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Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Anže dobil 
svojo 
slikanico
Pri založbi DZS je izšla 
resnična pravljica o Anžetu 
Kopitarju. 
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Veterani tekmovali 
v skokih v vodo
Na evropskem veteranskem masters 
prvenstvu v skokih v vodo, ki je 
potekalo na jeseniškem kopališču 
Ukova, je tekmoval tudi Jeseničan 
Egon Kepic. V svoji starostni kategoriji 
je osvojil osmo mesto. 
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Gorskokolesarski 
center na Pristavi
V Kurirskem domu na Prista-
vi nad Javorniškim Rovtom 
bo do prihodnjega poletja za-
živel gorskokolesarski center. 
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Novi ravnatelj 
Osnovne šole Koroška 
Bela
Vodenje šole je s 1. septem-
brom prevzel profesor špor-
ta Rok Pekolj.
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Igro dobro "berem"
Šestnajstletni Uroš Šikanič z 
Jesenic, igralec KK Slovan 
Ljubljana, je dosedanji vrhu-
nec kariere dosegel to pole-
tje, ko je z reprezentanco 
U18 nastopil na evropskem 
prvenstvu druge divizije.
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Festeelval oživel  
Staro Savo
Na Jesenicah se je minuli ko-
nec tedna odvijal že peti fe-
stival Festeelval, ki je postre-
gel s pestro paleto glasbenih 
in kulturnih dogodkov.
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Urša Peternel

Letos je v šolske klopi v jese-
niški občini sedlo 1769 
osnovnošolcev, od tega 203 
prvošolci. Največ učencev, 
in sicer 674, imajo na OŠ 
Toneta Čufarja (od tega 92 
prvošolcev), 620 na OŠ Pre-
žihovega Voranca (od tega 
58 prvošolcev), 436 na OŠ 
Koroška Bela (od tega 50 pr-
vošolcev) in 51 na OŠ Polde-
ta Stražišarja (od tega tri pr-
vošolce). 
Na Gimnaziji Jesenice ima-
jo v tem šolskem letu 330 
dijakov, na Srednji šoli Jese-
nice pa 563. V Vrtec Jeseni-
ce je trenutno vpisanih 699 
predšolskih otrok.
Prek poletja so opravili ne-
kaj investicijskih in vzdrže-
valnih del na šolskih stav-
bah, med drugim so zame-
njali radiatorje na OŠ Preži-
hovega Voranca, na Osnov-
ni šoli Toneta Čufarja pa je 
izvajalec avgusta začel sana-
cijo že izvedenih del na stre-
hi nad razredno stopnjo. 
V prvih dneh šole je poseb-
na pozornost namenjena 
tudi varnosti šolarjev na ce-
stah. Vsako leto za to poskr-
bijo predstavniki Sveta za 
preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu občine Jese-
nice, Policijske postaje Jese-
nice, Medobčinskega in-
špektorata in redarstva Jese-
nice in člani prostovoljnih 
gasilskih društev, ki so tudi 
letos na najbolj izpostavlje-
nih križiščih v okolici šol 
skrbeli, da se je promet od-

vijal nemoteno in varno.
Ob prvem šolskem dnevu se 
je v vlogo reditelja na šolski 
poti na lokaciji v bližini 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja postavil tudi župan To-
maž Tom Mencinger. Jese-
niške šolske poti so sicer 
dobro označene in zavarova-

ne, na nekaj krajih pa se še 
pojavljajo težave, predvsem 
tam, kjer ni urejenih pločni-
kov, a kljub vsemu velja voz-
nike ob začetku novega šol-
skega leta, ko ceste znova 
zavzamejo razigrani otroci, 
pozvati k posebni previdno-
sti, je ob tem dejal župan.

Učenci so spet  
v šolskih klopeh
Novo šolsko leto je v jeseniški občini začelo 1769 osnovnošolcev in 893 dijakov. Posebna pozornost 
je namenjena varnosti na šolskih poteh.

Prvošolčki na prvi šolski dan na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Država oziroma njena Di-
rekcija RS za infrastrukturo 
obnavlja regionalno cesto 
skozi Jesenice na odseku od 
bolnišnice do zdravstvenega 
doma. Dela bi morala biti 
zaključena že do sredine 
leta, a se je zapletlo. Kot so 
pojasnili na direkciji, pro-
jekt zaradi težav s pridobiva-
njem zemljišč poteka poča-
sneje, kot je bilo predvide-
no. Opravljena je manj kot 
tretjina del, doslej jim je 
uspelo urediti cesto, pločni-
ke, odvodnjavanje, prome-
tno opremo in cestno raz-
svetljavo, prav tako so polo-
žili komunalne vode (elek-
triko, vročevod, vodovod in 
telekomunikacijske vode). 
Zataknilo pa se je pri gra-
dnji novega mostu čez po-
tok Jesenica. »Gradnja nove-
ga mostu je začasno usta-
vljena. Z lastniki zemljišč 

