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Urša Peternel

Začenja se obnova Ruardo-
ve graščine na Stari Savi na 
Jesenicah. Skoraj petsto let 
staro stavbo, eno najstarej-
ših na Jesenicah, je že leta 
1998 močno poškodoval po-
tres, potem pa se je predlani 
zrušil še del stropa. Obnova 
je zato nujna, Občina Jese-
nice je že lani pridobila celo-
tno projektno dokumentaci-
jo za obnovo, zapletlo pa se 
je pri izbiri izvajalca del. Po 
pritožbi bo zdaj dela izvajalo 
podjetje Kolektor Koling iz 
Idrije, ki bo izvedel celovito 
energetsko sanacijo in re-
konstrukcijo objekta. Celo-
vita prenova naj bi stala 2,2 
milijona evrov, zaključena 
pa mora biti do 1. februarja 
2020. Prek ministrstva za 
infrastrukturo je Občina Je-
senice uspela dobiti 150 ti-
soč evrov nepovratnih sred-
stev, upajo pa, da bodo uspe-
li pridobiti še dodatna sred-
stva sofinanciranja.
V graščini ima prostore 
uprava Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice, urejen pa je 
tudi železarski muzej. S se-
litvijo so začeli že decembra 
lani, v zadnjih tednih pa so 
jo pospešili. Kot je povedal 

Aljaž Pogačnik iz muzeja, 
so doslej preselili že večino 
vseh predmetov, projekt se-
litve pa je bil izjemno zahte-
ven. Na pomoč so jim z dvi-
galom priskočili celo jeseni-
ški gasilci, nekateri muzej-
ski kosi namreč tehtajo tudi 
več kot pol tone. Pri selitvi 

so pomagali tudi zaposleni 
javnega komunalnega pod-
jetja JEKO, zaposleni z Ob-
čine Jesenice z županom in 
podžupanoma, nepogrešlji-
va pa je tudi pomoč študen-
tov, je povedal Pogačnik. 
Uprava se mora do 1. avgu-
sta preseliti v Kosovo grašči-

no, medtem ko v teh dneh 
zaključujejo selitev muzej-
skih zbirk v začasne prosto-
re, ki jih je zagotovila občina 
(v prostore stare policije, 
klet zdravstvenega doma, 
prostore na Titovi 78a).

Začenja se obnova 
Ruardove graščine
Zahteven projekt selitve Gornjesavskega muzeja Jesenice se zaključuje, Ruardova graščina mora biti 
izpraznjena do prihodnje srede. Obnovljena stavba naj bi vrata spet odprla leta 2020.

Ruardova graščina na Stari Savi: postavila jo je družina Bucelleni leta 1538 in je ena 
najstarejših stavb na Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič

Janko Rabič

Golica, visoka 1835 metrov, 
je že vrsto let najbolj prilju-
bljen vrh v Karavankah. 
Množičen obisk beleži 
predvsem maja, ko je pravi 
magnet za ljubitelje gora od 
vsepovsod. Člani Planin-
skega društva Jesenice ima-
jo do Golice posebej spo-
štljiv odnos. Poleg zamet-
kov gorniške dejavnosti na 
tem vrhu pred več kot sto 
leti, krepitve narodne zave-
sti in gradnje postojank ve-
dno spodbujajo svoje člane, 
občane Jesenic in okolice 
ter planince od drugod, da 

prosti čas izkoristijo za 
obisk čudovite gorske nara-
ve v Karavankah. Za spod-
budo in promocijo zdrave-
ga gibanja v gorski naravi 
bodo tudi letos, in sicer v 
nedeljo, 26. avgusta, orga-
nizirali Dan jeseniških pla-
nincev na Golici. Po vzpo-
nu na vrh bo ob 11.uri v koči 
družabno srečanje z glasbe-
nim programom. Na ogled 
bo nova Info točka in knji-
žica avtorice Nade Prapro-
tnik o bogastvu botanike v 
Karavankah V rožcah na 
Golico. Predstavili bodo 
delo društva in sprejemali 
nove člane. 

Dan jeseniških 
planincev na Golici

OBČINSKE NOVICE

Na mestnih avtobusih 
vendarle več potnikov
Trend upadanja števila po-
tnikov na avtobusih javnega 
mestnega prometa se je 
ustavil, lani so jih našteli 
šestnajst tisoč več kot leto 
prej.
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Poročilo o delu 
redarjev in inšpektorjev
V zadnjih treh letih so se sre-
čali z odhodom vseh treh 
usposobljenih redarjev, tako 
da so vsi štirje redarji, ki de-
lajo zdaj, na novo zaposleni. 
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KRAJEVNA SKUPNOST

Vandalizem povzroča 
škodo in kazi mesto
V zadnjem času na Jeseni-
cah opažajo porast vandaliz-
ma, predvsem na območju 
otroških igrišč.
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ZANIMIVOSTI

Počitniški dnevi za 
otroke zaposlenih 
V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja so za otro-
ke zaposlenih pripravili zani-
mive počitniške dni.
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Vrata je odprl 
Aparthotel 
Kazina 
V obnovljenem Aparthotelu Kazina 
so novi lastniki uredili triinpetdeset 
postelj v sobah, apartmajih in 
suitah. V samo dveh mesecih so 
našteli že več kot petsto nočitev.
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Spoznavanje 
kmečkega 
življenja
Na kmetiji Smolej v Planini 
pod Golico tudi to poletje 
pripravljajo počitnice, na 
katerih otroci spoznavajo 
življenje na kmetiji.
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Urša Peternel

Občina Jesenice vsako leto 1. 
avgusta obeležuje spominski 
dan v spomin na prvi oboro-
ženi spopad med partizani in 
Nemci na Gorenjskem. Prve-
ga avgusta 1941 je spopad na 
Obranci na jeseniški Mežakli 
terjal tudi dve smrtni žrtvi 
Cankarjeve čete.
Delegacija z županom Obči-
ne Jesenice in predsednikom 
Zveze borcev za vrednote 
NOB Jesenice se vsako leto 
odpravi na Obranco in se s 

polaganjem venca pri spo-
meniku pokloni spominu na 
dogodek, v popoldanskih 
urah pa je organizirana tudi 
proslava. Ta bo letos ob 17. 
uri v Kolpernu na Stari Savi.
Prvi avgust je bil leta 1954 
najprej proglašen za praznik 
občine Jesenice. Leta 1998 
pa so občinski svetniki izgla-
sovali spremembo, za pra-
znik občine so določili 20. 
marec, ko je bil leta 1929 trg 
Jesenice preimenovan v me-
sto, 1. avgust pa se je prei-
menoval v spominski dan.

Spominski dan 
občine Jesenice
Osrednja proslava bo prvega avgusta v Kolpernu.

Občina Jesenice in Zveza borcev NOB Jesenice 

v sredo, 1. avgusta 2018, ob 17. uri 

vabita na proslavo  
ob spominskem dnevu občine Jesenice. 

Proslava bo potekala v Kolpernu na Stari Savi,  
v programu pa bo letos sodeloval  

moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice pod 
vodstvom zborovodkinje Mire Mesarič.
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Urša Peternel

Število potnikov na avtobu-
sih javnega mestnega pro-
meta se je lani povečalo, dol-
goletni trend upadanja števi-
la se je ustavil in javni mest-
ni promet na Jesenicah 
dosega svoj namen. To je 
kratek povzetek poročila o 
izvajanju koncesionirane 
dejavnosti javnega mestne-
ga prometa in šolskih prevo-
zov na območju občine Jese-
nice, ki so ga obravnavali 
jeseniški občinski svetniki 
na majski seji. Seje sta se 
udeležila tudi Damijana 
Marn iz podjetja Alpetour, 
Potovalna agencija in Iztok 
Štrukelj, direktor podjetja 
Arriva Slovenija, pod okrilje 
katerega sodi Alpetour. 
Kot je znano, je Občina Jese-
nice 1. julija lani sklenila 
novo petletno koncesijsko 
pogodbo s podjetjem Alpeto-
ur, Potovalna agencija. Z 
novo pogodbo se vozni redi 
in obseg izvajanja dejavnosti 
niso spremenili, prav tako ne 
osnovni cenik vozovnic za 
uporabnike. So se pa spre-

menile nekatere določbe v 
koncesijski pogodbi, ki se 
nanašajo na način obračuna-
vanja stroškov za osnovno-
šolske vozovnice in gorske 
prevoze. Občina Jesenice je 
za subvencije vozovnic lani 
namenila dobrih 212 tisoč 
evrov, subvencija znaša 0,93 
evra na prodano vozovnico. 

Za subvencije za šolske pre-
voze pa je občina namenila 
še dodatnih 297 tisoč evrov. 
Na Jesenicah je lani vozilo 
osem avtobusov in eno 
kombinirano vozilo, prepe-
ljanih je bilo 387 tisoč pot-
nikov (od tega 73 tisoč 
osnovnošolcev in 314 tisoč 
ostalih potnikov), kar je za 
pet odstotkov več kot leto 
prej. Lani se je tako z avto-
busi javnega mestnega pro-

meta peljalo 16 tisoč več 
potnikov kot leto prej.
Najbolj zasedena je bila lini-
ja št. 1, ki pelje s Hrušice do 
Blejske Dobrave, po njej je 
bilo prepeljanih kar 93 
odstotkov vseh potnikov. 
Gorske linije uporabljajo 
predvsem osnovnošolci, naj-
slabše zasedena linija je v 
Planino pod Golico. 
Koncesionar je lani iz nas-
lova opravljanja dejavnosti 

v občini Jesenice ustvaril 
710 tisoč evrov prihodkov 
(s prodajo vozovnic in sub-
vencijo Občine Jesenice), 
kar je pet odstotkov več kot 
leto prej. Odhodki so zna-
šali 677 tisoč evrov, kar je 
šest odstotkov več kot prej-
šnje leto. V skladu s konce-
sijsko pogodbo si je konce-
sionar obračunal zmerni 
dobiček v višini 5822 
evrov.

Na mestnih avtobusih 
vendarle več potnikov
Trend upadanja števila potnikov na avtobusih javnega mestnega prometa se je ustavil, lani so jih 
našteli šestnajst tisoč več kot leto prej.

Vozni park so letos posodobili z dvema novima 
avtobusoma, eden od njiju je hibridni avtobus, ki ima 
manjšo porabo goriva in manj emisij. Obe novi vozili sta 
nizkopodni in primerni tudi za gibalno ovirane osebe.

Urša Peternel

Na majski seji občinskega 
sveta je komandir Policij-
ske postaje Jesenice Robert 
Račman občinskim svetni-
kom predstavil poročilo o 
delu jeseniških policistov v 
letu 2017. Med drugim je 
povedal, da so lani zabeleži-
li upad kaznivih dejanj, 
obravnavali so jih 343 (leto 
prej 459), raziskanost pa je 
bila 45-odstotna. Obravna-
vali so en poskus ropa (v 
trafiko 3dva na Plavžu, sto-
rilca še niso prijeli) in eno 
roparsko tatvino (na želez-
niški postaji, storilca so 
našli), konec leta pa nekaj 
vlomov v stanovanja in sta-
novanjske hiše na Jeseni-
cah in na Blejski Dobravi in 
v kleti večstanovanjskih 
objektov. Kot je priznal 
Račman, pa so pri raziskavi 
vlomov dokaj neuspešni, 
četudi so opravili več ogle-
dov in v nadaljnjo obdelavo 
poslali več sledi. Obravna-

vali so šest kaznivih dejanj 
neupravičene proizvodnje 
nedovoljenih drog in nedo-
voljenih snovi v športu, 
zasegli so tako amfetamin 
in heroin kot konopljo. 
Obravnavali so trinajst kaz-
nivih dejanj nasilja v druži-
ni, vsem storilcem pa so 
izrekli prepoved približeva-

nja. Zaznali so porast pos-
lovnih goljufij, obravnavali 
so jih šest, leto prej nobene, 
prav tako tudi porast pona-
rejanja denarja. V porastu 
so tudi kršitve predpisov o 
javnem redu, obravnavali 
so jih 247 (leto prej 202), 
porast pripisujejo dosled-

nejšemu in celovitemu pri-
stopu k obravnavi. 
V letu 2017 se je poslabšalo 
stanje varnosti v cestnem 
prometu, zgodilo se je 159 
prometnih nesreč (leto prej 
128), več je bilo telesno 
poškodovanih, zabeležili so 
eno smrtno žrtev v prome-
tu, smrtno se je ponesrečil 

kolesar. Ob tem je Račman 
opozoril, da so policisti 
odredili za tretjino več pre-
izkusov alkoholiziranost 
kot leto prej, zasegli so 21 
motornih vozil (leto prej 
osem). V letu 2017 jeseniš-
ki policisti niso obravnavali 
primerov prepovedanih 

prehodov državne meje. Po 
Račmanovih besedah so 
veliko pozornost namenjali 
tudi preventivni dejavnosti.
Občinski svetniki so v raz-
pravi opozorili na nekatere 
težave, med drugim na vož-
njo v nasprotno smer in na 
prevelike hitrosti na stari 
cesti na Hrušico čez Kopav-
nik. Robert Račman je 
odgovoril, da je s problema-
tiko seznanjen, vendar so 
policisti na tem delu več-
krat opravljali nadzor, tudi 
z radarjem v civilnem vozi-
lu, pa niso zaznali večjih 
kršitev. Občinske svetnike 
je tudi zanimalo, ali je poli-
cijska pisarna na železniški 
postaji še odprta. Koman-
dir je pojasnil, da je pisarna 
na železniški postaji odprta 
ob ponedeljkih med 9. in 
11. uro ter ob petkih med 
15. in 17. uro. Če se bo 
pokazala potreba, da bi bila 
pisarna odprta tudi ob dru-
gih dnevih, bodo to uredili, 
je zagotovil. 

Zasegli so tako amfetamin 
in heroin kot konopljo
Komandir Policijske postaje Jesenice Robert Račman je občinskim svetnikom predstavil poročilo 
o delu jeseniških policistov v letu 2017.

Na vprašanje, ali je policiji uspelo ujeti 
mladoletnega kršitelja, proti kateremu je bila 
dana prijava zaradi izredno hitre vožnje skozi 
mesto, je komandir povedal, da je s primerom 
seznanjen in tudi kršitelja so policisti že 
obravnavali. 

Dodatna linija prek 
tržnice na Stari Savi še 
ne dosega 
pričakovanega števila 
prepeljanih potnikov.

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je povedal, da Občina 
Jesenice nadaljuje nekatere 
spremembe prometne ure-
ditve, ki bodo pripomogle k 
večji prometni varnosti in 
prijaznejši prometni uredit-
vi, ki sledi načelom trajnost-
ne mobilnosti in sprejeti 
celostni prometni strategiji 
Občine Jesenice. Ena od teh 
sprememb je bila že uvedba 
modre cone na parkirišču 
ob Gimnazije Jesenice, ki 
velja od prejšnjega meseca 
naprej. Parkiranje je omeje-
no na dve uri, in sicer od 
ponedeljka do petka od 7. do 
13. ure. "S tem smo zagoto-
vili večjo 'pretočnost' parki-
ranja in s tem dodatna par-
kirišča za uporabnike stori-
tev na Trgu Toneta Čufarja, 
vključno s knjižnico in gle-
dališčem. Pred kratkim pa 
smo izdali tudi odločbo za 
vzpostavitev cone z omejitvi-
jo trideset kilometrov na uro 
na Cesti Toneta Tomšiča, in 
sicer takoj za križiščem z 
regionalno cesto pri gimna-
ziji, ki se konča pri stavbi 
Cesta Toneta Tomšiča 11. Na 
tem območju so bile namreč 
izvedene meritve hitrosti, ki 
so pokazale na izredno veli-
ko število visokih prekorači-
tev hitrosti, kar je še posebej 
alarmantno zato, ker je na 
tem delu Osnovna šola Pre-
žihovega Voranca. Hitrost je 
bila sicer že prej z znakom 
omejena na trideset kilome-
trov na uro, a tega znaka 
večina voznikov ni upošteva-
la. Ker cona 30 predvideva 
tudi strožje kazni, tudi zavo-
ljo otrok, ki vsakodnevno 
pešačijo čez to območje v 
šolo in iz nje, upamo, da 
bodo vozniki omejitev hitro-
sti upoštevali bolj kot do 
sedaj," je povedal župan.
Kot je dodal, so na območju 
Ceste Toneta Tomšiča začeli 

še eno investicijo, in sicer z 
ureditvijo avtobusnega pos-
tajališča. "Pri projektu je 
predvidena postavitev nad-
strešnice oziroma čakalnice 
na Cesti Toneta Tomšiča s 
petimi sedeži, tablo z ime-
nom postajališča in vitrino z 
voznim redom, postavitev 
koša za smeti ter kolesarni-
ce s stojali za kolesa. V času 
izvedbe del je predvidena 
polovična zapora ceste, v 
času končnega asfaltiranja 
pa kratek čas tudi popolna. 
O tem bomo javnost pravo-
časno obvestili. Celotna vre-
dnost projekta je ocenjena 
na približno 77 tisoč evrov, 
smo pa od ministrstva za 
infrastrukturo za ta projekt 
prejeli sofinanciranje v viši-
ni dobrih 34 tisoč evrov," je 
pojasnil Mencinger. 
Zaključuje pa se tudi druga 
faza izgradnje kanalizacij-
skega sistema in vodnega 
omrežja v Trebežu. Gradbe-
na dela so zaključena, cesta 
je že asfaltirana, tako da pro-
met po cesti ponovno poteka 
normalno. "V nadaljevanju 
bomo uredili še prevezavo 
objektov na nov vodovod in 
vzpostavili delovanje črpali-
šča za fekalne odpadne 
vode, nato pa na pristojni 
organ vložili dokumentacijo 
za pridobitev uporabnega 
dovoljenja," je še napovedal 
župan.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

V začetku meseca so občino Jesenice obiskali predstavniki 
japonskega mesta Fukui ter predstavniki veleposlaništva 
Japonske v Republiki Sloveniji. Namen njihovega obiska je 
bil povezan z olimpijskimi igrami v Tokiu. Mesto Fukui se je 
namreč prijavilo kot gostiteljsko mesto za slovensko košar-
karsko ekipo in med svojim obiskom v Sloveniji so pred-
stavniki mesta želeli bolje spoznati slovensko okolje. Dele-
gacijo sta sprejela župan Tomaž Tom Mencinger in podžu-
panja Vera Pintar, ki sta jim predstavila občino Jesenice. 
Metod Rogelj iz Zavoda za varstvo narave Kranj je predstavil 
narcise, saj je tudi za mesto Fukui značilno gojenje narcis, 
gosti pa so si ogledali tudi film o naravnih rastiščih narcis.

