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Miss narcis 
je Nina
Triinpetdeseta miss 
narcis je postala 
21-letna domačinka iz 
Planine pod Golico 
Nina Smolej.
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OBČINSKE NOVICE

Seja občinskega sveta
Na majski seji občinskega 
sveta so sprejeli Celostno 
prometno strategijo občine 
Jesenice.
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OBČINSKE NOVICE

Vseh odpadkov še niso 
predelali
V družbi EKOGOR bi do 
konca maja morali predelati 
vse uskladiščene odpadke, a 
jim to ni uspelo. Kot pravijo, 
bo prišlo do približno eno-
mesečnega zamika.
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KULTURA

Razburili domišljijo, 
sprožili čustva, šokirali 
in zabavali
Predstava Človek v2.1 v režiji 
Vida Klemenca in izvedbi 
mladinske gledališke skupi-
ne je bila deležna stoječih 
ovacij.
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ZANIMIVOSTI

Srečanje treh razredov 
maturantov
Na Gimnaziji Jesenice so go-
stili tri razrede nekdanjih di-
jakov, ki so maturirali pred 
petdesetimi leti.
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Urša Peternel

Danes, v petek, se ob 19. uri 
v športni dvorani Podmeža
kla začenja tradicionalna 
medkulturna in medgenera
cijska prireditev Kulturna 
mavrica Jesenic. Že enajsto 
leto se bodo predstavila druš
tva in skupine različnih jese

niških narodnosti:, letos so 
to KUD Triglav Slovenski 
Javornik  Jesenice, KŠD 
Boš njakov Biser Jesenice, 
Makedonsko KD Ilinden Je
senice, KPŠHD Vuk Kara
džić Radovljica, KŠD Hruši
ca, Skupina Shqiponjat in 
letos prvič tudi Humanitar
no človekoljubno društvo UP 
Jesenice. 
Prikazali bodo bogato kultur
no izročilo svojih narodov, ki 
ga z ljubeznijo in zavzetostjo 
prenašajo na mlajše rodove, 
in sicer s folklornimi plesi, 

igranjem inštrumentov, pet
jem in deklamacijami. Pro
gram na odru bo zaokrožila 
predstavitev tradicionalnih 
predmetov, izdelkov in kuli
naričnih dobrot na stojnicah, 
vse skupaj pa bo 'glasbeno 
začinil' še DJ Illusion. 
Prireditev se bo nadaljevala v 
soboto, program se bo začel 

ob 17.30 s sprevodom fol
klornih skupin skozi Jeseni
ce. Zatem bo v dvorani Pod
mežakla sledilo nadaljevanje 
programa z nastopom doma
čih in gostujočih folklornih 
skupin iz Kopra, Italije, Av
strije in Hrvaške. Za večerno 
druženje in zabavo bo z glas
bo poskrbel DJ Matej. 
Organizatorja prireditve sta 
Zavod za šport Jesenice – 
Mladinski center Jesenice in 
ZKD Jesenice ob podpori 
Občine Jesenice in Urada RS 
za mladino. 

Kulturna mavrica 
Jesenic že enajstič
Danes in jutri bo na Jesenicah mogoče doživeti 
mavrično barvitost raznolikih kultur na prireditvi 
Kulturna mavrica Jesenic 2017.

Urša Peternel

V teh dneh se zaključujejo 
gradbena dela na obvoznici 
mimo Lipc, ki je eden najpo
membnejših projektov v ob
čini v letošnjem letu. Obvo
zna cesta je že asfaltirana, 
ob celotni dolžini je zgrajen 
tudi pločnik in urejena ces
tna razsvetljava, zaključuje
jo pa se tudi dela pri ureditvi 
križišča z regionalno cesto. 
Kot so povedali na Komu
nalni direkciji Občine Jese
nice, pričakujejo, da bodo 
uporabno dovoljenje za ce
sto dobili do sredine julija. 
Do pridobitve uporabnega 
dovoljenja bo novo zgrajena 
cesta zaprta za promet, in 
sicer vse od uvoza k stano
vanjski hiši Blejska Dobrava 
3 do industrijskoobrtne 
cone Črna vas.
V sklopu projekta so zgradili 
cestno povezavo od križišča 
z regionalno cesto pri po
slovnem objektu Junik do 
Črne vasi. Izvajalec je bila 
Gorenjska gradbena družba, 
z deli so začeli septembra 
lani, so se pa nekoliko zavle
kla, saj je bila potrebna zača
sna prestavitev elektro dalj
novoda, zatem pa še presta

vitev tirnih zaključkov na 
železniški postaji Vintgar. 
Z obvoznico bo olajšan zla
sti dovoz tovornjakov do in
dustrijskoobrtne cone Črna 
vas, obenem pa bosta pro
metno razbremenjeni nase
lji Lipce in Blejska Dobrava. 
Kot so še povedali na komu

nalni direkciji, bo z izgrad
njo obvoznice možna tudi 
izgradnja kanalizacije za 
Blejsko Dobravo, in sicer 
preko Lipc do Centralne či
stilne naprave Jesenice. 
Obenem pa bodo zagotovlje
ni pogoji za premestitev 
prostovodnih elektro kablov 

v zgrajeno kabelsko kanali
zacijo.
Investicija je vredna okrog 
pol milijona evrov, od tega 
bo Občina Jesenice iz prora
čuna prispevala 400 tisoča
kov, sto tisoč evrov pa so 
pridobili iz državnega prora
čuna.

Po obvoznici mimo 
Lipc sredi julija
Gradbena dela na obvozni cesti mimo Lipc se zaključujejo, na Občini Jesenice pa uporabno 
dovoljenje pričakujejo do sredine prihodnjega meseca, ko bo po obvoznici lahko stekel tudi promet.
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Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jese-
nice v počastitev državnega praznika dneva državnosti vabi 
na 8. planinski pohod na Golico, ki bo v nedeljo, 25. junija. 
Avtobus do Planine pod Golico bo odpeljal s Koroške Bele 
(pri trgovini) ob 8. uri, s Hrušice (pri Kopitarju) ob 8.10, pri 
zdravstvenem domu pa bo pohodnike pobral ob 8.25. Start 
pohodnikov bo med 8. in 10. uro zjutraj izpred planinske 
postojanke pri Fencu v Planini pod Golico. V koči na Golici 
bo poskrbljeno za toplo malico. Pohod bo v vsakem vreme-
nu. Pohodniki naj imajo ustrezno planinsko opremo. Od-
hod avtobusa nazaj v dolino bo ob 14. uri.

Planinski pohod na Golico ob dnevu državnosti

Tekli za 
dober namen
Tudi letos je zadnji konec 
tedna v maju zaznamoval 
tradicionalni dobrodelni 
tek Jesenice tečejo vsaj en 
krog, ki se ga je letos 
udeležilo kar 497 tekačev.
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»Obisk Kulturne mavrice Jesenic je priložnost, 
da se še bolj zavemo kulturne pisanosti Jesenic, 
ki jo pravzaprav vsak dan živimo. In prav to 
kulturno raznolikost in bogastvo Jesenic želimo 
obiskovalcem pokazati na enem mestu, na 
nekakšen 'koncentriran' način,« pravi Lili 
Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice, ki je 
leta 2007 s skupino mladih tudi pripravila prvo 
Kulturno mavrico Jesenic.
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Urša Peternel

Jesenice so dobile Celostno 
prometno strategijo občine 
Jesenice. Na majski, dvajseti 
redni seji občinskega sveta 
so jo potrdili jeseniški občin-
ski svetniki. Gre za strateški 
dokument, ki naj bi pomagal 
pri vzpostavitvi trajnostne 
mobilnosti. Strategijo so pri-
pravljali leto dni, potekale so 
številne delavnice, javne raz-
prave, obravnave in predsta-
vitve. V skladu s strategijo 
bodo vzpostavili celostno 
prometno načrtovanje, spod-
bujali hojo in kolesarjenje 
kot pomemben način pre-
magovanja razdalj v mestu, 
razvijali javni potniški pro-
met, tudi z javnim prevozom 
po sistemu „na klic“, in si 
prizadevali za spremembo 
navad voznikov, da bi osebna 
motorna vozila uporabljali 
bolj odgovorno in da bi za 
več poti uporabljali bolj traj-
nostne prometne načine. Na 
osnovi strategije bodo izdela-
li podroben akcijski načrt z 
ukrepi do leta 2022. 

Zaposlili bodo še enega 
redarja
Na seji so potrdili spremem-
be odloka o ustanovitvi 
Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Jesenice, 
Gorje, Kranjska Gora in Žiro-
vnica, s čimer so prižgali zele-
no luč za večjo prisotnost 
redarjev in inšpektorjev v 
občini Kranjska Gora in za 
zaposlitev še enega redarja. 
Po novem ima Občina Jeseni-
ce v skupnem organu 
58-odstotni delež, Občina 
Kranjska Gora 22-odstotnega, 
Občina Žirovnica 11,5-odstot-
nega in Občina Gorje 
8,5-odstotnega. Tako se bosta 
po novem delila tako obseg 
dela kot tudi financiranje. 

Energetska sanacija šole
Na seji so potrdili tudi spre-
membe načrta razvojnih pro-

gramov za obdobje od 2017 
do 2022, v katerega je vklju-
čena tudi energetska sanaci-
ja Osnovne šole Toneta 
Čufarja Jesenice. Po prvot-
nem načrtu naj bi letos 
obnovili fasado, prihodnje 
leto pa streho šole. Zaradi 
slabega stanja strehe, ki 
zamaka, pa so se odločili, da 
bodo letos med poletnimi 
počitnicami prednostno 
obnovili streho, prihodnje 
leto pa še fasado. Obenem je 
ministrstvo za infrastrukturo 
zavrnilo vlogo Občine Jeseni-
ce za sofinanciranje investi-
cije na razpisu za energetsko 
prenovo stavb v lasti in rabi 
občin, zato bodo manjkajoča 
sredstva morali zagotoviti iz 
občinskega proračuna. Ob 
tem je vodja oddelka za dru-
žbene dejavnosti Občine 
Jesenice Petra Dečman 
napovedala, da bodo zoper 
sklep ministrstva sprožili 
upravni spor. Sanacija strehe 
naj bi sicer stala dobrih 596 
tisoč evrov, fasade pa 546 
tisoč evrov, skupaj torej 1,1 
milijona evrov. Izvajalec je že 
izbran, z deli bodo začeli 
takoj po koncu pouka.

RAGOR s presežkom
Na seji so sprejeli tudi poroči-
lo o delu Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske s finanč-
nim poročilom za leto 2016. 
Agencija je poslovala s prese-

žkom prihodkov nad odhodki 
v višini nekaj manj kot 40 
tisoč evrov, ki jih bodo name-
nili za razvojne projekte.
Občinski svetniki so se sez-
nanili tudi z dosedanjim 
delovanjem projekta za 
izboljšanje poslovnega okol-
ja Coworking Jesenice.

Višja subvencija za 
mestni promet
Občinski svetniki so sprejeli 
poročilo o izvajanju konce-
sionirane dejavnosti javne-
ga mestnega prometa in 
šolskih prevozov, ki jo izva-
ja Alpetour Potovalna agen-
cija. Lani je bilo osmo leto 
izvajanja koncesije, je pove-
dala Damijana Marn iz pod-
jetja, število prepeljanih 
potnikov se je povečalo za 
en odstotek, a predvsem 
zaradi večjega števila prepe-
ljanih osnovnošolcev. Osem 
avtobusov in eno kombini-
rano vozilo je lani prepeljalo 
nekaj več kot 370 tisoč pot-
nikov, večina na liniji Hru-
šica Belo Polje–Koroška 
Bela–Blejska Dobrava. Pri-
hodki koncesionarja so lani 
znašali 677 tisoč evrov, 423 
tisoč evrov je znašala sub-
vencija občine, preostalih 
294 tisoč evrov pa je konce-
sionar dosegel s prodajo 
vozovnic. Koncesionar si je 
tako obračunal zmerni 
dobiček v višini 6000 evrov, 

presežek pa v višini 29.500 
evrov. Kot je povedala Mar-
nova, so kumulativno v 
osmih letih imeli pri izvaja-
nju koncesionirane dejav-
nosti na Jesenicah 59 tisoč 
evrov primanjkljaja. 
Sprejeli so tudi sklep o višji 
subvenciji, ki jo za vsakega 
prepeljanega potnika plača 
Občina Jesenice, s sedanjih 
0,55 na 0,93 evra. Občina 
Jesenice bo za subvencijo 
letos predvidoma namenila 
474 tisoč evrov, kar je toliko 
kot lani, saj je obenem priš-
lo do drugačnega načina 
financiranja šolskih prevo-
zov. Ob tem velja omeniti, 
da povečanja cene vozovnic 
za občane ne bo.

Poročila
Na seji so sprejeli tudi poro-
čilo akcijske skupine o izva-
janju Lokalnega energetske-
ga koncepta občine Jeseni-
ce, poročilo o delu na podro-
čju zaščite in reševanja v 
letu 2016 in program dela 
na tem področju za leto 
2017. Komandir Policijske 
postaje Jesenice Robert Rač-
man jih je seznanil s poroči-
lom o delu v letu 2016, 
inšpektor Gregor Jarkovič 
pa s poročilom o delu 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva Jesenice, 
Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica za leto 2016.

Seja občinskega sveta
Na majski seji občinskega sveta so sprejeli Celostno prometno strategijo občine Jesenice. 

Na Jesenicah ohranjajo javni mestni potniški promet, saj je njegov razvoj vključen tudi v 
Celostno prometno strategijo. 

Urša Peternel

Občina Jesenice bo ponovno 
sprejemala občinski prostor-
ski načrt, je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger. 
"Trenutni občinski prostor-
ski načrt je bil sprejet leta 
2013 po šestih letih prizade-
vanj, saj gre za dolgotrajne 
in zahtevne postopke. V tem 
času so prišle nove pobude 
in predlogi za spremembe, 
zato smo bili v dilemi, ali 
popravljati obstoječi pros-
torski načrt ali pripraviti 
novega. Prepričan sem, da 
je bila odločitev za nov 
občinski prostorski načrt 
pravilna, opravljenih je bilo 
veliko pogovorov, tako z 
ministrstvom za kulturo kot  
ministrstvom za kmetijstvo, 
ki so uspešno zaključeni. 
Glede na aktivnosti in priza-
devanja pripravljavcev sem 
prepričan, da bo dokument 
pripravljen za sprejem že na 
septembrski redni seji 
občinskega sveta, s tem pa 
pripravljena nova podlaga 

za nadaljnji razvoj občine," 
je razloge za sprejem nove-
ga občinskega prostorskega 
načrta opisal župan.
Blejska Dobrava bo letos 
deležna večjih investicij. "V 
zaključni fazi je tako uredi-
tev obvoznice Lipce od križi-
šča za avtocesto proti Črni 
vasi. Treba je pohvaliti tudi 
Direkcijo za infrastrukturo, 
ki je poskrbela za prenovo 
ceste od križišča za Blejsko 
Dobravo pa do Poljan. Ta 

del je bil deležen obsežne 
prenove, v teku pa so še zak-
ljučni posegi, ureditev mete-
ornih voda in robniki. 
Pomemben del krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava 
je tudi soteska Vintgar, zato 
v kratkem načrtujemo sesta-
nek s Turističnim društvom 
Gorje in krajevno skupnos-
tjo glede ureditve režima 
dostopa do soteske. Vse več-
je število obiskovalcev nam-

reč obremenjuje dostop do 
soteske z gorjanske strani. 
Potem pa je tu še pomem-
ben del vstopa v sotesko z 
jeseniškega dela mimo sla-
pa Šum, do katerega je 
mogoče dostopati z javnim 
prevozom, torej z vlakom ali 
avtobusom do Blejske Do-
brave, veliko dela je že 
oprav ljenega z označitvijo 
poti do soteske, treba pa je 
urediti še poti do tja," je 
povedal župan.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger 

"Jesenice so dodobra prepredene s 
sprehajalnimi potmi, kljub opozorilom pa se še 
vedno najdejo nevestni lastniki, ki za svojimi 
ljubljenčki ne pobirajo iztrebkov. Na teh poteh 
se gibljejo tudi drugi sprehajalci in otroci, zato 
ponovno pozivamo vse lastnike psov, naj skrbijo 
za red in čistočo na sprehajalnih poteh. Večina 
sicer zgledno čisti za ljubljenčki, zato je 
nepotrebno, da nevestni posamezniki mečejo 
slabo luč na vse lastnike psov," poziva župan 
Tomaž Tom Mencinger.

