutno šest uporabnikov, ki se
poleg osebnostnega razvoja
učijo tudi različnih spretnosti, ki jim omogočajo
novo življenjsko pot. Glavni
cilj komune je trdna abstinenca in vključitev nazaj v
normalno življenje. V prvem polletju letošnjega leta
so sicer imeli skupno devet
uporabnikov iz različnih
koncev Slovenije od Gorenjske do Štajerske, Primorske in osrednje Slovenije v starosti od 27 do 43
let. V tem času so dvema
omogočili opravljanje vozniškega izpita, štirje so bili
vključeni v poklicno izobraževanje, eden je v tem ob-

Prireditev na Kopališču Ukova ob spominskem
dnevu občine je imela tudi dobrodelno noto.
Udeleženci so dvanajst ur plavali in zbirali denar
za letovanje socialno ogroženih otrok.
Matjaž Klemenc

dobju opravil maturo in
eden zaključni izpit. Pomagali so jim pri urejanju finančnih dolgov, dva sta bila
vključena v zdravljenje hepatitisa, opravili pa so tudi
različna druga spremstva.
Veliko poudarka v skupnosti namenjajo tudi organiziranim prostočasnim aktivnostim uporabnikov, kot so
pohodništvo, kopanje in
počitniški teden, učijo se
tudi različnih spretnosti od
polaganja ploščic do urejanja hiše in njene okolice, ki
so jo v času od prihoda do
danes povsem samostojno

zgledno prenovili. Podžupan Miha Rebolj je pohvalil
delo društva in izrazil zadovoljstvo, da tudi Občina Jesenice lahko finančno pomaga pri omogočanju programa, ki posameznikom
pomaga premagovati izzive
življenja. "Že ob prihodu je
bilo zaznati veliko pozitivne energije, veliko poguma
in trdne volje, da se s temi
izzivi soočate in jih tudi
premagate. Za vašo odločitev vam čestitam in vam
želim, da tudi v prihodnje
trdno stojite ob tej poti, na
kateri vam pomagajo tudi

vaši najbližji, s katerimi je
premagovanje teh ovir lažje.“
Poleg Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve
in Občine Jesenice program
sofinancira še šest občin
Zgornje Gorenjske, od začetka delovanja komune do
danes pa so v društvu prek
programa pomagali že 98
odvisnikom. Po besedah
Ivanke Berčan, ustanoviteljice in gonilne sile društva in
komune, pa so potrebe velike, saj je vse več zasvojenosti s tehnologijo in z zdravili
na recept.

Zadnjo soboto v juliju je Zavod za šport Jesenice organiziral še drugo prireditev na
Kopališču Ukova. Junijskemu Pozdravu poletja je sledila prireditev ob spominskem
dnevu občine Jesenice.
Izmed vseh sobotnih športnih prireditev so največ pozornosti poželi skoki v vodo.
Razplet v članski konkurenci
je bil po željah domačih navijačev in najbolj znanega domačega skakalca v vodo Jerneja Klinarja. Ta je med šestimi skakalci najbolj prepričal sodnike. Na stopničke sta
stopila še Jan Vončina in
Kristjan Peljhan. Mladi so se
merili v dveh starostnih kategorijah. Letnik 2005 in mlajši: 1. Enej Kneževič, 2. Niki
Mulej, 3. Jernej Lavtižar. Letnik 2004 in starejši: 1. Matija Samar, 2. Stella Mole, 3.
Tiana Ristov.

bolj miren met Jože Klobučar, drugi je bil Matjaž Klemenc in tretji Brane Novak.
Popoldne se je zaključilo z
akvatlonom. Tekmovalci so
bili razdeljeni v štiri skupine.
Poglejmo si tri najboljše po
posameznih skupinah: otroški akvatlon, 2007 in mlajši:
1. Jan Oskar Špeh, 2. Lana
Maher, 3. Loti Rode; otroški
akvatlon, 2006 in starejši: 1.
Niki Mulej, 2. Timon Rajlič,
3. Patrick Špeh; absolutno
ženske: 1. Špela Novak, 2.
Gaja Pöschl; absolutno moški: 1. Matko Josipovič, 2.
Miro Savič, 3. Uroš Lakič.
Otroci so plavali petdeset
metrov in tekli trikrat okrog
bazena. Starejši so preplavali
tisoč metrov in tekli dvakrat
do razgledne točke s ciljem
pred bazenom Ukova.
Od osme ure zvečer do
osme ure v nedeljo zjutraj je
bilo dobrodelno plavanje, na
katerem je 58 plavalcev sku-

V akciji Podari šolske potrebščine so zbrali dovolj stvari, da so napolnili šolske torbe dvajsetih
jeseniških osnovnošolcev.
Urša Peternel
"Opažamo, da nekateri starši težko priskrbijo šolske potrebščine otrokom, zato smo
veseli tovrstne pomoči, saj
jim bo prišla še kako prav,"
je dejala Andreja Jalen z
Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice ob robu dobrodelne akcije Podari šolske
potrebščine, ki so jo konec
avgusta zaključili na Ljudski
univerzi Jesenice, njena ambasadorka pa je bila Alma
Rekić, slaščičarka in znan
televizijski obraz. Potrebščine so prihajale tako z Jesenic kot iz drugih krajev Slovenije in na koncu se jih je
zbralo toliko, da so z njimi
lahko napolnili šolske torbe
okrog dvajsetih otrok, učen-

Alma Rekić se je po
zaključku akcije javno
zahvalila vsem, ki so
sodelovali in darovali
šolske potrebščine.

Zaključek akcije Podari šolske potrebščine
cev štirih jeseniških osnovnih šol. Podarjene šolske
potrebščine so prevzele svetovalne delavke šol, ki so
tudi najbolj seznanjene s
tem, katere družine otrokom težje kupijo vse potrebno za začetek šolskega
leta. Kot je povedala sveto-

valna delavka na Osnovni
šoli Koroška Bela Bernarda
Hribar, na njihovi šoli, ki jo
obiskuje okrog štiristo
učencev, po ocenah pomoč
potrebuje okrog trideset
otrok. Letos opažajo, da je
potreb še več, saj se je v šolo
vpisalo veliko novih učen-

cev – tujcev, ki prihajajo zlasti iz Bosne in Hercegovine
in Makedonije. Zaključka
akcije sta se udeležila tudi
jeseniški župan Tomaž Tom
Mencinger in podžupan
Miha Rebolj. Mencinger se
je zahvalil vsem, ki so na ta
način pomagali otrokom.

Foto: Zavod za šport Jesenice

Napolnili šolske torbe
dvajsetih otrok
Na Kopališču Ukova je bilo spet pestro.
Prireditev se je začela s hitropoteznim šahovskim turnirjem. Med mlajšimi je
zmagal Anes Ibrahimovič,
drugi je bil Rian Bešič, tretji
pa Benjamin Mladenov. V
absolutni konkurenci so
medalje prejeli: 1. Janez Pavlin, 2. Stevko Kneževič, 3.
Vlado Radič.
Sledili so prosti meti na koš.
Največkrat zaporedoma je
žogo skozi obroč vrgel Matija Samar. Med 24 izvajalci je
bil drugi Aleksandar Karadžič, tretji pa Dejan Killar.
Ob bazenu je vzporedno s
skoki v vodo potekal turnir v
prstometu. Pri mladih je
zmagal Matija Samar, drugi
je bil Anes Ibrahimovič, tretji pa Niki Mulej. V absolutni konkurenci je imel naj-

pno preplavalo 71,35 kilometra. Zbrali so 442,77 evra
prostovoljnih prispevkov, ki
bodo namenjeni Društvu
prijateljev mladine Jesenice
za letovanje otrok na morju.
Omenimo še dve nešportni
prireditvi: gusarska zabava
in glasbeni vložek kantavtorja Elvisa Fajka.
»Na spominskem dnevu občine Jesenice na Kopališču
Ukova smo z obiskom zadovoljni, čeprav je čas dopustov. Druga prireditev je večja, saj dajemo več možnosti
za nastopanje tako mladim
kot starejšim. Na obeh prireditvah sta tradicionalni dejavnosti skoki v vodo in
akvatlon,« je sobotno popoldne ocenil Primož Samar iz
Zavoda za šport Jesenice.