Obisk Japoncev na Občini Jesenice

Japonske goste je sprejel župan Tomaž Tom Mencinger s 
sodelavci.
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Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Vera Pin tar, Ines Dvoršak, Urša Pet er nel,  
Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. Dol ži na pri spev ka za ob ja vo ali 
pis mo za ru bri ko Pis ma bral cev sme ob se ga ti 
naj več tri ti soč zna kov s pre sled ki in ne sme 
biti dalj ši od ene tip ka ne stra ni for ma ta A4. 

Je se ni ške no vi ce, št. 11/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 60, ki je iz šel 27. julija 2018.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Urša Peternel

Sredi maja je svoja vrata na 
Jesenicah odprl Aparthotel 
Kazina. Nekdaj eminentno 
stavbo iz leta 1914 so novi 
lastniki iz podjetja BERS, d. 
o. o., z Jesenic povsem pre-
novili, v pritličju ohranili re-
stavracijo, v dveh zgornjih 

nadstropjih pa uredili sodo-
ben aparthotel s štirinajsti-
mi lično urejenimi sobami, 
apartmaji in suito, v katerih 
je skupaj 53 postelj.
Kot je v imenu lastnikov po-
vedala Tina Krašovec, so v 
nakup in prenovo vložili 
okrog milijon evrov, pri če-
mer v samo zasnovo objek-

ta niso posegali, so pa kore-
nito obnovili notranjost in 
tudi okolico z veliko teraso 
pod kostanji in parkirišči. 
Aparthotel Kazina je prve 
goste sprejel sredi maja, 
nad dosedanjim obiskom 
pa so tudi sami, sicer novin-
ci na področju turizma, pri-
jetno presenečeni. Do sre-
dine meseca so našteli že 
več kot petsto nočitev, do-
slej pa so bili ob koncih te-
dna povsem zasedeni. Go-
stje prihajajo od vsepovsod, 
celo iz Avstralije, Švedske, 
Nizozemske, Danske ... Ve-
činoma gre za tranzitne go-
ste in ostanejo le noč ali 
dve, nekaj jih je doslej osta-
lo tudi ves teden. Glede na 
to, da je v pritličju stavbe 
restavracija (v najemu jo 
imata znana jeseniška go-
stinca, zakonca Janc), go-

stom ponujajo zajtrk, pol-
penzion ali poln penzion.
Aparthotel tržijo prek Boo-
kinga, v teh dneh pripravljajo 
tudi brošure in navezujejo 
stike. Svojo priložnost vidijo 
tudi v sodelovanju z večjimi 
jeseniškimi podjetji, ki potre-
bujejo prenočišča za gostujo-
če tuje menedžerje, in v sko-
rajšnji gradnji druge cevi 
predora Karavanke, ko bodo 
strokovnjakom, ki bodo so-
delovali pri gradnji, lahko 
ponudili sodobne sobe oziro-
ma apartmaje. Želeli bi pri-
dobiti tudi športnike, ki go-
stujejo na Jesenicah.
V prihodnje bodo objekt 
opremili še z zunanjo razsve-
tljavo in tablami tako na stav-
bi kot ob cestah, medtem ko 
tranzitne goste o Aparthote-
lu obvešča tudi velik pano ob 
avtocesti pri Žirovnici.

Vrata je odprl 
Aparthotel Kazina 
V obnovljenem Aparthotelu Kazina so novi lastniki uredili triinpetdeset postelj v sobah, apartmajih in 
suitah. V samo dveh mesecih so našteli že več kot petsto nočitev.

Kazina je na Jesenicah vedno nekaj pomenila, v začetku 
dvajsetega stoletja je bila shajališče uradnikov in inženirjev 
Kranjske industrijske družbe, v njej so prirejali plese ... 
Lepo obnovljena zdaj vabi turiste.

V Aparthotelu Kazina je v dveh nadstropjih skupaj štirinajst 
sob, apartmajev in suit, ki so lično urejeni, lastniki so dali 
poudarek zlasti lesu.

Kazina nosi letnico 1914, a po podatkih dr. 
Marka Mugerlija iz Gornjesavskega muzeja 
Jesenice je bila zgrajena že nekaj let prej, in 
sicer leta 1904. Zgradila jo je Kranjska 
industrijska družba kot protokolarni objekt, v 
pritličju so bili gostilna za uradnike, nameščence 
in inženirje, kuhinja in pisarne, v prvem 
nadstropju saloni in knjižnica ter stanovanje za 
direktorja, v drugem nadstropju pa so bile že 
takrat tujske sobe. Kasneje je lastnica objekta 
postala Železarna Jesenice, v njej so prirejali 
proslave ob prazniku dela, dnevu žena, plese ...

Urša Peternel

Tako imenovani Rdeči most 
na Hrenovci je zaradi obno-
ve zaprt. Kot so povedali na 
Občini Jesenice, naj bi ob-
nova potekala do konca me-
seca, prav tako pa je izvede-
na delna zapora ceste pod 
mostom. V sklopu prenove 
bodo zamenjali pohodno 
površino in izdelali kovin-
sko nadstrešnico nad mo-
stom. Za izvajalca del je bilo 
izbrano jeseniško podjetje 
Kov. Pogodbena vrednost 
del znaša štirideset tisoč 
evrov, Občina Jesenice pa se 
je s projektom prijavila na 
razpis ministrstva za infra-
strukturo za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobil-

nosti. Tako so prejeli sofi-
nanciranje v višini osemde-
set odstotkov upravičenih 

stroškov, preostalih dvajset 
odstotkov bo financirala Ob-
čina Jesenice iz proračuna. 

Poleg lepšega videza naj bi 
most po končani rekon-
strukciji postal tudi varnejši. 

Rdeči most zaradi obnove zaprt
Dela naj bi potekala do konca meseca.

Na mostu bodo zamenjali pohodno površino in zgradili kovinsko nadstrešnico.

V Elektru Gorenjska v skladu z načrti in evropskimi usmeri-
tvami postopoma zamenjujejo stare števce z novimi, napre-
dnimi. Letno zamenjajo približno dvanajst tisoč števcev. Kot 
so sporočili, naj bi bili v letu 2021 vsi uporabniki na Gorenj-
skem opremljeni z naprednimi merilnimi sistemi; ta čas ima 
nov elektronski števec nameščena že več kot polovica upo-
rabnikov. »Uporabnike z novimi števci vključujemo v daljin-
ski sistem vodenja, po katerem bodo na koncu vsi plačevali 
električno energijo po dejanski porabi. Veliko uporabnikov 
namreč še vedno plačuje mesečni pavšal, enkrat letno po-
tem dobijo popis dejanskega stanja,« je povedal predsednik 
uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon. 

Elektronski števci porabe elektrike

V Splošni bolnišnici Jesenice je ponovno začela delati urolo-
gija. Kot so pojasnili v bolnišnici, opravljajo ambulantne 
preglede pred operacijami in operativne posege (prostate, 
mehurja, ledvic, genitalij ...). Obravnava pri specialistu uro-
logije obsega predoperativni pregled, operacijo in poopera-
tivno spremljanje. Obravnave za zdaj potekajo ob sredah z 
ambulantnimi pregledi med 7. in 8. uro, nato pa nadaljujejo 
z operativnimi posegi. Ambulanto in operativne posege 
opravljata asist. Borut Gubina, dr. med., specialist urologije, 
in Jernej Arh, dr. med, specializant urologije. Kot so pouda-
rili, se na operativni poseg lahko naročijo tudi pacienti, ki so 
že bili pregledani v drugi urološki ambulanti in čakajo na 
operacijo v drugi ustanovi.

Urološka dejavnost zdaj spet na Jesenicah

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bo od petka, 27. julija 2018, dalje 
na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod rubri-
ko Javna naročila in razpisi objavljen Javni razpis za dodelitev 
sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu v letu 2018.

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Jeseniški občinski redarji se 
na Jesenicah redno srečuje-
jo s pritožbami občanov, ki 
zahtevajo neukrepanje v pri-
meru napačnega parkiranja, 
zlasti med stanovanjskimi 
stavbami. Na teh območjih 
se vse bolj pojavljajo tudi 
"lastninjenja" javnih prome-
tnih površin in pobude po 
uporabi izključno za stano-
valce bližnjih stavb. To je 
med drugim v poročilo o 
delu zapisal vodja Medob-
činskega inšpektorata in 
redarstva (MIR) občin Jese-
nice, Gorje, Kranjska Gora 
in Žirovnica Boštjan Omer-
zel. Poročilo je predstavil 
jeseniškim občinskim svet-
nikom na majski seji. 
Kot izhaja iz poročila, so 
občani Jesenic v letu 2017 v 
postopkih o prekrških plačali 
za slabih 73 tisoč evrov glob 

in tisoč evrov kazni v inšpek-
cijskih postopkih. Redarji so 
sicer nadzirali predvsem 
mirujoči promet, neustrezno 
odlaganje odpadkov, merili 
hitrost z radarskimi merilni-
ki, nadzirali uporabo varnos-
tnega pasu. Nekaj dela so 
imeli tudi s tehtanjem vozil, 
odstranjevanjem zapuščenih 
vozil, varstvom javnih zele-
nih površin, varovanjem jav-
ne infrastrukture. Sodelovali 
so tudi pri preventivnih akci-
jah in varovanju otrok na 
poti v šolo. Inšpektorji so 
lani prejeli 111 prijav, zlasti 
nedovoljenega odlaganja 
odpadkov in materiala, pose-
gov v javne površine in ceste. 
Nekaj prijav se je nanašalo 
na postavitve objektov za 
oglaševanje, neurejene povr-
šine, motenje javnega reda 
in miru ... Inšpektorji so 
opravili 111 inšpekcijskih 
ogledov, izdali 14 inšpekcij-

skih odločb in štiri pozive k 
odpravi nepravilnosti. Nekaj 
zadev so odstopili pristojnim 
inšpektoratom.
Kot je dejal Omerzel, so se v 
zadnjih letih srečali z odho-
dom vseh treh usposoblje-
nih redarjev, tako da so vsi 
štirje redarji, ki delajo zdaj, 

na novo zaposleni. MIR se 
je lani tudi preselil v nove 
prostore Upravnega centra 
Jesenice, s pogoji za delo pa 
so zelo zadovoljni, je dejal 
Omerzel. Povedal je tudi, da 

vsako leto prejmejo za tretji-
no več klicev oziroma prijav 
na redarstvo, lani jih je bilo 
že 750. "Pričakujemo, da 
bomo v prihodnje še več pri-
sotni na terenu, odpirajo se 
nova področja dela, zlasti 
varstvo okolja, promet ..." je 
dejal Omerzel.

V razpravi so občinski svet-
niki opozorili predvsem na 
problem pasjih iztrebkov, 
odlaganja smeti na ekološ-
kih otokih in parkiranja za 
gimnazijo in na Plavžu.

Poročilo o delu redarjev 
in inšpektorjev
V zadnjih treh letih so se srečali z odhodom vseh treh usposobljenih redarjev, tako da so vsi štirje 
redarji, ki delajo zdaj, na novo zaposleni. 

Občinski redarji so zelo dosledni in kaznujejo 
voznike, ki parkirajo na zelenicah ali na 
prehodih za pešce, je povedal Omerzel. A kot je 
dodal, skušajo delovati tudi preventivno; letno 
ugotovijo več kot štiri tisoč kršitev, obvestilo o 
prekršku in plačilni nalog izdajo v manj kot 
polovici primerov.

Urša Peternel

Pitniki
Občinski svetnik Uroš 
Lakić je vprašal, zakaj na 
Jesenicah pitniki še vedno 
niso odprti. Ljudje pitnike 
potrebujejo, zato naj jih 
odprejo.
Odgovorila je direktorica 
občinske uprave Valentina 
Gorišek: "Delujeta pitnika 
pri Športni dvorani Podme-
žakla in Kolpernu. Pitnik v 
Spominskem parku je v 
popravilu, poškodba je nas-
tala kot posledica vandaliz-
ma. Takoj ko bo popravljen, 
bo tudi odprt."

Čufarjev trg
Občinska svetnica Branka 
Stojanović je vprašala, kaj se 
dogaja s Trgom Toneta 
Čufarja, saj se spreminja v 
neki kvazi trgovski center 
oziroma v neko komercial-
no površino za razstavljanje 
avtomobilov. Verjame, da je 
to zelo primerna lokacija, 
ker je zelo pretočna, vendar 
se ji to ne zdi prav, ker je 
pred kulturnim hramom. 
Dovolj prostora je na primer 
pred Mercatorjem ali na Sta-
ri Savi, Trg Toneta Čufarja 
pa naj se uporablja za 
namen, za katerega je bil 
vzpostavljen.
Odgovorila je direktorica 
občinske uprave Valentina 
Goršek: "Glede na dosedan-
je izkušnje ter glede na pri-
zadevanja za čim večjo obi-
skanosti Trga Toneta Čufar-

ja menimo, da se razstavlja-
vcem občasno lahko zagoto-
vi uporaba tega prostora."

Zmanjšanje števila članov 
občinskega sveta
Člani Neodvisne liste Za 
boljše Jesenice Branka Sto-
janović, Veronika Vidmar, 
Elvira Garibović, Jana Roz-
man, Edita Oštraković, Jure 
Krašovec in Uroš Lakić so 
dali pobudo za zmanjšanje 
števila občinskih svetnikov z 
28 na 25. "V zadnjih letih se 
je število prebivalstva zniža-
lo za skoraj tisoč, na žalost 
predvsem mladih ljudi, ki 
odhajajo v tujino. Vse kliče 
po tem, da z racionalizacijo 
temu prilagodimo tudi jav-
no upravo in vse organe 
občine, tudi občinski svet," 
so zapisali in statutarnopra-
vni komisiji predlagali, naj 
preveri občinski statut in 
uskladi število članov vseh 
organov. Zmanjšanje števila 
članov občinskega sveta na 
25 bi pomenilo prihranek v 
višini desetih odstotkov, liho 
število članov bi tudi poeno-
stavilo glasovanje, saj bi se 
zmanjšala možnost izenači-
tve glasov za ali proti. Pred-
lagali so sprejem po hitrem 
postopku.
Valentina Gorišek, direkto-
rica občinske uprave, je 
pojasnila, da so bile 31. 
decembra 1994 z zakonom 
ustanovljene nove občine 
in določena njihova obmo-
čja, za Občino Jesenice pa 
določena naselja in največ-
je možno število članov 

občinskega sveta. Ob odce-
pitvi Občine Žirovnica se 
število članov občinskega 
sveta na Jesenicah ni zma-
njšalo. "Pobude o zmanjša-
nju števila članov občinske-
ga sveta so sicer že bile, res 
pa se niso še nikoli udeja-
njile. Pobudo je treba preu-
čiti, in če obstaja politična 
volja, je to s statutom mož-
no spremeniti. Če bi pristo-
pili k spremembi statuta in 
posledično k spremembi 
odloka, ki določa volilne 
enote za volitve članov 
občinskega sveta, je to 
možno narediti med leto-
ma 2018 in 2022, torej z 
novo sestavo občinskega 
sveta. Zadnje spremembe 
statuta, ki bi spreminjale 
število članov občinskega 
sveta in spremembe odlo-
kov, ki bi spreminjale volil-
ne enote, se namreč lahko 
sprejmejo najkasneje eno 
leto pred volitvami," je 
pojasnila.

Obvoz skozi Jesenice
Občinska svetnica Elvira 
Džamastagić je glede na vsa 
delovišča v občini Jesenice 
predlagala, da Občina Jese-
nice zahteva, naj se na avto-
cesti ne postavljajo več table, 
ki voznike usmerjajo k 
obvozu skozi Jesenice.
Ines Dvoršak iz kabineta 
župana je pojasnila, da se je 
Občina Jesenice v zvezi z 
dano pobudo obrnila tako 
na DARS kot na nekatere 
radijske postaje, ki v svojih 
prometnih informacijah 

voznike v primeru kolone 
pred avtocestnim predorom 
Karavanke pozivajo k obvo-
zu skozi Jesenice. "Od naše-
ga poziva naprej tako tak-
šnih 'usmeritev' (za zdaj) 
nismo zasledili. Bomo pa 
pozorni tudi vnaprej in 
obvestili DARS, če bi se tak-
šna obvestila še pojavljala," 
je pojasnila.