trenutno poteka usklajeva-
nje dogovora, saj je bila zo-
per Direkcijo RS za infra-
strukturo vložena tožba za-
radi motenja posesti,« so 
pojasnili na direkciji, kjer so 
kot nov rok za dokončanje 
del zdaj navedli 31. decem-
ber 2018. Pogodbena vre-
dnost projekta je sicer do-
brih 1,4 milijona evrov, od 
česar bo približno pol mili-
jona evrov krila Občina Jese-
nice iz svojega proračuna. 
Obnova magistralne ceste 
R2 je ena najpomembnejših 
investicij v cestno infra-
strukturo v občini Jesenice v 
zadnjem času. Na Občini 
Jesenice so se za obnovo 
najbolj kritičnih delov ceste 
trudili vrsto let. Doslej je dr-
žava že obnovila odseka 
Hrušica–Splošna bolnišnica 
Jesenice in Restavracija Tu-
rist–Petrol na Koroški Beli. 
Zgrajeno je bilo tudi novo 
krožišče na Hrušici.

Gradnja se bo zavlekla 
do konca leta

Projekt obnove regionalne ceste od bolnišnice do 
zdravstvenega doma poteka počasneje, kot je 
bilo predvideno. Razlog: tožba zoper direkcijo za 
infrastrukturo.

Obnova ceste naj bi bila dokončana do konca leta.

Aljažev stolp obnavljajo 
na Jesenicah 
Obnovo Aljaževega stolpa so zaupali 
jeseniškemu podjetju KOV. 8. stran
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Ob začetku novega šolskega 
leta so za varnost predvsem 
tistih mlajših na poti v šolo 
tudi letos skrbeli predstav-
niki Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
občine Jesenice, Policijske 
postaje Jesenice, Medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva občin Jesenice, Gorje, 
Kranjska Gora in Žirovnica 
ter jeseniških prostovoljnih 
gasilskih društev. "Vsi ti se 
vsako leto odlično organizi-
rajo in angažirajo ter tako 
predvsem v prvih dneh 
nudijo potrebno podporo in 
pomoč na najbolj 'kritičnih' 
prometnih območjih. In 
zato si, kot vsako leto, zas-
lužijo veliko pohvalo in 
zahvalo. K sreči so tudi 
letos prvi dnevi minili brez 
posebnosti, vsekakor pa je 
tudi na strani nas, staršev 
in ostalih skrbnikov, da 
tudi mi poskrbimo za ustre-
zno prometno vzgojo svojih 
otrok oziroma vnukov in 
posledično tudi sami pove-
čamo varnost udeležencev v 
prometu," je dejal župan 
Tomaž Tom Mencinger.
Zaključila se je tudi glavna 
turistična sezona. Na Jeseni-
cah vsako leto beležijo več 
nočitev, kar je po županovih 
besedah pohvalno in spod-
budno. "Temu botrujejo šte-
vilni zasebniki z lepo ureje-
nimi sobami in apartmaji 
ter kamp Perun na območju 
Lipc, letos pa je svoja vrata 
odprl še lepo urejen apart-
hotel. Objektu nekdanje 
Kazine, ki je bil že v prete-
klosti stičišče Jeseničanov in 
praktično ni starejšega Jese-
ničana, ki ga ni obiskal vsaj 
enkrat, je bila tako ponovno 
vdahnjena vsebina, s kar 53 
ležišči in restavracijo v spod-
njem nadstropju pa gre za 
pomembno pridobitev za 
celotne Jesenice," je pouda-
ril župan.
Ob koncu poletja se običaj-
no začnejo tudi nove sezone 
športnih panog, tudi hokeja. 
"Avgusta smo na Občino 
Jesenice prejeli odprto pis-
mo s strani vodstva HDD Sij 
Acroni Jesenice, ki meni, da 
bi morala občina bolj finan-
čno podpreti člansko hokej-
sko moštvo. Stališče društva 
vsekakor lahko razumem, 
vseeno pa odgovor na njiho-
vo pismo terja nekoliko več 
pojasnila," je poudaril 
župan. Kot je pojasnil, Obči-
na Jesenice finančna sreds-
tva športnim društvom 
dodeljuje preko vsakoletne-
ga javnega razpisa v okviru 
Letnega programa športa. 
Pri tem v celoti sledijo Naci-
onalnemu programu športa 
v Republiki Sloveniji 2014–
2023. V slednjem je oprede-
ljeno, da se za program 
kakovostnega športa, kamor 
se uvršča HDD Sij Acroni 
Jesenice, iz Letnega progra-
ma športa sofinancira upo-
raba športnih objektov, 
medtem ko plačilo športni-
kov za njihovo športno udej-
stvovanje ali plačilo strokov-
nega kadra na področju 