Poslikano telo
V četrtek, 21. septembra, ob 17. uri bodo v Mladinskem centru Jesenice odprli fotografsko razstavo Nika Bertonclja z
naslovom Poslikano telo. Obetavni jeseniški fotograf je v
objektiv ujel umetniška dela Alenke Peternel, mojstrice poslikave teles, na živem platnu Mance Mlakat Willewaldt.
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Mladi

Uspešen in varen
začetek šolskega leta

Sprejem za "fazane"

Urša Peternel
Prvega septembra je v šolske
klopi štirih jeseniških osnovnih šol sedlo 1746 osnovnošolcev. To je le za osem manj
kot v prejšnjem šolskem letu.
Največ učencev, 656, imajo
na Osnovni šoli Toneta Čufarja, Osnovno šolo Prežihovega
Voranca obiskuje 605 učencev, Osnovno šolo Koroška
Bela 437, Osnovno šolo Poldeta Stražišarja pa 38 učencev. Vseh prvošolčkov skupaj
je na vseh štirih šolah 180.
Na Gimnaziji Jesenice imajo
v novem šolskem letu 314
dijakov, od tega je 92 novincev v štirih oddelkih (72 v treh
splošnih in 20 v športnem
oddelku). Srednjo šolo Jesenice pa obiskuje 572 dijakov, od
tega 184 novincev v osmih
oddelkih prvega letnika. V
usmeritvi zdravstvena nega je
skupaj 230 dijakov, v predšolski vzgoji 196, v strojni usme-

Na Gimnaziji Jesenice so četrtošolci pripravili poseben
sprejem za novince. / Foto: arhiv Gimnazije Jesenice

Urša Peternel
Začetek šolskega leta na srednjih šolah in gimnazijah običajno zaznamuje tudi običaj
"fazaniranja", ki pa na nekaterih šolah včasih prestopi
meje dopustnega. K sreči se
na Jesenicah to ne dogaja.
Kot je povedala ravnateljica
Gimnazije Jesenice Lidija
Dornig, so se na prvi šolski
dan četrtošolci odločili samo
za pisanje F-jev po licih prvošolcev, pa še za to ni bilo prav
velikega interesa. Tako kot
vsako leto pa so pripravili
prav poseben sprejem za
novince, na katerem so se ti
morali izkazati v različnih
preizkusih, kot je ples, petje,
premagovanje ovir, sestavljanje hiše iz kart, okraševanje
biskvita … Na koncu so s tradicionalno zaprisego in prehodom skozi »vrata znanj«
postali dijaki Gimnazije Jese-

nice. "Prireditev je trajala
dobro uro in mislim, da smo
se vsi zabavali, saj na sprejemu ni bilo nič takšnega, kar
bi bilo žaljivo za prvošolce.
Ponosna sem, da so se četrtošolci strinjali, da je kakršnokoli izživljanje nad novinci
žaljivo. Imamo super dijake,"
je povedala ravnateljica.
Tudi na Srednji šoli Jesenice
so po besedah ravnateljice
Andreje Vehar Jerman na
uvodnem sestanku vsi zaposleni zavzeli odločen NE fazaniranju. "Dejansko je bilo
novincev s črko F na obrazu
zelo malo, večinoma so jih
porisali po vlaku in na avtobusnih postajah. Z dijaki sem se
pred začetkom uvodne prireditve pogovarjala in dejansko
je bilo tega zelo malo. Hujših
oblik sploh ne! In kar je najbolj super – v ponedeljek
fazaniranje ni bilo več zanimivo," je povedala.

ritvi pa 142 dijakov (na treh
nivojih izobraževanja). Izteka
pa se program administrator,
saj imajo samo zadnji letnik.
V Vrtec Jesenice je vpisanih
688 otrok, kar je petdeset več
kot v prejšnjem vrtčevskem
letu.
Glasbeno šolo Jesenice v tem
šolskem letu obiskuje 421
učencev.
V prvem šolskem tednu je
tudi letos Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
občine Jesenice (SPV) skrbel,
da predvsem mlajši otroci
varno pridejo v šolo. Na prvi
šolski dan si je skupaj s predstavniki Policijske postaje
Jesenice, Medobčinskega
inšpektorata in redarstva ter
člani prostovoljnih gasilskih
društev prometno stanje v bližini osnovnih šol ogledal tudi
župan Tomaž Tom Mencinger in se prepričal, da je za
otroke na poti v šolo dobro
poskrbljeno.

Foto: arhiv Občine Jesenice

V novem šolskem letu štiri jeseniške osnovne šole obiskuje 1746 učencev, obe srednji šoli 886
dijakov, Vrtec Jesenice pa 688 malčkov.

Na prvi šolski dan si je prometno stanje v bližini osnovnih
šol ogledal tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.
Ob začetku novega šolskega
leta je župan s podžupanoma
Vero Pintar in Miho Reboljem vsem učencem in dija-

kom zaželel tudi uspešno in
novih znanj polno šolsko leto,
najmlajšim v vrtcu pa veliko
igrivih in zabave polnih uric.

Krožek za bodoče podjetnike
Urša Peternel
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) bo tudi
v novem šolskem letu na
osnovnih šolah, tudi na
Jesenicah, organizirala podjetniške krožke. Kot je povedala Hermina Biščević z
RAGOR-ja, mladi na krožku
pridobijo uporabno podjet-

JESENICE
- LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA
BERCE
Jesenice, C. Maršala Tita 50, T: 04 586 24 16
ŽE34OD 69 EUR
Lesce, Železniška cesta LIBERTY
7, T: 04 531 89
www.optika-berce.si

niško znanje, z izvedbo poslovnih idej pa tudi prve podjetniške izkušnje. "Podjetniški krožek je zanimiv zaradi
svoje drugačnosti in prav
zato ima pri učencih dober
sprejem. Pri krožku se izkaže otroška kreativnost, učenci spoznajo tehnike iskanja
poslovne priložnosti, za
katero pripravijo tudi pravi

mini poslovni načrt. Pri tem
se učenci seznanijo z bistvenimi ekonomskimi pojmi in
s temeljnimi sestavinami
poslovnega načrtovanja.
Mini poslovni načrt vsebuje
elemente, ki se jih ne bi sramovali niti številni starejši
posamezniki," je povedala
Biščevićeva. Mladi so doslej
pripravili zanimive poslovne

načrte, lani, denimo, so si
učenci OŠ Toneta Čufarja
zamislili organiziranje prireditve pod nazivom Dan
prijateljstva, učenci OŠ Prežihovega Voranca organiziranje kinopredstav, učenci
OŠ Koroška Bela pa organiziranje plesa v maskah. Projekt sofinancira tudi Občina
Jesenice.
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- velika izbira progresivnih stekel vseh cenovnih razredov
- brezplačno določanje dioptrije
- specialistični okulistični pregledi
- pregledi za vozniške izpite

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

UST O
POP ELJNIN e,
OST rjuh
NA Plavniki,,..)
(vzg odeje

www.postelja.com
Popusti veljajo le ob plačilu z gotovino,
v mesecu septembru 2017.

MODRA ŠTEVILKA
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Zanimivosti
Pestro poletje
godbenikov

Donacija NLB porodnemu oddelku
Nova Ljubljanska banka (NLB) je jeseniški bolnišnici podarila 9585 evrov za nakup sodobnega CTG-aparata. Ček je iz rok
Andreja Novaka iz NLB prevzel direktor bolnišnice Janez Poklukar, ki se je tudi zahvalil za donacijo. Kot je ob tem dejala
predstojnica ginekološko-porodniške službe v bolnišnici Eva
Macun, je CTG-naprava, ki meri srčni utrip ploda in napetost
maternice med popadki. Ker bo merjenje z novo sodobno
napravo potekalo telemetrično, bo to porodnicam omogočalo več gibanja; bodoče mame se bodo tako s sondami na
trebuhu lahko gibale in jim ne bo treba več zgolj ležati. Donacija NLB sodi pod okrilje njihove dobrodelne akcije Z majhnimi koraki spreminjamo svet na bolje, v kateri že tretje leto
zapored zbirajo sredstva za slovenske porodnišnice.