Urša Peternel

Robert Pajk, direktor ENOS 
OTE, je na majski seji občin-
skega sveta predstavil poroči-
lo o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe 
oskrbe s toploto v letu 2016. 
Potem ko je nekdanji konce-
sionar JEKO-IN v tem delu 
vrsto let posloval z izgubo, pa 
je ENOS OTE, ki to dejav-
nost opravlja od septembra 
2014, lani posloval z dobič-
kom iz poslovanja v višini 
119 tisoč evrov. Razlogi za to 

so ugodne vremenske raz-
mere, boljši izkoristek vroče-
vodnega omrežja in večja 
plačilna disciplina (samo 
lani so sprožili kar sedemsto 
izvršb). ENOS OTE ima tudi 
manjše stroške dela, saj ima 
le osem zaposlenih, je pojas-
nil Pajk. Kot je zatrdil, bodo 
dobiček namenili nadaljnje-
mu zniževanju variabilnega 
dela cene toplote.
Na seji so potrdili tudi sis-
temska obratovalna navodila 
za distribucijski sistem 
toplote.

Oskrba s toploto  
z dobičkom
Koncesionar ENOS OTE je lani pri oskrbi s 
toploto ustvaril 119 tisoč evrov dobička iz 
poslovanja. Cena ogrevanja se bo zato znižala.

Jeseniški občinski svetniki 
so potrdili predlog, da Obči-
na Jesenice od družbe Ane-
premičnine odkupi nekaj 
manj štiri tisoč kvadratnih 
metrov veliko zemljišče ob 
novih večstanovanjskih 
objektih Gorenjski sonček v 
Hrenovci, na katerem stoji 
tudi otroško igrišče. Cena za 
celotno zemljišče z igriščem 
naj bi znašala 3940 evrov. 
Občina Jesenice bo s tem 
pridobila novo otroško igri-
šče, ki bo odslej javno, bo 
pa kot lastnica morala skr-
beti za vzdrževanje zemljiš-
ča. V družbi Anepremičnine 
so se odločili za prodajo, 
ker zemljišče zaradi svoje 
lege in povezanosti s preč-
no povezavo sodi med povr-
šine javne rabe, so pojasnili.

Otroško igrišče v 
Hrenovci bo občinsko
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je se ni ške no vi ce
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. 9/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 46, ki je iz šel 9. junija 2017.
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

»Do tega trenutka smo obde-
lali skoraj tri četrtine skladi-
ščenih količin težke frakcije. 
Hitreje žal ne gre, saj je sam 
proces biostabilizacije podvr-
žen naravnim zakonitostim 
razgradnje bioloških kompo-
nent v odpadkih, ki zahtevajo 
svoj čas. Z dodatnim vpiho-
vanjem zraka smo proces bi-
ostabilizacije sicer maksimi-
zirali, vendar ga bolj kot to ni 
mogoče prehitevati. Ne naza-
dnje morajo parametri pro-
duktov po obdelavi ustrezati 
mejnim vrednostim, ki so 
zahtevane za odlaganje le-teh 
na odlagališču. Ocenjujemo, 
da bo zaradi navedenega pri-
šlo do približno enomeseč-
nega zamika,« je konec maja 
povedala Tea Ulaga iz podje-
tja Publicus, ki je lastnik 
družbe EKOGOR, ki ima 
koncesijo za mehansko-bio-
loško obdelavo odpadkov v 
CERO Mala Mežakla. Druž-
ba EKOGOR bi v skladu z 
odločbo okoljske inšpekcije 
do konca maja morala prede-
lati vse uskladiščene mešane 
komunalne odpadke v CERO 
Mala Mežakla, a jim to ni 
uspelo.
Prav tako z deponije še niso 
odpeljali nobene pošiljke 
odpadkov tako imenovane 
»lahke frakcije« v sežig v Av-
strijo. Izvozno dovoljenje za 
izvoz odpadkov na termično 

izrabo v cementarno v Av-
strijo imajo sicer že od kon-
ca aprila, a po besedah Tee 
Ulaga s prevzemnikom še 
vedno potekajo dogovori 
glede začetka in dinamike 
prevzemanja. »Problem se 
kaže v tem, da so kapacitete 
njihovega obrata trenutno 
zapolnjene, kar pomeni, da 
bi s prevzemom naših koli-
čin presegli svojo zmoglji-
vost. Zato v tem trenutku še 
ne moremo podati konkre-
tnega datuma, kdaj bomo 
začeli z izvozom, saj čaka-
mo na sprostitev kapacitet; 
seveda pa si želimo, da bi 

bilo to čim prej,« je pojasni-
la Ulaga.
Stanovalci Spodnjega Plav-
ža, ki že dalj časa opozarjajo 
na velik problem smradu z 
deponije, bodo tako očitno 
neprijetne vonjave morali 
trpeti še vsaj mesec dni. Kot 
je zatrdila Tea Ulaga, pa po-

tem, ko bodo predelali vso 
uskladiščeno težko frakcijo 
in začeli sproti odvažati lah-
ko frakcijo na termično izra-
bo, ni pričakovati, da bi 
obratovanje CERO Mala 
Mežakla predstavljalo vir 
emisij smradu za okoliške 
prebivalce. 

Vseh odpadkov še 
niso predelali
V družbi EKOGOR bi do konca maja morali predelati vse uskladiščene odpadke, a jim to ni uspelo. 
Kot pravijo, bo prišlo do približno enomesečnega zamika.

Pri obratu za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v CERO Mala Mežakla na predelavo 
čaka še kar nekaj odpadkov. / Foto: Gorazd Kavčič

V CERO Mala Mežakla je 18. maja zvečer 
zagorelo. "Prve informacije kažejo na sum, da je 
bil požar podtaknjen, vendar pa na zaključek 
kriminalistične preiskave še čakamo," so 
povedali v podjetju EKOGOR.

Urša Peternel

Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgor-
nja Gorenjska je na Jeseni-
cah odkrilo še dve spomin-
ski obeležji na stavbah, kjer 
so v letih 1990 in 1991 tajno 
hranili orožje in drugo opre-
mo. Prvo spominsko ploščo 
so odkrili na Domu dr. 
Franceta Bergelja, kjer je bil 
v letih osamosvajanja sedež 
enot zvez Teritorialne 
obrambe (TO) tedanje obči-
ne Jesenice, drugo pa na 
stavbi nekdanjih družbeno-
političnih organizacij, ime-
novani Kremelj. Spomine 
na čas osamosvajanja je 
obudila Rina Klinar, tedanja 
predsednica Izvršnega sveta 
Skupščine občine Jesenice, 
dogodka pa se je udeležil 
tudi župan Tomaž Tom 

Mencinger, ki je poudaril 
pomen ohranjanja spomina 
na dejanja pogumnih posa-

meznikov, brez katerih ne 
bi bilo samostojne Sloveni-
je. 

Občinska štaba TO Radovlji-
ca in Jesenice sta bila leta 
1990 dva izmed šestnajstih 
štabov v Sloveniji, ki orožja 
niso oddali pod nadzor JLA. 
Zaupanja vredni občani in 
organizacije so v letih 1990 
in 1991 nudili varno zavetje 
hrambi orožja in drugih ma-
terialnih sredstev. V zahvalo 
za takratni pogum in za ohra-
nitev spomina na tiste prelo-
mne čase so se v združenju 
veteranov odločili postaviti 
spominska obeležja na stav-
be, v katerih so bila tajna 
skladišča. Lani jeseni so jih 
odkrili dvanajst: v Kranjski 
Gori, v Ukancu, v Srednji 
vasi v Bohinju, v Podjelju, v 
Javorniškem Rovtu, v Planini 
pod Golico, na Blejski Dobra-
vi, na Jesenicah, v Begunjah, 
v Hlebcah, v Brdih in na 
Zgornji Lipnici. 

V zahvalo hraniteljem orožja
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je na Jesenicah postavilo še dve spominski obeležji 
na stavbah, v katerih so tajno hranili orožje in drugo opremo: na Domu dr. Franceta Bergelja in na 
stavbi, imenovani Kremelj.

Spominsko obeležje na stavbi Doma dr. Franceta Bergelja 
sta odkrila direktorica Doma Mojca Pavšič in Cveto Erman, 
ki je bil v času osamosvojitvene vojne poveljnik občinske 
enote za zveze.
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Član odbora za proračun in finance pri občinskem svetu 
Vladan Lović je konec marca posredoval odstopno izjavo. 
Za preostanek mandatne dobe je bila v odbor po sklepu 
občinskega sveta imenovana Irena Košir.

Nova članica odbora za proračun in finance

Obvestilo – izgradnja vodovoda  
v Planini pod Golico

Občina Jesenice je dne 17. 2. 2017 na portalu javnih naročil 
pod številko JN001122/2017-B01 objavila obvestilo o naročilu 
za Izgradnjo vodovoda Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt 
(odsek 1), dne 5. 5. 2017 pa pod številko JN001122/2017-OD-
LO1 obvestilo o oddaji naročila. Na navedeno odločitev je bil 
pravočasno vložen zahtevek za revizijo. Začetek izgradnje vo-
dovoda, ki je bil predviden v mesecu juniju 2017, se bo zaradi 
vloženega zahtevka za revizijo najverjetneje zamaknil v drugo 
polovico leta, posledično pa se bo podaljšal tudi prvotno 
predvideni rok za zaključek gradnje (30. 9. 2018). Ne glede na 
vložen zahtevek za revizijo lahko pričakujemo, da bodo dela v 
celoti zaključena v letu 2018. Za koliko časa se bo gradnja za-
maknila, je nemogoče napovedati, saj je vse skupaj odvisno 
od trajanja revizijskega postopka. Ne glede na zahtevek za 
revizijo se bodo začela pripravljalna dela za izvedbo vodovo-
da. S strani Slovenskih državnih gozdov, d. o. o., bo izveden 
potreben posek drevja na trasi načrtovanega vodovoda. O 
rezultatih postopka in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z izgra-
dnjo vodovoda v Planini pod Golico bodo občani obveščeni 
preko medijev in preko krajevne skupnosti.
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Obvestilo
Občina Jesenice obvešča, da bo od 9. junija 2017 dalje na sple-
tni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, pod rubriko Javna 
naročila in razpisi objavljen Javni razpis za sofinanciranje mla-
dinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2017.

Župan Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Vozniki, ki se vozijo po 
gorenjski avtocesti med Les-
cami in Jesenicami, so pri 
počivališču Lipce pred krat-
kim opazili novo postavljen 
portal nad avtocesto. Gre za 
nadzorni portal, ki bo name-
njen elektronskemu cestnin-
jenju težkih vozil z največjo 
dovoljeno maso nad 3500 kg 
oziroma vseh nevinjetnih 
vozil. Kot pojasnjujejo v Dru-
žbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (DARS), bodo pos-
tavili 126 fiksnih cestninskih 
portalov nad avtocestami in 
hitrimi cestami, ki bodo upo-
rabljali tako imenovano 
DSRC (Dedicated Short Ran-
ge Communication) tehnolo-
gijo. Omenjena tehnologija 
bo omogočala brezžično 
komunikacijo med vozilom 
in obcestno napravo. Od 
začetka prihodnjega leta 
bodo cestnino od tovornja-
kov, avtobusov in vseh dru-
gih nevinjetnih vozil, kot 
načrtujejo, začeli zbirati v 
prostem prometnem toku. 

To pomeni, da se ta vozila 
zaradi plačevanja cestnine ne 
bodo več ustavljala pred 
zapornicami cestninskih 
postaj, ki bodo zaradi vzpos-
tavitve novega elektronskega 
cestninskega sistema lahko 

postopoma odstranjene, 
pojasnjujejo v DARS-u. Zara-
di postavitve portalov pa je v 
prihodnjih mesecih pričako-
vati povečanje števila delov-
nih zapor na avtocestnem 
omrežju in posledično lahko 

pride tudi do več krajših zas-
tojev. Kot so še poudarili, bo 
za lahka vozila do 3500 kg 
največje dovoljene mase tudi 
po vzpostavitvi elektronskega 
cestninjenja veljal obstoječi 
vinjetni sistem.

Portali nad avtocestami
Nad avtocesto pri Lipcah je že postavljen portal za elektronsko cestninjenje težkih vozil.

Nadzorni portal nad avtocesto pri počivališču Lipce bo namenjen elektronskemu 
cestninjenju težkih vozil. / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Svetina, 
energetski svetovalec 
mreže ENSVET

Stanovalce, hišnike in upra-
vnike večstanovanjskih 
stavb, ki so priključene na 
sistem daljinskega ogrevan-
ja in kjer je že bila izvedena 
toplotna zaščita ovoja stavbe 
(toplotna izolacija zunanjih 
sten, toplotna izolacija stro-
pa zgornje ogrevane etaže, 
vgradnja energijsko učinko-
vitih oken), obveščamo, da 
je po 14. členu Splošnih 
pogojev za dobavo in odjem 
toplote iz distribucijskega 
omrežja v Občini Jesenice 
možno obračunsko moč 
zmanjšati. Investitor ali 
odjemalec toplote mora pri-
dobiti od distributerja ustre-
zno pisno soglasje. Obra-
čunsko moč je možno 
zmanj šati enkrat letno, pri 
čemer je vlogo za zmanjša-
nje treba vložiti do konca 
avgusta za prihodnje obdob-
je. Vloga za zmanjšanje 
obračunske moči se vloži na 
naslov distributerja toplote. 

Če je pri zahtevi odjemalca 
toplote zaradi zmanjšanja 
obračunske moči potrebno 
zamenjati merilno napravo 
na odjemnem mestu, porav-
na stroške odjemalec toplote. 
Da bo vloga uspešno rešena, 
je treba priložiti priloge: 
soglasje solastnikov, dokazi-
lo o lastništvu in projektna 
dokumentacija, ki vsebuje: 
elaborat gradbene fizike za 
področje učinkovite rabe 
energije v stavbah za staro 
stanje in elaborat za novo 
stanje. Za izdelavo obeh ela-
boratov sta potrebna gradbe-
ni načrt (tloris in prerez stav-
be) ter projekt strojnih inšta-
lacij. Da ne bo podvajanja 
stroškov, predlagam izdelavo 
energetske izkaznice stavbe, 
ki že vsebuje elaborat grad-
bene fizike za področje učin-
kovite rabe energije v stav-
bah in izkaz energijskih last-
nosti stavbe. Vodstvu podje-
tja ENOS OTE se zahvalju-
jem za posodobitev kotlov-
nic, zmanjšanje priključnih 
moči in s tem zmanjšanje 
računov na položnicah.

ENERGETSKI NASVET

Zmanjšanje 
priključne moči 

Konzorcij podjetij b22, 
d. o. o., MK projekt,  
d. o. o., PNZ, d. o. o. 

Občina Jesenice je v letu 
2016 prejela evropska kohe-
zijska sredstva na razpisu 
Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor za pridobitev nepo-
vratnih sredstev za sofinanci-
ranje priprave celostne pro-
metne strategije (CPS) v slo-
venskih občinah. Od maja 
2016 pa vse do danes je obči-
na v namen izdelave strateš-
kega dokumenta za trajnost-
no mobilnost skupaj z izdelo-
valci izvedla devet sklopov 
aktivnosti, združenih v tri 
faze, ki jim v zadnji, četrti 
fazi sledita še izvajanje strate-
gije in učenje iz izkušenj.

Bistvo strateškega dokumen-
ta, ki v ospredje postavlja cil-
je in ukrepe za razvoj trajno-
stne mobilnosti v občini s 
poudarkom na človeku in 
okolju prijaznimi načini 
potovanja (pešačenje, kole-
sarjenje, javni potniški pro-
met), je v samem pristopu. 
Za zagotovitev pogojev 
uspešnosti izvajanja dejav-
nosti je bilo v začetku prip-
rave strateškega dokumenta 
spomladi 2016 izvedenih 

več usklajevalnih sestankov, 
ogledov stanja na terenu in 
samoocena, opredelitev 
časovnega načrta, območja, 
odgovornosti, koordinacije 
in pristopa ter načrt vključe-
vanja in obveščanja javnosti. 
Dobra priprava je omogočila 
nadaljnjo izdelavo analize 
obstoječega stanja, oblikova-
nje vizije, nabora predlogov 
in strokovno utemeljenih 
rešitev ter pripravo akcijske-
ga načrta. 