Obnova ceste mimo 
Metuljčka
Občinska svetnica je postavi-
la vprašanje glede obnove 
ceste od Splošne bolnišnice 
Jesenice do Zdravstvenega 
doma. Kot je ocenila, dela 
lepo potekajo, zanimalo pa jo 
je, kaj je razlog, da se ne izva-
jajo na cesti pri Aupiču.
Podžupan Miha Rebolj je 
pojasnil, da je razlog v neure-
jenih lastniških zadevah, ki 
jih ureja DRSI kot investitor.

Urejanje okolice
Občan Haris Hatić je na 
občinsko upravo naslovil 
vprašanje, v čigavi pristoj-
nosti je urejanje spomin-
skega obeležja Cirilu Tav-
čarju in okolice stolpnice 
Cesta Cirila Tavčarja 3b. 
Okolica je večkrat zarašče-
na, prostovoljno jo včasih 
uredi hišnik omenjene sto-
lpnice, je opozoril.
Direktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek je pojas-
nila, da za obeležje Cirilu 
Tavčarju skrbi Občina Jese-
nice, za neposredno okolico 
pa javno komunalno podjet-
je JEKO.

Vprašanja in pobude
Od julija do oktobra je obdo-
bje cvetenja invazivnih ras-
tlinskih vrst, kot so japonski 
dresnik, ambrozija, kanad-
ska in orjaška zlata rozga. 
Te se prekomerno razširjajo 
in povzročajo škodo naravi, 
gospodarstvu in zdravju lju-
di. Izpodrivajo domorodne 
rastlinske in živalske vrste, 
spreminjajo ekosisteme in 
podobo krajine, povzročajo 
škodo v kmetijstvu, grožnjo 
pa predstavljajo tudi za obje-
kte (cestišča, stavbe). 

Občina Jesenice se je s pro-
blematiko širjenja tujerod-
nih invazivnih rastlinskih 
vrst aktivno spopadla že leta 
2012, ko je izdelala načrt 
odstranitve tujerodnih inva-
zivnih rastlinskih vrst, od 
takrat pa nenehno izvaja 
ukrepe, s katerimi redno 
uničuje tovrstne rastline 
oziroma preprečuje njihovo 
širjenje. Med drugim tako 
vsako leto v okviru razpolo-
žljivih sredstev v sodelovan-
ju z javnim komunalnim 
podjetjem JEKO izvaja čiš-
čenje določenih zemljišč v 
občinski lasti, na katerih 
obstaja verjetnost invaziv-
nih rastlin, hkrati pa opozar-
ja tudi lastnike zasebnih 
zemljišč, na katerih se ugo-
tovi prisotnost invazivnih 
rastlin, da je stanje treba 
sanirati.
Na splošno najbolj proble-
matična invazivna rastlin-
ska vrsta je pelinolistna 
ambrozija. Z Zakonom o 
zdravstvenem varstvu ras-
tlin ter Odredbo o ukrepih 
za zatiranje škodljivih ras-
tlin iz rodu  Ambrosia  je že 
od leta 2010 dalje predpisa-

no obvezno zatiranje ambro-
zije. V skladu s predpisi so 
imetniki zemljišč dolžni 
sami odstranjevati ambrozi-
jo tako na kmetijskih kot 
tudi na nekmetijskih zemlji-
ščih. To velja za upravljavce 
cest, železnic, letališč in par-
kov ter za občine, kmetoval-
ce, lastnike vrtov in vse dru-
ge lastnike, upravljavce ali 
najemnike zemljišč. Imetni-
ki zemljišč so dolžni poskr-
beti, da ambrozija ne cveti 
in ne semeni. Rastline peli-

nolistne ambrozije je treba 
odstraniti pred cvetenjem 
oziroma tvorbo semen tako, 
da se izpulijo s koreninami 
vred. Lahko pa se odstrani 
njihov nadzemni del tako, 
da se rastlina v tej rastni 
dobi več ne obraste, ali pa se 
jo v sezoni večkrat pokosi. 
Cvetoče rastline ne odlaga-
mo na komposte. 
Cvetenje ambrozije se začne 
v sredini julija in traja do 
konca oktobra, vrhunec pa 
je v avgustu in začetku sep-
tembra.  Ker se pelinolistna 
ambrozija po košnji zelo 
hitro obrašča, morajo imet-
niki zemljišč opravljati 
nadaljnja opazovanja zem-
ljišč vso rastno dobo. Čeprav 
v občini Jesenice ambrozija 
ne predstavlja tako velike 
težave kot ponekod drugje 
(pred leti je bila namreč 
zabeležena le na eni lokaci-
ji), pa vendarle obstaja mož-
nost, da raste tudi na zaseb-
nih zemljiščih. Več infor-
macij o rastlini in njenem 
zatiranju je na spletni strani 
Občine Jesenice in Uprave 
za varno hrano, veterinars-
tvo in varstvo rastlin.

Pozor, invazivke!

Jeseniški občinski svetniki so se na majski seji seznanili s 
poslovanjem in izvajanjem gospodarske javne službe oskr-
be s toploto, ki jo izvaja koncesionar ENOS OTE, oskrba z 
vročo vodo. Kot je povedal direktor Robert Pajk, so v letu 
2017 izkazali pozitiven finančni rezultat, leto so zaključili z 
minimalnim dobičkom. Količina prodane in kupljene ener-
gije je bila večja kot leto prej, izkoristek omrežja pa je bil 
nekoliko slabši, kar pripisujejo predvsem velikemu nihanju 
zunanjih temperatur. Pajk je dejal, da je bila cena prodane 
kilovatne ure med najnižjimi v državi, saj so izpolnili oblju-
bo, da bodo dobiček iz leta 2016 spremenili v znižanje 
cene kilovatne ure, in to kljub zviševanju cene zemeljskega 
plina. "Tekoče smo vzdrževali vročevodno omrežje in 
opravljali investicijsko vzdrževanje za koncedenta," je 
dejal Pajk in dodal, da so v letu 2017 nadaljevali z vrisova-
njem priključkov v geoinformacijski sistem in izdelovan-
jem tehničnih listov za posamezne toplotne postaje. Deja-
vnost so opravljali z osmimi oziroma devetimi zaposleni-
mi. Ob tem pa je Pajk opozoril, da so trendi na področju 
cen energentov skrb vzbujajoči, goriva (zemeljski plin, 
elektrika) se dražijo, kljub temu pa bodo cene prodane 
megavatne ure skušali čim dlje obdržati na sedanji ravni.

O oskrbi s toploto na Jesenicah
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Andraž Sodja

Na Jesenicah je bilo v za-
dnjih letih prenovljenih več 
otroških igrišč in v obnovo 
je bilo vloženih precej ob-
činskih, torej davkoplačeval-
skih sredstev. V zadnjem 
času občinske službe in ob-
čani znova opažajo porast 
vandalizma na otroških igri-
ščih in bližnji javni infra-
strukturi, tako jo je med za-
dnjimi z grafitarskimi spreji 
skupila avtobusna postaja 
pri Osnovni šoli Toneta Ču-
farja na Plavžu. Porast van-
dalizma pa so opazili tudi na 
osrednjem otroškem igrišču 
na Slovenskem Javorniku, 
kjer je po opažanju občanov 
za to "zaslužna" predvsem 

skupina starejše mladine, ki 
igrišča izrablja za svoj dru-
žabni prostor – s čimer ni 
nič narobe, dokler ne pov-
zročajo škode. Pogosto tako 
prihaja do motenja javnega 
reda in miru s povzroča-
njem nepotrebnega hrupa 
na igrišču v poznih urah, po 
igrišču se vozijo z mopedi, 
puščajo smeti na njem in v 
okolici, nekateri otroško 
igrišče uporabljajo za spre-
hode s psi in za njimi ne po-
spravljajo iztrebkov in po-
dobno. Povzročena je bila 
tudi materialna škoda, in si-
cer so uničili klopce z žična-
tim ogrodjem, iz katerega so 
pobirali kamne in jih metali 
v različne predmete z name-
nom povzročanja škode, po-

škodovali ograjo in tudi ne-
katere okoliške avtomobile.
Prej ali slej bo do škode pri-
šlo tudi na novem otroškem 
igrišču Pika na Plavžu, kjer 
se na igralih, namenjenih 
predšolskim otrokom, pogo-
sto zadržujejo za uporabo 
igral mnogo prestari otroci, 
kar pomeni, da bodo ta zara-
di prevelike obremenitve 
mnogo prej uničena. Kot 
povedo krajani, pa se mladi-
na na pozive, da so preveliki 
za igrala, pogosto odzove 
celo žaljivo oziroma jih za-
sedajo kljub dejstvu, da je 
na igrišču mnogo otrok, ki 
bi jih radi uporabili za igro.
Glede na sredstva, ki so na-
menjena za gradnjo igrišč, 
in dodatna sredstva, ki so 

namenjena za odpravo ško-
de, in glede na to, da gre za 
lastnino skupnosti, na obči-
ni pozivajo krajane, naj de-
janja vandalizma dosledno 
prijavljajo policiji oziroma 
da z opozarjanjem prispeva-
jo k temu, da vsaj ne bo šlo 
za namerno povzročanje 
škode. Ukrepe je sprejela 
tudi Občina Jesenice, in si-
cer so klopi, polnjene s ka-
menjem, odstranili in jih 
bodo nadomestili z navadni-
mi, svojo prisotnost pa bosta 
povečala tudi medobčinsko 
redarstvo in policija. 
Različna dejanja vandaliz-
ma letno Občino Jesenice 
stanejo okoli deset tisoč 
evrov, ki bi jih lahko kori-
stneje porabili.

Vandalizem povzroča 
škodo in kazi mesto
V zadnjem času na Jesenicah opažajo porast vandalizma, predvsem na območju otroških igrišč.

Uničena klop na otroškem igrišču na Slovenskem Javorniku Vandalizem na avtobusni postaji pri OŠ Toneta Čufarja

Urša Peternel

Prejšnji teden je precej raz-
burjenja na Koroški Beli 
povzročilo javno objavljeno 
obvestilo Uprave za zaščito 
in reševanje, ki se je glasilo: 
"Ob 14.39 se je na Koroški 
Beli, občina Jesenice, zopet 
začel premikati plaz Čikla. 
Domnevno zaradi dežja in 
težkih kamionov, ki vozijo 
po gozdni cesti žagano hlo-
dovino, poškodovano zaradi 
lubadarja. Obveščen je bil 
občinski poveljnik Civilne 
zaščite Jesenice." 
Sporočilo, objavljeno prej-
šnjo sredo, je takoj sprožilo 
zaskrbljenost, kaj se dogaja 
na plazovitem območju nad 
vasjo Koroška Bela. A kot je 
zatrdil poveljnik jeseniškega 

Občinskega štaba Civilne 
zaščite Igor Arh, ni šlo za 
izredni, temveč običajni do-
godek, ogroženost pa zaradi 
tega ni spremenjena oziro-
ma povečana. Občan Koro-
ške Bele, ki redno spremlja 
stanje plazu Čikla, je na-
mreč poklical na številko 112 
in sporočil svoja opažanja o 
premikih na plazu; na podo-
ben način upravo in povelj-
nika Civilne zaščite obvešča 
redno vsak mesec. Arh je 
dejal, da je plaz Čikla sicer 
aktiven, premiki so opazni 
ob vsakem deževju – in tako 
je bilo tudi tokrat. Stanje 
spremljajo, obveščena je 
bila tudi Občina Jesenice. 
Robert Sušanj iz civilne ini-
ciative Plazovi nad Koroško 
Belo je potrdil Arhove na-

vedbe, a dodal, da je infor-
macija med prebivalci kljub 
vsemu povzročila veliko do-
datnega strahu. "Nevarnost 
jemljejo resno, zato so na to 
še posebej občutljivi. Zato bi 
bilo nujno na plazišča čim 
prej postaviti senzorje in de-
tektorje morebitnih premi-
kov, ki bi zaznali dejanske 
premike in o tem pravoča-
sno obvestili krajane ter pri-
stojne službe," je dejal.
Na Občini Jesenice pa so 
povedali, da skupaj z občin-
skim štabom Civilne zašči-
te Občine Jesenice sodelu-
jejo z Geološkim zavodom 
Slovenije in ministrstvom 
za okolje in prostor ter s 
predstavniki civilne iniciati-
ve Plazovi nad Koroško 
Belo. "Poleg izdelave celovi-

tih geoloških strokovnih 
podlag in izdelave modela 
monitoringa za oceno ogro-
ženosti naselja Koroška 
Bela, ki jih je Geološki za-
vod Slovenije že izvedel, 
bodo Občina Jesenice in 
pristojne državne instituci-
je začele izvajati ukrepe, ki 
bi ob morebitni sprožitvi 
pobočnih mas preprečile ali 
zmanjšale posledice takšne-
ga dogodka na prebivalce 
Koroške Bele in njihovo 
premoženje. Hkrati bodo 
vzpostavljene dodatne me-
ritve na plazovih, ki bodo 
pripomogle k smotrnemu 
obveščanju prebivalcev Ko-
roške Bele o morebitni po-
večani nevarnosti pobočnih 
masnih premikov," so poja-
snili na Občini Jesenice.

Krajanov klic o premiku 
plazu sprožil zaskrbljenost 
Občan Koroške Bele, ki redno spremlja stanje plazu Čikla, je namreč poklical na številko 112 in 
sporočil svoja opažanja o premikih na plazu. A kot je zatrdil poveljnik jeseniškega Občinskega štaba 
Civilne zaščite Igor Arh, ni šlo za izredni, temveč običajni dogodek, ogroženost pa zaradi tega ni 
spremenjena oziroma povečana.

Andraž Sodja

Cesta Cirila Tavčarja na 
Plavžu zaradi dveh enot Vrt-
ca Jesenice in šolske poti 
Osnovne šole Toneta Čufarja 
velja za območje posebnega 
pomena, kar se tiče prome-
tne varnosti, zato na njej v 
celoti velja tudi omejitev tri-
deset kilometrov na uro. Za 
dodatno varnost pa je z dona-
cijo talnih LED-oznak in sve-
tlobnih tabel poskrbelo pod-
jetje Vigred, ki ima z občino 
sklenjeno dvoletno pogodbo 

za vzdrževanje javne razsve-
tljave. Po odločitvi podjetja 
za donacijo so na občini za-
radi frekventnosti prehoda 
predlagali ureditev prehoda 
na Tavčarjevi, kjer je z novi-
mi svetlobnimi oznakami že 
od konca junija poskbljeno 
za še večjo varnost najmlaj-
ših na poti v šolo. Donacija 
podjetja Vigred je vredna 
okoli 3500 evrov, za novost, 
gre namreč za prvi tako ure-
jen prehod za pešce na Jese-
nicah, pa se občina donator-
jem še posebno zahvaljuje.

S svetlobnimi učinki 
za večjo varnost

Na Cesti Cirila Tavčarja so na prehod za pešce 
namestili talne LED-oznake in svetlobne table.

Svet Krajevne skupnosti Hrušica skupaj s krajevno borče-
vsko organizacijo v petek, 27. julija, ob 19. uri pripravlja 
vsakoletno komemoracijo pri spomeniku na Belem polju v 
spomin na 45 ustreljenih talcev leta 1942. Počastili bodo 
tudi spomin na 42 izgnanih družin v taborišča ter vse žrtve 
druge svetovne vojne. V kulturnem programu bodo nasto-
pili člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in 
recitatorji. 

Spominska svečanost na Belem polju

V Krajevni skupnosti Plavž, najštevilnejši krajevni skupnosti 
na Jesenicah, vsako leto 4. julija obeležijo svoj krajevni pra-
znik. Ob tem se spomnijo treh hrabrih krajanov Cirila Tav-
čarja, Mirka Roglja Petka in Staneta Bokala, ki so se leta 
1941 umaknili v ilegalo in se kot prvi s Plavža pridružili par-
tizanom. Na prireditvi 4. julija v Spominskem parku na 
Plavžu je predsednica sveta krajevne skupnosti Ivanka Zu-
pančič poudarila, da je pomembno, da se spomnijo vrlih 
prednikov, ki so živeli v veliko težjih časih, vendar so pozna-
li pomen besed prijateljstvo, pomoč, odrekanje in optimi-
zem. V nadaljevanju je poleg obuditve spomina na čas na-
rodnoosvobodilnega boja predstavila sedanji utrip Plavža, 
pomembnejše investicije širšega značaja ter novo otroško 
igrišče Pika. Pohvalila je krajanke in krajane, da s pozitivnim 
odnosom skrbijo za prijazno in urejeno okolje. Zbranim je 
ob prazniku čestital župan Občine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger. Stalni gostje pri izvedbi glasbenega programa 
so bili tudi tokrat člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranj-
ska Gora. Nastop sta popestrila pesnica Sonja Frelih in har-
monikar Luka Planinšek.