Janko Rabič

Ob prevzemu donacije / Foto: Gorazd Kavčič

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so bili
v letošnjih poletnih mesecih
polno zaposleni. Z glasbenim
projektom Ljudska z'godba,

leg članov orkestra so pri izvedbi sodelovali mezzosopranistka, solistka dunajske državne opere Monika Bohinec,
mladi slovenski tenorist Klemen Torkar in mešani pevski
zbor Vox Carniola z Jesenic.

V soboto, 16. septembra, ob 9. uri in 30 minut
godbenike čaka naslednji nastop. Z ubranimi
zvoki bodo popestrili nakupe obiskovalcev
tržnice na Stari Savi na Jesenicah.

OKNO V SVET

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

ki ga je zasnoval umetniški
vodja in dirigent Dejan Rihtarič, so se predstavili na treh
poletnih festivalih – na Ptuju,
na Bledu in v Ribnici – in
povsod navdušili poslušalce.
Program vsebuje skladbe, v
katere so vpleteni motivi slovenskih ljudskih pesmi. Po-

Poleg tega so člani orkestra
v avgustu izvedli samostojni
koncert v Kranjski Gori ter
sodelovali v programu različnih prireditev in praznovanj v Kranjski Gori, v Ratečah, na Hrušici, v Planini
pod Golico, na Blejski Dobravi in na Pristavi.

Iz policijskih beležk
AMIGO 4,99 EUR

CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE

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

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

Vozil pod vplivom drog
Jeseniški policisti so danes ponoči v prometu ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki dlje časa ni ustavil na modre
luči in zvočne znake, po ustavitvi pa se je še upiral. V postopku so policisti vozniku odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven, nato pa še strokovni pregled
zaradi suma vožnje pod vplivom mamil. Voznik za vožnjo
osebnega avtomobila ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene druge registrske tablice. Avtomobil so policisti tudi zasegli.

Kolesar padel
Na kolesarski stezi Jesenice–Mojstrana je padel kolesar, ki
se je pri tem lažje telesno poškodoval.

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

Nesreča motorista

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

Pri priključku Hrušica je prišlo do nesreče med osebnim
vozilom in motornim kolesom zaradi neprilagojene hitrosti
voznika motornega kolesa, v nesreči pa sta bili dve osebi
(motorist in potnik na motorju) telesno poškodovani.

Močno pijan
Jeseniški policisti so na Slovenskem Javorniku obravnavali
voznika osebnega avtomobila, ki je povzročil dve prometni
nesreči z materialno škodo, preizkus alkoholiziranosti pri
njem pa je pokazal rezultat krepko čez dva promila alkohola
(1,08 mg/l). Vozniku so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga izločili iz prometa, dejanje pa obravnavajo kot
kaznivo dejanje in vodijo postopek.

Vandalizem in vlom
Jeseniški kriminalisti so preiskali poškodovanje osebnega
avtomobila domačinu iz aprila letos in majski vlom v njegov
objekt. Aprila sta dva osumljenca v Podmežaklji s predmetom poškodovala osebni avtomobil in na vozilu namerno
povzročila materialno škodo, maja pa sta skupaj s še enim
osumljencem vlomila tudi v objekt istega oškodovanca in iz
njega odtujila različne športne pripomočke. V prvem primeru sta osumljenca kazensko ovadena zaradi poškodovanja
tuje stvari, v drugem dejanju pa so osumljenci kazensko
ovadeni zaradi vloma v objekt.

Po tatvini izsleden storilec
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo o tatvini več predmetov iz trgovine in na podlagi opisa v hitri intervenciji v
neposredni bližini kraja izsledili domačina z odtujenimi
stvarmi. Moški je predmete po izsleditvi vrnil, policisti pa
proti njemu vodijo postopek.

Nesreča motorista

www.telesat.si

Na Jesenicah je voznica z osebnim avtomobilom na križišču
odvzela prednost motoristu in povzročila prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami. Voznico so policisti
obravnavali v prekrškovnem postopku.
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Zanimivosti
Evropski teden mobilnosti
Občinski svet občine Jesenice
je maja 2017 sprejel Celostno
prometno strategijo Občine
Jesenice. Gre za strateški
dokument, s katerim občina
oriše učinkovito zaporedje
ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem
pomagajo doseči celostne
spremembe na področju
potovalnih navad, urejanja
prometa in javnih površin ter
posledično višjo kakovost
bivanja. Velik poudarek v
dokumentu predstavlja trajnostna mobilnost, ki pomeni
težnjo k večji uporabi okolju
prijaznih prevoznih oblik,
kot so npr. pešačenje, kolesarjenje in javni potniški pro-

met, kot tudi uporaba okolju
prijaznih avtomobilov.
Za dosego ciljev, opredeljenih
v strategiji, si Občina Jesenice
na različne načine prizadeva
ozaveščati javnost o pomenu
trajnostne mobilnosti tudi
preko različnih medijev, delavnic, predstavitev in drugih
dogodkov. Eden od takšnih
dogodkov je tudi Evropski
teden mobilnosti, ki vsako
leto poteka med 16. in 22.
septembrom. V letošnjem
letu poteka pod geslom Združimo moči, delimo si prevoz.
Izvedbi ETM 2017 se je pridružila tudi Občina Jesenice.
Program v občini Jesenice bo
izveden v sredo, 20. septem-

bra 2017, ko bomo poskušali
omejiti motorni promet osebnih vozil v okolici občinske
stavbe, osnovnih in srednjih
šol ter vrtcev. Na ta dan bodo
na različnih lokacijah na Jesenicah potekale tudi različne
aktivnosti, delavnice in predstavitve na temo trajnostne
mobilnosti.
Vljudno vabljeni, da se udeležite katere od aktivnosti ter z
več hoje, kolesarjenja ali uporabe javnega potniškega prometa sodelujte v ETM 2017
in s tem podprete trajnostno
mobilnost in prispevate k
bolj zdravemu in prijetnejšemu bivanju v naši občini.
Občina Jesenice

Zbiratelj osebnih
predmetov vojakov
Luka Kolbl z Blejske Dobrave je strasten zbiratelj predmetov iz prve
svetovne vojne. In to kljub temu da ga je prva svetovna vojna pred leti
usodno zaznamovala: v roki mu je namreč razneslo bombo ...

Foto: Urša Peternel

ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ
20. september 2017

20. 9. 2017Lokacija

20. 9. 2017
9 - 13

20. 9. 2017Lokacija
20. 9. 2017

20. 9. 2017

Izvajalec: OŠ Koroška Bela

Lokacija

OŠ Prežihov Voranc zapora šolskega parkirišča ter ustvarjanje s kredo na temo trajnostne mobilnosti

Lokacija

Izvajalec: OŠ Prežihovega Voranca

Lokacija

Izvajalec:
OŠ Polde
zapora šolskega
parkirišča
terStražišar
ustvarjanje s kredo na temo
OŠ Prežihovega
izdelava likovnih izdelkov,
s katerimi
bodo izvedene
in olepšane
zaporeSrednje
parkirišč
trajnostne
mobilnosti,
delavnica
in predavanje
OŠ Polde Stražišar Voranca
na šolske igrišču bo potekala
spretnostna
vožnja
s skiroji
po poligonu,
spretnostna
prometne
šole Nova
Gorica
o varnosti
v prometu.