Ena ključnih posebnosti pro-
cesa izdelave dokumenta, ki 
ponuja dolgoročno in strateš-
ko vizijo zagotavljanja mobil-
nosti, je, kot rečeno, vključe-
vanje splošne in strokovne 
javnosti, saj le na podlagi 
razumevanja in opredelitve 
prometnih razmer, izzivov in 
problematike lahko pripravi-
mo predloge in rešitve za raz-
voj vseh vrst prometa.
V namen pridobivanja 
mnenj občanov smo izvedli 
kar štiri javne razprave, več 
delavnic, dve anketni razis-
kavi, trideset intervjujev in 
nagradno žrebanje za sode-
lujoče v anketi. 
Organizirali smo tudi zak-
ljučno prireditev na pros-
tem, ki je potekala 18. marca 
2017 v okviru Jožefovega 
sejma na Stari Savi in se je 
zaključila v duhu spodbuja-
nja in ozaveščanja o pome-
nu spodbujanja trajnostne 
mobilnosti že v otroštvu.
CPS smo prebivalcem obči-
ne predstavili v informativni 
zloženki, vizijo prometne 
ureditve v občini pa so si 
lahko ogledali na decembrs-
ki razstavi.
Za doseganje javnega kon-
senza pred sprejetjem CPS 
za občino Jesenice je bil pre-
dlog CPS s pozivom obča-
nom za podajo mnenj na 
voljo na spletni strani Obči-
ne Jesenice, Občinski svet 
pa ga je v dveh obravnavah 

(prva obravnava je bila v 
mesecu aprilu 2017) potrdil 
18. maja 2017.
Zahvaljujoč sodelovanju 
občanov in strokovnjakov bo 
skupno petintrideset ukre-
pov oziroma njihova izved-
ba v nadaljnjih letih pripo-
mogla k dolgoročnemu raz-
voju prometa. V prihodnje 
je z njimi predvidena večja 
mobilnost prebivalstva, 
zmanjšanje ekonomskih in 
socialnih razlik, zmanjšanje 
negativnih učinkov prometa 
na okolje ter zagotovitev več-
je varnosti in novih delovnih 

mest. Kazalec kakovosti živ-
ljenja v občini oziroma mes-
tu danes ni več stopnja 
motorizacije (število avto-
mobilov na 1000 prebival-
cev), ampak razvoj trajnost-
ne urbane mobilnosti – v 
ospredju je človek, in ne 
avtomobil.
Pet ključnih področij ukrepa-
nja oziroma tako imenovane 
prometne stebre, ki so traj-
nostno načrtovanje, hoja, 
kolesarjenje, javni potniški 
promet in motorni promet, 
pa bomo podrobneje pred-
stavili v naslednji številki. 

Zaključek projekta izdelave 
Celostne prometne strategije 

Izvedli so štiri javne razprave, več delavnic, dve anketni raziskavi, trideset intervjujev in 
nagradno žrebanje za sodelujoče v anketi. 

Bistvo razvoja trajnostne urbane mobilnosti: v ospredju je 
človek, ne avtomobil.

»Jesenice so sonaravna in ekonomsko uspešna 
občina, ki zagotavlja visoko kakovost življenja in 
je ljudem prijazna. Je dobro povezana z 
okoliškimi naselji, ima urejene varne 
povezovalne kolesarske in pešpoti, ki skupaj z 
učinkovitimi JPP-povezavami (avtobusnimi in 
železniškimi) predstavlja pomembno razvojno 
obmejno vozlišče SZ Slovenije. S spodbujanjem 
trajnostnih oblik mobilnosti ohranjajo naravo in 
pospešujejo razvoj mestnega centra. Je 
turistično vozlišče regije, osrednja izhodiščna 
točka, ki učinkovito sodeluje in povezuje 
sosednje občine.«



Krajevna skupnost

5Jeseniške novice, petek, 9. junija 2017

Andraž Sodja

Kot je običaj že kar 53 let, se 
v maju v Planini pod Golico 
poklonijo milijonom narcis 
– ključavnic, ki se razcvetijo 
na tamkajšnjih travnikih, s 
prireditvijo Praznik narcis. 
Tam že 53 let tudi izbirajo 
najlepšo med narcisami 
miss narcis, kar je le dva-
najst let manj od svetovno 
priznanega izbora za miss 
Universe, ki so jo začeli izbi-
rati leta 1952, miss narcis pa 
leta 1964.
Tako je bilo seveda tudi le-
tos, kljub nekoliko slabše-
mu vremenu, ki pa ni po-
kvarilo izvrstnega vzdušja 
na prireditvenem prostoru. 
Organizator dogodka Turi-
stično društvo Golica je pri-
pravil pester zabavni pro-
gram, v sodelovanju z Zavo-
dom za šport Jesenice pa 
tudi športni program – 6 ur 
Španovega vrha. Teklo je 11 

tekačic in 21 tekačev, ki so v 
šestih urah skupaj vrh osvo-
jili 148-krat, kar pomeni, da 
so tekači skupaj premagali 

približno 56300 višinskih 
metrov. Absolutni zmagova-
lec je postal Klemen Zupan, 
ki je v šestih urah na vrh pri-

šel kar 10-krat. Med ženska-
mi sta Španov vrh po se-
demkrat osvojili Tanja Rode 
in Matejka Prešeren. Najsta-
rejši udeleženec letos je bil 
Hasan Felić, letnik 1957, ki 
je na vrh v šestih urah prišel 
štirikrat. 
Za najmlajše so poskrbeli z 
nastopom čarovnika Tonija, 
za ostalo publiko pa s skupi-
nama Daniels band in An-
samblom Svetlin, ki so za 
zabavo skrbeli do poznih ve-
černih ur. Tradicionalno pa 
so se za lento borile najlepše 
in najspretnejše med narci-
sami. Poleg glasov obiskoval-
cev je za ta laskavi naslov z 
eno najdaljših tradicij treba 
pokazati tudi nekaj spretno-
sti v obliki najrazličnejših 
preizkusov, ki jih pripravijo 
organizatorji. Letos je bila to 
šaljiva predstavitev kandi-
datk z žrebanjem listkov z 
domačimi besedami, ki so 
jih morale vkomponirati v 
svojo predstavitev, predstavi-
tev na odru, sestavljanje se-
stavljanke z motivom narcise 
in pa uspešna samopromoci-
ja med obiskovalci in prido-
bivanje glasov. Največ glasov 
je uspelo zbrati domačinki, 
21-letni Nini Smolej, ki je 
tako postala že 53. miss nar-
cis. Kot je po podelitvi lente 
povedala Nina, je zelo vesela, 
da so ji obiskovalci namenili 
največ glasov: »Zelo sem ve-
sela, kljub temu, da ni bilo 
veliko protikandidatk. Bilo je 
zabavno, super pa je tudi 
zato, ker sem domačinka, 
poznam tradicijo te priredi-
tve in mi ta naziv pomeni še 
večjo nagrado.«

Miss narcis je Nina
Lenta miss narcis se iz Novega mesta vrača nazaj v Planino pod Golico, saj je triinpetdeseta miss 
narcis postala 21-letna domačinka Nina Smolej.

Miss Narcis 2017 Nina Smolej iz Planine pod Golico

Osvajalci Španovega vrha

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne 
in fizične osebe, društva, zavode in druge organiza-
cije, da predložijo program novoletnih prireditev 
za popestritev kulturnega, tradicionalnega, pra-
znično zabavnega dogajanja v občini Jesenice, s 
poudarkom na zabavnem in kulturnem programu.

Namen javnega povabila:
•  organizacija, izvedba in promocija novoletnih 

prireditev s prazničnim programom,
•  uvrstitev dogodkov v praznični koledar prire-

ditev

Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime, sedež 
in status ter priloži podatke, na podlagi katerih bo 
mogoče odločiti o vlogi:
•  opis programa,
•  kraj in čas izvedbe programa,
•    predračunska vrednost izvedbe programa,
•  predstavitev organizacijske strukture in ostalih 

zahtev za izvedbo prireditev,
•  seznam potrebne opreme, pripomočkov in 

druge morebitne opreme, ki je potrebna za  
izvedbo in organizacijo prireditev.

Obvezne sestavine programa – Novoletne pri-
reditve v občini Jesenice:
Organizacija in izvedba sejemskega dela prire-
ditev najmanj v času od 29. 12. 2017 do vključ-
no 31. 12. 2017 (najmanj 3 dni) s težiščem pri-
reditev v času med 17. in 20. uro, dne 31. 12. 
2017 lahko tudi dlje. 
Lokacija postavitve stojnic: Trg Toneta Čufarja 
s promenado do uvoza v podvoz/podhod Pod-
mežakla 

Organizator lahko najame 18 stojnic pri Zavodu za 
šport Jesenice. Organizator je dolžan zagotoviti 
najmanj 5 stojnic brezplačno različnim društvom 
in različnim neprofitnim organizacijam in zavo-
dom, ki imajo sedež v občini Jesenice. V primeru, 
da organizator najame opremo pri Zavodu za 
šport Jesenice, mu le-ta za najeto opremo ne bo 
zaračunal najemnine, temveč samo manipulativ-
ne stroške, kot so npr. prevoz opreme, postavlja-
nje in pospravljanje opreme. 

Seznam opreme: http://www.zsport-jesenice.si/
dox/zsj-cenik-kor1-20170331.pdf

Za vsak posamezni sejemski dan se mora izvesti 
zabavni ali/in kulturni program z različnimi izva-
jalci za različne ciljne skupine (otroci, mladi, sta-
rejši …). 
Organizator povabi k sodelovanju oziroma za po-
pestritev programa tudi druge lokalne akterje, ki 
bodo s svojo ponudbo pripomogli k bolj pestre-
mu in zabavnemu vzdušju v času sejemskega dela 
prireditev.
Na otvoritveni dan, ki je lahko najkasneje 29. 12. 
2017, organizator obvezno vključi sprevod otrok 
in športnikov z lučkami od Trga Toneta Čufarja do 
uvoza v podhod/podvoz Podmežakla z vrnitvijo 
do Trga Toneta Čufarja.

Organizacija in izvedba silvestrovanja 31. 12. 
2017 od 22. ure do 1. 1. 2018 do 2. ure. 
Lokacija prireditve: Trg Toneta Čufarja 
Silvestrovanje mora biti organizirano z živo glas-
bo. Organizator mora zagotoviti tudi gostinsko 
ponudbo, ki najmanj vključuje brezalkoholne in 
alkoholne pijače.

Organizator vseh prireditev je izbrani izvajalec, ki 
poskrbi za vse prijave in soglasja na ustrezne insti-
tucije (npr. Policija, Upravna enota, ipd.). Zagoto-
vljeno mora biti varovanje vseh prireditev, zdra-
vstvena oskrba idr. Za silvestrovanje mora poskr-
beti tudi za toaletne prostore. 
Pri promocijskih aktivnostih se uporablja grb Ob-
čine Jesenice. Izvajalec mora sodelovati s TIC Jese-
nice na področju promocije.  

Upoštevani bodo zlasti naslednji prednostni kri-
teriji:

•  kakovostne in inovativne prireditve,
•  tradicionalni elementi v prireditvenem  

programu,
•  zabavni program, namenjen večjemu številu 

udeležencev,
•  prireditve za otroke,
•  demonstracijski prikazi, sprevodi ipd.

Prijavljene novoletne prireditve morajo biti izve-
dene najmanj v času od 29. 12. 2017 do 1. 1. 2018. 
Občina Jesenice bo za organizacijo in izvedbo no-
voletnih prireditev namenila organizatorju za sofi-
nanciranje 12.500,00 evrov bruto. Obravnavane 
bodo le tiste ponudbe, ki bodo vključevale naj-
manj obvezne sestavine, ki so navedene v točki 3 
tega javnega povabila. 

Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pri-
pisom "Ne odpiraj – javno povabilo št. 039-
1/2017" lahko vložite osebno v sprejemni pisarni 
Občine Jesenice ali pošljete priporočeno po pošti 
najkasneje do 21. 6. 2017 na naslov: Občina Je-
senice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Javno povabilo in obrazec prijave lahko dobite na 
spletni strani: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna 
naročila, razpisi in objave«. 

Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 04 5863 
178, ga. Nena Koljanin, e-pošta: info@turizem.je-
senice.si ali na tel. št. 04 5869 231, ga. Alenka Ju-
stin, e-pošta: alenka.justin@jesenice.si.

Jesenice, 2. 6. 2017

  Župan 
  Tomaž Tom Mencinger

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

TIC JESENICE
Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
T: 04 586 31 78
info@turizem.jesenice.si
http://www.turizem.jesenice.si

JAVNO POVABILO
za organizacijo in izvedbo novoletnih prireditev v občini Jesenice

Urša Peternel

Na Pristavi so potekale tradi-
cionalne igre krajevnih sku-
pnosti, ki so se jih udeležili 
člani svetov krajevnih sku-
pnosti in njihovi sodelavci 
ter predstavniki Občine Je-
senice. Skupaj se je zbralo 
32 udeležencev iger, ki jih je 
letos organizirala KS Slo-
venski Javornik-Koroška 
Bela. Zbrane sta pozdravila 
predsednica sveta KS Slo-
venski Javornik-Koroška 
Bela Maja Otovič in župan 
občine Jesenice Tomaž Tom 

Mencinger. Svetnik Cveto 
Erman je v uvodu predstavil 
igro Križemkražem, v nada-
ljevanju pa so se udeleženci 
pomerili v metu na koš, zbi-
janju pločevink, prstometu, 
obročih, čisto na koncu pa 
še v vlečenju vrvi med ekipa-
ma »župana« in »krajevnih 
skupnosti«. Zmagala je eki-
pa krajevnih skupnosti. Po 
malici je bila razglasitev re-
zultatov ter predaja preho-
dnega pokala Krajevni sku-
pnosti Sava, ki bo v nasle-
dnjem letu zadolžena za or-
ganizacijo iger.

Igre krajevnih skupnosti

Udeleženci iger na Pristavi

KRAJEVNA SKUPNOST PLAVŽ

VABI 
vse krajane na prireditev v počastitev  

krajevnega praznika, ki bo  

v PETEK, 30. junija 2017, ob 18. uri
v Spominskem parku na Plavžu.

Ob tej priložnosti bomo podelili priznanja 
zaslužnim krajanom. 

Izveden bo tudi kratek kulturni program v sodelovanju 
s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska Gora.  

V PRIMERU DEŽJA PRIREDITEV ODPADE.
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Urša Peternel

V Kolpernu na Jesenicah je 
do 16. junija na ogled razsta-
va z naslovom Ko ideja pos-
tane lastnina: Peter Florjan-
čič in intelektualna lastnina. 
Na njej je predstavljeno živ-
ljenje in delo legendarnega 
98-letnega inovatorja Petra 
Florjančiča z Bleda, ki je v 
življenju patentiral kar štiri-
sto izdelkov, od tega jih je 43 
prišlo do faze proizvodnje. 
Njegovi najbolj znani izumi 
so bili ročne polavtomatske 
statve, steklenička za parfu-
me z razpršilom in plastični 
okvirček za diapozitive. Sku-
paj s številnimi drugimi so 
na ogled na gostujoči razsta-
vi, odprtja katere se je udele-
žil tudi Peter Florjančič, še 
vedno duhovit sogovornik, 
ki je v pogovoru z vodjo pro-
jekta Ireno Marušič govoril o 
svojem pestrem življenju, v 
katerem je nanizal osemde-
set let delovne dobe, sedem 
desetletij je bil oženjen z isto 
ženo, imel je pet državljan-
stev in sedem hiš po Evropi, 
kot je dejal sam. Zaslužil je 
milijone, a nekajkrat tudi 

vse izgubil, kajti, kot je dejal, 
"denar ni nič vreden, če ga 
ne zapraviš". V življenju je 
imel tudi veliko sreče, je pri-
znal, saj se je družil z bogati-
mi ljudmi, kronanimi glava-
mi in slavnimi igralci in 
umetniki, četudi je bil sam 
po poklicu tekstilni tehnik. 

"Vsi ste izumitelji! Vse je 
lahko izum. A ideja ni 
dovolj, morate poiskati trg 
za svoj izum!" je položil na 
srce mladim obiskovalcem 
razstave, dijakom Gimnazije 
Jesenice in Srednje šole 
Jesenice. O tem, kaj sploh je 
patent, model, znamka, pa je 

na odprtju razstave govoril 
direktor Urada za intelektu-
alno lastnino dr. Vojko 
Toman.
Razstavo so pripravili v Teh-
niškem muzeju Slovenije v 
Bistri v sodelovanju z Ura-
dom RS za intelektualno 
lastnino. 