Obeležili praznik Krajevne skupnosti Plavž

Pri izvedbi glasbenega programa so tudi tokrat sodelovali 
člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora. 
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Po podatkih dr. Marka 
Mugerlija iz Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice je druži-
na Bucelleni graščino posta-
vila leta 1538, v letih 1766 do 
1871 pa je bila stavba v rokah 
družine Ruard. Zadnji last-
nik je bil Viktor Ruard, ki je 
stavbo leta 1871 prodal 
Kranjski industrijski družbi, 
sam pa ohranil Blejski grad 
(zaradi zadolženosti je 
moral prodati tudi grad in 
obubožan je umrl na Duna-
ju). Kranjska industrijska 
družba je v graščini najprej 
imela šolo, v njej so pouče-
vali nemščino, kasneje pa so 

v njej naselili delavce, sprva 
inženirje Kranjske industrij-
ske družbe. Po letu 1945 so 
v graščini stanovanja dobili 
tudi delavci Železarne Jese-
nice. Po letu 1958 pa so se 
vsi stanovalci iz graščine 
izselili in prostore v stavbi je 
dobil jeseniški muzej. 
Obnova Ruardove graščine 
bo letos eden največjih 
občinskih projektov, naložbo 
pa sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada.
Občina Jesenice sicer že vrs-
to let obnavlja muzejsko 
območje Stara Sava, tako so 
leta 2005 zaključili obnovo 
Kasarne, kjer je prostore 

dobila Glasbena šola Jeseni-
ce, zatem so tudi s pomočjo 
evropskih sredstev prenovili 
trg pred Kasarno in trg pred 
Ruardovo graščino. Leta 
2009 je bilo obnovljeno 
nekdanje skladišče oglja 

Kolpern, dve leti zatem še 
trg pred njim. Občina Jese-
nice je doslej obnovila tudi 
streho na cerkvi, celovita 
prenova cerkve jo še čaka, in 
sanirala zidove Plavža in 
Pudlovke.

Začenja se obnova 
Ruardove graščine

Pri selitvi so pomagali tudi jeseniški gasilci z dvigali, s 
katerimi so s podstrešja pomagali seliti tudi 
večstokilogramske muzejske eksponate. 

V akcijo selitve muzeja so se vključili tudi zaposleni na 
Občini Jesenice, v javnem komunalnem podjetju JEKO ter 
najeti študenti.

Ruardova graščina je razglašena za spomenik 
lokalnega pomena, Občina Jesenice pa si 
prizadeva za razglasitev Stare Save za kulturni 
spomenik državnega pomena, kar bi ji omogočilo 
kandidiranje za državna sredstva. Strokovne 
podlage za razglasitev so pripravljene, a odlok o 
razglasitvi naj bi sprejela šele nova vlada.

Urša Peternel

V maju je na šoli Osnovni 
šoli Koroška Bela potekala 
deveta Torkarjeva likovna 
kolonija. Kot je povedala 
mentorica Katja Operčkal, 
so tokratno tematiko nave-
zali na letošnje evropsko 
leto kulturne dediščine, 
zato je bila tema kolonije 

Prepletanje preteklosti in 
sedanjosti v kraju Koroška 
Bela – po sledeh kulturne 
dediščine. Na koloniji so 
sodelovali učenci devetih 
gorenjskih osnovnih šol, ki 
so ustvarjali na delavnicah 
risanja, slikanja in kiparje-
nja. Sami so si izbrali likov-
ni motiv, povezan z razpisa-
no tematiko, in likovno 

tehniko ustvarjanja. Torkar-
jevi plaketi sta prejeli osmo-
šolki Renata Ločniškar z 
OŠ Davorina Jenka Cerklje 
na področju kiparstva in 
Zoja Šporn z OŠ Koroška 
Bela na področju slikarstva. 
Strokovna komisija je priz-
nanja podelila tudi Pii Kne-
žević iz devetega razreda 
OŠ Koroška Bela na podro-

čju risanja, Veroniki Tonin 
iz šestega razreda OŠ Pre-
serje pri Radomljah na pod-
ročju slikarstva in Janini 
Bratuž z OŠ prof. dr. Josipa 
Plemlja z Bleda, in sicer 
ravno tako na področju sli-
karstva. 
Razstava je do konca avgus-
ta na ogled na Osnovni šoli 
Koroška Bela.

Mladi umetniki na Koroški Beli
Na Osnovni šoli Koroška Bela Jesenice je na ogled razstava likovnih del, nastalih na deveti Torkarjevi 
likovni koloniji za osnovnošolce. 

Učenci devetih gorenjskih osnovnih šol so iskali zanimive 
motive Koroške Bele.

Najboljši izdelek na področju slikarstva, avtorica Zoja 
Šporn

1. stran
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Člani Fotokluba Jesenice so v svoji fotogaleriji v Marcator cen-
tru na Jesenicah na ogled postavili barvne fotografije, ki prika-
zujejo letošnjo ustvarjalnost na klubski razstavi 2018. Žirant 
Sandi Novak (MF, FZS, EFIAP) je od predloženih 66 fotogra-
fij dvanajstih avtorjev izbral štirideset fotografij. Na odprtju 
razstave so najuspešnejši prejeli priznanja. Prvo nagrado je 
prejel Gaber Košir, drugo Marjan Debelak in tretjo Janez 
Vrzel. Diplome so prejeli: Andrej Žemva, Janez Kramar in Vin-
ko Lavtižar. Fotografije bodo na ogled do 8. avgusta. 

Pregledna razstava članov fotokluba 

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt

ra
uß

   
  V

rt
ni

 p
tič

i v
 n

ar
av

ni
 v

eli
ko

sti

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

V fotogaleriji Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi na 
Jesenicah je na ogled fotografska razstava člana Fotokluba 
Jesenice Matjaža Vidmarja z naslovom Belgija: Gent. Jeseni-
ški fotograf se istočasno predstavlja tudi v fotogaleriji v avli 
jeseniškega gledališča, kjer je še do 1. avgusta na ogled nje-
gova fotografska razstava z naslovom Gran Canaria. V gale-
riji Foto Vidmar v trgovskem centru Tuš pa so na ogled nje-
govi studijski portreti, razstava nosi naslov Studio Challenge.

Fotografske razstave Matjaža Vidmarja

Ob selitvi iz Ruardove graščine so v Gornjesavskem muzeju 
Jesenice za navdušene bralce pripravili več brezplačnih 
knjig, ki so samo v juliju na voljo v Kosovi graščini. Prevzeti 
jih je mogoče od torka do četrtka med 10. in 12. uro ter 16. 
in 18. uro oziroma ob petkih med 10. in 12. uro.

Po brezplačne knjige v Kosovo graščino
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Z vami že 20 let

Matjaž Klemenc

Verjetno ni bilo prijetno ča-
kati na konec prvenstva, ko 
je o vaši usodi o obstanku v 
ligi odločal Bled?
Čakati ni bilo lahko, saj ni-
smo sami odločali o svoji 
usodi. Odločilno tekmo na 
Bledu si je ogledala skoraj 
celotna članska nogometna 
ekipa Jesenic. Kot najbližje-
mu sosedu smo jim privo-
ščili napredovanje. Na kon-
cu smo bili oboji razočarani, 
saj Blejci niso napredovali v 
drugo slovensko ligo, mi pa 
nismo obstali v tretji ligi. 
Škoda. Po tekmi v Beltincih, 
ki se je končala z 1 : 1, je bil 
lep obet pred povratno tek-
mo na Bledu. 

Če pogledamo sezono, ste je-
senski del odigrali zelo spod-
budno. Žal je bil slab vstop v 
spomladanski del, ki ste ga 
odprli s štirimi porazi in 
enim neodločenim rezulta-
tom. Kaj je po vašem krivo za 
tako slab start v drugi del?
V spomladanski del smo 
stopili preveč ležerno. Verje-
tno smo bili preveč prepriča-
ni, da je obstanek zagoto-
vljen. Spomladanski del 
smo zelo slabo odprli kljub 
relativno ugodnemu razpo-
redu, ki ga nismo izkoristili. 
Odločilna poraza sta bila s 
Savo doma (s Savo Kranj so 
izgubili obe tekmi, Sava se 
je rešila le s točko več od Je-
senic, op. a.) in odpisanimi 
Leščani v gosteh. Dve zapo-
redni zmagi, doma proti Za-
gorju s 4 : 0 in v gosteh pro-
ti Bohinju s 7 : 0, sta dali 
spet nekaj upanja, a na kon-
cu smo doživeli poraz v Šen-
čurju in ostalo je le še upa-
nje na napredovanje Bleda.

Kaj je bila po vaše glavna te-
žava?
Pri nas je bila težava udelež-
ba na treningu, kjer nas je 
bilo rednih le sedem igral-
cev. Služba in družina pač 
zahtevata svoj čas in težko je 
vse uskladiti. Tu bi dodal še 
kartone in poškodbe. 

Kako ste zadovoljni s svojo 
igro? 
S svojo igro sem zadovoljen, 
saj sem napredoval. Bil sem 
nosilec v ekipi. Redna ude-
ležba na treningih se je po-
vrnila. 

Igrate na mestu vezista. 
Večino sezone sem odigral 
na mestu srednjega vezista. 
Po potrebi me je trener pre-
mestil v napad. Vloga vezi-
sta mi najbolj odgovarja, saj 
je veliko odgovornosti in sti-
ka z žogo.

Kdaj ste se srečali z nogo-
metom?
Doma nisem imel varstva in 
s pet let starejšim bratom 
Arifom, ki je že treniral, 
sem hodil na trening in pri 
šestih letih tudi sam začel.

Ste bili celotno kariero na 
Jesenicah?
Pri 11 letih smo trije igralci 
odšli v kranjski Triglav, kjer 
sem bil tri sezone, U15 sem 
igral v Britofu v prvi sloven-
ski ligi. Naslednje leto sem 
se vrnil na Jesenice, kjer 
smo igrali v drugi slovenski 
ligi. V prvi sezoni, ko sem bil 
član, sem šel v Avstrijo k niž-
jeligašu, kjer sem bil leto in 
pol. Zadnje leto in pol sem 
spet na Jesenicah.

Lepe izkušnje, če vemo, da 
imate šele 22 let?

Res lepa izkušnja je bila 
prva slovenska liga. Škoda, 
da mi ni uspel korak naprej, 
saj kar nekaj igralcev, ki so 
igrali v nasprotnih ekipah, 
sedaj igra v prvi ligi. Dobra 
izkušnja je bila tudi tujina, 
saj si gledan z drugačnimi 
očmi. 

Katere so vaše prednosti, ka-
tere slabosti?
Moje prednosti so tehnika, 
moč in skok. Slabost je hi-
trost.

Katera ekipa je po vašem 
igrala najlepši nogomet v 
tretji SNL – center?
Zame je najlepši nogomet 
igrala ekipa Brinje Grosu-
plje. Zanimivo, prvaku lige 
Bledu smo "vzeli" štiri toč-
ke, ob tem pa smo jih izlo-
čili še v polfinalu Pokala 
Gorenjske. Pokal smo na 
koncu tudi osvojili.

Igrali ste v prvi gorenjski 
ligi. Je velika kakovostna 
razlika med tretjo slovensko 
ligo in prvo gorenjsko ligo?
Razlika je zelo velika. Go-
renjska liga mi je dobro zna-
na, saj sem že kot kadet igral 
za člansko ekipo, ki je bila na 
tem nivoju. Mirno lahko re-
čem, da je razlika velika. V 
tretji ligi je veliko mladih 
igralcev, ki se ne prebijejo v 
prvoligaške in drugoligaške 
ekipe. Ob tem je še nekaj sta-
rejših igralcev, ki so v prete-
klosti igrali na najvišjem ni-
voju. Zelo velika razlika je 
tudi v kvaliteti igrišč. 

Cilj naslednje leto bo verje-
tno vrnitev?
Vrnitev v tretjo ligo bo glav-
ni cilj. Zavedamo se, da bo 
težko, saj se v gorenjsko 
ligo vračata tudi Lesce in 
Bohinj. Za piko na i imamo 
še kvalifikacije.

Tehnika, moč, skok
Dvaindvajsetletni Samir Huseinbašić z Jesenic, nosilec članske nogometne ekipe SIJ Acroni Jesenice, 
je veliko obetal v mlajših kategorijah.

Matjaž Klemenc

Do drugega, izrednega obč-
nega zbora ni bila jasna 
usoda članske ekipe HDD 
Jesenice. Po črnem scenari-
ju, ki bi bil prenehanje de-
lovanja članske ekipe, se je 
stvar na srečo obrnila v po-
zitivno smer. Za hokej na 
Jesenicah se je našel po-
sluh. Novi stari predsednik 
Anže Pogačar je spet zase-
del svoje mesto. To je bil 
signal, da glavni trener Ga-
ber Glavič lahko začne se-
stavljati ekipo za sezono 
2018/2019. Odhodi in pri-
hodi igralcev so po koncu 
sezone povsem običajna 
stvar v športu in nič druga-
če ni bilo v najbolj popular-
nem gorenjskem športnem 

kolektivu. Kazalo je, da bo-
sta oba tujca – Markus Pii-
spanen in Clarke Saunders 
– zapustila Podmežaklo. 
Piispanen se je res preselil 
v Francijo, Saunders pa je 
že »prestopil« na Slovaško, 
a na koncu je prišlo do za-
suka in v novi sezoni bo 
spet na razpolago Gabru 
Glaviču. Mirno lahko reče-
mo, da je velik plus, da 
bodo še naprej na svojih po-
ložajih v HDD SIJ Acroni 
Jesenice predsednik Anže 
Pogačar, trener Gaber Gla-
vič in vratar Clarke Saun-
ders. Jeseničani branijo dve 
lovoriki, naslov državnega 
prvaka in Pokal Slovenije. 
"Zares" se bo začelo v za-
četku septembra, ko bo v 
Kranju, kjer klub praznuje 

petdesetletnico delovanja, 
Slovenski pokal. V AHL 
čaka Jeseničane otvoritvena 
tekma 15. septembra doma, 
ko se bodo pomerili s Corti-
no. Letos jih od 19. do 21. 
oktobra spet čaka Celinski 
pokal. Ob gostitelju Rittner-
ju bodo še igrali z ekipo Bu-
dapest in Crveno zvezdo. 
"Glede na lansko leto sem 
letos lahko kmalu začel se-
stavljati ekipo. Tako je bil 
letošnji dopust, kar se tiče 
hokeja, mirnejši. Dopust se 
bliža koncu in zadnjega ju-
nija začnemo skupne pri-
prave na novo sezono. Glede 
na lansko sezono se pripra-
ve, ki jih bomo v celoti opra-
vili doma, kjer imamo ma-
ksimalne razmere za delo, 
ne bodo razlikovale. Kombi-

nirali bomo suhe treninge 
in treninge na ledu. Igralci, 
ki so že trenirali pod mojim 
vodstvom, vedo, da od njih 
pričakujem veliko. Novinci 
se bodo morali na trdemu 
delu čim prej prilagoditi. 
Ekipa je v veliki meri že se-
stavljena. Zapolniti moramo 
še branilske vrste. Nič ne 
bomo iskali na silo. Po-
membno bo, da do lige, ki 
se začne v sredini septem-
bra, pridobimo igralce, ki 
bodo imeli kvalitete in se 
znali vklopiti v ekipo. Veseli 
me, da bomo sodelovali na 
Poletni ligi Rudi Hiti na Ble-
du. Težke tekme, kjer ni re-
zultat v prvem planu, so ve-
dno dobrodošle," je pred za-
četkom priprav povedal tre-
ner Gaber Glavič.

Hokejisti pred novo sezono
V torek jeseniški hokejisti začnejo priprave za sezono 2018/2019 pod vodstvom Gabra Glaviča.

Samir Huseinbašić

Matjaž Klemenc

Na kopališču Ukova bo jutri, 
v soboto, spet živahno. Na 
programu je prireditev Spo-
minski dan Občine Jesenice 
in Noč na kopališču Ukova. 
Program se bo začel ob 14. 
uri, ko se bodo merili šahisti 
na hitropoteznem turnirju. 
Uro kasneje sledi trening 
skakalcev v vodo, tekmovanje 
v metu na koš in plezanje na 
plezalni steni. Ob 16. uri 
Mladinski center pripravlja 
ustvarjalno delavnico za otro-
ke, Istočasno s tekmo skokov 
vodo začnejo mladi, ob 17. uri 
pa še starejši. Ob 18. uri se 
začne akvatlon (plavanje in 

tek) za otroke, ob 18.30 pa že 
26. akvatlon za odrasle. Ob 
pol sedmih naprej bo za po-
pestritev na bazenu poskrbel 
Elvis Fajko. Ob 20. uri se 
začne 12-urni plavalni mara-
ton Plavajmo za otroke. 
"Naša želja je, da v noči med 
20. in 8. uro preplavamo čim 
daljšo razdaljo, da je ves čas 
plavanja vsaj en plavalec v 
bazenu, ob bazenu pa dobra 
družba," so povedali v Zavo-
du za šport Jesenice. V času 
prireditve bodo zbirali pro-
stovoljne prispevke, zbrana 
sredstva pa bodo namenili 
Društvu prijateljev mladine 
Jesenice za letovanje otrok 
na morju.