9–13

9 - 13

vožnja z invalidskimi vozički, predstavljena pa bo tudi vožnja s triciklom

20. 9. 2017

20. 9. 2017

Lokacija

Lokacija

Izvajalec: OŠ Poldeta Stražišarja

Izvajalec: Srednja šola in Gimnazija Jesenice

izdelava likovnih izdelkov, s katerimi bodo izvedene in

parkirišče pred
poligon rolanja, na katerem bodo poskušali predstaviti potrebne spretnosti in pasti
Občino Jesenice OŠrolanja
po mestu olepšane zapore parkirišč, na šolskem igrišču bo potekala
Poldeta

9 - 15
20. 9. 2017

spretnostna vožnja s skiroji po poligonu, spretnostna vožnja
Stražišarja
Izvajalec: Zavod za šport
in zdravstveni
dom predstavljena
Jesenice
z invalidskimi
vozički,
pa bo tudi vožnja s
parkirišče pred
triciklom

9–13

Lokacija

Občino Jesenice,

športni park
20. 9. 2017

Podmežaklja

20. 9. 2017

9–15

Lokacija

20. 9. 2017
9 - 17

Dva vodena ogleda Jesenic s predstavitvijo zgodovine Jesenic

Lokacija
Izvajalec:
Zavod
za šport in Zdravstveni dom Jesenice
občine
Jesenice)
(odhod ob 10h in 15h izpred

Test hoje na 2 km (ob 10. in 16. uri v Športnem parku
parkirišče pred
Izvajalec: Projekt Natura
Podmežakla) , prikaz nordijske hoje in vaje z elastičnimi
Občino Jesenice,
9–17
parkirišče pred
predstavitve
tipov(ob
koles
na njihovparku
namen
z možnostjo preventivne
preizkušnje
trakovi
16hglede
v Športnem
Podmežakla),
športni
park različnih
Občino Jesenice
meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja
Podmežakla
Lokacija

20. 9. 2017

Lokacija

9 - 17 20. 9. 2017
parkirišče pred

20. 9. 2017

Lokacija

9 - 17

Lokacija
Jesenice

20. 9. 2017
Šolske poti

Urša Peternel
Luki Kolblu z Blejske Dobrave je pred leti v roki eksplodirala bomba iz prve svetovne vojne, ki so jo našli v
Blejskem jezeru. Ostal je
brez očesa in treh prstov na
roki. A danes osemindvajsetletni fant je usodi pogumno pogledal v oči in se
začel strastno ukvarjati z
zgodovino prve svetovne
vojne. Danes je navdušeni
zbiratelj predmetov iz tistega obdobja, od sabelj, bajonetov, čelad do osebnih predmetov vojakov.
»Če me je nečesa strah, se
prav tega lotim, da ta strah
premagam, prebolim,« pravi
Luka o tem, kako se kljub

V Lukovi zbirki so tudi nacistični propagandni
letaki za Gorenjsko iz obdobja druge svetovne
vojne pa stekleničke iz Blejskega jezera, stare od
osemdeset do dvesto let, deli amfor iz morja ...
nesreči lahko ukvarja z zgodovino prve svetovne vojne,
prav tiste, ki ga je tako usodno zaznamovala ... Zgodilo
se je pred leti, ko je z Bleda
domov prinesel svetlečo škatlico, ki so jo iz jezera potegnili potapljači, in jo v svoji
sobi nič hudega sluteč odprl.
Bila je bomba iz prve svetovne vojne, ki je eksplodirala,
in Luka je ostal brez enega
očesa, treh prstov na roki in
s številnimi brazgotinami po
telesu. V bolnišnici je takrat

Lokacija
Izvajalec: Gornjesavski muzej Jesenice
predstavitev uporabe defibrilatorjev

središče Jesenic
Izvajalec: Alpetour

ves dan 20. 9. 2017
mestni potniški
promet

Luka Kolbl je po izobrazbi inženir lesarstva, študira pa še za računalniškega programerja.

Izvajalec: Fakulteta za zdravstvo

Občino Jesenice

9 - 17

20. 9. 2017

Test hoje na 2 km (ob 10h in 16h v Športnem parku Podmežaklja)

preventivne meritve krvnega
tlaka in Srednja
krvnega šola
sladkorja
Lokacija
Izvajalec:
in Gimnazija Jesenice

poligon rolanja, na katerem bodo poskušali predstaviti
parkirišče pred
Izvajalec:
Gornjesavski muzej
Jesenicespretnosti in pasti rolanja po mestu
potrebne
Občino
Jesenice

9 - 17 20. 9. 2017
središče Jesenic

7 -9

Lokacija
Izvajalec: OŠ Koroška Bela

trajnostne mobilnosti, sprehod učencev 1.–5. razreda po
Izvajalec: OŠ Prežihov varnih
Voranc šolskih poteh in opozarjanje na nevarne točke

20. 9. 2017

20. 9. 2017

9 - 17

Izvajalec: OŠ Toneta Čufarja

izdelava likovnih izdelkov,
s katerimi
bodo
izvedene
in olepšane
zapore
parkirišč,
izdelava
likovnih
izdelkov,
s katerimi
bodo
izvedene
in
OŠ Koroška Bela aktivnosti na igrišču na
temo trajnostne
mobilnosti
olepšane
zapore parkirišč,
aktivnosti na igrišču na temo
9–13
OŠ Koroška
sprehodBela
učencev 1 – 5 razreda po varnih šolskih poteh in opozarjanje na nevarne točke

9 - 13

9 - 13

Lokacija
Izvajalec: OŠ Tone Čufar

9–13OŠ Tone ČufarOŠ Toneta
Čufarja
praktični
Agencije za varnost prometa
praktični
prikazi Agencije za
varnost prikazi
prometa

Dva vodena ogleda Jesenic s predstavitvijo zgodovine Jesenic
(odhod ob 10h in 15h izpred občine Jesenice)

brezplačen prevoz potnikov na vseh linijah
mestnega
potniškega
Lokacija
Izvajalec:
Projekt
Natura prometa

parkirišče pred
predstavitve različnih tipov koles glede na njihov namen z
Izvajalec:
Zavod za šport in Občina Jesenice
Občino
Jesenice
možnostjo preizkušnje
Do OŠ Prežihov Voranc in OŠ Tone Čufar se bo ta dan možno pripeljati s »Pešbusom«
Lokacija
Izvajalec: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

parkirišče pred

predstavitev
9–17
Vsebine
za Evropski teden mobilnosti 2017 so dostopne
tudi nauporabe
spletnedefibrilatorjev
strani Občine Jesenice
Občino Jesenice
www.jesenice.si,
bodo objavljene
tudi morebitne spremembe programa
in druged.d.
informacije.
20. kjer
9. 2017
Lokacija
Izvajalec: Alpetour
ves dan

mestni potniški
promet

brezplačen prevoz potnikov na vseh linijah
mestnega potniškega prometa

20. 9. 2017

Lokacija

Izvajalec: Alpetour d.d.

9–17

parkirišče pred
Občino Jesenice

predstavitev okolju prijaznih vozil; predstavitev okolju prijaznega vozila Medobčinskega inšpektorata in redarstva (1430)

20. 9. 2017

Lokacija

Izvajalec: Zavod za šport in Občina Jesenice

7–9

Jesenice
Šolske poti

Do OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Toneta Čufarja se bo ta
dan možno pripeljati s »Pešbusom« (Center 2, Otroško igrišče
Stara Sava, Tomšičeva - »pri trgovini«)

Vsebine za Evropski teden mobilnosti 2017 so dostopne tudi na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si,
kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa in druge informacije.
V primeru dežja bodo aktivnosti s parkirišča pred Občino Jesenice prestavljene na pokriti prireditveni prostor na Stari Savi.

Luka je s svojimi predmeti sodeloval tudi na razstavi Iz
zasebnih zbirk v organizaciji Gornjesavskega muzeja
Jesenice. Na sliki: čutara, menažka in žlica vojakov iz prve
svetovne vojne. / Foto: Gorazd Kavčič

petnajstletni Luka preživel
več mesecev, po dolgotrajnem okrevanju pa je strastno
začel zbirati predmete iz
obdobja prve svetovne vojne,
zlasti osebne predmete vojakov, sablje, bajonete, meče,
čelade, lopate ... V zbirki ima
več kot petdeset kosov različnega osebnega orožja vojakov, na desetine kosov osebne opreme ... Predmete običajno najde na podstrešjih
starih hiš, pri znancih, sorodnikih, zbiratelji imajo tudi
svoj forum, kjer izmenjujejo, kupujejo in prodajajo
predmete. »Največ predmetov dobim, ko ljudje podirajo
hiše in mi dovolijo, da prebrskam podstrešje. Skušam
kaj rešiti, preden se uniči,«
pravi Luka, ki ima najlepše
kose razstavljene na steni v
kleti, polne starin pa so tudi
skrinje. Z nekaj kosi pa je
sodeloval tudi na razstavi
Gornjesavskega muzeja
Jesenice z naslovom Iz zasebnih zbirk, ki je bila letos na
ogled v Kosovi graščini na
Jesenicah in v Liznjekovi
domačiji v Kranjski Gori.