Legendarni inovator 
in njegovi izumi
V Kolpernu je na ogled razstava Ko ideja postane lastnina, na kateri je predstavljeno življenje in delo 
legendarnega inovatorja Petra Florjančiča z Bleda.

Peter Florjančič na odprtju razstave v jeseniškem Kolpernu / Foto: Gorazd Kavčič

Tjaša Sterle Polak

Komu bi bilo mar, če se 
Sonce razpoči že danes? 
Bogovom – rahlo gluhim za 
težave ljudi in naveličanim 
vsega – zagotovo ne. Lju-
dem pa morda, če bodo lah-
ko pozabili na vojne, žalost-
ne zgodbe, strah, svoj večni 
prav in če se bodo lahko lju-
bili v temi. Mladinska gleda-
liška skupina Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice je v 
dveh večerih – v petek, 26. 
maja, in nedeljo, 28. maja – 
uprizoritve predstave Člo-
vek v2.1 v lastni produkciji 
obakrat spravila dvorano na 
noge.
Gibalna predstava mladih 
igralcev je bila tako preprič-
ljiva, da marsikdo v dvorani 
ni verjel, da so koreografijo 
pod režisersko taktirko Vida 
Klemenca sestavili sami. 
Dovršena igra Zale Konda, 
Mance Golja, Sare Ravnik, 
Mance Bertoncelj, Mance 
Ropret, Philipa Sodje, Gaš-

perja Stojca, Gašperja Poga-
čnika in Aljaža Poharja je 
razburila domišljijo, sproži-
la čustva, šokirala in zabava-
la. Vsekakor pa je bila 
»burj-khalifalna« nadgrad-
nja miniaturke Človek v 
kolesju sistema v1.1.
»Poigrajmo se z mislijo, da 
vsaka solza, ki se bo odlepila 
z vaših lic na tla dvorane, in 
vsak smeh, ki bo slišen na 
odru, ostane. Da ostanejo 
vsi plesni koraki na odru in 
vsak zvočni val monologa v 

ozračju dvorane. Poigrajmo 
se s to mislijo, četudi z igro 
in čutenjem življenje v res-
nici ne ostane večno. Ker 
mogoče pa za trenutek v 
večnosti življenje nastane 
...« je vrhunsko predstavo 
mladinske gledališke pred-
stave opisal Gašper Stojc.
Režiser Vid Klemenc, ki je z 
izredno predanimi mladimi 
igralci predstavo pripravljal 
dva meseca, je bil po premi-
eri vidno ganjen in noro 
ponosen. »Navdušuje me 

nivo, na katerem z izredno 
povezano ekipo mladih 
igralcev lahko delam. Če bi 
imeli vajo enkrat ali dvakrat 
na dan, sem prepričan, da 
gledalci ne bi opazili razlike 
med njimi in profesionalni-
mi igralci,« je poudaril. »So 
izredno pogumni, drzni in 
neprestano delajo na sebi. 
Igri so predani, četudi redno 
obiskujejo šolo, hodijo v slu-
žbo ali pa jih doma čaka 
učenje za maturitetni izpit,« 
je zaključil.

Razburili domišljijo, sprožili 
čustva, šokirali in zabavali
Predstava Človek v2.1 v režiji Vida Klemenca in izvedbi mladinske gledališke skupine je bila deležna 
stoječih ovacij.

Urša Peternel

V sklopu glasbenega abon-
maja ob 70-letnici Glasbene 
šole Jesenice sta na oder 
dvorane Lorenz tokrat stopi-
la pozavnist Domen Jeraša 
in tolkalistka Neža Jeraša. 
Oče in hči sta navdušila z 
avtorskimi skladbami Dom-
na Jeraše, ki je diplomiral na 
ljubljanski akademiji za 
glasbo in zaključil tudi podi-
plomski študij, že več kot 
dve desetletji pa dela kot 
prvi pozavnist v Slovenski 
filharmoniji. Poučeval je 

pozavno na Glasbeni šoli 
Jesenice, kjer je vodil tudi 
mladinski pihalni orkester 
in big band. Je vodja kvinte-
ta z imenom Domen Jeraša, 
s katerim izvaja vse zvrsti 
glasbe, predvsem pa džez. 
Dolga leta je bil dirigent 
Pihalnega orkestra Jeseni-
ce-Kranjska Gora. Njegova 
hči Neža pa je glasbeno pot 
začela na jeseniški glasbeni 
šoli, zaključila nižjo glasbe-
no šolo iz harmonike in tol-
kal, predlani pa diplomirala 
iz muzikologije na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani.

Koncert očeta in 
hčerke
Abonmajski koncert sta pripravila Domen Jeraša 
s pozavno in njegova hči Neža s tolkali.

Neža in Domen Jeraša / Foto: Sašo Valjavec

Članice krožka ročnih del Farnega kulturnega društva Koro-
ška Bela so zaključile s tečajem klekljanja in svoje izdelke 
postavile na ogled javnosti. Voditeljica tečaja, mentorica in 
motor krožka Katrca Horvat je povedala: »Ustvarile smo 
raznovrstne klekljane izdelke, od uhanov, zapestnic, ogrlic 
in okraskov, ki se dajo na novoletno jelko, pa do prtov, slik, 
vitražev, svečnika …  Uporabljene so niti različnih barv in 
različnih materialov, čeprav so po mnenju večine najlepši 
izdelki iz bele niti. Tako pri klekljanju kot tudi pri ročnem 
vezenju ne gre brez potrpežljivosti, saj je prelaganje niti po 
točno določenem vzorcu počasno delo. Toda s časom se 
človek 'izmojstri', da ve, kako gre vzorec in kako teče nit, 
hkrati ima občutek, koliko je treba nit zategniti. Čipka mora 
biti taka, da stoji čvrsto, in ne ohlapno, ko jo vzamemo z 
blazine. Za izdelovanje čipke je potrebno znanje, da se 
obvlada tehnika, in hkrati občutek. Vse to pa prinese vaja.« 
Razstava je bila na ogled od 27. maja do 4. junija v Kultur-
nem hramu na Koroški Beli, so sporočili iz društva.

Razstava izdelkov s tečaja klekljanja
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Evropski dan parkov, ki ga obeležujemo 24. maja, so na 
Jesenicah obeležili s slikarsko delavnico v Zoisovem parku. 
Organizator je bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v 
sklopu projekta Europe Direct Gorenjska. Mentorica Roma-
na Žitko je udeležence usmerjala v tehniki slikanja z akrilni-
mi barvami, motive pa so našli kar v čudoviti okolici Zoiso-
vega parka.

Slikarska delavnica v Zoisovem parku
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Kdaj in zakaj košarka?
"S košarko sem se prvič sre-
čal, ko sem hodil še v vrtec. V 
začetku je bila zgolj zabava. 
Bolj resno se je začelo v 
osnovni šoli. Oče Primož, 
sam nekdanji košarkar, me je 
usmeril v ta šport. Peljal me 
je na prvi pravi trening in ta-
koj sem izrazil željo, da osta-
nem. V košarki sem pribli-
žno deset let in res uživam."

Letos si prvič zaigral v član-
ski ekipi. Se pozna starostna 
razlika?
"Razlika se pozna, vendar 
sem vesel, da so me v ekipo 
lepo sprejeli. Lahko rečem, 
da sem skozi celotno sezono 
pridobival izkušnje. Starejši 
igralci so mi obilno pomaga-
li s koristnimi nasveti. Zave-
dam pa se, da v športu ni 
starih in mladih, ampak do-
bri in slabi."

Kljub svoji mladosti na igri-
šču deluješ izredno samoza-
vestno.
"Zavedam se, da trdo in do-
bro treniram. Zaupam v ti-
sto, kar delam, in pri tem 
vztrajam. Z dobrim delom 
na treningih pa je moja sa-
mozavest na igrišču večja."

Nase si opozoril na močnem 
turnirju U14 v Slovenj Grad-
cu, kjer so sodelovale repre-
zentance Španije, Hrvaške, 
Črne Gore, Makedonije, 
Poljske, Madžarske. Bil si 
izbran v prvo peterko in bil 
obenem še prvi strelec tur-
nirja. Kako se spominjaš 
tega turnirja?

"Imel sem priložnost spo-
znati vrstnike, konkurenco 
iz drugih držav. Ustvaril 
sem si neko sliko in videl, 
kje sem s svojim znanjem. 
V tekmi z močnimi naspro-
tniki sem bil sproščen in 
zato sem lahko pokazal ti-
sto, kar znam."

Je bil ta turnir »krivec« za 
povabilo iz Španije?
"Po koncu sezone sem imel 
ponudbe klubov iz Slovenije 
in tujine. Najbolj zanimive pa 
so prišle iz Španije. Obiski 
klubov iz Španije so bile 
zame dobrodošle izkušnje. 
Dobil sem potrditev, da dobro 
delam, in se pravilno košar-
karsko razvijam. Bil sem v 
Barceloni in njihovi sloviti La 
Masii, kjer sem spoznal način 
dela in način življenja v tako 
velikem klubu. Za razliko od 

nas oni dajejo večji poudarek 
individualnemu delu. Z Bar-
celono sem bil na turnirju v 
Madridu in v finalu odigral 
tekmo proti Realu. Res nepo-
zaben dogodek. Poleg Barce-
lone sem bil še v Juventusu, s 
katerim sem bil na turnirju v 
Zaragozi. Zanimanje so po-
kazali še drugi klubi."

Na koncu se nisi odločil za 
Španijo. Prestopil si k Unio-
nu Olimpiji. Če zdaj pote-
gneš črto, je bila to pravilna 
odločitev?
"S španskimi klubi se nismo 
dogovorili za sodelovanje, saj 
je bila njihova želja sodelova-
nja za kratek čas. Ni mi žal, 
da sem se odločil za Union 
Olimpijo in s tem ostal v Slo-
veniji. Težko verjamem, da 
bi dobil toliko priložnosti za 
dokazovanje, kot sem jih do-

bil pri Unionu Olimpiji in 
jeseniški članski ekipi." 

Kakšno sezono si imel v 
Unionu Olimpiji?
"S selekcijo U17 smo postali 
državni prvaki, s selekcijo 
U19 pa je bila sezona name-
njena učenju in nabiranju 
izkušenj. Igral sem za drugo 
klubsko ekipo. Kljub mlado-
sti smo bili zelo blizu uvrsti-
tve na zaključni mladinski 
turnir." 

Vrniva se na selekcijo U17. 
Je bil to tvoj prvi košarkarski 
naslov državnega prvaka?
"To je bil moj prvi naslov in 
res poseben občutek, ki ga 
bom težko pozabil. Na za-
ključni turnir smo prišli kot 
favoriti. Prvič sem bil v taki 
vlogi in prisotno je bilo kar 
nekaj treme. Po prvi tekmi pa 
treme ni bilo več."

Bil si še državni prvak v igri 
na en koš tri na tri.
"Predlani smo se s prijatelji 
iz drugih klubov dogovorili, 
da bomo v času poletnih po-
čitnic igrali ulično košarko 
tri na tri. Prijavili smo se na 
državno prvenstvo. Nova iz-
kušnja, a v povsem drugač-
nih okoliščinah kot v običaj-
ni košarki. Vesel sem bil tega 
uspeha."

Igraš na Jesenicah, v Lju-
bljani, kjer tudi hodiš v šolo. 
Je vse to težko usklajevati?
"V Ljubljani obiskujem eko-
nomsko šolo, športni odde-
lek. V šoli mi omogočijo, da 
tudi zjutraj lahko opravim 
trening. S pravim odnosom 
se da vse lepo uskladiti."

V košarki že od vrtca
Šestnajstletni Žiga Samar z Jesenic je član Košarkarskega kluba ENOS Jesenice. V letošnji sezoni je 
igral za člansko jeseniško ekipo in selekciji U17 in U19 Uniona Olimpije.

Žiga Samar

Matjaž Klemenc

Toplo vreme nas opozarja, da 
pomlad izgublja borbo s po-
letjem. Konec pomladi–zače-
tek poletja je obdobje, ko se 
športne in rekreacijske ekipe 
počasi odpravljajo na zaslu-
žen počitek. V Zavodu za 
šport Jesenice želijo to obdo-
bje čim koristneje izkoristiti. 
Pripravili so številne dogod-
ke, na katerih se lahko vsak 
preizkusi ali pa jih spremlja 
kot gledalec. Dogodek se je 
začel z olimpijskim tekom 
otrok iz vrtcev na športnih 
igriščih pri osnovnih šolah 
Tone Čufar, Prežihov Voranc 
in na Blejski Dobravi. Vsi 
mladi tekači, ki so pritekli v 
cilj, so bili zmagovalci. Tradi-
cionalno se je odvijal Cooper-
jev test. Pri fantih je najhitre-
je s progo dolžine 2400 m 
opravil Esmir Jusič (8 minut, 

37 sekund), pri dekletih pa 
Tjaša Žnidar (10 minut, 5 se-
kund). V košarkarskem tur-
nirju osnovnih šol je zmagala 
Osnovna šola Prežihov Vo-
ranc pred Osnovno šolo Pre-
žihov Voranc, Koroško Belo 
in Žirovnico. Vrhunec je bilo 
petkovo popoldne 26. maja, 
ko so se predstavila številna 
športna društva iz občine Je-
senice: Odbojkarski klub 
Mladi Jesenice, Košarkarski 
klub Jesenice, Ženski košar-
karski klub Kranjska Gora - 
Jesenice, Hokejsko društvo 
Mladi Jesenice, Curling klub 
Jesenice, Sankaški klub Jese-
nice, Nogometni klub Jeseni-
ce, Karate klub Huda mravlji-
ca, Akrobatska skupina TVD 
Partizan Jesenice, Športno-
plezalni odsek Jesenice, Na-
miznoteniški klub Jesenice, 
Plesni studio Mojca Svetina, 
Zdravstveni dom Jesenice, 

Tekaška skupina Jesenice, 
Hokejsko drsalno društvo Je-
senice. Za rezultat so se me-
rili nogometaši v malem no-
gometu in namiznoteniški 
igralci. Na nogometnem tur-
nirju je nastopilo deset ekip. 
Zmage se je veselila ekipa 
The Club, ki je bila v finalu 
boljša od ekipe Fasaderstvo 
Kumalič. Tretja je bila ekipa 
United boys Elan. Na nami-
znoteniškem turnirju je na-
stopilo osem odraslih in pet 
otrok. Pri starejših je zmagal 
Marjan Šavs, drugi je bil 
Slavko Plahuta, tretji pa Ja-
nez Bohinc. Pri otrocih je bil 
prvi Nejc Plahuta, drugi je bil 
Amel Bilajbegovič, tretji pa 
Denis Pašagič. »Dnevi športa 
so namenjeni vsem rekrea-
tivcem, ki si želijo nekaj giba-
nja. To je tradicionalni dogo-
dek, ko se od konca maja do 
sredine junija razvrstijo raz-

lični športni dogodki. Pridru-
ži se lahko vsak, kasneje v 
obliki treningov in posamič-
ne vadbe. Cilj je, da občanom 
pokažemo, katere športe 
imamo na Jesenicah,« je na 
najbolj bogat dan športnih 
aktivnosti svoje mnenje po-
dal predstavnik Zavoda za 
šport Primož Samar. Sledila 
je tradicionalna dobrodelna 
prireditev Jesenice tečejo. V 
turnirju kegljanja na asfaltu 
se je zmage veselil Branko 
Bakič, druga je bila Francka 
Jelševar, tretji pa Drago Ger-
šak. Sledil je plesni večer z 
Mojco v Gledališču Tone Ču-
far. Ko boste brali te vrstice, 
bo pod streho Svetovni dan 
teka in Olimpijski otroški vr-
tec na Koroški Beli. Za za-
ključek pestrega dogajanja je 
17. junija na sporedu Dan je-
seniške košarke v Športnem 
parku Podmežakla.

Dnevi, napolnjeni s športom 
Dnevi športa so postali tradicija na Jesenicah. Mirno lahko rečemo, da se je dogodek "prijel".