Noč na kopališču Ukova

Matjaž Klemenc

Nika Jerkoviča smo marca v 
intervjuju predstavili kot ju-
doista. O judu je seveda po-
tekal največji del pogovora. 
Vseeno pa je Nik razkril še 
eno športno ljubezen – na-
mizni tenis. Tega je po še-
stih letih juda začel trenirati 
pri Milani Krmelj v Nami-
znoteniškem klubu Jeseni-
ce. Pod vodstvom Milane 
Krmelj trenira že četrto leto. 
V namiznem tenisu se je le-
tos meril na poletnih igrah 
specialne olimpijade. V eki-
po se mu je uspelo uvrstiti z 
maksimalnim številom točk. 
Rezultat je dosegel lani v 
drugi kakovostni skupini, ko 

je premagal štiri tekmece na 
državnem prvenstvu speci-
alne olimpijade v Ljubljani. 
Letos je naredil še korak na-
prej, saj je bil prvi v najboljši 
skupini. Za končni uspeh je 
prav tako potreboval štiri 
zmage. Z uspehom se je Nik 
uvrstil na poletne svetovne 
igre specialne olimpijade, ki 
bodo od 7. do 21. marca 
2019 v Abu Dhabiju v Zdru-
ženih arabskih emiratih, ka-
mor bo Nik odpotoval s 27 
slovenskimi športniki. Ob 
namiznem tenisu se bodo 
Slovenci merili še v judu, 
košarki, plavanju, kolesar-
stvu in balinanju. To bo naj-
večji humanitarni in športni 
dogodek v naslednjem letu. 

Na svetovne igre  
v Abu Dhabi
Poletnih svetovnih iger specialne olimpijade se 
bo udeležil namiznoteniški igralec Nik Jerkovič.

Akrobati so zaključili sezono s tekmo v skokih z male pro-
žne ponjave za osmo odprto prvenstvo Partizana Jesenice. 
Na tekmi so sodelovali tudi akrobati Partizana Žirovnica. 
Tekmovalo je štirideset deklic in dečkov. Kolajne so prejeli: 
Mala šola akrobatike (vrtec) – Loti Lokovšek, Tiana Vovk 
Kobentar, Zala Razinger; (1. in 2. razred) pri dečkih Nik Ve-
skovič, Lev Mohar in Tibor Mohar, pri deklicah Ema Hali-
mović, Vanesa Gia Mlakar in Anja Vasiljevič. Pri cicibankah 
so bile najboljše Žana Žagar, Tinkara Eniko, Pika Gorišek; 
pri cicibanih David Vavtar, Uroš Vukeljič, Andrej Stražišar; 
pri mlajših deklicah Neža Rižmarič Hladnik, Zala Biček, Da-
naja Osmančević; pri mlajših dečkih Jakob Košir, Anže Noč, 
Dino Mladenov; pri starejših deklicah Jasmina Kadirić, Katja 
Stojanović, Liana Ugljanin; pri mladinkah Sara Žvan. 

Odprto prvenstvo Partizana Jesenice v akrobatiki
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov
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Urša Peternel

V Kosovi graščini na Jeseni-
cah je bila lani na ogled raz-
stava Iz zasebnih zbirk, v 
sklopu katere so svoje zase-
bne zbirke predstavljali lju-
biteljski zbiralci z Jesenic in 
okolice. Med njimi je bil tudi 
Damjan Jensterle, danes 
sicer doma na Rečici pri Ble-
du, a je vrsto let živel in delal 
na Jesenicah. Jensterle se že 
od mladih nog ukvarja z zbi-
ranjem fosilov in v štirideset-
ih letih je zbral okoli 25 tisoč 
fosilov, ki jih ima vzorno 
shranjene in dokumentirane 
ter urejene glede na izvor in 
vrsto. Največ fosilov je našel 
prav v Karavankah, ki so, kot 
pravi, eno najbogatejših 
območij, polno najrazličnej-
ših fosilov. Prehodil je dobr-
šen del hribovitega območja 
nad Jesenicami in širše, vse 
od Dovjega do Jezerskega, 
tam, kjer drugi ljudje ne 
hodijo. "Z leti dobiš občutek, 
kje so nahajališča in kje lah-
ko pričakuješ fosile ... Je pa 

tako, da karkoli pobereš, 
rešiš pred uničenjem; narava 
je namreč najbolj neusmilje-
ni preparator," pripoveduje. 
Tako je postopoma nastajala 
obsežna, urejena zbirka naj-

različnejših fosilov, najsta-
rejši slovenski so iz obdobja 
spodnjega karbona. Posebej 
omenja zbirko ramenonož-
cev, ki je bržkone med večji-
mi v Sloveniji. A kot pravi, je 
zanj število najdb manj 
pomembno, pomembnejši 
so raziskovalni izzivi, zado-
voljstvo ob odkrivanju novih 
nahajališč in točk in njihovo 
ohranjanje. 
Zbirko hrani v domači hiši 
na Rečici, del fosilov, in 
sicer trilobite, je predstavil v 
sklopu razstave Iz zasebnih 
zbirk, ki so jo pripravili v 
Gornjesavskem muzeju 
Jesenice, na ogled pa je bila 
v Kosovi graščini in Kranjski 

Gori. Ob štiridesetletnici 
tržiškega Društva prijateljev 
mineralov in fosilov je imel 
v Atriju v Tržiču razstavo 
ramenonožcev iz rodu Kara-
vankina s 27 točk v Karavan-
kah iz obdobij od spodnjega 
karbona do srednjega per-
ma. Jeseni na Bledu priprav-
lja razstavo fosilov, najdenih 
v bližnji in daljni okolici 
Bleda. Občasno sodeluje s 
Prirodoslovnim muzejem 
Slovenije, nekaj fosilov je 
podaril tudi Gornjesavske-
mu muzeju, daroval jih je 
šolam za potrebe učnih vse-
bin, nekaj jih je na ogled v 
informacijskih točkah Tri-
glavskega narodnega parka. 

Bogata zbirka fosilov
V zasebni zbirki Damjana Jensterla je kar 25 tisoč najrazličnejših fosilov. Večino jih je našel v 
Karavankah, ki so izjemno bogate z ostanki odmrlih živali, rastlin in drugih organizmov iz preteklosti.

Po Karavankah je dobil ime poseben rod 
ramenonožcev, in sicer Karavankina. Kar nekaj 
jih ima svoji zbirki tudi Damjan Jensterle.

Marjana Ahačič

Svet zavoda Splošne bolniš-
nice Jesenice je v začetku 
meseca dosedanjega direk-
torja Janeza Poklukarja, 
doktorja medicine, soglasno 
imenoval za direktorja bol-
nišnice še za naslednje 
mandatno obdobje štirih let. 
Imenovanje mora potrditi 
še pristojni minister. 
Janez Poklukar jeseniško 
bolnišnico vodi od leta 
2014, ko je bil junija ime-
novan za vršilca dolžnosti, 
avgusta pa je nastopil svoj 
prvi redni štiriletni mandat. 
"Središče prizadevanj v 
novem mandatu je in bo še 
vedno bolnik, za katerega 
pa je moč zagotoviti opti-
malno zdravljenje le ob 
zadovoljnem zdravstvenem 
delavcu, zato bomo energi-
jo usmerjali v širjenje orga-
nizacijske in strokovne kul-
ture zavoda, spodbujali 
strokovni razvoj zaposlenih 
in izvajali izobraževanja za 
področje komunikacije, 
kakovosti in organizacijske 
klime," je ob imenovanju 
dejal Janez Poklukar. 
Njegovi cilji bodo, je napo-
vedal, usmerjeni v izvajanje 
projektov, kot so projekt 
nove bolnišnice za potrebe 
akutne bolnišnične oskrbe, 

vzpostavitev invazivne angi-
ološke diagnostike ter inter-
ventno angiološko in angio-
kirurško zdravljenje, vzpos-
tavitev centra za abdominal-
ne bolezni, projekt enote za 
možgansko kap, razvoj uro-
loške dejavnosti in diagnos-
tike in vzpostavitev mikrobi-
ološkega laboratorija za last-
ne potrebe, ob tem pa še 
nadgradnja sistema vodenja 
kakovosti, raziskovalna deja-
vnost, razvoj tehnologije, 
optimizacija bolnišničnih 
kapacitet in razvojne usme-
ritve v organizaciji dela ter 
realizacija vseh ostalih stra-
teških ciljev in projektov iz 
letos sprejete Strategije 
Splošne bolnišnice Jesenice 
do leta 2025.

Še en mandat za 
Janeza Poklukarja
Središče prizadevanj tudi v novem mandatu 
ostaja bolnik, je ob imenovanju poudaril direktor 
Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar.

Janez Poklukar 

Ljubiteljski zbiratelj fosilov Damjan Jensterle / Foto: Tina Dokl
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Fosili so okameneli ostanki preteklosti.

Gorenjski policisti so na počivališču Lipce krajši čas nad-
zirali predvsem tovorna vozila in avtobuse. Med 32 kon-
troliranimi vozili so ugotovili 16 kršitev prometnih pravil, 
med njimi prekoračitev hitrosti, prekoračeno težo in čas 
vožnje, uporabo telefona med vožnjo in neuporabo varno-
stnega pasu.

Kršitve voznikov tovornjakov in avtobusov

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

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

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava
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Urša Peternel

»Če nisem znal, mi je pro-
fesor Klinar dal "cvek", ki je 
bil trikrat podčrtan! In vsa-
ko črtico je bilo treba popra-
viti s pozitivno oceno. Je pa 
res, da ti je dal tudi odlično 
oceno, če si znal ...« Tako je 
spomin na gimnazijske 
čase Mihael Kersnik, dijak 
iz generacije, ki je maturi-
rala leta 1968, torej pred 
natanko petdesetimi leti. V 
tedanji generaciji je bilo 75 
dijakov, razdeljeni so bili v 
tri paralelke, tokrat so se 
srečali dijaki 4. a in 4. b ra-
zreda. Na Gimnaziji Jeseni-
ce, kjer so začeli srečanje, 
jih je sprejela ravnateljica 
Lidija Dornig in jim razka-
zala prostore šole, ki so jo 
obiskovali med letoma 
1964 in 1968. Obletnice so 
se udeležili tudi trije nekda-
nji profesorji, poleg zgoraj 
omenjenega Stanka Klinar-
ja tudi Martina Koman in 
Janez Cepin, ki je s seboj 
prinesel celo žepno redoval-

nico takratnega 2. b, ki jo 
hrani že pol stoletja. 
In kakšne spomine imajo 
takratni dijaki – zdaj že veči-
noma upokojenci – na gim-
nazijska leta? »Zelo lepe, 
krasne!« so si bili enotni. 
Mihael Kersnik, kasnejši so-
dnik in predsednik Okro-
žnega sodišča v Kranju, je 
dejal, da so bili zagnani, 
uspešni, večina je odšla na 
študij. Sam je na gimnazijo 

prišel z vasi, iz Mojstrane, 
kar je bila zanj, kmečkega 
fanta, velika sprememba. A 
pridobili so veliko znanja, 
kar jim je koristilo kasneje 
na fakultetah.
Tone Konobelj, ki je bil do 
upokojitve zaposlen v Gor-
njesavskem muzeju Jeseni-
ce, se spominja, da je večina 
dijakov obiskovala tudi do-
datne ure iz različnih pred-
metov, denimo latinščine, 

nemščine, slovenske litera-
ture, nekateri so sodelovali 
pri nastajanju šolskega gla-
sila Maturant, drugi so obi-
skovali pevske vaje pri mla-
dinskem pevskem zboru, ki 
ga je vodil prof. Janko Pribo-
šič. Številni so se že skoraj 
profesionalno ukvarjali s 
športom, hokejist Gorazd 
Hiti je celo zapisan v Hiši 
slavnih. »To je bila generaci-
ja, ki je maturirala v vihar-
nem in prelomnem letu 
1968, val študentskih de-
monstracij je takrat zajel do-
mala vso Evropo, pljusknil 
je tudi k nam, za nas se je 
študij začel v sila nemirnih, 
negotovih časih, vendar vse-
ga tega se kot bruci nismo 
povsem zavedali, vse skupaj 
je prišlo za nami v sedemde-
setih letih,« je povedal Ko-
nobelj.
Po gimnaziji jih je večina 
dosegla uspehe na strokov-
nih področjih, od medicine, 
prava in šolstva do prevajal-
stva, podjetništva, bančni-
štva, zgodovinopisja ... 

Profesorjev »cvek«  
je bil trikrat podčrtan
Spomine na gimnazijska leta je obujala generacija nekdanjih dijakov, ki je maturirala pred natanko 
petdesetimi leti. Srečanja so se udeležili tudi trije tedanji profesorji.

Srečali so se dijaki iz 4. a in 4. b in obudili spomine na čase, ki jih že davno ni več. Pridružili so se jim tudi profesorji 
Martina Koman, dr. Stanko Klinar in Janez Cepin ter sedanja ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig.

V tistem času so na jeseniški gimnaziji 
poučevali nekateri profesorji, ki so začeli svojo 
pedagoško pot že takoj po drugi svetovni vojni, 
kot denimo Silva Ukmar in Anton Šmitek. 
Nekateri so prišli v naslednjih letih: Frida in 
Franc Terseglav, Cecilija Kodrič, Pavel Pirih, 
Janez Kuster, Marija Kuhelj, Franc Vengust, 
Jože Šifrer, Ana Primožič, Janez Krajnik, Marija 
Janežič, Majda Klinar, Stanko Klinar, Bratko 
Škrlj, Janko Pribošič, Jaka Torkar, Janez Cepin, 
Srečko Krč, Jože Jesenko in še nekateri, je 
navedel Tone Konobelj.

Janko Rabič

V Planinskem društvu Javor-
nik - Koroška Bela ugodno 
ocenjujejo prvo polovico leto-
šnje poletne sezone na njiho-
vih postojankah, Kovinarski 
koči v Krmi, Domu Valentina 
Staniča pod Triglavom in v 
Prešernovi koči na Stolu. Po 
besedah predsednice Olge 

Oven stalno skrb namenjajo 
dobremu počutju planincev 
in delovnim pogojem zapo-
slenih. Letos zaključujejo 
lani začete ekološke in ener-
getske sanacije. V Domu Va-
lentina Staniča so dokončali 
in opremili zunanja dehidra-
cijska stranišča, namestili 
bodo še plinsko peč za ogre-
vanje kuhinjske in sanitarne 

vode. V Prešernovi in Stani-
čevi koči so namestili doda-
tna hladilnika za varno shra-
njevanje živil, na vseh kočah 
pa so postavili nove kompo-
stnike. 
Aktivni so tudi društveni od-
seki. Vso pohvalo zaslužijo 
markacisti, ki so zadolženi za 
več kot osemdeset kilometrov 
planinskih poti. Po njihovi 

zaslugi so dobro vzdrževane 
in varnejše. Letos so najprej 
urejali poti na karavanški 
strani, sedaj jih v Julijcih, 
čaka pa jih še izvedba celovite 
obnove poti na Vrbanove špi-
ce v sodelovanju s PZS. Vo-
dniški odsek v sodelovanju z 
jeseniškim pripravlja zanimi-
ve pohode. V avgustu bo na 
vrsti vzpon na Begunjski vrh.

Bogata sezona Planinskega 
društva Javornik - Koroška Bela

Janko Rabič

Letu različnih obletnic dija-
kov in učencev so se pridru-
žili nekdanji učenci Osnov-
ne šole Toneta Čufarja Jese-
nice. Letošnje srečanje je 
bilo v znamenju okroglih 
petdeset let, odkar so zapu-
stili šolske klopi. To je bila 
generacija učencev razreda 
b od leta 1960 do leta 1968. 
Pomahali so si v slovo in se 
vsak po svojih poteh podali 
na usvajanje novih znanj in 
kasnejšim poklicnim karie-
ram na različnih področjih 
naproti. Ostajajo pa ves čas 
povezani, letošnje srečanje 
je bilo že osmo, srečujejo 
pa se predvsem ob okroglih 
obletnicah. Niso pa to le 
druženja, ob obujanju spo-

minov imajo tudi vsebino. 
Radi se vedno znova pogo-
varjajo o vrednotah, ki so 
jih pridobili v šolskih klo-
peh in so danes v marsika-
teri generaciji pozabljene 
ali odrinjene na stran. Tako 
so obnovili pionirsko zaob-
ljubo o poštenosti, iskreno-
sti, olikanosti, neustrašno-
sti in še kateri drugi vre-
dnoti ter zapeli tisto znano 
Kako je v naši domovini biti 
mlad. Pa še pionirske rutke 
in kape so si nadeli. Vse or-
ganizacijske niti je imela v 
rokah Danica Uran, poma-
gal ji je Stane Narad – in 
seveda vsi drugi, ki so vsak 
po svoje prispevali, da jim 
bo srečanje ob petdeseti 
obletnici zaključka šole 
ostalo v lepem spominu. 

Zvesti pionirskim 
vrednotam
Srečala se je generacija nekdanjih učencev 
Osnovne šole Toneta Čufarja, ki je šolo zapustila 
pred natanko pol stoletja.

Udeleženci srečanja v pionirskih rutkah in kapah

Kljub temu da je zunaj poletno toplo, so v Športni dvorani 
Podmežakla že prave zimske temperature, saj je v dvorani 
že urejena ledena ploskev. Prvi so jo preizkusili domači ho-
kejisti ekipe U12 HD Hidria Jesenice, ob začetku sezone v 
dvorani gostijo tudi mednarodni hokejski turnir reprezen-
tanc U20 Slovenije, Italije in Poljske, mednarodni hokejski 
kamp HTA in svetovno priznani CCM hokejski turnir za mla-
de hokejiste s celega sveta. Treninge začenjajo tudi domači 
klubi in športniki, HDD Jesenice, HD Hidria Jesenice in Dr-
salni klub Jesenice. Rekreativne skupine bodo imele mo-
žnost rekreativnega igranja hokeja, z rekreacijskim drsa-
njem pa bodo predvidoma začeli sredi avgusta.