Register in eTurizem
Urša Peternel
AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih
obratov (RNO) in spletno
aplikacijo oziroma spletni
servis za poročanje podatkov
o gostih in prenočitvah (eTurizem). Izvajalci nastanitvene
dejavnosti bodo morali obsto-

ječe nastanitvene obrate, v
katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v trimesečnem roku za vpis, torej od
1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.
Izvajalci, ki so že poročali
Policiji, SURS in občinam v
starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o
gostih in prenočitvah (iz knji-

ge gostov) začeli poročati
prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v
RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2.
2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3.
2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče, so sporočili iz AJPES-a.
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Zanimivosti
Jubilej gasilcev ...

Prvi cilj sezone je izpolnjen!

Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico je z gasilsko vajo pri
Betelu in parado skozi vas proslavilo 90-letnico delovanja društva.

HK SŽ Olimpija – Sij Acroni Jesenice 0:3

Andraž Sodja
V Planini pod Golico se je
19. avgusta z gasilsko vajo
pri Betelu začelo praznovanje 90-letnice PGD Planina
pod Golico, ki je vrhunec
doseglo 25. in 26. avgusta s
slavnostno sejo in gasilsko
parado v Planini pod Golico.
Na vaji 19. avgusta je sodelovalo 53 gasilcev iz celotne
gasilske zveze Jesenice,
predpostavka vaje pa je bila

po besedah poveljnika PGD
Planina pod Golico Janeza
Trpina, da je pri Betelu prišlo do požara, v hiši naj bi
bila ena oseba ujeta, ob prihodu na kraj pa gasilci ugotovijo, da so ujete še tri osebe na balkonu, pred požarom pa so morali zaščititi
tudi sosednje objekte. V petek, 25. avgusta, so pripravili
slavnostno sejo, na kateri so
podelili društvena priznanja
in priznanja gasilske zveze

Gasilska vaja pri Betelu

Finale slovenskega pokala
HDD SIJ Acroni Jesenice so osvojile Slovenski
hokejski pokal za sezono 2017/2018. Na finalni
tekmi turnirja v Celju so železarji s 3:0
premagali večne tekmece HK SŽ Olimpijo.
Pri državnih prvakih sta manjkala poškodovani
Nik Pem in oboleli Luka Kraigher. Vratar Žiga
Kogovšek in branilec Lan Brun Rauh sta z ekipo
HD mladi Jesenice potovala v Salzburg in
pripomogla k zmagi na tekmi lige EBYSL.
Tekma je bila v uvodni tretjini izenačena. Za
večino mlade jeseniške zasedbe je bila to pač
prva tekma za članski naslov, zato je
razumljivo, da na začetku igralci še niso bili
najbolj sproščeni. Najlepšo priložnost za
vodIlni gol je zapravil Miha Brus, Robert Kristan
v vratih Olimpije je zaustavil tudi ostale
jeseniške strele. Clarke Saunders je bil na
preizkušnjah ob koncu tretjine, ko so
Ljubljančani napadali z igralcem več. Kanadčan
v jeseniških vratih je mrežo ohranil
nedotaknjeno.
Jeseničani so povedli v 23. minuti, ko so

Jesenice zaslužnim članom,
ki so v zadnjem desetletju
pomembno prispevali k delovanju društva. Podeljenih
je bilo kar 32 priznanj, posebna priznanja pa so podelili tudi društvom in drugim
v lokalnem okolju, ki pomagajo pri delovanju PGD Planina pod Golico. Praznovanje so zaključili s slavnostno
parado v Planini pod Golico,
na kateri je sodelovalo 70
gasilcev iz sedmih društev, s
šestimi vozili in vozilom
GARS Jesenice, pridružili
pa so se jim tudi godbeniki
Pihalnega orkestra Jesenice
- Kranjska Gora in članice
Društva podeželskih žensk
pod Golico in Stolom v narodnih nošah. Posebej pa so
podelili tudi priznanje najstarejšemu gasilcu in županu občine Jesenice za pomoč pri prenovi gasilskega
doma. Ob obletnici pa so
poskrbeli tudi za kar dve gasilski veselici, prvo s skupino 101-ka bend, drugo pa po
slavnostni paradi z veselimi
svati.

izkoristili svojo tretjo prednost igralca več na
tekmi. Svoj prvi gol v rdečem dresu je zabil
Finec Markus Piispanen, ki je s strelom iz
zapestja zadel desni zgornji kot Kristanovih
vrat. Tudi v nadaljevanju so bili železarji boljši
nasprotnik, a Kristan ni dovolil novega zadetka
v svoji mreži. Najlepšo priložnost za izenačenje
je imel Črt Snoj, a se je po njegovem strelu
izkazal Saunders.
V tretji tretjini so železarji še stopnjevali ritem
igre. Prednost je povišal Jaka Šturm, ki je pred
vrati preusmeril smer ploščku po ostri podaji
Žige Urukala z modre črte. Pokal je bil
dokončno osvojen, ko so državni prvaki še
drugič izkoristili številčno prednost. Na svojem
domačem ledu je branilec David Planko lepo
prodrl skozi Olimpijino obrambo, nato pa z
backhandom prelisičil Kristana in postavil
končni rezultat.
Za igralca tekme v posamičnih ekipah sta bila
proglašena oba vratarja, Clarke Saunders in
Robert Kristan.

... in jubilej alpinistov
Alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice je na Vršiču obeležil
sedemdesetletnico delovanja.

»V našem odseku smo
skromni ljudje, jubilej pa je
priložnost, da se tudi pohvalimo.« Tako je v soboto,
9. septembra, v Erjavčevi
koči na Vršiču v uvodnih
pozdravnih besedah generacijam pogumnih osvajalcev sten ob sedemdesetletnici dejala načelnica alpinističnega odseka Planinskega društva Jesenice Maja
Perko. »Imamo veliko število registriranih članov, vsako leto okoli tisoč preplezanih alpinističnih smeri.
Prenekatera generacija
nam da alpinista, ki visoko
kotira v slovenskem alpinizmu. Z izvedbo alpini-

stične šole skrbimo za podmladek, iz naših vrst prihajajo gorski reševalci. Upravljamo štiri bivake. »
Na srečanju se je zbralo
lepo število vseh generacij
jeseniških alpinistov, to je
bila priložnost za obujanje
spominov. Nekaj sta jih
udeležencem povedala najstarejša, 87-letni Rafael Caf
in Pavel Dimitrov, ki je le
nekaj dni prej dopolnil
osemdeset let. Ob čestitkah
in darilu je bil deležen lepega aplavza vseh navzočih.
Darko Bernik je predstavil
lanski velik dosežek, ko so
na Jezerih dotrajani Bivak 2
zamenjali z novim. Matic
Košir je predstavil prvenstvene smeri. Ob jubileju so

izdali bogat zbornik, v katerem se na štiristo straneh
zrcali bogastvo vzponov, prvenstvenih smeri, alpinističnih odprav ter spominov
s plezanj. Izjemno pot osvajanja sten so po ustanovitvi
odseka začeli legendarni
gorniki in alpinisti Joža
Čop, dr. Miha Potočnik, Janez Krušic, Maks Dimnik,
Pavel Dimitrov in drugi. Iz
statistike je razvidno, da odsek do današnjih dni beleži
488 članov, 25 se je zvrstilo
načelnikov. Ob pomoči članov sta zbornik uredila
Maja Perko in Rafael Kolbl.
Poleg zbornika so v knjigi
izdali tudi preplezane prvenstvene smeri.

Urnik domačih tekem v septembru:
18. 9. ob 19. uri SIJ ACRONI JESENICE : HDK MARIBOR (DP)
23. 9. ob 18. uri SIJ ACRONI JESENICE : RED BULL SALZBURG II (AHL)
30. 9. ob 17. uri SIJ ACRONI JESENICE : ALGE ELASTIC LUSTENAU (AHL)

Prvi uradni hokejski bar
na Jesenicah!