Matjaž Klemenc

Vodstvo HDD SIJ Acroni Jese-
nice je v svoji izjavi za javnost 
povedalo, da prekinja sodelo-
vanje s projektno skupino in 
da je odločitev dokončna. Ra-
zlog, zakaj sodelovanja ni več, 
so bili različni pogledi, pred-
vsem na delovanje in nadaljnji 
razvoj kluba.
Članska hokejska ekipa Jese-
nic je sezono 2016/2017 za-
ključila odlično, z naslovom 
državnega prvaka in s tretjim 
mestom v novoustanovljeni 
Alpski ligi. S trdim delom je 
klub postal stabilen in uživa 
zaupanje igralcev, vodstva, na-
vijačev in sponzorjev. V začet-
ku pretekle sezone so resno 
pokazali, da so v ligi AHL kon-
kurenčni za vrh, in začelo se je 
razmišljanje o vrnitvi v ligo 
EBEL. S tem ciljem je bila 
ustanovljena projektna skupi-
na, v kateri so sodelovali tudi 
trije člani upravnega odbora 
HDD SIJ Acroni Jesenice. Da 
bi bil cilj dosežen, so želeli vse 

kategorije spraviti pod isto 
streho, pripraviti člansko eki-
po za ligo EBEL in zagotoviti 
dodatna finančna sredstva za 
tekočo sezono. Žal ciljev niso 
dosegli, s projektno skupino 
so se razšli, a so v klubu vsem 
članom projektne skupine 
hvaležni za njihov prispevek k 
razvoju jeseniškega in sloven-
skega hokeja. 
V izjavi za javnost, pod katero 
so se podpisali člani projektne 
skupine Mitja Bervar, Tilen 
Zugwitz, Tomaž Razingar, 
Stevo Ščavničar, Danilo Svrzi-
kapa, Sergej Murnik, Marko 
Klofutar, Robert Celestina in 
Miloš Ažman, pa je zapisano, 
da je bila projektna skupina s 
HDD Jesenice dogovorjena 
glede reorganizacije kluba na 
novih temeljih, spremembe 
naj bi izpeljali po koncu sezo-
ne na občnem zboru, a se to ni 
zgodilo. Kot so zapisali, "sta 
prevladala kratkovidnost in 
strah posameznikov pred iz-
gubo določenih položajev in 
ugodnosti".

S projektno skupino  
so se razšli

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

S tekmo v gosteh proti ekipi Visoko so nogometaši SIJ Acro-
ni Jesenice zaključili tekmovanje v 1. Gorenjski ligi. V igri so 
bili za prvo mesto, a žal se jim ni izšlo. Visoko so premaga-
li s 3:0, a to ni bilo dovolj. Tekma Bohinj : Žiri se je po željah 
Jeseničanov odvijala do 85. minute, ko je gostiteljem uspelo 
izid izenačiti in s tem ujeti in prehiteti Jesenice na prvem 
mestu. Obe ekipi imata 49 točk, v medsebojnih dvobojih pa 
so Bohinjci dvakrat slavili, Jeseničani pa le enkrat. Jeseničani 
so prvo mesto zapravili v rednem delu, ko so proti ekipam, 
ki so v nadaljevanju igrale v ligi od sedmega do štirinajstega 
mesta, izgubili sedem točk (Zarica B 2:2, Britof 3:3, Škofja 
Loka 1:2). V triindvajsetih tekmah, trinajstih v rednem delu 
in desetih v končnici, so zabeležili petnajst zmag in po štiri 
zmage in poraze. Bohinj gre zanesljivo v 3. Slovensko ligo, 
za Jeseničane pa se za zdaj še ne ve, ali bodo napredovali ali 
ostali v 1. Gorenjski ligi.

Jeseniški nogometaši drugi
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Andraž Sodja

Iz gozdička ob akumulacij-
skem jezeru Moste pod 
Koroško Belo se je od konca 
aprila spet kadilo, po zaslugi 
oglarske kope, ki jo že šesto 
leto zapored pripravljajo čla-
ni kulturnega društva Mož-
nar Koroška Bela. Letos so 
se še posebej potrudili, saj 
so oglarski kopi dodali še 
poskusno peč za taljenje 
železa, kjer jim je uspelo po 
starem iz 30 kilogramov rev-
ne rude, nabrane v Savskih 
jamah nad Jesenicami, pri-
delati okoli štiri kilograme 
surovega železa – volka.
Kot je povedal Črt Laharnar 
iz KD Možnar Koroška 
Bela, so hvaležni lovski dru-
žini, ki jim je odstopila pro-
stor pri Račjem hramu: 

»Prostor je primeren, ker je 
odmaknjen in ne zakadimo 
cele vasi, saj se pri kuhanju 
oglja iz kope vseskozi kadi. 
Za kuhanje oglja smo se 
odločili, da prikažemo in 
ohranimo stare običaje, 
kako so nekoč pridelovali 
oglje za številne plavže na 
Jesenicah.« Kopo so zakuri-
li 26. aprila, kuhanje oglja 
pa zaključili šestega maja. 
Po predvidoma dveh tednih, 
ko se bo kopa ohladila, pa jo 
bodo podrli, pridelano oglje 
pa razdelili med krajane 
Koroške Bele, ki jim za 
namen kuhanja oglja poda-
rijo bukova drva. Letos pa so 
se odločili, da bodo poskusi-
li tudi z eksperimentalno 
oživitvijo taljenja železa v 
peči na veter iz rimskega 
obdobja. 

Kot je povedal Luka Novak, 
je v vaseh pod Karavankami 
bogata tradicija taljenja žele-
za: »Naredili smo posnetek 
rimske vetrne peči, kot so se 
nekoč postavljale tudi pri 
nas. Peč smo sezidali iz istih 
materialov, torej iz kreme-
novega peščenjaka, po 

domače sovtana, iz katerega 
so nekoč zidali peči za praže-
nje rude – roštance. Tudi ilo-
vico, ki je vezivo in tesnilna 
masa, smo nabrali v Planini 
pod Golico, rudo smo nabra-
li skoraj vso v Savskih jamah, 
nekaj na starih haldah, nekaj 
pa smo jo prav izklesali iz 
skale v Tončovih jamah iz 
žile, ki smo jo našli. Rudo 
smo spražili in prebrali, ko 
je peč dosegla temperaturo, 
pa smo peč polnili s plastmi 
oglja in rude. Po nekaj urah 
smo iz peči vzeli volka in ga 
z lesenimi kladivi obtolkli. 
Če bi iz volka hoteli dobiti 
kovno železo, pa bi ga mora-
li še večkrat prekovati.« Iz 
okoli 30 kilogramov železo-
ve rude, siderita in limonita 
z relativno nizko vsebnostjo 
železa jim je uspelo pridelati 
okoli pet kilogramov volka, 
za primerjavo – bližnja 
jeklarna podjetja Acroni na 
Koroški Beli je februarja pre-
talila skoraj 26 tisoč ton 
jekla.

Talili so železo
Kulturno društvo Možnar Koroška Bela, ki skrbi za ohranjanje tradicije na Koroški Beli – od 
prazničnega pokanja z možnarji do oglarstva –, je tudi letos pri akumulacijskem jezeru Moste 
pripravilo oglarsko kopo, poskusno pa tudi peč za taljenje železa.

Na povabilo ZB za vrednote 
NOB Jesenice se je na dan zma-
ge nad nacizmom in fašizmom 
9. maja 2017 organiziralo sreča-
nje z Albinom Pibernikom, da 
predstavi svojo revolucionarno 
pot med drugo svetovno vojno. V 
Srbiji sta se Julka in Albin Piber-
nik skupaj s sinom že 1941. leta 
vključila v partizansko Cankar-
jevo četo in 1. Proletersko briga-
do. Skozi težke bitke z okupator-
jem in kvizlingi je četa pretrpela 
velike izgube, na Igmanskem 
maršu v izredno mrzlem januar-
ju 1942. leta je Julka dobila hude 
ozebline in po amputaciji obeh 
nog v partizanski bolnišnici v 
Foči umrla. Na pogrebu je bil 
tudi maršal Tito, ki ga je žalost 
njenega sina Albina ganila in ga 

Srečanje z Albinom 
Pibernikom

Andraž Sodja

V dvorani Kolpern je v orga-
nizaciji pedagoške fakultete 
v Ljubljani, Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, Tehniškega 
muzeja Slovenije, Društva 
upokojencev Jesenice in 
Društva matematikov, fizi-
kov in astronomov Slovenije 
potekala zaključna prireditev 
letošnjega, trinajstega veriž-
nega eksperimenta.

Sodelovalo je 11 verižnih čle-
nov iz vse Slovenije, podelje-
ne pa so bile tudi nagrade 
občinstva in strokovne 
komisije. Nagrado občinstva 
je prejela Osnovna šola Pre-
žihovega Voranca Jesenice 
za člen Naftni čudež, za kar 
so prejeli orodje in ogled 
Tehniškega muzeja za cel 
razred. Nagrade strokovne 
komisije so prejeli: Osnovna 
šola Toneta Čufarja za člen 

Jeklene tetive, Osnovna šola 
Trbovlje za člen Gori, doli, 
naokoli in Osnovna šola 
Janka Kersnika Brdo za člen 
Lukuški svedri. Kot je ob 
verižnem eksperimentu 
povedal predsednik Društva 
upokojencev Jesenice Boris 
Bregant, je upokojencem pri 
verižnem eksperimentu v 
posebno veselje sodelovanje 
z mladimi, saj vidijo veselje 
za dodatno izobraževanje: 

»Globoko smo prepričani, da 
bo ta dežela uspešna takrat, 
ko bo v njej dovolj uspešnih 
ljudi. Uspešni smo zato, ker 
imamo talent, zato, ker smo 
pridni, najbolj pa takrat, ko 
združimo oboje, in ustvarjal-
ci teh členov so ravno tisti. 
Na Jesenicah nesporno pot-
rebujemo poklicne strokov-
njake, ki bodo vlekli naprej, 
in te je treba navdušiti za tak-
šna znanja. Današnja mladi-
na vse ve, kar ne ve, pa ve, kje 
poiskati, mi, starejši, pa pri 
tem znamo dodati tisti 
kamenček v mozaiku, da 
stvari delujejo.«

Verižni eksperiment

Verižni eksperiment je pognal direktor SIJ Acroni Slavko 
Kanalec.

Nagrado občinstva je prejela Osnovna šola Prežihovega 
Voranca Jesenice za člen Naftni čudež.

Prejeli smo
je vzel za nekaj mesecev med šta-
bno osebje. Oče je postal komisar 
zaščitne čete pri Vrhovnem štabu 
NOVJ do avgusta 1942, ko se je s 
sinom vrnil v Slovenijo v brigado 
Tone Tomšič. Oktobra 1946. leta 
se je 15-letni Albin ml. na Bledu 
srečal z Rankovičem - Lekom, ki 
ga je v Beogradu usmeril za voja-
škega pilota do 1962. leta, ko je 
postal pilot za civilna letala pri 
Adrii. Ob priliki je z letalom 
zakrožil okrog Triglava in nizko 
preletel tovarniške dimnike jese-
niške železarne. Ob vseh tragedi-
jah in zmagah je ostal Albin 
Pibernik ml. pokončen in zave-
den Slovenec, ob vseh izzivih za 
boljše življenje v drugih deželah 
je ostal v domovini in še vedno se 
počuti Jeseničana. Še zlasti, ker 
ima med Jeseničani trajne in 
dobre prijatelje. Kot upokojeni 
pilot od 1982. leta živi z družino 
v Ljubljani. 

Priredil  
dr. Aleksander Klinar

Na Jesenicah je zaživela skupina za samopomoč onkoloških 
bolnikov, v kateri so bivši bolniki, njihovi svojci in podporni-
ki. Prvo srečanje bo v sredo, 14. junija, ob 18. uri v sejni sobi 
v kleti Zdravstvenega doma Jesenice. Dogovorili se bodo o 
delu skupine glede na želje in potrebe članov, je povedala 
Ksenija Noč iz Zdravstvenega vzgojnega centra Jesenice.

Srečanje skupine onkoloških bolnikov

Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Do počitniškega dela v treh korakih
V prejšnji kolumni sem pisala o tem, kako pomembno je, da si 
mladi čimprej začnejo sami pridobivati izkušnje, ki vodijo k samo-
stojnosti. Med današnjimi delodajalci velja vsesplošno prepriča-
nje, da je zelo težko dobiti mlad, perspektiven, predvsem pa potr-
pežljiv in odgovoren kader. Obstaja tudi splošno prepričanje, da 
mladi nimajo delovnih navad in so ravno ali pa predvsem zaradi 
tega težko zaposljivi. Živimo v času instant rešitev. Mladi so zrasli 
ob instant rešitvah. Danes lahko vse, kar si zaželimo, dobimo 
takoj. Gremo na splet, naročimo, dobimo v dnevu, dveh. Tortico? 
Ni problema, zavijemo v slaščičarno, ne čakamo rojstnih dni. Nov 
film? Ne pogledamo kinosporeda, vemo, kje ga lahko dobimo. 
Zmenek? Na telefonu poslajdamo levo ali desno. Vse, karkoli si 
zaželimo, lahko dobimo takoj. Ob tem se ne razvija sladko priča-
kovanje, ki je temelj za urjenje potrpežljivosti.
Počitniško delo je odlična priložnost za spoznavanje procesa 
doseganja želenega cilja v karieri. Dobra primerjava je, da si 
predstavljamo kariero kot goro, kjer vidimo vrh, si ga želimo 
osvojiti, a nam kmalu postane jasno, da nas po vsej verjetno-
sti helikopter ne bo pripeljal do želene pozicije. Treba je vzeti 
pot pod noge, kdaj pohiteti, kdaj pasti, kdaj zaiti s poti. Pot, ki 
jo pregrizemo korak za korakom, pa je nujno potrebna, da 
osvojeni vrh potem tudi cenimo. 
Do počitniškega dela v treh instant korakih:
1. Na spletni strani www.mservis.si izpolnite spletni obrazec 
za včlanitev v Agencijo M servis
(še hitreje je po navodilih iz vizitke spodaj in se počaka, da mi 
pokličemo).
2. Z naše strani si pridobite uporabniško ime in geslo in sami 
pobrskate med pestro izbiro počitniških del
(ali pa se pustite razvajati in počakate, da vas prijazne referen-
tke obvestijo o prostem delu).
3. Z delodajalcem se zmenite za delo, se pisno dogovorite o  
dolžnostih in pravicah in naročite napotnico na 04 20 20 450.
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Urša Peternel

"Na gimnazijska leta imam 
same prijetne spomine! Do-
živeli smo strašno veliko za-
bavnih stvari, imeli smo se 
res lepo," je spomine na gi-

mnazijska leta obudil Tomaž 
Vidmar, eden od nekdanjih 
maturantov Gimnazije Jese-
nice iz generacije, ki je ma-
turirala leta 1967. Ob petde-
setletnici mature so se matu-
ranti, 45 iz vseh treh razre-

dov, zbrali na srečanju na 
svoji nekdanji šoli. Najprej 
jih je sprejela ravnateljica Li-
dija Dornig in jim razkazala 
šolo, ki se je v pol stoletja po-
šteno spremenila, so ugota-
vljali nekdanji dijaki. 

"Srečanja maturantov sem se 
udeležil z velikim veseljem, 
zlasti še, ker je matura zame 
predstavljala tudi konec biva-
nja na Jesenicah. Toliko čudo-
vitih doživetij bi lahko opisal v 
obdobju do mojega devetnaj-

stega leta, ko sem z opravljeno 
maturo postal zrel. Odšel sem 
na študij medicine v Ljublja-
no in izpolnila se mi je velika 
želja iz otroštva – postati ki-
rurg in učitelj na medicinski 
fakulteti. Živ ljenjska pot me je 
tako odpeljala v Ljubljano. Ve-
dno pa sem se rad vračal na 
Jesenice zaradi staršev in se-
stre, rad sem se srečal s sošol-
ci iz gimnazijskih let," je po-
vedal Ciril Triller. Občutki ob 
srečanju ob petdesetletnici 
mature so bili nepopisni. 
"Zlasti fantovski del se je s po-
nosom spomnil dogodkov, ko 
smo v tretjem letniku izzvali 
celo gimnazijo v tekmovanje v 
atletskih disciplinah in zma-
gali. Ta športni duh nam je 
vcepil nepozabni prof. Janez 
Šmitek," je povedal Triller. 
"Osebno sem izredno hvale-
žen vsem našim profesorjem, 
ki so nas naučili, kako se je 
treba učiti, in ki so nam dali 
obilno popotnico znanja," je 
dodal.
Srečanja sta se udeležila tudi 
razrednika Martina Koman in 
Stanko Klinar. Kot je povedal 
Tomaž Vidmar, se njihov ra-
zred, to je 4. c, srečuje redno 
vsakih pet let, zdaj pa so se 
odločili, da se bodo dobivali 
kar vsako leto. Obujanje spo-
minov so potem nekdanji so-
šolci nadaljevali na večerji, 
dva razreda v restavraciji na 
Jesenicah, eden pa na Lan-
covem.