kakovostnega športa ni pre-
dmet sofinanciranja Letne-
ga programa športa. Iz tega 
naslova, torej za uporabo 
športnega objekta (Športne 
dvorane Podmežakla), je 
društvo HDD Sij Acroni 
Jesenice v letu 2018 prejelo 
26.314,48 evra, podobno pa 
tudi leto prej (26.735,26 
evra). 
"Društvu smo v letih 2017 in 
2018 na podlagi javnega raz-
pisa zagotovili sredstva za 
kritje celotnih stroškov upo-
rabe ledu, to je za 320 ur vad-
be v koledarskem letu, to pa 
je tudi maksimalno število 
ur, ki jih lahko občina sofi-
nancira iz proračuna. Naj pri 
tem poudarim še, da v okviru 
Letnega programa športa v 
občini Jesenice prek javnega 
razpisa kar polovico v ta 
namen zagotovljenih sred-
stev (natančneje 43,44 odsto-
tka v letu 2018 in 44,96 
odstotka v letu 2017) name-
njamo prav za hokejsko 
športno panogo – poleg 
HDD Sij Acroni Jesenice 
namreč sredstva iz razpisa 
namenjamo tudi HD Hidria 
Jesenice, ki uspešno skrbi za 
mlajše hokejske selekcije. 
Hkrati niti sama obnova dvo-
rane, ki je v skupnem stala 
deset milijonov evrov (sreds-
tva so bila zagotovljena tako 
iz občinskega proračuna kot 
iz različnih virov sofinancira-
nja), ni zanemarljiv 'vložek' 
občine v sam hokej, občina 
pa je s prenovo zagotovila 
neprimerljivo boljše pogoje 
za sam trening, organizacijo 
tekem in za delovanje druš-
tev, ki uporabljajo dvorano. 
Naj na koncu poudarim še, 
da v Občinskem razvojnem 
programu občine Jesenice 
na področju športa hokej 
vsekakor je opredeljen kot 
prioritetna športna panoga, 
ne nazadnje smo na Jeseni-
cah poznani predvsem po 
hokeju." 
Ob tem je Mencinger še 
poudaril, da lokalne skupno-
sti društva lahko financirajo 
le v okviru veljavne zakono-
daje. "V naši občini deluje 
zelo veliko število tako špor-
tnih kot kulturnih, humani-
tarnih in drugih društev, 
vsako uspešno na svojem 
področju, ki jih Občina Jese-
nice sofinancira prek za to 
namenjenih razpisov, pri 
tem pa je njeno delo in dol-
žnost, da za vsa ta društva 
zagotovi enake in z zakono-
dajo skladne pogoje sofinan-
ciranja," je še dodal.

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger

Urša Peternel

Občina Jesenice se priprav-
lja na začetek prenove 
Kurirskega doma na Prista-
vi, v katerem bodo uredili 
Gorskokolesarski center 
Pristava. Ta čas je objavlje-
no ponovno javno naročilo 
za gradbeno-obrtniška dela, 
po besedah vodje oddelka 
za gospodarstvo Občine 
Jesenice Vere Djurić Droz-
dek bodo v domu zamenjali 
vodovodne in električne 
napeljave, uredili ogrevan-
je, sanitarije ... Pred domom 
bo urejen kolesarski poli-
gon, ki se bo raztezal na 150 
kvadratnih metrih, izdelan 
bo iz lesenih elementov in 
ga bo mogoče prestaviti 
tudi na drugo lokacijo. 
Tečajnikom bo na voljo 
sedemnajst gorskih koles z 
vso opremo. "Gorskokole-
sarski center Pristava bo 
učni center za gorsko kole-
sarjenje, v njem bodo pote-
kali tečaji gorskega kolesar-
jenja, center pa se bo nave-
zoval na daljinsko gorsko-
kolesarsko pot preko Kara-
vank," je povedala Vera 
Djurić Drozdek. Kot je pou-
darila, bodo poligon lahko 
uporabljale tudi gibalno 
ovirane osebe.
Prenova Kurirskega doma 
naj bi bila zaključena še 
letos, medtem ko naj bi gor-
skokolesarski center zaživel 
do prihodnjega poletja. Na 
Občini Jesenice računajo, da 
bo upravljanje centra prevzel 
Zavod za šport Jesenice, cen-
ter, v katerem bo tudi dva-
najst ležišč, pa naj bi deloval 

od pomladi do jeseni. Pro-
jekt naj bi stal 150 tisoč evrov, 
denar je Občina Jesenice 
dobila v programu Interreg 
Slovenija - Avstrija, projekt 
Alpe Adria Karavanke, ki ga 
sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj. Po bese-

dah Vere Djurić Drozdek 
partnerji z obeh strani Kara-
vank na ta način želijo turis-
tično oživiti Karavanke in v 
to čudovito naravo privabiti 
še več obiskovalcev. 
"Karavanke so čudovite, a 
turistično neizkoriščene. 