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Janko Rabič

Vabljeni v prenovljeni HDD Bar Joker, kjer vam v hokejskem vzdušju
z veseljem postrežemo kavo ali pivo!

acroni
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SUDOKU JN 13_2017

Iz krompirjevega testa

Sudoku s končno rešitvijo

8

9 6

3
9 4
7 5
1 2 3

1
2
8 6

Iz krompirjevega testa pripravljamo najrazličnejše in zelo priljubljene priloge in glavne jedi, kot so:
cmoki, svaljki, kroketi, njoki ... Testa naredimo malo več, npr. iz enega ekonom lonca krompirja,
kajti jedi se dajo lepo zamrzniti in kasneje skuhati. Tako prihranimo veliko časa.
Jelka Koselj

8 3
1

7 9 5
9

6
2 9

4

Hot dog hrenovke
v krompirjevem testu

4

6 5

3
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=E, 2=A, 3=N, 4=R, 5=T, 6=L, 7=S, 8=I, 9=J), od leve proti
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PREVOZNIK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je PORTRETNA FOTOGRAFIJA VIDMAR.
Sponzor križanke je FOTO VIDMAR, Gregor Vidmar, s. p.,
na Titovi 84 nad centrom TUŠ na Jesenicah. Vabijo vas, da
jih obiščete v novem prostoru, poleg studia v ateljeju za
portretno in družinsko fotografiranje. Podarjajo pet nagrad,
fotografije za dokumente. Nagrajenci so: Štefka Benedik,
Kranj; Nada Robnik, Kranjska Gora; Marjana Fabjan, Blejska
Dobrava; Dejan Panić, Jesenice; Manca Trampuš, Jesenice.
Za nagrade se oglasite v Foto Vidmar!

Za 4 osebe potrebujemo: 4
hot dog hrenovke (skupaj 25
dag), 60 dag kuhanega krompirja, 8 dag ostre moke, 2 jajci,
sol, poper, žličko mletega muškatnega oreščka, 4 žlice limoninega soka, 8 lističev sira
(toast listki, skupaj 15 dag) in
olje za pečenje.
Priprava: Ločimo rumenjake od beljakov. Kuhan in
olupljen krompir pretlačimo (če bomo uporabili
kuhan krompir v oblicah od
prejšnjega dne, ga naribamo). Krompirju dodamo
moko, 2 rumenjaka, 1 beljak, sol, poper, muškatni
orešček in limonin sok.
Zamesimo testo, ga razvaljamo 1 cm debelo v 4 pravokotnike, z daljšo stranico
malo daljšo, kot je dolžina
hrenovke (približno 15 x 12
cm). Pravokotnike premažemo z beljakom. Na vsak

pravokotnik damo 1 listič
sira in nanj hrenovko. Testo
s hrenovko zvijemo skupaj
v rolico tako, da na konceh
konici hrenovke gledata
malo ven iz testa. Rolice
položimo na pekač, premazan z oljem, tudi rolice po
vrhu namažemo z oljem.
Pečemo jih pri 170 stopinjah C približno 1 uro, da
zgoraj porumenijo. Tik preden jih postrežemo, na vsako rolico položimo še rezino sira in pustimo v pečici,
da se sir razlije. Še toplo jed
postežemo. Poleg jedi
ponudimo razne dodatke:
gorčico, kečap, tabasko in
pa zeleno solato s paradižnikom.

Krompirjevi tolarji
z mesnato slanino
Za 4 osebe potrebujemo: 80
dag mokastega krompirja, sol,
1 veliko čebulo, šopek peteršilja, 12 dag mesnate slanine
(panceta, zajec), za oreh masla, 2 rumenjaka, 2 žlici ostre

Sponzor križanke je CVETLIČARNA BINE, Matjaž Novak, s. p., Blejska Dobrava 117d. Bogata izbira cvetličnih aranžmajev za vse priložnosti, rezanega cvetja, sobnih rastlin, lončnic, prodaja gnojil, zemlje za sobne rastline ... Obiščite tudi
našo spletno stran, tel. 04 587 43 44, e-pošta cvetlicarnabine@gmail.com. Za naše zveste reševalce so prispevali tri
nagrade: 20 €, 20 € in 10 € za nakup v Cvetličarni Bine.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

ŠOLSKI DAN,
NAMENJEN
ZA ŠPORTNE
AKTIVNOSTI

moke, malo črnega popra in
muškatnega oreščka, olje za
pečenje.
Priprava: Krompir skuhamo
in pretlačimo. Peteršilju
odstranimo peclje, liste
sesekljamo. Čebulo olupimo in fino sesekljamo. Slanino narežemo na koščke in
jo v ponvi skupaj s čebulo
pražimo 2 minuti, da čebula
postekleni. Odstavimo z
ognja in vmešamo peteršilj.
Pretlačenemu krompirju

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

ANASTAZIJA
(KRAJŠE)

NIKOLA
TESLA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 25. septembra 2017, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

NAŠ NOVINAR
BOGATA IZIN KREATIVNI SMUČARSKO BIRA SADIK
PRODUCENT SREDIŠČE NA ZA NAŠE
ŠVEDSKEM
(JAN)
VRTOVE

11

IME AMER.
DIIRIGENTA
BERNSTEINA

5
KONICA

ORGAN VOHA

ZELENICA V
PUŠČAVI

6

OTOK OB
SUMATRI V
INDONEZIJI
JANEZ
ROHAČEK
ROMUNSKI
SKLADATELJ
(ANATOL)

PERUJSKI
INDIJANEC

CVETLIČARNA BINE
BL. DOBRAVA POSLEDICA
04 587 43 44, UPORABE
031378914

PRIZNANJE
VELIKE
VREDNOSTI
ALI VELJAVE

IME
HRVAŠKEGA PREBIVALKA
DIRIGENTA
IGA
MIRSKEGA

10

SAMICA
OSLA
KAR JE NEUČINKOVITO,
NPR. SLABA
ZDRAVILA

VREDNOST
BLAGA
IZRAŽENA V
DENARJU

15

VRBA IVA
SLIKARSKA
UMETNOST
VIDA JERAR

SLOVARČEK:

ROMULOV
BRAT
DVOJČEK

1

MOČNA
ALKOHOLNA
PIJAČA
PRITRDILNICA

7

PALEOLITSKO
NAJDIŠČE V
ŠPANIJI Z
RISBAMI IZ
DAVNINE

RAZJEDA NA
KOŽI
PRAKANTON
V SREDNJI
ŠVICI

JUDOVSKI
OBLASTNIK
DEBELO
ČREVO
(ZASTAR.)

HENRI
IBSEN

13

5. IN 2.
VOKAL
SLAVKO
AVSENIK

8

2

MORSKI
SESALEC Z
VELIKIMA
OKLOMA IN
BRKI

HUDIČ,
SATAN

PLANINE,
HRIBI

9

POLOTOK
V VZHODNI
AZIJI
IME PEVKE
PRODNIK

DRAGO
IBLER

12

DOMAČA
PERNATA
ŽIVAL
DEL
KROŽNICE

TURŠKI
VELIKAŠ
ESKIMSKO
BIVALIŠČE

RIMSKA
BOGINJA
JEZE

SUROVINA ZA
BARVILA
ČEŠKI
HOKEJIST
(JAROMIR)

3

ODJAVITEV

ŠPANSKI
FIMSKI
IGRALEC
(ANTONIO)

SLOVENSKI
PRIPOVEDNIK
(FRANCE)
IME
HRVAŠKE
IGRALKE
KISIĆ

NEIMENOVANA OSEBA

??? RINA
IDA KRAVANJA

NAŠ ATLET,
SKAKALEC S
PALICO
(JURE)
OTO
VILČEK

BOGAT IZBOR POPUŠČANJE
REZANEGA NAPETOSTI
ALEŠ VALIČ
CVETJA IN
V MEDNAIZDELAVA
RODNIH
ŠOPKOV
ODNOSIH
PERZIJEVA
MATI
DOMAČA,
DIVJA, MORSKA ?????