Srečanje maturantov
Na Gimnaziji Jesenice so gostili tri razrede nekdanjih dijakov, ki so maturirali pred petdesetimi leti.

Udeleženci srečanja nekdanjih gimnazijcev, ki so maturirali pred petdesetimi leti. / Foto: Jana Muhar

Krajevna skupnost Hrušica 
je vsako leto v juniju pra-
znično obarvana. Prebivalci 
se spominjajo preboja žele-
zniškega karavanškega pre-
dora pred 112 leti. Dne 16. 
junija bodo od 16. ure na-
prej na igriščih "na placu" 
športna tekmovanja v nogo-
metu, odbojki in balinanju. 
Pred kulturnim domom 
bodo predstavili postopke 
oživljanja z defibrilatorjem, 
ki je nameščen pri vhodu. 
Poleg tega bo v Kulturnem 
domu na  ogled razstava o 
bogati zgodovini delovanja 
Delavsko-prosvetnega dru-
štva Svoboda Ivan Krivec 
Hrušica. Ob 19. uri bo "na 
placu" prireditev s kultur-
nim programom in razgla-
sitev rezultatov tekmovanj. 
18. junija bo tradicionalni 
pohod krajank in krajanov 
na Hruščansko planino.  
Odhod udeležencev bo ob 
8. uri s "placa", ob 11. uri 
bo pri pastirski koči krajša 
slovesnost s kulturnim pro-
gramom, sledilo bo družab-
no srečanje. Dne 27. julija 
bo krajevna borčevska or-
ganizacija skupaj s KS Hru-
šica pri spomeniku na Be-
lem polju  pripravila vsako-
letno spominsko slove-
snost v spomin na ustrelje-
ne talce.  

Praznični junij  
na Hrušici
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Nuška Drašček trio
22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN 
PLESTENJAK
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ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

16. 6. 
30. 6. 

20. 7. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK

VESNA
muzikal
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Z vami že 20 let

Urša Peternel

»S svojo vztrajnostjo in pri-
dnostjo ter ob pomoči profe-
sorjev in staršev ste postali 
maturanti in se danes sim-

bolično poslavljate od sred-
nješolskega izobraževanja,« 
je jeseniške maturante poz-
dravila Lili Tkalec, vodja 
Mladinskega centra Jeseni-
ce, ki je v sodelovanju s Stu-
diem Ritem pripravil že dva-
najsto četvorko jeseniških 

maturantov. Letos je na 
dogodku sodelovalo okrog 
230 maturantov Gimnazije 
Jesenice in Srednje šole 
Jesenice, ki so se najprej 
podali na sprevod po mestu, 
zatem pa na parkirišču pod 
občinsko stavbo odplesali 

zaključni ples – četvorko. 
Naj bodo uspešni na maturi, 
ki jih še čaka, in srečni nas-
ploh v življenju, so jim zaže-
leli ravnateljici Lidija Dor-
nig in Andreja Vehar Jer-
man ter jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger.

Čas za maturante

Na dvanajsti četvorki je zaplesalo okrog 230 maturantov Gimnazije Jesenice in Srednje 
šole Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Dijakinji 4. š Gimnazije 
Jesenice Pia Blažič z Bleda 
in Urša Lešnjak s Hrušice 
sta povedali, da sta 
preživeli štiri krasna 
srednješolska leta, zdaj pa 
sta pripravljeni, da obrneta 
nov list v življenju.

Andraž Sodja

Razstavni salon Dolik Jese-
nice je v sodelovanju z Jav-
nim skladom za kulturne 
dejavnosti, Območno enoto 
Jesenice letos že petič orga-
niziral likovni natečaj za 
mlade z naslovom Lepota je 
umetnost. 
Idejno zasnovo je pred leti 
vzpostavila predsednica 
Dolika Stanka Urbas, namen 
natečaja pa je bil spodbuditi 
mlade k likovnemu ustvarja-
nju in posledično obiskova-
nju galerij in salonov. Lokal-
ni natečaj je v zadnjih letih 
znatno presegel meje lokal-
nega okolja, saj že drugo leto 
zapored na njem sodelujejo 
šole z območja Gorenjske in 
Ljubljane. Tema letošnjega 
natečaja je bila črna in bela, 
vsebina, tehnika in slog pa 
so bili prepuščeni prosti 
izbiri mladih ustvarjalcev in 
mentorjev.
Med prispelimi deli je ocen-
jevalka izbrala najboljša, ki 

so tudi razstavljena, izstopa-
joča dela pa so bila tudi 
nagrajena. Na razstavi lahko 
vidite dela Ane Tie Torkar, 
Stelle Savandić, Karin 
Modic, Nike Kerstein, Zoje 
Žane Novak, Ane Poljanšek 
Žagar, Zoje Nine Garafol, 
Daše Smolej, Tjaše Koder, 
Nine Šimnic, Tjaše Hubat, 
Lane Kranjc, Anžeta Peter-
nela, Urške Lote Tasič, Mihe 
Urbasa, Petre Humerca, 
Stefanije Koleve, Laure 
Koželj, Anje Zupan, Lucije 
Mežek in Ane Čop.  
Nagrade za najboljša dela so 
v kategoriji od prvega do 
šestega razreda osvojili: 
prvo mesto Urša Gaber, 
drugo Ludvik Berra in tretje 
Gašper Morič. Od sedmega 
do devetega razreda je prvo 
mesto osvojila Tina Jurato-
vec, drugo Lana Beg in tretje 
Maša Božič. Med srednje-
šolci pa je prvo mesto osvo-
jila Karin Žlebir, drugo 
Meggie Kalan in tretje 
Domen Mirtič Dolenc.

Uspešen natečaj 
Lepota je umetnost
V likovnem salonu Dolik so 19. maja odprli 
razstavo likovnega natečaja Lepota je umetnost, 
ki je iz lokalnega likovnega natečaja prerastel  
v nacionalni dogodek.
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Urša Peternel

Učenci Glasbene šole Jese-
nice so dosegli lepe uspehe 
na mednarodnih tekmovan-
jih. Kot je sporočila ravnate-
ljica Martina Valant, so se v 
marcu flavtistke udeležile 
mednarodnega tekmovanja 
pihalcev v Varaždinu. Lara 
Reš in Sara Sedovšek iz raz-
reda Barbare Volčič sta v 
B-kategoriji dosegli 1. nagra-
do. Pri klavirju ju je korepe-
tirala Irena Urbanc. Ema 
Kermc iz razreda Karin Vrh-
njak Močnik je dosegla 3. 

nagrado. Pri klavirju jo je 
spremljala Monika Toman.
Mednarodnega tekmovanja 
SVIREL sta se udeležila vio-
lončelist Tezej Križanič Žorž 
in tolkalec Dominik Čepič. 
Oba sta v B-kategoriji dosegla 
zlato priznanje. Tezejeva 
mentorica je Nika Selak, 
Dominikov mentor pa Boš-
tjan Gradišek. Oba učenca je 
na klavirju spremljala Saša 
Golob.
Kitaristka Patricija Zupan se 
je udeležila mednarodnega 
tekmovanja Dnevi kitare in 
pod mentorstvom Simona 

Krajnčana Fojkarja dosegla 
srebrno priznanje.
Harmonikarja Zala Zarja 
Mesec in Aleš Jakopič sta se 
udeležila mednarodnega 
tekmovanja v Pulju in v 
Naborjetu. Zala je na obeh 
tekmovanjih v 2. kategoriji 
dosegla 1. nagrado, Aleš je v 
3. kategoriji dosegel dve 2. 
nagradi. V Naborjetu sta 
nastopila tudi v komorni 
zasedbi in dosegla 1. nagra-
do. Tudi starejši harmoni-
karski orkester je nastopil 
na tekmovanju v Naborjetu 
in dosegel 1. nagrado. Men-

torica harmonikarjev je Dia-
na Šimbera.
Pianistka Ana Poljanšek 
Žagar iz razreda Saše Golob 
se je prav tako udeležila 
mednarodnega tekmovanja 
v Naborjetu in dosegla 1. 
nagrado. Nastopila je tudi 
na Mednarodnem Koroš-
kem klavirskem tekmovan-
ju in v 3. kategoriji dosegla 1. 
nagrado. Na Koroškem je 
nastopila tudi pianistka 
Maruša Oman, prav tako iz 
razreda Saše Golob in v 6. 
kategoriji dosegla 3. nagra-
do.

Priznanja in nagrade za učence

Otroci iz skupine Želvice iz enote Angelce Ocepek so se še 
zadnjič v tem šolskem letu odpravili v jeseniško knjižnico. 
Na poti nazaj so se ustavili v likovnem salonu Dolik in si 
ogledali razstavljena dela učencev, ki so sodelovali v likov-
nem natečaju. Zatem pa so se oglasili še v Turistično infor-
macijskem centru (TIC) Jesenice, kjer jih je sprejela Nena 
Koljanin in jim povedala, kaj vse lahko obiskovalci izvedo v 
njeni pisarni, kdo pride k njej in kaj lahko tam kupijo. Poda-
rila pa jim je tudi kresničke s sliko narcise. 

Otroci iz vrtca na obisku v TIC Jesenice
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Janko Rabič

Člani Planinskega društva 
Javornik-Koroška Bela so v 
nedeljo, 28. maja, na sreča-
nju pri Kovinarski koči v 
Krmi zaokrožili sedemdeset 
let uspešnega delovanja. 
Lepo število članov, gostov in 
drugih se je zbralo v čudovi-
tem okolju alpske doline 
Krma. Prav ob jubileju so po-
nosni na pomemben dose-
žek. Potem ko so člani leta 
1948 nekdanjo pastirsko 
kočo preuredili v planinsko 
postojanko in kasneje na is-
tem mestu udarniško v re-
kordnem času treh mesecev 
postavili nov objekt, je prete-
klo skoraj šestdeset let, da so 

uspeli urediti lastništvo. Se-
daj so polni novih idej in na-
črtov, da bo koča po obnovi 
še bolj prijazna za planince 
in druge obiskovalce doline 
Krma.  Predsednica Olga 
Oven je na srečanju v poz-
dravnih besedah orisala pot 
od ustanovitve društva leta 
1947 naprej s poudarkom na 
treh postojankah, na katere 
so posebej ponosni. Poleg 
Kovinarske koče je to še  Pre-
šernova koča na Stolu in 
Dom Valentina Staniča pod 
Triglavom. Poleg rednega 
vzdrževanja vsa leta vlagajo 
sredstva v posodobitev, ener-
getsko oskrbovanje in ekolo-
ško sanacijo. Društvo sesta-
vljajo srčni in kleni ljudje, ki 

so jim vrednote planinstva 
način življenja. S prostovolj-
nim delom pomembno pri-
spevajo za skupno dobro in 
ob tem ne iščejo materialnih 
koristi. Najbolj zaslužnim 
članom, oskrbnikom, dru-
gim planinskim društvom, 
organizacijam in  donator-
jem so za dolgoletno zavzeto 
delo, pomoč in sodelovanje 
podelili priznanja. Predse-
dnik Meddruštvenega odbo-
ra gorenjskih planincev 
France Benedik je društvu 
izročil jubilejno listino Pla-
ninske zveze Slovenije. Za 
prijetnejše razpoloženje so 
na srečanju poskrbeli člani 
Pihalnega orkestra Jesenice-
-Kranjska Gora. 

Srčni, kleni planinci

Zaslužni člani PD Javornik pred kočo v Krmi

Urša Peternel

Jeseniški fotograf Bogdan 
Bricelj je pred kratkim pre-
jel naziv Mojster PSA, ki ga 
podeljuje ameriško fotograf-
sko združenje Photographic 
Society of America (skrajša-
no PSA). Ta visoki naziv 
imajo samo trije slovenski 
fotografi. PSA je poleg FIAP 
eno od dveh največjih sve-
tovnih fotografskih zdru-
ženj. Kot je povedal Bogdan 
Bricelj, združenje razstavlja-

vske nazive podeljuje glede 
na število fotografij, spreje-
tih na PSA-razstavah. "Pri-
dobivanje PSA-nazivov je 
težka naloga, saj so med več 
tisoč fotografijami na eni 
razstavi sprejete samo res 
dobre. Sprejemi na razsta-
vah pa vsakemu fotografu 
dajejo tudi povratne infor-
macije o kvaliteti njegovih 
fotografij," je povedal Bri-
celj, ki je za pridobitev nazi-
va Mojster PSA potreboval 
kar 1500 sprejetih fotografij. 
To je eden od vrhuncev nje-
govega fotografskega ustvar-
janja, ki se je začelo že v 
otroštvu, ko je kot petletni 
deček z maminim fotoapa-
ratom napravil prvo fotogra-
fijo, doma v kuhinji je na-
mreč fotografiral brata. S 
fotografijo se ukvarja vse 
odtlej, svoj prvi fotoaparat je 
dobil v osnovni šoli, začel je 
s črno-belo fotografijo in sli-
ke sam razvijal doma, sledi-
lo je obdobje diapozitivov, 
leta 2004 pa je prešel na di-
gitalno fotografijo. In kateri 
motivi ga pri fotografiranju 

najbolj privlačijo? "Ves čas 
so me privlačile drobne cve-
tice in divje živali, kozorogi, 
srnjaki, gamsi, v zadnjem 
času tudi žuželke, skratka, 
makro fotografija," pravi 

Bricelj, ki je nazadnje v Ži-
rovnici razstavljal fotografije 
podvodnega sveta, razstava 
čudovitih meduz pa bo v av-
gustu na ogled tudi na Jese-
nicah. 

Bricelj je od leta 2005 član 
Fotografskega društva Jese-
nice, ki ga je dva mandata, 
od 2009 do 2017, tudi vodil. 
Za zasluge pri napredku 
društva je februarja letos 
prejel tudi priznanje Zveze 
kulturnih društev Jesenice.
In kaj po njegovem mnenju 
odlikuje dobrega fotografa? 
Kot pravi, moraš imeti dar, 
občutek za fotografijo, vese-
lje do fotografiranja, potreb-
no je nenehno izpopolnjeva-

nje, sodelovanje v društvu 
pa pomaga pri napredku in 
razvoju. Dobre fotografije 
pa danes ni brez obdelave. 
"Treba jo je 'polepšati', da 
postane bolj všečna, popra-
viti kontraste, izrez, skratka, 
potrebna je vsaj osnovna ob-
delava," pravi Bricelj, ki 
odlične fotografije ustvarja s 
kompaktnim fotoaparatom, 
četudi le zrcalnorefleksni fo-
toaparati veljajo za "tazare-
sne" ...

Z ameriškim nazivom mojstra
Jeseniški fotograf Bogdan Bricelj je postal eden od le treh Slovencev z nazivom Mojster PSA, ki ga podeljuje ameriško fotografsko združenje.

Ribice v meduzinem zavetju Skok v vodo (objavljena v reviji National Geographic)

Bogdan Bricelj

Je edini Slovenec, ki objavlja v reviji PSA 
Journal, za enega večjih uspehov pa si šteje, da 
je bila njegova fotografija kopalcev v Blejskem 
jezeru objavljena v reviji National Geographic.

CVETL IČARNA

d.o.o.
Zvonček-S

www.design-damjan.si

designdamjan

www.radiotriglav.si
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BMW SERIJE 3 JOY3 EDITION Z BOGATO OPREMO 
ŽE ZA 31.990 EUR ALI 300 EUR NA MESEC.*

PREPUSTITE SE UŽITKU.

*Primer izračuna za BMW 318d Limuzina JOY3 Edition: fi nančni leasing • predračunska vrednost vozila: 31.990 EUR • plačilo na začetku 11.196,50 EUR • število obrokov: 84-mesečno plačevanje: 300,75 EUR • skupni znesek 
fi nanciranja: 21.279,59 EUR • letna obrestna mera: 5,00 %, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 5,84 % na dan 17. 3. 2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 42.655 EUR • 
ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila. Finančne ponudbe so neobvezujoče in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne obrazložitve. 
V primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik fi nančnih storitev je 
BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko 
predpisane dajatve. Več informacij dobite na 01 88 88 208, pri pooblaščenih trgovcih z vozili BMW ali na www.bmw.si. 

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina in Touring: od 3,8 do 7,7 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 179 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0125 do 0,0584 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.