Kljub poletju v Podmežakli že led

s kuponom do 31. 8. 2018.
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Marjana Ahačič

"Iz srca vam čestitam in 
iskreno upam, da bodo 
dosežene točke zadoščale za 
vpis v želeno fakulteto. Tako 
boste lahko nadaljevali pot 
tam, kjer si iz srca želite in 
si tudi zaslužite. Pred vami 
so najdaljše počitnice v živ-
ljenju, uživajte v njih, imejte 
se lepo," je ravnateljica Lidi-
ja Dornig na dan, ko so izve-
deli za dosežene rezultate 
na maturi in so v šolo prišli 
po spričevala, nagovorila 
maturante, ki so se zbrali v 
telovadnici šole. Razdelila 
jim je spričevala, pohvalila 
uspešne, čestitala najbolj-
šim in spodbujala tiste, ki 
jim še ni uspelo, da zberejo 
moči in jeseni opravijo tisto, 
za kar je spomladi zmanjka-
lo energije.
Na spomladanski rok matu-
re se je na Gimnaziji Jeseni-
ce prijavilo 55 dijakov, je 
povedala, uspešno jo je 
opravilo petdeset dijakov, to 
je dobrih devetdeset odstot-
kov. Povprečno število dose-
ženih točk je 20,5 točke, kar 
četrtina vseh maturantov je 
dosegla 25 točk in več. Naju-
spešnejši so bili trije zlati 
maturanti: Luka Kambič iz 
Radovljice je osvojil trideset 
točk, Neža Ribnikar iz 
Bohinjske Bistrice 31, naju-
spešnejša v tej generaciji, 
vrhunska tekačica na snegu 
Anja Mandeljc iz Spodnjih 
Gorij, pa 32 točk.

Zlata maturantka je 
vrhunska športnica
"Če povem po pravici, sem 
nad dosežkom presenečena, 
ker nisem pričakovala tako 
visokega rezultata, sem pa 
zato še toliko bolj zadovolj-
na," je v pogovoru po elek-
tronski pošti povedala Anja 
Mandeljc, vrhunska smu-

čarska tekačica, ki je bila v 
prvi polovici julija že na pri-
pravah na Rogli, zato je spri-
čevalo v njenem imenu pre-
vzela mama.
"Gimnazijo Jesenice zapuš-
čam z mešanimi vtisi. Po 
eni strani mi je bilo veliko-
krat težko preživljati števil-
ne ure za zvezki, saj sem 
zaradi športne odsotnosti 
morala veliko snovi nadok-
naditi sama, po drugi strani 
pa se zavedam, da brez 
pomoči profesorjev in sošol-
cev svojih ciljev ne bi nikoli 
dosegla. Profesorji so mi 
omogočili naknadno pisanje 
testov, če sem bila na rednih 
odsotna, nudili so mi tudi 
dodatne učne ure za zamu-
jeno snov, sošolci pa so mi 
mnogokrat priskrbeli zapis-
ke. Kljub mnogim nepres-
panim nočem pa sem z gim-
nazije odnesla veliko novega 
znanja, učnih navad in 
novih prijateljstev."
Anja pravi, da je usklajeva-
nje športa in šole zahtevalo 
veliko discipline in organizi-
ranost. "V jesenskem in 
zimskem času sem bila veli-
ko odsotna in sem se bolj 
posvečala športu, tako da 
sem veliko testov pisala nak-
nadno, kadar nisem bila v 

tujini. Po koncu tekmovalne 
sezone pa me je tako čakalo 
veliko učenja, da sem prido-
bila vse zahtevane ocene. 
Nikoli ni bilo lahko, saj se 
nisem zadovoljila s povpreč-
nim, a sem ves čas verjela, 
da se bo moj trud poplačal."

Veselje do matematike
Povedala je še, da jo je ved-
no veselila matematika – ker 
ji je šla dobro in ker se pri 
tem predmetu ni bilo treba 
veliko učiti na pamet. Na 
maturo pa se je, kot pravi, 
pripravljala zelo intenzivno. 
"Vesela sem bila, da sem 
imela izpite zelo dobro časo-
vno razporejene, tako da 
sem imela za vsak predmet 
dovolj časa za učenje in se 
mi ni bilo treba učiti več 
predmetov hkrati. Kljub 
temu me je bilo pred vsakim 

izpitom strah, saj nisem bila 
popolnoma prepričana o 
svojem znanju. Po odpisa-
nih izpitih pa sem vedela, da 
bo rezultat dober. A časa za 
lenarjenje vse do zadnjega 
ustnega izpita ni bilo."
Jeseni začenja študij farmaci-
je. "Farmacija je bila moja 
prva izbira in o čem drugem 
pravzaprav nisem razmišlja-
la, ker sem bila prepričana, 
da mi bo uspelo priti na ta 
študij. Zelo me zanimajo 
naravoslovni predmeti, pred-
vsem kemija in biologija člo-
veka, poleg tega mi tudi 
matematika in fizika ne pov-
zročata težav, in ker ta študij 
združuje vsa ta področja zna-
nja, sem bila hitro odločena."
Pravi, da bo počitnice preži-
vela ''z glavo na off''. "Veli-
ko časa bom namenila tre-
ningu in počitku, saj me 
čaka še zadnja sezona v mla-
dinski konkurenci in želim 
tudi v športu doseči čim 
boljši rezultat. Preostanek 
časa pa bom namenila dru-
ženju s prijatelji, poležavan-
ju na plaži in zabavi."

Zelo ponosni na Anjo
Na zlato maturantko Anjo 
Mandeljc je zelo ponosen 
tudi njen razrednik Žiga 
Konjar." Naša Anja je bila 
sinonim za perfektno dijaki-
njo in izredno športnico. Z 
njo nikoli ni bilo nikakršnih 
težav: prišla je iz tujine in 
bila vedno pripravljena na 
pouk in ocenjevanje. Never-

jetno! Ravnokar sem se 
pogovarjal z njenimi sošolci 
in tudi oni se strinjajo z 
menoj; težko si je predstav-
ljati, kako je lahko nekdo 
tako vrhunski na obeh pod-
ročjih, v šoli in pri športu. 
No, pri nas imamo kar nekaj 
takšnih dijakov, ki dokazuje-
jo, da je to mogoče. Upam, 
da bo tudi v športu dosegla 
vse zastavljene cilje: leta 
2023 je v Planici svetovno 
prvenstvo v nordijskih disci-
plinah, prepričan pa sem, da 
bo tako uspešna, kot je bila v 
gimnaziji, tudi pri študiju."
 

Pomembna tudi vloga 
razrednika
Kot je še povedal profesor 
Konjar, je v odnosu razred-
nik – dijaki najpomembnej-
ša komunikacija. "Treba jih 
je poslušati, jih spodbujati 
in se zanimati zanje. Vpra-
šati še kaj drugega kot to, 
kako uspešni so pri pouku, 
to jim veliko pomeni." In 
kaj je največje zadovoljstvo 

gimnazijskega profesorja v 
vlogi razrednika? "Nasmeh 
dijakov, ki si jih spremljal 
štiri leta, odtehta marsikaj. 
Ko na vprašanje o tem, ali so 
zadovoljni, odgovorijo pozi-
tivno ... še bolj, ko jih srečaš 
čez leto ali dve, ko navduše-
ni razlagajo, kaj so pridobili 
v gimnaziji. Pa je jasno, da 
šola ni zabava, je zahteven 
projekt, namenjen pridobi-
vanju znanja, pripravi na 
življenje. Sploh gimnazijski 
program je zahteven in prav 
je tako. Tu mladi dobijo 
delovne navade in širino. In 
ko ti povedo, da so pri študi-
ju uspešni tudi zato, ker so 
imeli dobro podlago iz gim-
nazije, to poplača vse šume, 
ki so morda nastali v štirih 
letih. Sicer pa smo lahko ob 
mladih, kakršne imamo tu, 
samo zadovoljni in optimis-
tični za prihodnost."

Vajeni dobrih rezultatov
Ravnateljica Lidija Dornig je 
sicer poudarila še nekaj odli-
čnih rezultatov letošnje 
mature. Tako je Andraž 
Maier pri matematiki na 
višjem nivoju dosegel 97 
odstotkov točk, prav toliko 
tudi Tjaša Fajfar na osnovni 
ravni. Pri kemiji je Zala 
Škrabelj dosegla 97 odstot-
kov možnih točk, Anja Man-
deljc pa je posebej izstopala 
pri nemščini na višjem nivo-
ju s 95 odstotki in pri kemi-
ji, kjer je prav tako dosegla 
95 odstotkov vseh točk. 
"Rezultati so spet odlični, 
tako kot smo na Gimnaziji 
Jesenice navajeni, čeprav bi 
si morda želeli kakšnega 
zlatega maturanta več. Ver-
jamem, da bodo uspešni 
tudi dijaki, ki se med počit-
nicami še pripravljajo na 
jesenski rok mature," je 
uspeh povzela ravnateljica 
Lidija Dornig. 

Letos trije zlati maturanti
Na Gimnaziji Jesenice so zadovoljni z rezultati letošnje mature, na kateri so bili dijaki po skupnih rezultatih uspešnosti le nekaj odstotnih točk pod 
slovenskim povprečjem. Posebno ponosni so na tri zlate maturante: Luka Kambiča, Nežo Ribnikar in Anjo Mandeljc.

Ravnateljica Lidija Dornig je čestitala dijakom, ki so 
uspešno opravili maturo. / Foto: Gorazd Kavčič

Zlata maturantka Anja 
Mandeljc na maturantskem 
plesu / Foto: osebni arhiv

Na spomladanski rok mature se je na Gimnaziji 
Jesenice prijavilo 55 dijakov, uspešno jo je 
opravilo petdeset dijakov. Povprečno število 
doseženih točk je 20,5 točke, kar četrtina vseh 
maturantov je dosegla 25 točk in več. 
Najuspešnejši so bili trije zlati maturanti: Luka 
Kambič, Neža Ribnikar in Anja Mandeljc.

Urša Peternel

V Banketni dvorani Kolper-
na na Jesenicah je potekala 
slavnostna podelitev matu-
rantskih spričeval in spriče-
val o opravljenih zaključnih 
izpitih Srednje šole Jeseni-
ce. Dijake zaključnih letni-
kov sta pozdravila jeseniški 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger in ravnateljica šole 
Andreja Vehar Jerman, ki 
sta jim zaželela veliko sreče 
in dobrega na nadaljnji živ-
ljenjski poti. 
Skupaj so podelili 74 spriče-
val poklicne mature in zak-
ljučnega izpita. Posebej so 

se izkazale tri dijakinje, ki 
so postale zlate maturantke. 
To so Ana Smolej iz progra-
ma Zdravstvena nega ter 
Nina Hrovat in Mojca Katra-
šnik iz programa Vzgojitelj 
predšolskih otrok. V spomin 
na ta izjemni dosežek so 
dijakinje v dar dobile tudi 
gram zlata.
Uvodni kulturni del priredi-
tve so pod mentorstvom 
profesorice Nataše Vester 
Trseglav in profesorja Mat-
jaža Zaplotnika izvedle dija-
kinje Ema Kolar, Lara 
Leben, Teja Markelj in Naja 
Varl, prireditev pa je povezo-
vala Inja Valant.

Tri zlate maturantke tudi na Srednji šoli Jesenice
Odličen uspeh na poklicni maturi so dosegle Ana Smolej, Nina Hrovat in Mojca Katrašnik.

Zlate maturantke z županom in ravnateljico / Foto: arhiv Srednje šole Jesenice

Med počitnicami se dogaja 
tudi v Mladinskem centru 
Jesenice. Torki so rezervira-
ni za ustvarjanje. Vsako 
dopoldne med 10. in 12. uro 
tako potekajo ustvarjalne 
delavnice v prostorih centra 
na Kejžarjevi, popoldne 
med 15. in 17. uro pa na 
kopališču Ukova. Ob pone-
deljkih, torkih in sredah od 
10. do 13. ure pa se mladi v 
Mladinskem centru Jesenice 
lahko zabavajo tudi ob igra-
nju namiznih športnih iger, 
kot so namizni tenis, pika-
do, namizni nogomet, ali 
miselnih iger enka, človek 
ne jezi se, monopoli, nasel-
jenci otoka Katan. Ob lepem 
vremenu pa na parkirišču 
pred stavbo lahko igrajo 
badminton, prstomet ali 
športne štafetne igre.

Poletje v mladinskem 
centru
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Janko Rabič

Osnovna šola Toneta Čufar-
ja Jesenice letos zaokrožuje 
šestdeset let poučevanja in 
vzgoje številnih generacij 
učencev z Jesenic in bližnje 
okolice. Jubileju so osre-
dnjo pozornost namenili na 
prireditvi v juniju, ko so za 
učence, učitelje, starše in 
goste pripravili bogat glas-
beni program. Ravnateljica 
Branka Ščap je orisala zgo-
dovinske mejnike šole od 
leta 1957 naprej, ko je takra-
tni Občinski ljudski odbor 
ustanovil šolo in jo poime-
noval po domačem pisate-
lju in pesniku Tonetu Ču-
farju. Delovala je na več lo-
kacijah, leta 1978 pa so za-
čeli pouk v novi stavbi na 
Plavžu. Šolo so obiskovali 
učenci, ki so kasneje dose-
gli pomembne kariere na 
različnih področjih, pred-
vsem, športnih, kulturnih 
in glasbenih. Ob jubileju je 
na prireditvi vsem izrekel 
čestitke župan Občine Jese-
nice Tomaž Tom Mencin-

ger. Program so izvedli pev-
ci šolskega pevskega zbora, 
članice učiteljskega pevske-

ga zbora Mavrica, pevca 
Nina Bauman in Denis Por-
čič ter člani Žoga benda iz 

Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jese-
nicah.

Šestdeset let 
"Čufarjeve" šole
Jubileju so osrednjo pozornost namenili na junijski prireditvi, ko so za učence, učitelje, starše in goste 
pripravili bogat glasbeni program. 

V programu so sodelovali tudi člani šolskega pevskega zbora.

Janko Rabič

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jeseni-
cah po lanskem prejemu 
polnega certifikata Druži-
nam prijazno podjetje v pra-
ksi uresničujejo ukrepe in 
aktivnosti, za katere so se 

obvezali. Letos so prvič izve-
dli varstvo otrok zaposlenih 
v kolektivu v počitniškem 
času. Starši so prijavili dvaj-
set otrok, starih od pet do 
dvanajst let, ki so v domu in 
njegovi okolici preživeli tri 
pestre in zabavne dneve. Po 
besedah vodje izvajanja cer-

tifikata Maje Robič so po 
uvodnih spoznavnih igrah 
imeli več delavnic, med dru-
gim z naravoslovnimi in je-
zikovnimi vsebinami. Obi-
skal jih je gorski reševalec 
David Matjaž s psom in 
predstavil delo gorskih reše-
valcev. V naravi so iskali iz-

gubljeni zaklad, imeli so 
sladoledni piknik ter se dru-
žili s starejšimi stanovalci v 
domu. Za izvedbo programa 
je skrbelo šest animatorjev, 
ki so bili prav tako otroci za-
poslenih v domu. Vsi otroci 
so bili nad izvedbo navduše-
ni, prav tako njihovi starši. 

Počitniški dnevi za otroke 
zaposlenih 
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja so za otroke zaposlenih pripravili zanimive počitniške dni.

                        + poštnina

18 90
EURPriročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

Cena posameznega priročnika je

JOGA MAMI IN DOJENČEK
Priročnik za varno  

in učinkovito okrevanje  
po porodu

JOGA ZA NOSEČNICE
Jogijski priročnik za varno  
in aktivno nosečnost

Urša Peternel

V Skupini SIJ vsako leto po-
leti pripravijo srečanje za 
zaposlene in njihove dru-
žinske člane. Dogodek, prva 
leta poimenovan Dan meta-
lurga, po novem pa Sijev 
dan, organizirajo na Ravnah 
oziroma na Jesenicah. Letos 
so bili za organizacijo znova 
zadolženi Ravenčani in 
Športni park Ravne so pre-
plavili sodelavci iz jeseni-
ških, ljubljanskih in raven-
skih družb Skupine SIJ ter 
njihovi družinski člani. Na-
šteli so kar 3500 udeležen-
cev, ki so uživali v pestrem 
programu. 
Na srečanju se vsako leto 
zahvalijo najboljšim sode-
lavcem; med njimi so iz je-
seniških družb nazive naj 
sodelavec 2017 prejeli Mir-
jan Furlan, Juan Vatovec, 
Franci Teraž, Miroslav Tr-
kulja in Goran Hevčuk iz 

SIJ Acroni, Radenko Glavaš 
iz SIJ Elektrode Jesenice in 
Damir Lukan iz SIJ SUZ. 
Posebno pozornost so na-
menili inovatorjem, jubi-
lantom, ki so že štirideset 
let zvesti Skupini SIJ, in 
družinam z bogato jeklar-
sko tradicijo. 
Jeklena volja in moč sta se 
pokazali tudi v zagrizenem 
boju na tradicionalnem no-
gometnem turnirju, po kate-
rem so morali Gorenjci – 
tako je odločila ravenska 
ekipa Metal 1 – prenosni no-
gometni pokal vrniti na Ko-
roško. Otroci so svoje špor-
tne spretnosti preizkusili na 
mini olimpijadi, ustvarjal-
nost pa razvijali z izdelova-
njem nakita ter gusarskih 
oblačil in ladje. Najbolj neu-
strašni so svoj pogum preiz-
kušali na simulatorju brezte-
žnosti in skoku z elastiko. 
Poskrbljeno je bilo tudi za 
dobro glasbo in zabavo.