RUSKI KIPAR,
POOBLAŠČE- KI JE ŽIVEL V
NOST
PARIZU
(OSSIP)

DEL VARA
FEREDŽI
PODOBNA
HALJA

IZRAELSKO
PRISTANIŠČE

PRETEPAČ,
RVAČ

4

DEL BALKANSKEGA
GORSTVA V
SRBIJI
TAJDA
LEKŠE

FAZA,
SPREMEMBA

RAZMEROMA
NIZKA TEMPERATURA
NAŠ SMUKAČ
(MATEJ)

PREGRAJA,
ZAPORA PRI
POROKI
DEBELA ZIM
SKA HRUŠKA
ZELENE
BARVE

dodamo maslo, rumenjaka,
moko in začinimo. Pri tem
pazimo, da ne damo preveč
soli, kajti slanina je že slana.
Zamesimo testo. V testo
vgnetemo še čebulo s slanino. Iz testa naredimo 5 cm
debel valj, ga narežemo na 2
cm debele kolobarje – tolarje. Tolarje popečemo v ponvi na olju zlatorjavo na obeh
straneh. Jed serviramo še
vročo kot prilogo k mesnim
jedem s solato.
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GESLO
1

11

2

12

3

9

4

13

5

7

6

14

1

4

7

7

8

15

9

9

10

4

1

2

RUDNIK
(ZASTAR.)
BODEČ
PLEVEL
VZDEVEK
HRV. KARIKATURISTA
ISMETA
VOLJEVICE
ZA POL TONA
ZVIŠAN TON F
REDKO
ŽENSKO IME
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VOJAŠKI
DUHOVNIK
RAJKO
RANFL

MADŽARSKA
MERA ZA
ZEMLJO

JAGR: češki hokejist, LEONARD: ime dirigenta Bernstaina, HEROD: judovski oblastnik, DANAE: Perzijeva mati,
ROVAN: naš atlet (Jure)
ALTAMIRA: paleolitsko najdišče v Španiji, ARPA: madržarska površinska mera, LAV: dirigent Mirski, ČMAR: debelo črevo (zastar.)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 13 / 2017
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Prireditve od 16. do 28. septembra
Sobota, 16. septembra
TRŽNICA NA STARI SAVI, od 9.30 do 10.30
Koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

Sreda, 27. septembra
TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER JESENICE, Titova
18, od 9. do 15. ure
Srečanje turističnih ponudnikov v občini Jesenice ob svetovnem dnevu turizma
Lokalno vodenje po mestu
Predstavitev pohodniških poti v občini Jesenice

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Kolesarski turizem

Mini cicibanova olimpijada za otroke jeseniških vrtcev in osnovnih
šol

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, POD
GOZDOM 13, ob 17. uri
Planinsko predavanje Pohod na Triglav, predavatelj Pavel Smolej

MLADINSKI CENTER JESENICE, KEJŽARJEVA 22,
JESENICE, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: Prvič v vrtec

Torek, 19. septembra
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 19. uri
Muzejski večer: Jeseničani, od kod in kam? Športniki

Sreda, 20. septembra
PARKIRIŠČE PRED OBČINO JESENICE, ob 10. uri
Evropski teden mobilnosti v občini Jesenice: JAVNO VODSTVO: Zgodovinska pot po Jesenicah, vodi kustos GMJ zgodovinar dr. Marko
Mugerli

S Klaro po Stari Savi
Zgodovinski liki s Stare rudne poti

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19. uri
Predstavitev knjige Cirila Mlinarja Cica: Podvodje – potapljaške zgodbe

Četrtek, 28. septembra
BALINIŠČE V BAZI, ob 9. uri
Balinarski turnir za Memorial Draga Tarmana

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 41,
vsak četrtek v septembru, od 16. do 18. ure

GALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA, ob 19. uri

Aktivnosti za mlade do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, od
ponedeljka do petka od 12. do 16. ure
Dnevni klub MCJ – namizne športne in družabne igre, informiranje o
priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam

Razstave
Do 8. 10. 2017, Kosova graščina, Slovenske fotografinje se predstavijo, bienale

Odprtje razstave članice FDJ Danice Novak

Četrtek, 21. septembra
KOSOVA GRAČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Aljoša Ivanovič ˝Menjava denarja na območju Slovenije v obdobju od leta 1918–1921˝

MLADINSKI CENTER JESENICE, KEJŽARJEVA 22,
JESENICE, ob 17. uri
Odprtje fotografske razstave POSLIKANO TELO fotografa Nika Bertonclja in mojstrice poslikave teles Alenke Peternel

Nedelja, 24. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 16. uri
Kolesarski izlet ob obletnici nesreče Jureta Robiča po njegovi ˝zadnji
poti˝

Ponedeljek, 25. septembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK Koroška Bela,
ob 18. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja

Torek, 26. septembra
GIMNAZIJA JESENICE – VELIKA TELOVADNICA, ob 18. uri
Slavnostni sprejem maturantov generacije 2017 in njihovih staršev

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

Čarobni četrtki, vodene dejavnosti za osnovnošolce

PARKIRIŠČE PRED OBČINO JESENICE, ob 15. uri
Evropski teden mobilnosti v občini Jesenice: JAVNO VODSTVO: Arhitekturna dediščina Jesenic, vodi kustos GMJ umetnostni zgodovinar
Aljaž Pogačnik

Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni spomin izrazite z objavo zahvale v
Jeseniških novicah.
www.gorenjski-glas.si

Ponedeljek, 18. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 9. uri

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!,
medinstitucionalna razstava
Do 31. 12. 2017, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava:
Jeseničani, od kod in kam?

Svetovni dan turizma
Na svetovni dan turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra,
se bodo pred pisarno TIC Jesenice, Cesta maršala Tita 18,
predstavili številni ponudniki gostinskih in turističnih storitev v občini Jesenice. Na dogodek vabijo med 9. in 15. uro.

Akrobatika za
boljšo motoriko
Urša Peternel
Jeseniški akrobati se pripravljajo na novo sezono. Kot je
povedal trener Leon Mesarič, so si v preteklih letih pridobili lep ugled v krogih Gimnastične zveze Slovenije
in tudi v jeseniškem okolju.
Že deset let na vseh tekmovanjih osvajajo kolajne v
vseh starostnih kategorijah
v talni akrobatiki in v skokih
z male prožne ponjave. A
kot poudarja Mesarič, tekmovanja niso najpomembnejši cilj akrobatike. "Osnovni namen je, da otroci pri
vadbi pridobijo občutek gibanja v tretji dimenziji, kar
pomeni zavrteti se v zraku
in pristati v ravnotežju na
noge. To pomeni pridobivanje čim boljše motorike, ki
je pri šestletnikih izredno
slaba. Da je motorika vse
slabša, zaznavamo že nekaj
let. Delež otrok s slabo mo-

toriko se povečuje. In akrobatika omogoča, da hibe v
motoriki odpravljamo pri
vadbi pod vodstvom dobrih
trenerjev. Vsi pa bodo imeli
tudi možnost, da preverijo
svoje znanje in napredek
tudi na tekmovanjih, če si
bodo to želeli. Merilo napredka je vedno tekmovanje, kjer se otrok prvič sreča
s tremo in se mora dobro
zbrati, da kljub tremi pokaže, kaj zna," je povedal.
Na Jesenicah vadijo akrobatiko na Osnovni šoli Toneta
Čufarja in na Osnovni šoli
Koroška Bela v organizaciji
Partizana Jesenice dvakrat
tedensko po eno uro. "Še
posebno priporočamo vadbo
otrokom s slabšo motoriko.
V letu dni bodo njihova gibljivost, orientacija in zbranost bistveno boljše kot pri
sošolcih, ki se s športno dejavnostjo ne ukvarjajo," je
prepričan Leon Mesarič.