Užitek v vožnji
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Številka: 478-41/2013
Datum: 1. 6. 2017

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

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

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

2. Predmet prodaje so:
posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-1, poslovni prostor s kle-
tjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v izmeri 108,87 m2, v stavbi na naslovu 
Hrušica 5, Hrušica,
posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, klet v 1. etaži, v izmeri 
12,85 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica,
pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. št. 2172-6/12-0 k.o. Hru-
šica, k stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica. 

Izhodiščna cena za poslovni prostor in klet v stavbi 2172 – 372 znaša 
29.700,00 EUR, za pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. št. 
6/12 pa 1.100,00 EUR. Skupna izhodiščna cena za navedene nepre-
mičnine znaša 30.800,00 EUR.

Nepremičnine se prodajajo kot celota. 

3. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so last 
Občine Jesenice. 

4. Pogoji za udeležbo na razpisu: 
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo pre-
vzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predloži-
jo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUD-
BA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNEGA PROSTORA S PRIPADAJO-

ČIM ZEMLJIŠČEM« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuver-
ti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter 
e-naslov pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponud-
be dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina 
znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za 
katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko 
vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000017 s pripisom »var-
ščina za nakup poslovnega prostora«. Plačana varščina bo izbranemu 
ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina 
vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

5. Potek razpisa:  
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnem 
prostoru in številko poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter 
posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi 
merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. 
Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi 
P 10, Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 26. 6. 2017, do 15. ure. O dokončni 
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 
dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani 
na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 26. 6. 2017 po 15. 
uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne 
izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma da začeti postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/5869 
304 ali po elektronski pošti: marija.lah@jesenice.si.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

Andraž Sodja

Jesenice so v preteklosti že 
dale vrsto velikih glasbenih 
imen, v zadnjem času pa je 
na hrvaškem trgu dosegel 
preboj na Jesenicah rojeni 
glasbenik Mark Bogdanović, 
ki deluje kot producent, 
komponist in tekstopisec. 
Glasbeno kariero je začel na 
domačih glasbenih tekmo-
vanjih, med drugim tudi na 
Prvem glasu Gorenjske, 
prvi večji glasbeni projekt 
pa je bila plošča V črnih sen-
cah dueta Dharma s Sašem 
Atanasovim leta 2008. S 
pesmijo Uvijek ti, ki jo je 
izdal pri priznani založbi 
Dallas records, stopa na 
samostojno glasbeno pot, 
pesem pa je postala pravi hit 
tako v glasbenih krogih kot 
tudi na hrvaških radijskih 
postajah, hrvaška glasbena 
spletna stran Glazba HR pa 
jo je uvrstila na visoko dru-
go mesto v aprilu. Pesem in 
izvajalca so predstavili tudi 
na Hrvaški radioteleviziji, z 
vrhunskim videospotom pa 
ima tudi že več kot 83 tisoč 

ogledov na YouTubu. Kot je 
povedal Bogdanovič, je izje-
mno vesel, ker mu je uspel 
preboj na hrvaškem trgu in 
sodelovanje z založbo Dal-
las Records, še bolj pa ga 
veseli, da je bila skladba 
tako dobro sprejeta med 
poslušalci.

Hit na Hrvaškem
Jeseniški glasbenik Mark Bogdanović je za 
hrvaški trg izdal singel Uvijek ti (vedno ti).

Mark Bogdanović je 
glasbenik, producent, 
komponist in tekstopisec
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OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

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

          

Urša Peternel

Na trgu na Stari Savi in v Kol-
pernu je 17. maja, ob dnevu 
učečih se skupnosti, potekala 
Parada učenja 2017 v organi-
zaciji Ljudske univerze Jese-
nice in ob sodelovanju števil-
nih zavodov, ustanov in dru-
štev. Verižni eksperiment, 
križemkražem, prevračalnik, 
alko očala, uporaba defibrila-
torja, nordijska hoja, meritve 
krvnega sladkorja in tlaka, 

koktajli in carski praženec – 
vse to in še več je bilo na voljo 
obiskovalcem na stojnicah. 
Potekale so delavnice pletenja 
s prsti, klekljanja, vezenja, 
ročnih del, izdelave nakita ... 
Na odru pa so za popestritev 
poskrbeli mladi pevci, senior-
ke iz jeseniškega gledališča, 
udeleženci literarnega nateča-
ja, SPV Občine Jesenice s po-
delitvijo nagrad v sklopu akci-
je Bistro glavo varuje čelada, 
čarodej Toni ... 

Parada učenja

Na stojnicah so potekale različne delavnice, na katerih so 
sodelovali tako najmlajši kot upokojenci.

Seniorke iz jeseniškega gledališča so navdušile  
z odlomkoma iz uspešnice Najlepše, najboljše in najbolj 
slečene.

Najmlajši so se lahko preizkusili v vožnji na poligonu,  
v prevračalniku ...

Vrtec Jesenice že vrsto let pripravlja srečanje otrok iz jeseni-
ških vrtcev in njihovih staršev v okviru zabavnega popoldne-
va Iz malega raste veliko. Odzvalo se je lepo število družin, 
ki so se skozi zabavne igre družili in zabavali. Vzgojitelji so 
pripravili različna zabavna tekmovanja, od vožnje samokol-
nic, tekmovanja v skakanju v vreči, prenašanja vode, hoje 
para z balonom, kegljanja, meta žogic v koše in drugih. Kot 
so poudarili v vrtcu Jesenice, je namen prireditve druženje 
otrok in staršev ter preživljanje kvalitetnega prostega časa v 
gibanju in dodajajo, da je glede na dober odziv ta namen 
dosežen: »Glede na zadovoljne obraze obiskovalcev pa se 
za prihodnost prireditve ni treba bati.«

Iz malega raslo veliko

Zasežena pištola 
Jeseniški policisti so v prometu v redni kontroli obravnavali 
domačina, ki je imel pri sebi strelno orožje oziroma revolver 
Smith&Wesson z naboji. Jeseničan za posest orožja ni imel 
dovoljenj, zato so mu ga policisti zasegli in proti njemu vo-
dijo postopek.

Ukradel motorni žagi
Na Blejski Dobravi je neznani storilec iz odklenjene garaže 
odtujil motorni žagi. "Svetujemo izvajanje vsaj osnovnih sa-
mozaščitnih ukrepov, kot so zaklepanje vrat – tudi ko so 
lastniki doma – in oken ter ustrezno shranjevanje stvari," 
svetujejo policisti.

Iz avta ukradel denarnico
Neznani storilec je na Cesti Viktorja Svetine na Koroški Beli 
ponoči vlomil v osebni avtomobil oškodovanca in mu odtu-
jil denarnico.

Iz policijskih beležk
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Geslo je ZA VAS FRIZERSKI STUDIO LANJA. Sponzor kri-
žanke je FRIZERSKI STUDIO LANJA, Tina Mavri, s. p., Cesta 
maršala Tita 18, tel. 05 916 47 38 (poleg Lekarne Jesenice). 
Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: 1. žensko striže-
nje: Slavica Šivic, Jesenice; 2. fen frizura: Sonja Černe, Blej-
ska Dobrava; 3. moško striženje: Miro Koder, Jesenice. Čes-
titamo, za nagrade se oglasite v Frizerskem studiu Lanja.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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, 26. junija 2017, 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

Makove kocke 
(za velikost pekača 35 cm x 
21 cm)
Potrebujemo: 25 dag zmle-
tega maka, 6 jajc, 20–25 dag 
sladkorja, 15 dag razmehča-
nega masla, 2 pesti drobtin, 
namočenih v 2 žlicah ruma, 
in 1 vaniljev sladkor.
Preliv: 16 dag čokolade za 
kuhanje, 4 žlice vroče vode, 
4 žlice sladkorja in 4 žlice 
masla. Sestavine raztopimo 
v vroči vodni kopeli.
Priprava: Rumenjake ločimo 
od beljakov. Rumenjake, 
sladkorja in maslo penasto 
zmešamo. Iz beljakov stepe-
mo trd sneg. Rumenjakovi 
masi dodamo drobtine in 
mak. Na koncu narahlo vme-
šamo še sneg iz beljakov. 
Zmes vlijemo na pomaščen 
pekač z maslom in malo 
posut z drobtinami. Pecivo 
pečemo v ogreti pečici pri 

180 stopinjah C toliko časa, 
da po vrhu porumeni. Ohla-
jeno pecivo v pekaču prelije-
mo s prelivom. Pecivo nare-
žemo na kocke, ko se ohladi. 
Takrat ga lahko tudi okrasi-
mo s svežimi borovnicami, 
črnim ribezom, aronijo in s 
stepeno smetano, da ustvari-
mo črno-beli kontrast. Kocke 
hranimo v hladilniku.   

Čokoladne kroglice  
z makom in brusnicami
(za približno 45 kroglic)
Potrebujemo: 20 dag zmle-
tega maka, 1 dl tekočine 
(brusnični čaj, pomarančni 
sok ali voda), 20 dag posuše-
nih brusnic, 10 dag razmeh-
čanega masla, 1 žlico medu, 
10 dag čokolade v prahu, 1 
žlico kakava, 1 žličko mlete-
ga cimeta, 6 žlic stepene 
sladke smetane, 5 dag slad-
korja v prahu (ni nujno), 10 
dag čokoladnih mrvic, 8 dag 
pisanih mrvic, nekaj koko-

sove moke in papirnate 
košarice.
Priprava: Brusnice operemo 
in čez noč namočimo v teko-
čini, nato zmeljemo v multi-
praktiku. Dodamo vse ostale 
sestavine (razen mrvic in 
kokosove moke) ter jih zme-
šamo v homogeno zmes. 
Zmes postavimo vsaj za 2 

uri v hladilnik. Zmes mora 
biti čvrsta, da lahko z roka-
mi oblikujemo kroglice. Če 
je zmes redka, dodamo 
mak, če je pregosta, dodamo 
tekočino od brusnic. Krogli-
ce povaljamo v različnih 
mrvicah in kokosu in posta-
vimo v košarice. Hranimo 
jih v hladilniku.

Mak je lep ...
... dober in nevaren. Najbrž ni slikarja, ki ne bi upodobil čudovitih rdečih makovih cvetov. Iz makovih 
semen pripravimo peciva, ki so slastna in zdrava. Mak je med živili glede vsebnosti kalcija v samem 
vrhu, celo pred siri in mlekom, kar bi morali poznati osteoporozni bolniki. Uporablja ga medicina, 
nevaren pa je zaradi opija. V zgodovini je povzročil prave vojne.

Sponzor križanke Dom Pristava v Javorniškem Rovtu, najemnika Dragica in Jože Repe, vas vljudno vabita, da jih obišče-
te. Prijazna postrežba in odlična hrana za vse okuse. Za rezervacijo lahko pokličete 031 322 856. Za naše zveste reševal-
ce so pripravili pet nagrad – kosilo za eno osebo, postreženo v Planinskem domu na Pristavi. Vabljeni!

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN

LASTNOST
SKESANEGA

ČLOVEKA

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA 

RADIJSKA IN
METEORO-

LOŠKA 
POSTAJA NA
ELLESMERU

REVNI,
BREZPRAVNI

LJUDJE

KEMIJSKI
ZNAK ZA 
TERBIJ

ANTIČNA
DEŽELA

BEOTIJCEV

PLANINSKI 
DOM

PRISTAVA
031 322 856

JED IZ 
MLEKA, 

JAJC, MOKE, 
NAVADNO Z 
NAMAZOM

OČKA
PTICA 

UJEDA Z
UKRIVLJENIM

KLJUNOM

TRANSFOR-
MATORSKA

POSTAJA
(POGOV.)

GESLO
9

VOJAŠKO 
MESTO V 

STARI
GRČIJI

NASTAVA

OKORNEŽ, 
ČLOVEK, KI 

TEŽKO HODI

7 1 5

POMOČNIK,
SODELAVEC

2 2 11

ŽIVAHNO 
PISANO

LITERARNO 
DELO

PODOB
NOST

KDOR IMA 
VELIK, DOLG

NOS

12 6 3 10

STRAN-
SKA DESKA 
POSTELJE

SREDINA
ZOFE

PREBIVALEC
NOVEGA 

SVETA

4 9

ARTHUR
(KRAJŠE)

OJAČE-
VALNIK

5 6

KEMIJSKI 
ZNAK

ZA NEON
GLAVNA ŽILA
ODVODNICA

MUSLIMAN-
SKO MOŠKO

IME
GEORG
ROSEN

11 GORA V 
KARAVANKAH 
NAD JESENI-

CAMI

PREBIVALEC 
NASELJA 

APAČE BLIZU
GORNJE

RADGONE

6 12

LONČARSKA 
PEČ

IZOLACIJA

PRISTANIŠKO
MESTO V

RUSIJI
KRAJ V 
ANGOLI

7 13

DOM 
PRISTAVA

JAVORNIŠKI
ROVT 22,
JESENICE

KUHAN, 
NELUPLJEN 

KROMPIR
KDOR PAZI 
NA OSEBE

RUDI
ŠELIGO

IZPITJE NA 
DUŠEK

ITALIJANSKI
KIPAR IN 
GRAFIK

(GIACOMO)

ALENKA
GODEC

VABLJENI 
NA OKUSNO 

DOMAČO
HRANO

NAŠ PISATELJ
(VITAN, 

SREČA NA 
VRVICI)

BROITANSKI
DRAMATIK

(JOHN)
DEL TREBUŠ-

NE MRENE 

14
VRELA VODA

PREGOVOR

4 8 11

POHIŠTVO
NAMENJENO

ZA EN
PROSTOR

SREDIŠČE
HERCEGO

VINE
NAŠ KIPAR
(FRANCE)

POZITIVNA 
ELEKTRODA

MESTO V 
VZHODNI
ROMUNIJI

HIPPY

5 9 14

OZKA DOLINA
V ZAHODNI 
SLOVENIJI
KJER TEČE
REKA BAČA

NAKLEPNA 
POVZROČI-
TEV SMRTI
ČLOVEKA

JEZERO V 
KALIFORNIJI

VOJAŠKA 
ENOTA

PREBIVALEC
ČIČARIJE

KRČEVINA,
OTREBLJEN

SVET

10 9

LADA ZEI

13 KOSITER

MAKEDOSKO 
KOLO

PREBIVALCI
OLOMUCA
ŠKRAT V

GERMANSKI
MITOLOGIJI

ČAČKA

TROMESTNO
ŠTEVILO

11 10

KADMINOVA
HČI IZ GRŠKE
MITOLOGIJE

HČERIN
MOŽ

OKRAJŠAVA
ZA KILOVOLT

8 STIK ROKE
S TRUPOM

NEDA
ARNERIĆ

3 RIMSKA 
BOGINJA

PLODNOSTI

ROBERT ŽAN

BIBILSKI 
OČAK

EVA SRŠEN

12 9

KRAJ V 
HALOZAH
JUGOZA-

HODNO OD 
PTUJA

PREHOD 
V TRDO 
STANJE

1 10

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  9 / 2017

PP. 124, 4001  KRANJ

STARA MERA 
ZA VINO
ALI ŽITO

SLAVNOSTNI 
MOŠKI

SUKNJIČ

9 MORSKA 
RIBA 

ROMBOIDNE 
OBLIKE

KONICA

SLOVARČEK: OSBORNE: britanski dramatik,     OBLICA: kuhan krompir,     CIRKULANE: kraj v Halozah,     OŽAGA: lončarska peč, SPARTA: mesto v stari Grčiji 
BRAILA: mesto v vzhodni Romuniji,     MANZU: italijanski kipar in grafik (Giacomo),     TAHOE: jezero v Kaliforniji,     EBO: kraj v Angoli

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=A, 2=S, 3=P, 4=B, 5=Ž, 6=E, 7=R, 8=O, 9=T), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je GLAVNIČEK.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni spo-
min 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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ZAHVALA

V 71. letu nas je zapustil dragi  
mož, ati, dedi, brat, stric in prijatelj

Valentin Markež
Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, nek-
danjim sodelavcem in upravi SIJ Acroni, ki so ga pospre-
mili na zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo za izrečena 
sožalja, tolažilne besede, stiske rok, cvetje in sveče. Hvala 
KS Javornik Koroška Bela in DPD Svoboda Javornik Koro-
ška Bela za poslovilne besede ter župniku in pevcem za 
lepo opravljen obred. Hvala zdravnikom in osebju urgen-
ce SB Jesenice in Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Žalujoči: žena Lilijana, sin Tilen in hči Jana  
z družinama, sestra Helena in brat Jernej z družinama 

ter ostalo sorodstvo

Petek, 9. junija
LIKOVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Odprtje razstave likovnih del dijakov Gimnazije Jesenice 