Peti Sijev dan 
Petega srečanja zaposlenih v Skupini SIJ in 
njihovih družinskih članov, ki so ga letos gostili 
na Ravnah, so se udeležili tudi zaposleni iz 
jeseniških družb. 

Za naj sodelavca je bil proglašen tudi Damir Lukan iz 
jeseniške družbe SIJ SUZ. / Foto: arhiv Skupine SIJ
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Urša Peternel

V kar 26 osnovnih šolah na 
območju Zgornje Gorenjske 
je v tem šolskem letu pote-
kal projekt zbiranja odpad-
nega olja. Projekt, ki so ga 
sofinancirali občine in 
komunalna podjetja, je vodi-
lo jeseniško javno komunal-
no podjetje JEKO, sodelovali 
pa so četrtošolci, ki so k 
sodelovanju povabili tudi 
sorodnike, sosede ... Kot so 
povedali v podjetju JEKO, je 
bilo v okviru projekta naj-
prej izvedeno izobraževanje 
četrtošolcev, nato pa so 
učenci odpadno jedilno olje 
iz gospodinjstev prinašali v 
zbirne centre. Z rezultati 
oziroma zbrano količino 
odpadnega jedilnega olja so 
v podjetju JEKO izredno 
zadovoljni, saj so se učenci 
zelo potrudili in zbrali več 
kot 11,5 tone tega odpadka. 
Med vsemi sodelujočimi so 
največ odpadnega jedilnega 
olja zbrali v 4. a razredu 
Osnovne šole 16. decembra 
Mojstrana, in sicer v povpre-
čju kar 53 litrov olja na učen-
ca. V občini Jesenice so se 
najbolje odrezali v 4. c 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja, ki so zbrali v povprečju 
34 litrov olja na učenca. 
Za nagrado so 19. in 21. juni-
ja pripravili izlet v Piran za 

zmagovalne oddelke četrtih 
razredov in iz vsake občine, 
ki je sodelovala v projektu, so 
na izlet peljali po en oddelek. 
Ker se je takšen način ozaveš-
čanja izkazal za zelo uspešne-
ga, so se občine in komunalna 
podjetja odločili, da bodo pro-

jekt v takšni obliki nadaljevali 
tudi v prihodnje. 
Kot ob tem poudarjajo v 
podjetju JEKO, je odpadno 
jedilno olje treba ločevati in 
shranjevati posebej, nato pa 
ga prinesti v lokalni zbirni 
center, kamor so postavili 

posebne zabojnike za zbira-
nje. Olja, ki nam ostane po 
pečenju ali cvrtju, nikakor 
ne smemo zliti v straniščno 
školjko, greznico ali odtočni 
sistem, saj s tem lahko 
ustvarimo veliko škodo, 
zamašimo odtočne cevi ali 
celo čistilne naprave. 
Reciklirano olje je mogoče 
predelati v bio dizel, torej 
ekološko gorivo, ki ne ones-
nažuje okolja. Glicerin, osta-
nek pri predelavi, pa se upo-
rablja v farmacevtski indus-
triji.

Zbrali več kot enajst 
ton odpadnega olja
Zmagovalci so učenci 4. a iz Mojstrane, ki so zbrali kar 53 litrov olja na učenca.

Učenci na nagradnem izletu v Piranu / Foto: arhiv podjetja JEKO

Kot svetujejo v podjetju JEKO, za zbiranje 
odpadnega olja lahko uporabimo plastenke od 
olja, pijač ali kozarce za vlaganje, ki so očiščeni 
prejšnje vsebine.

Janko Rabič

Na praznik dneva državnos-
ti je Občina Jesenice v sode-
lovanju s Planinskim druš-
tvom Jesenice organizirala 
deveti pohod na Golico. Jut-
ro ni postreglo s prijaznim 
vremenom, vendar so se 

najvztrajnejši še v dežju 
podali na pot iz Savskih jam 
mimo Korlnovega rova in po 
osrednji poti do Koče na 
Golici. Med več kot sedem-
desetimi udeleženci so bili 
predvsem stalni z Jesenic in 
okolice, med njimi tudi pla-
ninska skupina Makedon-

skega kulturnega in šport-
nega društva Ilinden z Jese-
nic. V koči sta udeležence 
pozdravila in jim čestitala 
ob dnevu državnosti pred-
stavnik Občine Jesenice 
Igor Arh in predsednik Pla-
ninskega društva Jesenice 
Vlado Hlede. Za prijetno 

razpoloženje in dobro pos-
trežbo je poskrbelo osebje v 
koči pod vodstvom oskrbni-
ce Katarine Zrnić. Vsi so se 
varno vrnili v dolino, za pri-
mer pomoči so bili v pripra-
vljenosti člani Društva Gor-
ska reševalna služba Jeseni-
ce. 

Najvztrajnejši v dežju na Golico
  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Na Ljudski univerzi Jesenice bodo tik pred koncem počitnic, 
ko bodo misli že uhajale v novo šolsko leto, pripravili Poletno 
šolo za osnovnošolce. V času od 20. do 22. avgusta med 10. 
in 12. uro bo tako potekalo učenje matematike (poštevanke, 
ulomkov, deljenja ...) na igriv način, in sicer prek družabne 
igre, ki spominja na človek, ne jezi se. Šola je namenjena 
učencem tretje triade. Med 27. in 28. avgustom pa bodo 
osnovnošolci spoznavali zabavne fizikalne eksperimente. Sta-
ne Arh jim bo pokazal, kako narediti vodno raketo, letala … 
Vse, kar bodo izdelali, bodo tudi preizkusili na prostem.

Poletna šola za osnovnošolce

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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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Urša Peternel

Ob zaključku šolanja na 
Glasbeni šoli Jesenice je kla-
rinetistka Manca Noč pripra-
vila recital, na katerem je 
pokazala vse pridobljeno 
glasbeno znanje. Kot je po-
vedala, je šolanje na jeseni-
ški glasbeni šoli začela pri 
sedmih letih, za klarinet pa 
se je odločila, ker ji je lepo 
zvenel. Hitro ga je vzljubila 
in že v drugem razredu se je 
udeležila svojega prvega tek-
movanja in tudi prejela zlato 
priznanje. Kasneje je sodelo-
vala še na številnih tekmova-
njih, kjer je prejela zlata, sre-
brna in bronasta priznanja. 
Posebej je ponosna na prvo 
nagrado na državnem tek-

movanju TEMSIG, ki so ga 
osvojile s kvartetom. Manca, 
katere mentorica je bila Mo-

nika Korbar, bo šolanje na-
daljevala na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani. 

Recital Mance Noč
Ob zaključku šolanja na glasbeni šoli je recital pripravila klarinetistka 
Manca Noč.

Manca Noč / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Ob zaključku učenja viole na 
Glasbeni šoli Jesenice je reci-
tal pripravil Matej Zupančič. 
Predstavil se je v petih glas-
benih točkah, posebno zani-
miva je bila zadnja, ko je s 
komorno skupino godal 
(skupaj z violinistkama Evo 
Kramar in Tino Bučar) nav-
dušil z lastno kompozicijo Po 
valovih. Matejeva mentorica 
Natalija Šimunović je ob tem 
opisala Matejevo glasbeno 
pot, ki se je začela z violino, 
nadaljevala z violo in potem 
še s klavirjem. Pot je zazna-
movalo veliko odmevnih na-
stopov, srebro na tekmova-

njih, igranje v orkestrih, reci-
tali in same odlične ocene v 
glasbenem spričevalu. Obe-

nem je Matej počasi začel 
pluti tudi v vode skladatelj-
stva in dirigentske tokove. 

Recital violista Mateja 
Zupančiča
Učenec viole na Glasbeni šoli Jesenice Matej Zupančič je pripravil recital 
ob zaključku šolanja. Navdušil je tudi z lastno skladbo.

Matej Zupančič / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

V Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor je pote-
kalo Slovensko baletno tek-
movanje 2018, imenovano 
Tutu, letos posvečeno stoti 
obletnici ustanovitve prvega 
profesionalnega slovenske-
ga baletnega ansambla in z 
njim baleta v Sloveniji. Ude-
ležili so se ga tudi učenci 
baletnega oddelka Glasbene 
šole Jesenice.
Baletna skupina tretjega ra-
zreda, ki so jo sestavljali Gaja 
Skender Rozman, Alja Ali-
šič, Mila Dabižiljević, Klara 
Dolar, Mirza Ejupović, Gaja 
Gogala, Tezej Križanič Žorž, 
Melissa Muminović in Taja 
Regeis, je osvojila drugo me-
sto in srebrno medaljo. 

Nastopila je tudi baletka 
Nina Štrukelj Zgaga, ki je v 
svoji kategoriji zasedla četr-

to mesto. Mentorica vseh 
tekmovalcev je bila Jerneja 
Omahen Razpotnik.

Tekmovanje v baletu

Baletna skupina tretjega razreda / Foto: Sašo Valjavec
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Sudoku s končno rešitvijo

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa
no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 6. avgusta 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Jelka Koselj

Čokoladne kocke z 
aronijo
Potrebujemo: 20 dag masla 
sobne temperature, 15 dag 
rjavega trsnega sladkorja, 4 
jajca, 20 dag moke, 3 žlice 
kakava, 1 pecilni prašek, 2 dl 
mleka, 1 skodelico jagod 
aronije; za preliv: 15 dag 
jedilne čokolade, 15 dag 
sladke smetane in za oreh 
masla; za okrasitev: nastrga-
no belo čokolado ali mand-
lje v lističih in sladko smeta-
no po želji. 
Priprava: Manjši štirikotni 
pekač namastimo z maslom 
in malo posujemo z moko. 
Pečico segrejemo na 180 
stopinj Celzija. Z mešalni-
kom dobro zmešamo maslo 
in sladkor ter postopoma 
dodajamo jajca. Suhe sesta-
vine: moko, pecilni prašek 
in kakav zmešamo. To zmes 
počasi vmešamo v jajčno 
zmes. Nazadnje prilijemo 
mleko in zmešamo vse v 
gladko zmes, ki jo vlijemo 

na pekač. Po vrhu posujemo 
jagode aronije. Pecivo peče-
mo od 25 do 30 minut. Med-
tem pripravimo preliv. 
Čokolado v koščkih, smeta-
no in maslo raztopimo v 
topli vodni kopeli. Preliv 
polijemo še po toplem in 
spečenem kolaču. Ohlajene-
ga narežemo na kocke in 
okrasimo s kosmiči bele 
čokolade ali mandlji in pri-
ložimo stepeno sladko sme-
tano.

Aronijini kolački
Za 6 kolačkov potrebujemo 
poseben pekač s kalupi za 
mini šarklje premera 10 
centimetrov.
Potrebujemo: 15 dag jagod 
aronije, 20 dag moke, 1 vanil-
jev puding, 10 dag gustina, 3 
žličke pecilnega praška, 2 jaj-
ci, 1 jogurt, ščep soli, 15 dag 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor in 
10 dag razmehčanega masla.
 
Priprava: Kobule aronije 
operemo in jagode osmuka-
mo s pecljev. Kalupe nama-

stimo z maslom in rahlo 
posujemo z drobtinami. 
Pečico segrejemo na 180 
stopinj Celzija. 
Zmešamo suhe sestavine: 
moko, puding, gustin, pecilni 
prašek in sol. Stepemo mas-
lo, sladkorja, jajci in jogurt. 
Nato dodamo suhe sestavine. 
Na dno kalupov posujemo 
jagode aronije, testo pa vlije-
mo do dveh tretjin. Pečemo 
približno 25 minut, da kolač-
ki svetlo porjavijo. Čez 20 
minut kolačke stresemo iz 
pekača. Preden kolačke pos-
trežemo, jih posujemo s slad-
korjem v prahu.

Smuti z aronijo
Potrebujemo: 1 pomarančo, 
pol limone, pol banane, 1 sko-
delico jagod aronije, 1 dl vode 
in 1 žlico medu.

Priprava: Pomarančo olupi-
mo, odstranimo pečke in jo 
narežemo na kocke. Limoni 
odrežemo rezino s kožo za 
okras, ostali del stisnemo v 
sok. Banano olupimo in 
narežemo na kolobarje. V 
mešalniku zmešamo vse 
sestavine, nalijemo v kozar-
ce in okrasimo. 

Dober tek!

Trikrat aronija
Aronija je super jagodičje; kot grmovnica nezahtevna, ima lepe bele cvetove, plodovi – črne jagode v 
kobulih – pa imajo čudežne zdravilne lastnosti. 

Sponzor križanke je PICERIJA DOMINO, gostinstvo Luka Urbas, s. p., Cesta maršala Tita 7, Jesenice, z bogato ponudbo 
jedi iz krušne peči. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade: 1. dve pici po izbiri, 2. dva sendviča, 3. dva ham
burgerja. Vse nagrade so pripravljene v krušni peči in postrežene v Piceriji Domino na Jesenicah. 

Pravilno geslo je OSVEŽITE SE V KOPALIŠČU UKOVA. 
Sponzor križanke je Zavod za Šport Jesenice, Kopališče Uko
va, ki vabi na vsakodnevno rekreacijsko plavanje, kopanje in 
uživanje v čisti vodi; www.zsportjesenice.si. Za izžrebane 
reševalce so pripravili petkrat po dve celodnevni vstopnici za 
obisk kopališča. Nagrajenci so: Tina Šanca, Globoko; Vero-
nika Dolenc, Jesenice; Magda Pogačnik, Jesenice; Minka 
Podgoršek, Jesenice; Venceslav Panjtar, Blejska Dobrava. 
Čestitamo, vstopnice prevzemite pri blagajni kopališča.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO
ERMAN

PRŠILO
TUKAJ 

VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

TIP RUSKEGA
OSEBNEGA

AVTOMOBILA
PESEM

HVALNICA

FINSKO 
MESTO

ZAHODNO
OD TAMPE-

REJA

PICERIJA
DOMINO

CESTA MAR-
ŠALA TITA 7,

JESENICE

GRŠKI
OTOK V

KIKLADIH
GLASBILO
(ZASTAR.)

TONI
INNAUER

IME NAŠE
PSIHOLO-

GINJE
TEKAVČIČ

BLAZINJAK GESLO

PREGIB
BESEDE

REDKO 
MOŠKO IME

POGONSKI
STROJ

1 7

PRVOTNA
DOMOVINA

13 2 10

IME IN 
PRIIMEK

SLOVENSKE
HARFISTKE

5 JULES
VERNE

KLADA ZA
SEKANJE 

DRV

10 3 14

IME 
NEKDANJE 
HRVAŠKE
PLAVALKE
LIGORIA

IVAN
TAVČAR

PUNČKA IZ
LECTA ALI 

CUNJ

LUKNJAČ

ZAČIMBNA
RASTLINA

ŠATRAJ

4 11

JAN
NERUDA

PREBIVALEC
LAOSA

MOČNO
KRAŠKO VINO 

DRUŽABNIK,
POMOČNIK

IME DVEH
MANJŠIH 

OTOKOV V 
JADRANU

5 12

SLASTNE 
JEDI, 

PRIJAZNA 
POSTREŽBA
04 583 13 66

OČKA

HUMORISTI-
ČNI NAZIV ZA

SLIKARJA

PONOVITEV
BOLEZNI

HITRA
TEKAČOICA V

GR. MITOL.

14 6 8

IME NEKD. 
SMUČARKE
PRETNAR
BRENCELJ

2 NEKDANJA
DENARNA

ENOTA V SLO

EVA JELER 

1 11

VLJUDNO 
VABLJENI
 DA NAS 

OBIŠČETE

MERSKA
ENOTA ZA 

ELEKTRIČNO
MOČ

SLOVENSKA
KOSTUMO-

GRAFKA
(VALČI)

KUHINJSKA
PPOSODA

OBLASTA
BAKTERIJA

PREBIVALKA
IHANA

SLASTNE 
PICE HAM-
BURGERJI 
IZ KRUŠNE 

PEČI

GINA
LOLLO-

BRIGIDA
REDKO

MOŠKO IME

KIRURG
ŽENSKA 

OSEBA IZ 
OPERE PLES

V MASKAH

ORANŽADA
MLADA

RASTLINA
NAMENJENA
PRESAJANJU

3 7 3

ŽGANA
PIJAČA IZ 

ŽITA

8 ŽENSKA, KI 
GRABI,

GRABLJICA

ATA

POVELJNIK
PRED TROJO
INDONEZIJ.