Taiji – vadba, ki sprošča
Urša Peternel
"Taiji je vrsta vadbe, pri kateri se takoj vidi, da se v veliki
meri razlikuje od drugih. Ko
prvič opazujemo počasne, s
pozornostjo izvedene gibe,
kar težko verjamemo v izjemne učinke, ki mu jih pripisujejo, še posebej če jih primerjamo s hitrimi aerobnimi vajami. A taiji je osnovan
na kitajski tradicionalni medicini in tako zdravilno učinkuje na telo kot akupunktura
ali masaža. Marsikomu se
zdi vadba prepopačasna,
mlajšim osebam morda celo
prelahka. A to še zdaleč ni

res. Ko se lotimo vaj, kmalu
ugotovimo, da še zdaleč nismo sposobni popolnoma
sproščenih in pravilnih gibov, kaj šele hitrih, kakršni
so potrebni v borilni veščini.
Kajti taiji je poleg zdravilne
tudi borilna veščina. Starodavni mojstri so taiji osnovali
tako, da je vsak gib koristen v
zdravilne, obrambne in napadalne namene," o taiji vadbi pravi Marko Bedina iz društva Chen taijiquan Slovenija, ki že skoraj desetletje organizira vadbe taijija tudi na
Jesenicah. Marko Bedina je
znanje pridobil na Kitajskem
in vodi tudi vadbo na Jeseni-

cah. Skupina vadi ob petkih
zvečer v telovadnici Gimnazije Jesenice. V novi sezoni bo
prvo srečanje začetne skupine 29. septembra ob 20. uri v
Gimnaziji Jesenice.
"Taiji pomeni prehajanje iz
polnega v prazno, iz odprtega v zaprto, jin jang. Vse to
izvajamo s telesom in tudi
umom. Rezultat je zdravje,
moč in harmonija. Zato je
rečeno, da je taiji tudi meditacija v gibanju. Umirja nas
in sprošča. Izkušnje vseh
vadečih so, da z vadbe odidejo napolnjeni, umirjeni,
sproščeni in poživljeni," še
poudarja Marko Bedina.

12. - 23. september, center Kranja

•ŠPORTNA TRŽNICA v mestnem jedru Kranja•PREDAVANJA
v stolpu Škrlovec• TEK ZA KRANJ po ulicah Kranja•
PROGRAMI za osnovne šole in vrtce
•KONCERT RAPERJA ZLATKA v gradu Khislstein•
ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ

Tudi v novi sezoni bo na Jesenicah potekala vadba taijija.
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jeseniške novice
Pesmi upora
na Jesenicah

Šport za vse

Na Jesenicah bo v nedeljo, prvega oktobra,
nastopil Ženski pevski zbor Kombinat.

Na prireditvi Šport za vse na Hrušici so slavnostno predali namenu novo športno igrišče na Hrušici,
ki sta ga odprla zvezdnik NHL Anže Kopitar in jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. S prireditvijo
pa so zbirali tudi denar za priprave Jerneja Slivnika za paraolimpijske igre.
Andraž Sodja
Na Placu na Hrušici so pripravili prireditev Šport za
vse, ki je bila namenjena
slavnostnemu odprtju večnamenskega igrišča na Hrušici ter predstavitvi in promociji športa invalidov, na
čelu z domačim športnim
junakom Jernejem Slivnikom, ki bo na paraolimpijskih igrah marca prihodnje
leto zastopal Slovenijo.
Kljub slabemu vremenu je

ŽPZ Kombinat / Foto: Romana Novak

Urša Peternel
»Ženski pevski zbor Kombinat je nastal kot odziv na
razmere, ki so se leta 2008,
še v času blagostanja in gospodarske konjunkture, že
nakazovale. Vse večja socialna razslojenost, erozija
delavskih pravic, predvsem
pa pomanjkanje vrednot,
kot so solidarnost, socialna
pravičnost, tovarištvo, nas je
spodbudilo, da začnemo
prepevati pesmi upora," o
začetkih ženskega pevskega
zbora Kombinat pravi članica Maksimiljana Ipavec.
Zbor danes združuje okrog
štirideset pevk iz vse Slovenije, vodi ga Mateja Mavri,
na Jesenice pa prihajajo s
kontrabasistom Boštjanom
Benčičem, kitaristom Robijem Slaničem in harmonikarjem Rokom Šinkovcem.
Koncert bo v dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice v nedeljo, 1. oktobra, ob
19. uri, organizator dogodka
je Egon Kepic.
»Poslušalce na Jesenicah
bomo, tako kot to počnemo
tudi običajno na koncertih, s

pesmijo upora povabile na
sprehod po različnih koncih
sveta. Potovali bomo od Avstralije, prek Italije, Španije,
Francije, vse do Združenih
držav Amerike, se srečevali
z različnimi trenutki in okoliščinami, ko so se ljudje
uprli, se povezali in se postavili za svoje pravice, seveda pa se bomo ustavili tudi
doma. Pesmi upora so se
rodile med ljudmi, jih med
seboj povezovale in ustvarjale skupnost, zato nam je najlepše, ko se meja med
odrom in dvorano zabriše,
ko se obiskovalci opogumijo
in zapojejo z nami," pravi
Ipavčeva. "Gre za pesmi, ki
so bile glas tistih, ki niso
imeli glasu; to so delavske,
antifašistične, partizanske
in protestne pesmi.«
Zanimivo je, da v zboru prepevata tudi dve Jeseničanki,
in sicer Ksenja in Tadeja,
Gorenjke pa so še Urška, ki
tudi pomaga Mateji pri
vodenju zbora in je iz Gorij
pri Bledu, iz Kranja oziroma
okolice pa prihajajo še Tea,
Suzana in Mirča, Karmen je
iz Škofje Loke …

200 preprostih
receptov za zelo
zaposlenega
kuharja: zdravi
prigrizki,
družinska kosila,
hitro
pripravljene
poslastice in
druge dobrote;
več kot 750
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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
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bila prireditev dobro obiskana, organizatorji pa so poskrbeli za zabavo najmlajših,
ki so se preizkušali v spretnostih klovna Jake, sestavljanju kock in drugih aktivnostih, si ogledali čarovnije
čarovnika Magic Braneta ter
spoznali ekipo Jerneja Slivnika.
Med vrhunci dneva je bilo
zagotovo odprtje večnamenskega športnega igrišča
na Placu, ki sta ga odprla
Anže Kopitar in jeseniški

župan Tomaž Tom Mencinger. Anže Kopitar je
namreč preko svojih dobrodelnih golfskih turnirjev
prispeval precejšen delež k
ureditvi večnamenskega
igrišča na domači Hrušici.
Za zabavo so do poznih
večernih ur skrbeli skupina
Rok'n'band.
S prostovoljnimi prispevki
za Jerneja Slivnika se je
zbralo 1141,5 evra, kar mu
bo olajšalo priprave za paraolimpijski nastop v Pjong-

čangu. Kot je povedal Jernej
Slivnik, si pred sezono želi
predvsem ostati zdrav, za
kakšno rezultatsko napoved
je prezgodaj: „Tja grem po
svojo nagrado za ves vložen
trud, ampak še vedno si
želim kar najbolje nastopiti
na dveh tekmah. Za vsakega športnika je največja
želja, da se uvrstiš na olimpijske oziroma paraolimpijske igre. Takrat, ko sem
dosegel normo, so bili
občutki nepopisni.“

Večnamensko športno igrišče na Placu sta odprla Anže
Kopitar in jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.

Predstavili so ekipo paraolimpijskega športnika Jerneja
Slivnika.

Nastop čarovnika Braneta

Za zabavo je poskrbela skupina Rok'n'band

Dan Jeseničanov na Golici
Urša Peternel
Prvo nedeljo v septembru
je pri Koči na Golici potekal
tradicionalni Dan Jeseničanov. Kljub slabemu vremenu se ga je udeležilo okrog
trideset najvztrajnejših planincev. Na srečanju so se
spomnili na nekdanje planinske zanesenjake na čelu
z Janezom Košnikom.
Predsednik Planinskega
društva Jesenice Vlado Hlede je v pozdravnih besedah
poudaril pomen planinstva
na Golici. Srečanjem želijo
dati tudi več vsebine ter
obiskovalcem pripraviti še
veselo druženje ob glasbi.
Lani je ob čudovitem vremenu uživalo več kot tisoč
planincev ob zvokih ansambla Saše Avsenika. Letos so
glasbeni del zaradi slabe
vremenske napovedi mora-

Planinci pri Koči na Golici / Foto: Janko Rabič
li odpovedati. So pa znotraj
društva ustanovili zgodovinski odsek, ki bo skrbel
za zbiranje različnega

dokumentarnega gradiva o
tem delu Karavank in drugih pogorjih, kjer se odvijajo dejavnosti jeseniških pla-

nincev. Na ogled je bila tudi
priložnostna razstava o
zgodovini planinstva na
Golici.