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.45
Recital harmonikarjev Zale Zarje Mesec in Aleša Jakopiča 

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri
11. Kulturna mavrica Jesenic, medkulturna in medgeneracijska prireditev

Sobota, 10. junija
11. Kulturna mavrica Jesenic, medkulturna in medgeneracijska prireditev

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17.30
Sprevod domačih in gostujočih folklornih skupin na relaciji od špor-
tne dvorane mimo Stare Save do Trga Toneta Čufarja mimo železni-
ške postaje do športne dvorane

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Glasbeni pozdrav Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri
Nastopi gostujočih folklornih skupin, sledi druženje in zabava do 23. ure

Nedelja, 11. junija
STARA SAVA, ob 10. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Sneguljčica, igrana predstava za otroke

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, od 11. do 18. ure
Ena po domače, z Golico na Golico

Ponedeljek, 12. junija
DOM UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU, ob 18. uri
Predavanje Toma Križnarja

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Recital pianista Marka Ponjaviča

Torek, 13. junija
KONFERENČNA DVORANA V KOLPERNU, ob 16. uri

Predavanje o zaznavanju in Vinyasa Flow joga

Četrtek, 15. junija
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 16. uri

Eko delavnica z ekologi brez meja, Helena Nieboer

MCJ, mladinska točka center II, Titova 41, Jesenice, od 16. do 18. ure
Športno zabavno popoldne: cirkuška šola klovna Jaka, knjižnica na 
obisku, turnir trojk v košarki, štafetne igre, igre naših dedkov in babic

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Recital pianistke Pie Novak

Petek, 16. junija
PRIREDITVENI PROSTOR PRED KULTURNIM DOMOM 
NA HRUŠICI, ob 16. uri

Športne igre

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri
Delavnica osnov znakovnega jezika z Zlato Crljenko iz Združenja tol-
mačev za slovenski znakovni jezik

PRIREDITVENI PROSTOR PRED KULTURNIM DOMOM 
NA HRUŠICI, ob 19. uri

Kulturni program ob praznovanju krajevnega praznika

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19.30
Odprtje gasilske razstave

TEATER BAR, ob 20. uri
Impro večer s KUD KIKS

Sobota, 17. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 20. ure

Dan jeseniške košarke

KOLPERN, ob 18. uri
Poletje na Stari Savi 2017: Kako so na železarskih Jesenicah včasih 
živeli, medinstitucionalna razstava

STARA SAVA ALI KOLPERN, ob 21. uri
Poletje na Stari Savi 2017: Poletna muzejska noč in ODMEV 2017 s 
koncertom Adija Smolarja

Nedelja, 18. junija
KULTURNI DOM HRUŠICA

Ob 8. uri zbor pred Kulturnim domom na Hrušici in pohod na Hru-
ščansko planino (pohod je na lastno odgovornost)
Ob 11. uri kratek Kulturni program na Hruščanski planini

Ponedeljek, 19. junija
DOM DU JESENICE, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Potopisno predavanje Amerika – predavatelj Klemen Klemenc

Prireditve od 9. do 29. junija 2017
Petek, 23. junija
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, ob 17. uri

Mokra vaja PGD Koroška Bela

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 20. uri
Slavnostna seja PGD Koroška Bela

Sobota, 24. junija

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Skoki v vodo in pokal mesta Jesenic in akvatlon

STARA SAVA, ob 14. uri
Vidovdanska proslava društva KPŠD Vuk Karadžić Radovljica

PGD KOROŠKA BELA, ob 16. uri
Slavnostna parada ob obletnici – zbor ob 15.30 na cesti za kmetijsko 
mehanizacijo ob železniški progi cesta Borisa Kidriča

PGD KOROŠKA BELA, ob 16.30
Slovesnost ob 120-letnici PGD Koroška Bela

PGD KOROŠKA BELA, ob 19. uri
Gasilska veselica

Nedelja, 25. junija
KOČA NA GOLICI

8. Pohod na Golico v sodelovanju z Občino Jesenice v počastitev pra-
znika dneva državnosti

Ponedeljek, 26. junija
STARA SAVA, ob 9. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Oratorij

DOM DU JESENICE, Pod gozdom 13, ob 17. uri
Proslava ob dnevu državnosti in letni koncert MPZ DU Jesenice

DOM UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA,  
ob 19. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja – naslov pre-
davanja PO ČEŠKI

Torek, 27. junija
STARA SAVA, ob 9. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Oratorij

Sreda, 28. junija
STARA SAVA, ob 9. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Oratorij

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19. uri
Odprtje razstave: Mestne face – Lizbona

Četrtek, 29. junija
STARA SAVA, ob 9. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Oratorij

PRIREDITVE ZA MLADE OD 15 DO 29 LET

MLADINSKI CENTER JESENICE 
Od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ 

DRUŠTVO ŽAREK 
Od ponedeljka do petka od 18. do 20. ure – dejavnosti in aktivnosti za 
mladostnike od 15. leta starosti

PRIREDITVE ZA OSNOVNOŠOLCE

DRUŠTVO ŽAREK 
Od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure – dejavnosti in aktivnosti za 
mladostnike do 15. leta starosti

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vsak ponedeljek v telovadnici športne dvorane Podmežakla,  
10.30 do 11.30
Jutranja vadba za starejše
Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, Kegljišče Podmežakla, Rekreacij-
ska kegljaška liga

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Vsak torek in sredo ob 14. uri – Pripravimo se na nov šolski dan –  
nudenje učne pomoči

TABOR
26.–30. 6. 2017, Turistična kmetija Vrvač, Javorniški Rovt 
Gorskokolesarski tabor + dnevne delavnice

Razstave

Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi, 
Mesto železarjev, muzejska razstava 
Do 31. 7. 2017, Galerija Kosova graščina, Lučka Šparovec: RISBA – 
BARVA – PROSTOR, likovna razstava
Do 31. 8. 2017, Kolpern na Stari Savi, Kako so na železarskih Jesenicah 
včasih živeli, medinstitucionalna razstava
Do 31. 8. 2017, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela! me-
dinstitucionalna razstava

NOVO! NOVO! TRG NA STARI SAVI: 
BREZPLAČNI AVDIO VODNIK PO STARI SAVI     

V Občinski knjižnici Jesenice so pripravili že dvanajsti Brih-
tin dan, zakjučno prireditev za otroke iz vrtca in mlade, ki so 
sodelovali na rednih dejavnostih, kamor sodijo angleške in 
nemške urice, ure pravljic, ustvarjalne delavnice, Brihtina 
pravljična dežela, pogovori o knjigah ter projekt Berem z 
Brihto. "Brihtine diplome pomenijo pohvalo za nazaj in 
spodbudo za naprej, da bi otroci radi brali, da bi radi obisko-
vali dejavnosti v knjižnici," je povedala vodja oddelka za 
otroke Cirila Leban. V dopoldanskem delu so Brihtine diplo-
me dobili otroci iz Vrtca Jesenice, ki so redno obiskovali 
knjižnico, si izposojali knjige in poslušali pravljice v knjižni-
ci, doma ter v vrtcu. Na prireditvi so razdelili kar 353 Brihti-
nih diplom. S predstavo Kekec in Pehta je nastopilo družin-
sko gledališče Kolenc. Obiskovalce je nagovoril tudi pravlji-
čar Bukovnik. V popoldanskem delu pa je s predstavo Skoraj 
najboljši cirkus nastopil Teater Cizamo. Predstava je bila 
namenjena vsem mladim obiskovalcem knjižnice, še pose-
bej so bili povabljeni redni obiskovalci dejavnosti za otroke. 
Po predstavi so vsi redni obiskovalci dejavnosti za otroke 
dobili Brihtine diplome, razdelili so jih kar 110. 

Brihtine diplome za pridne bralce
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Andraž Sodja

Pri Planinskem društvu Jese-
nice so v nedeljo, 14. maja, v 
Koči na Golici odprli  doku-
mentarno razstavo   z naslo-
vom Golica skozi čas.   Pred-
stavljena je zgodovina razvo-
ja planinstva v tem delu Kara-
vank, gradnja koče in dogod-
ki, ki jih društvo organizira. 
To je predvsem občinski 
pohod in Dan Jeseničanov na 

Golici. Razstavljene fotogra-
fije so iz arhiva Planinskega 
društva Jesenice, nekaj jih je 
za  razstavo odstopil Janez 
Tarman iz Planine pod Goli-
co. Ker pri društvu želijo 
zbrati čim več zgodovinskega 
gradiva, so pozvali člane in 
druge planince, da jim odsto-
pijo fotografije in drugo gra-
divo. Razstava bo v osred-
njem prostoru koče na ogled 
do konca junija.

Golica skozi čas

Planinci so v Koči na Golici odprli dokumentarno 
razstavo o bogati zgodovini ene najbolj obiskanih 
slovenskih planinskih koč.

Razstavo so odprli ustvarjalci in staroste Planinskega 
društva Jesenice.

S koncertom Mladinskega pihalnega orkestra in baletno 
predstavo baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice se je ta 
teden začelo letošnje Poletje na Stari Savi. V nedeljo ob 10. 
uri bo gledališka predstava Zgodba o Sneguljčici v izvedbi 
Mlajše otroške dramske skupine pri KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. V soboto, 17. junija, pa bo sledil osrednji 
dogodek, to je Poletna muzejska noč. V Kolpernu bo vse do 
polnoči na ogled razstava Kako so na železarskih Jesenicah 
včasih živeli, ob 21. uri pa se bo začela prireditev Odmev s 
koncertom Adija Smolarja. Organizatorji so Gornjesavski 
muzej Jesenice, Glasbena šola Jesenice, Gledališče Toneta 
Čufarja Jesenice in Klub jeseniških študentov.

Poletje na Stari Savi

Andraž Sodja

Že vrsto let se na Jesenicah 
vsako zadnjo soboto v mese-
cu maju odvija dobrodelni 
tek Jesenice tečejo vsaj en 
krog, lahko pa tudi več. 
Namen prireditve je povsem 
dobrodelen, saj je štartnina 
prostovoljni prispevek za 
letovanje socialno ogroženih 
otrok v letovišču Pinea v 
Pineti pri Novigradu.
Tudi letos je bil odziv Jese-
ničanov in okoličanov izje-
men, saj se je teka udeležilo 
kar 497 tekačev, ki so preho-
dili ali pretekli dvokilometr-
sko traso od TVD Partizan 
do restavracije Ejga in ron-
doja pri Občini Jesenice. Kot 
je povedal predsednik Zveze 
društev prijateljev mladine 
Jesenice Miloš Jenkole, so s 
tekom zbrali 3865 evrov, 
dodatnih 3200 evrov pa je 
prispevala sedma dobrodel-
na dražba športnih artiklov, 
ki sta jo letos vodila skupaj 
Fikret Fičo Avdič in Denis 
Bakonić. Z dvema izjemni-

ma akcijama bo tako znova 
omogočeno letovanje social-
no ogroženih otrok, znova 
pa se je akciji pridružila tudi 
Čevapdžinica Sarajevo 1984, 
ki bo poskrbela za malico 

najmlajših na poti v Pineto.
Junak teka Jesenice tečejo je 
bil znova tudi jeseniški teka-
ški rekorder Mario Ponjavić, 
ki mu je kljub težkim tekaš-
kim razmeram z visokimi 

temperaturami uspelo pre-
teči kar 45 krogov oziroma 
90 kilometrov in je bil tako 
letošnji rekorder, ni pa podrl 
svojega lanskega rekorda 
100 kilometrov.

Tekli za dober namen
Tudi letos je zadnji konec tedna v maju zaznamoval tradicionalni dobrodelni tek Jesenice tečejo  
vsaj en krog, ki se ga je letos udeležilo kar 497 tekačev.

Letos je teklo kar 497 tekačev vseh starosti.

Janko Rabič

Člani Fotografskega društva 
Jesenice nadaljujejo organi-
zacijo razstav v svoji Foto 
galeriji v avli Gledališča 
Toneta Čufarja. Novi, ki so jo 
odprli 31. maja, velja še pose-
bna pozornost, saj izstopa po 
zanimivosti in mladostni 
vedrini. Član kluba, 17-letni 
Nik Bertoncelj je pogumno 
na ogled postavil fotografije, 
ki jim je nadel ime Telo v 
barvi. Nastale so v navezi z 
Alenko Peternel, znano 
umetnico v poslikavi telesa, 
in modelko Manco Mlakar 
Willewaldt. Spremlja njune 
nastope s poslikavami in 
nekaj utrinkov je ujel v svoj 
objektiv. Zagotovo gre za 
zanimivo novost med sicer 
lepim številom znanih in 
uveljavljenih fotografov v 
občini Jesenice. In kar je vre-

dno posebej poudariti: Nik je 
res obetaven fotograf pri 
rosnih mladih letih. Sedaj 
obiskuje drugi letnik Sred-
nje šole Jesenice, program 
predšolske vzgoje. S fotogra-
fijo se ukvarja nekaj več kot 
tri leta. Začel je kot samouk, 
kasneje se je vključil v foto-
grafski krožek na Osnovni 
šoli Koroška Bela pod men-
torskim vodstvom Sandija 
Novaka. Je eden najmlajših 
članov Fotografskega druš-
tva Jesenice, kot avtor tokrat-
ne njegove šeste samostojne 
razstave pa najmlajši. Sode-
luje na skupinskih razstavah 
po vsej Sloveniji, prejel je že 
več nagrad in diplom. Foto-
grafira za Farno kulturno 
društvo Bela in Mladinski 
center Jesenice, beleži tudi 
drugi utrip vsakdanjega živ-
ljenja. Pridobil si je naziv F2 
Fotografske zveze Slovenije. 

Na odprtju razstave, ki so jo 
z glasbenim programom 
popestrile članice kvarteta 
flavtist Glasbene šole Jese-
nice, je bil od starejših čla-

nov deležen čestitk in spod-
budnih besed na svoji 
nadaljnji fotografski karie-
ri. Razstava bo na ogled do 
28. junija. 

Telo v barvi skozi objektiv 
Eden najmlajših članov Fotografskega društva Jesenice, sedemnajstletni Nik Bertoncelj, je pripravil 
razstavo z naslovom Telo v barvi.

Nik Bertoncelj z modelko Manco Mlakar Willewaldt

Janko Rabič

Člani Planinskega društva 
Jesenice med številnimi 
dejavnostmi že desetletja s 
srečanji na različnih lokaci-
jah ohranjajo in negujejo pri-
jateljske vezi s slovenskimi 
planinskimi društvi v Furla-
niji Julijski krajini in na 
Koroškem. Posebej za rojake 

v zamejstvu predstavljajo 
pomembno vez z domovino 
in manifestirajo njihov naro-
dnozavedni značaj. Prvo sre-
čanje je bilo na pobudo Jane-
za Košnika in nekaterih dru-
gih planinskih zanesenjakov 
leta 1974 na Golici. Od takrat 
se vrstijo vsako leto na dru-
gih lokacijah v izvedbi posa-
meznih društev. Letošnje, že 

46., bodo v nedeljo, 11. juni-
ja, pri Aljaževem domu v 
Vratih organizirali člani pla-
ninskih društev Jesenice in 
Dovje-Mojstrana. Za udele-
žence iz Trsta, Čedada, Gori-
ce, Celovca, drugih zamej-
skih krajev in z Gorenjskega 
pripravljajo bogat program. 
Dopoldne bodo odšli na 
pohod pod severno triglav-
sko steno in si ogledali Slo-
venski planinski muzej v 
Mojstrani. Člani društev 

GRS Mojstrana in Jesenice 
bodo prikazali reševalno 
akcijo. V kulturnem progra-
mu, ki se bo začel ob 14. uri 
pred Aljaževim domom, 
bodo nastopili člani Pihalne-
ga orkestra Jesenice-Kranj-
ska Gora, zvesti udeleženci 
vseh dosedanjih srečanj, 
operna pevka Janja Hvala ob 
spremljavi harmonikarja Jer-
neja Valanta ter domači 
igralci, ki bodo predstavili 
del Triglavskih pravljic.

Srečanje z zamejci

priprava hrane
za piknike

malice za podjetja 
(v ponudbo za redna
naročila vključena 

tudi dostava)

T: 04 5864 396

Bistro OAZA, Gostinjstvo in turizem, d.o.o., Cesta maršala Tita 55,
4270 Jesenice, info@bistro-oaza.si, www.bistro-oaza.si

Dostava hrane na dom in katering. 
Nudimo vam poseben prostor za
zaključene družbe do 35 oseb.

NOVO!
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