IME ZA NOVO.
GVINEJO

TOMAŽ
KOVŠCA

KRATEK
POŽIREK

6 13

KRONIČNI
ALKOHOLIK

NAJDALJŠA 
REKA NA 

SVETU

RENIJ

1 ŽENSKO IME, 
KLARA

GLAVNO
MESTO ŠVICE 

6 8 12

DEBELA 
PALICA,

BAT,

4 PRODAJALEC
LEDU (NEKD.)
IT. PESNIK IN

PISATELJ
(ENRICO)

11 JADRANSKI
OTOK

MESTO V PIE-
MONTU JV
OD TORINA

GRM  Z
ZELO TRDIM 

LESOM

14 1

AVTOMOBILSKA
OZNAKA  ZA

BENETKE
ZDENKO

VEDLOVEC

DRŽAVA POD 
HIMALAJO

EDO
ŽITNIK

VAS NAD 
TRBOVLJAMI

SREDINA
KOCINE

7 RIBJA 
JAJČECA

ALEŠ
KUNAVER

9 3

ZADNJI
DEL

ŽIVALSKEGA
TELESA

SLABA
ŠOLSKA
OCENA

12
STROJ ZA
TEPTANJE

SNEGA GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  11 / 2018

PP. 124, 4001  KRANJ

UROK,
ČAROVNIJA

9 AM. IGRALKA
KANADSKEGA
RODU (JEAN,
1873 - 1953)

GRŠKA 
BOGINJA
USODE

SLOVARČEK: SRAKANE: manjša otoka v Jadranu,     ANANKA: grška boginja usode,     ŠPINAČAR: naziv za slikarja (humor.),     PEA: italijanski literat (Enrico),
ADAIR: ameriška igralka (Jean),     GRABIČA: grabljica (narečno),     RUDA KOSI: naša harfistka,     LILA: punčka iz lecta ali cunj

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 črka
mi (1=Č, 2=N, 3=A, 4=R, 5=K, 6=E, 7=Š, 8=P, 9=U), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je KOPALIŠČE.

Sestavil: Cveto Erman
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Petek, 27. julij
DOMSKA TERASA DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 9.30

Sladoledni piknik

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri
Mednarodni hokejski turnir U20, Italija – Poljska

SPOMENIK TALCEM NA BELEM POLJU, ob 19. uri
Komemoracija ob spominskem dnevu

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 12. ure dalje
Mednarodni hokejski kamp HTA

Sobota, 28. julij
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 12. ure dalje

Mednarodni hokejski kamp HTA

LETNO KOPALIŠČE UKOVA, od 14. ure dalje
Spominski dan Občine Jesenice, noč na kopališču Ukova, šahovski 
turnir, skoki v vodo, 26. Jeseniški akvatlon, program za otroke, 12-urni 
nočni plavalni maraton med 20. in 8. uro, glasbeni koncert kantavtor-
ja Elvisa Fajka

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri
Mednarodni hokejski turnir U20, Slovenija – Poljska

Nedelja, 29. julij
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 12. ure dalje

Mednarodni hokejski kamp HTA

Torek, 31. julij
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA

Mednarodni hokejski turnir CCM INVITE 2018, kjer bodo nastopili 
mladi hokejisti s celega sveta. Turnir hkrati poteka še na Bledu in v 
Ljubljani.

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Sol zemlje, biografski doku-
mentarec

Sreda, 1. avgust
DNEVNI CENTER ZA MLADE, ob 10. uri

Poletno ustvarjanje: roboti

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA
Mednarodni hokejski turnir CCM INVITE 2018, kjer bodo nastopili 
mladi hokejisti s celega sveta. Turnir hkrati poteka še na Bledu in v 
Ljubljani.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
Vabimo na ogled fotografske razstave Roberta Brezigarja, F1 FZS, 
člana FD Jesenice, z naslovom: Čudovita narava

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri
Proslava ob spominskem dnevu občine Jesenice

Četrtek, 2. avgust
TERASA PRED VHODOM V DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA, ob 9. uri

Telovadba po metodi 1000 gibov

Lokacija v primeru slabega vremena: stavba A, čajna kuhinja v četr-
tem nadstropju

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA
Mednarodni hokejski turnir CCM INVITE 2018, kjer bodo nastopili 
mladi hokejisti s celega sveta. Turnir hkrati poteka še na Bledu in v 
Ljubljani.

Petek, 3. avgust
DVORANA DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 10.30

Sveta maša

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA
Mednarodni hokejski turnir CCM INVITE 2018, kjer bodo nastopili 
mladi hokejisti s celega sveta. Turnir hkrati poteka še na Bledu in v 
Ljubljani.

Sobota, 4. avgust
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA

Mednarodni hokejski turnir CCM INVITE 2018, kjer bodo nastopili 
mladi hokejisti s celega sveta. Turnir hkrati poteka še na Bledu in v 
Ljubljani.

Torek, 7. avgust
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU, ob 20. uri

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Slovenija, Avstralija in jutri 
ves svet, drama/komedija

Dogodki od 27. julija do 23. avgusta
Sreda, 8. avgust
DNEVNI CENTER ZA MLADE, ob 10. uri

Poletno ustvarjanje: izdelovanje poletnih kartic

Četrtek, 9. avgust

TERASA PRED VHODOM V DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA, ob 9. uri

Telovadba po metodi 1000 gibov

Lokacija v primeru slabega vremena: stavba A, čajna kuhinja v četr-
tem nadstropju

Petek, 10. avgust
DOMSKA TERASA DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 9.30

Sadni piknik

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16. uri
Dan društva – praznovanje s piknikom

Sobota, 11. avgust
KOPALIŠČE UKOVA, ob 10. uri

Turnir v namiznem nogometu – državna A-liga

ZAKOP NA MEŽAKLI, ob 10.30
Osrednja slovesnost ob prazniku KS Podmežakla

Pohodniki bodo krenili ob 8. uri (zbirališče je ob podvozu pod avtoce-
sto na Cesti heroja Verdnika).

Avtobusi bodo odpeljali ob 9. uri izpred Hermanovega mosta, usta-
vljali pa bodo na vseh postajališčih v Podmežaklo.

 
KOPALIŠČE UKOVA, ob 15. uri

Tečaj namiznega nogometa z najboljšimi slovenskimi igralci in igral-
kami

Nedelja, 12. avgust
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri

Rekreacijsko drsanje v dvorani Podmežakla, točna ura objavljena na:

http://urniki.zsport-jesenice.si/index.php?page=week&key=1

Torek, 14. avgust
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU, ob 20. uri

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – O telesu in duši, romantična 
drama

Četrtek, 16. avgust
TERASA PRED VHODOM V DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA, ob 9. uri

Telovadba po metodi 1000 gibov 

Lokacija v primeru slabega vremena: stavba A, čajna kuhinja v četr-
tem nadstropju

DNEVNI CENTER ZA MLADE, ob 10. uri
Poletno ustvarjanje: ogrlice in zapestnice iz perlic

Petek, 17. avgust
DOMSKA TERASA DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 9.30

Sladoledni piknik

Ponedeljek, 20. avgust
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, od 10. do 12. ure

Poletna šola učenja matematike: Igriva praštevanka in Čista stotica – 
namenjena učencem tretje triade 

Torek, 21. avgust
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, od 10. do 12. ure

Poletna šola učenja matematike: Igriva praštevanka in Čista stotica – 
namenjena učencem tretje triade 

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Gimme danger, glasbeni 
dokumentarec

Sreda, 22. avgust
DNEVNI CENTER ZA MLADE, ob 10. uri

Poletno ustvarjanje: posodice za pisala

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, od 10. do 12. ure 
Poletna šola učenja matematike: Igriva praštevanka in Čista stotica – 
namenjena učencem tretje triade 

KOPALIŠČE UKOVA, ob 16. uri
Acroyoga: na prostem in v bazenu

Četrtek, 23. avgust
NEKDANJI KAMNOLOM V TREBEŽU, ob 9. uri

Izlet v Javorniški Rovt in vožnja s kanuji po jezeru Trilobit. Obvezne 
predhodne prijave

TERASA PRED VHODOM V DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA, ob 9. uri

Telovadba po metodi 1000 gibov.

Lokacija v primeru slabega vremena: stavba A, čajna kuhinja v četr-
tem nadstropju

Prireditve v knjižnici

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica:
Petek, 27. julij 2018, od 10. do 12. ure, poletne počitniške delavnice: 
Naredimo strip. Delavnice so brezplačne, vabljeni otroci od šestega 
leta dalje. Obvezne prijave!

Od ponedeljka, 30. julija 2018, do petka 3. avgusta 2018, od 10. do 12. 
ure, poletne počitniške delavnice: Lutke. Delavnice so brezplačne, 
vabljeni otroci, starejši od šestega leta. Obvezne prijave!

Od ponedeljka, 6. avgusta 2018, do petka, 10. avgusta 2018, od 10. do 
12. ure, poletne počitniške delavnice: Oblikujmo iz naravnih materia-
lov. Delavnice so brezplačne, vabljeni otroci, starejši od šestega leta. 
Obvezne prijave!

KNJIŽNICA HRUŠICA:
Torek, 7. avgust 2018, in četrtek, 9. avgust 2018, od 16. do 18. ure, 
poletne počitniške delavnice: Lutke 

Delavnice so brezplačne, vabljeni otroci, starejši od šestega leta.

Aktivnosti za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, ob 
10. uri

Ustvarjalni torki: ustvarjalnice in družabne igre

KOPALIŠČE UKOVA, ob 15. uri

Ustvarjalni torki: ustvarjalnice in družabne igre

Aktivnosti za mlade od 15. do 30. leta

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do srede od 10. do 13. ure: POLETNI MCJ KLUB – Na-
mizne športne in družabne igre

Razstave

Do nadaljnjega od ponedeljka do srede od 10. do 13. ure, Mladinski 
center Jesenice, fotografska razstava Matjaža Vidmarja z naslovom 
Stockholm

Od 4. julija do 1. avgusta 2018, avla Gledališča Toneta Čufarja Jeseni-
ce, Fotografska razstava Matjaža Vidmarja, člana FD Jesenice, z na-
slovom Gran Canaria 

Do 27. julija 2018, Kosova graščina, Jana Vizjak – Z likovno estetiko 
obarvana sporočila o nepogrešljivem, preprostem, a vendar lepem, 
likovna razstava

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari 
Savi.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

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

Tudi letos se avtokamp 
Perun, edini kamp na Jese-
nicah, lahko pohvali z dob-
rim obiskom, čeprav je ta 
nekoliko slabši kot prejšnja 
leta, kar gre v glavnem pripi-
sati vremenu. Kot je povedal 
lastnik kampa Brane Pirc, se 
s podobnimi težavami spo-
padajo tudi drugi kampi, ki 
niso polno zasedeni, a kljub 
temu je bila slika tretjega 
tedna v juliju spodbudnejša, 
saj se kamp lepo polni. Kot 
pravi Pirc, so ponudbo razši-
rili še z dvema počitniškima 
prikolicama, ki ju poleg bru-
narice oddajajo v najem, 
kamp pa zaposluje že sedem 
ljudi, kar je zelo spodbuden 
rezultat za izrazito neturisti-
čne Jesenice. "Nabrali smo 
tudi že nekaj stalnih obisko-
valcev, predvsem iz držav 
Beneluksa, ki se radi vračajo 
in ostanejo tudi dlje, tudi do 
dvanajst dni, saj kamp ponu-
ja dobro izhodišče za števil-
ne ture in izlete po Gorenj-
skem. Mnogi pa izkoristijo 
tudi akumulacijsko jezero 
Moste, v katerem zaplavajo," 

še dodaja Pirc, ki si želi, da 
bi interes zaznali tudi v Hid-
roelektrarni Moste in dovoli-
li več dogajanja na vodi, 
predvsem čolnarjenje ali 
postavitev žičnice za smuča-
nje na vodi. Poskrbeli pa so 
tudi za dodatno ponudbo, 

saj so pripravili tradicional-
no kresovanje. Za odprtje 
glavne sezone pa so 7. julija 
pripravili glasbeni dogodek 
z domačim glasbenikom 
Hajnijem Blagnetom in 
Koradom, znanim tudi iz 
dueta z Brendijem, ki sta 

dodobra napolnila priredit-
veni prostor. V kampu pa si 
želijo, da bi ta postal priljub-
ljeno mesto tudi za dnevne 
obiskovalce in domačine ob 
podobnih dogodkih, ki jih 
bodo pripravili tudi v prihod-
nje.

Kamp Perun se 
počasi polni
Kljub muhastemu vremenu se število obiskovalcev kampa Perun povečuje.

Urša Peternel

Vsak poletni torek ob 20. uri 
v banketni dvorani Kolperna 
na Stari Savi poteka Torkova 
kinoteka. Brezplačno si je 
mogoče ogledati projekcijo 
filmov, ki so jih z glasovan-
jem izbrali gledalci sami. 

Čez poletje bo tako na ogled 
osem filmov, trije (Bog, le 
kaj smo zagrešili?, Messi in 
Nevarna razmerja) so se že 
zvrstili, pet pa jih še bo na 
sporedu. Prihodnji torek, 31. 
julija, bo tako na ogled bio-
grafski dokumentarec Sol 
zemlje. V torek, 7. avgusta, 

sledi slovenska drama/
komedija Slovenija, Avstra-
lija in jutri ves svet, v torek, 
14. avgusta, madžarska 
romantična drama O telesu 
in duši, v torek, 21. avgusta, 
pa ameriški glasbeni doku-
mentarec Gimme danger. 
Kinoteko bodo zaključili s 

poljsko romantično komedi-
jo (slovenskega režiserja 
Mitje Okorna) Planet sam-
skih.
Torkove kinoteke so del pro-
jekta Poletje na Stari Savi, ki 
ga koordinira Gornjesavski 
muzej Jesenice in podpira 
Občina Jesenice.

Še pet torkovih filmskih večerov
Vsak poletni torek poteka Torkova kinoteka z brezplačno filmsko projekcijo v Kolpernu.

Urša Peternel

Leto 2018 je evropsko leto 
kulturne dediščine, katere-
ga slogan je Naša dediščina 
– kjer preteklost sreča pri-
hodnost. Tudi na Koroški 
Beli, ki je eno najstarejših 
naselij v jeseniški občini, 
so pripravili program, v 
katerem bodo na preprost, 
sproščen in zanimiv način 
predstavili kulturno dediš-
čino vasi. Sklop prireditev, 
ki jih sofinancira Občina 

Jesenice, so organizatorji iz 
Farnega kulturnega druš-
tva Koroška Bela poimeno-
vali V mozaiku spomina. V 
torek, 14. avgusta, priprav-
ljajo Večer pri farni cerkvi. 
Nastopila bo violinistka 
Maja Horvat z gostom, 
koncert pa bo spremljala 
video projekcija na pročelju 
cerkve, ki se bo vsebinsko 
nanašala na zgodovinske 
dogodke in kulturno dediš-
čino Koroške Bele. Štiri-
najsti avgust je namreč 

spominski dan, ko se spo-
minjajo tragičnega dogod-
ka, ko je bila vas med prvo 
svetovno vojno leta 1917 
zaradi italijanskega letal-
skega bombnega napada 
skoraj v celoti opustošena. 
Brez strehe nad glavo je 
ostalo 291 ljudi. 
Zatem bodo 14. septembra v 
vaškem jedru Koroške Bele 
pripravili dokumentarno 
razstavo o naselbinski dedi-
ščini Koroške Bele s spreho-
dom skozi dediščino.

Dogodke so sicer začeli že 
maja, ko so pripravili raz-
stavo Art propolis Branka 
Čušina st., zaključili pa jih 
bodo v novembru s foto-
grafsko razstavo z naslo-
vom Svet železarja skozi 
oko objektiva Francija Kol-
mana.
V Kadetnici v Vojaškem 
muzeju Slovenske vojske v 
Mariboru pa je še vedno na 
ogled razstava Italijansko 
bombardiranje Koroške 
Bele 14. avgusta 1917.

V mozaiku spomina
Na Koroški Beli v sklopu evropskega leta kulturne dediščine pripravljajo vrsto dogodkov. Med drugim 
bodo obeležili tudi stoprvo obletnico bombardiranja vasi.

V kampu Perun so sezono začeli slabše kot lani, zlasti zaradi muhastega vremena, a gostje 
vendarle počasi prihajajo.

Urša Peternel

Med deset in petnajst otrok 
vsak teden preživlja počitni-
ške dni na kmetiji Smolej v 
Planini pod Golico, kjer zag-
nani mladi gospodar Miha 
Smolej že zadnjih nekaj 
poletij pripravlja počitnice, 
na katerih otroci spoznavajo 
kmečko življenje. Udeležen-
ci v petdnevnih terminih 
najprej spoznajo kmetijo in 
domače živali, ki jih na kme-
tiji ne manjka: imajo konje, 
tudi šetlandskega ponija, 
krave, koze, kokoši, pse in 
mačke ...

Otroci se naučijo skrbeti za 
konje, jih voditi, poskusijo 
se tako v jahanju s sedlom 
kot brez njega, vozijo se s 
kočijo. Naučijo se molže 
krav, čiščenja hlevov in hra-
njenja živali. Iz kuhinje vsa-
kič zadiši tudi po domačem 
kruhu in piškotih, ki se jih 
naučijo speči, čas pa je tudi 
za zabavo, družabne igre in 
kot pika na i – skakanje po 
balah, ki je vselej ena najbolj 
priljubljenih zabav ... Kot je 
povedal Miha Smolej, bodo 
počitnice na kmetiji poteka-
le vse do konca avgusta, je 
pa še nekaj prostih mest. 

Spoznavanje 
kmečkega življenja
Na kmetiji Smolej v Planini pod Golico tudi to 
poletje otroci lahko spoznavajo življenje na 
kmetiji.

Otroci se naučijo skrbeti za konje, ...

... jahati in voziti s kočijo ...

... ter peči kruh in piškote. 