Zato bomo v sklopu projekta 
pripravili tudi strateški raz-
vojni načrt, s katerim želimo 
razvijati pohodništvo, gorsko 
kolesarjenje in zimske aktiv-
nosti v Karavankah," je doda-
la Vera Djurić Drozdek. 
V projektu, vrednem 2,5 
milijona evrov, sicer sodelu-
je dvanajst partnerjev, od 
tega sedem slovenskih in 
pet avstrijskih. Jeseniški del 
projekta je vreden 238 tisoč 
evrov (Občina Jesenice od 
tega prispeva 32 tisoč evrov, 
ostalo so evropska sredstva), 
poleg ureditve Gorskokole-
sarskega centra Pristava 
bodo poskrbeli za ureditev 
daljinske gorskokolesarske 
poti, označbe, promocijska 
gradiva ...

Gorskokolesarski 
center na Pristavi
V Kurirskem domu na Pristavi nad Javorniškim Rovtom bo do prihodnjega poletja zaživel 
gorskokolesarski center. Uredili bodo poligon za učenje gorskega kolesarjenja, na voljo bo sedemnajst 
gorskih koles z opremo, v domu bo dvanajst ležišč.

Kurirski dom na Pristavi bodo preuredili v gorskokolesarski center.

Občina Jesenice sodeluje tudi v projektu Hitro s 
kolesom, v okviru katerega nameravajo dopolniti 
kolesarski sistem JeseNICE Bikes in postaviti še 
tri kolesarnice za izposojo koles, in sicer na 
Slovenskem Javorniku, na Blejski Dobravi in na 
Plavžu. Vzpostavili bodo enoten sistem izposoje 
s sosednjimi občinami, tako da si bo uporabnik 
kolo lahko izposodil na Jesenicah in ga vrnil, 
denimo, na Bledu.

Urša Peternel

Občina Jesenice zaključuje 
urejanje avtobusnega pos-
tajališča in obračališča na 
Tomšičevi ulici. V sklopu 
projekta bodo postavili 

nadstrešnico oziroma 
čakalnico s petimi sedeži, 
tablo z imenom postajališ-
ča in vitrino z voznim 
redom, koš za smeti in 
kolesarnico s stojali za 
kolesa. Celotna vrednost 

projekta je ocenjena na 77 
tisoč evrov, od tega je Obči-
na Jesenice prejela 40 tisoč 
evrov iz Javnega razpisa za 
sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti. Pre-
ostanek bo zagotovila Obči-
na Jesenice iz proračuna.
Na istem razpisu so prejeli 
tudi nepovratna sredstva za 
obnovo tako imenovanega 

rdečega mostu na Hrenovci, 
kjer so dela že zaključena, v 
sklopu projekta pa so obno-
vili pohodno površino in 
postavili kovinsko nadstreš-
nico nad mostom. Projekt je 
stal 54 tisoč evrov, sredstva 
sofinanciranja znašajo nekaj 
manj kot 35 tisoč evrov, pre-
ostanek je zagotovila Občina 
Jesenice.

Obračališče in most

Obračališče za avtobuse na Tomšičevi že dobiva končno 
podobo.

"Rdeči" most na Hrenovci je dobil novo pohodno površino 
in nadstrešnico.
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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. 13/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 74 ki je iz šel 14. septembra 2018.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so v novo šolsko leto sto-
pili z novim ravnateljem, to 
je postal 42-letni Rok Pekolj. 
Po izobrazbi je profesor 
športa, na šoli pa je zaposlen 
že osemnajst let. Je domačin 
s Koroške Bele, tako da šolo 
in okolje odlično pozna. Kot 
je povedal Pekolj, ki je do-
končal tudi šolo za ravnate-
lje, je bil že doslej aktiven v 
kraju, med drugim je vodil 
obnovo otroškega igrišča v 
vasi. "Želim si, da skupaj na-
redimo nekaj dobrega, da se 
povezujemo in ustvarjamo 
skupaj," je poudaril in pove-
dal, da si je zastavil kar nekaj 
ciljev. Občina Jesenice je v 
zadnjih letih v projekt preno-
ve šole vložila že veliko de-
narja, a po Pekoljevih bese-
dah nekateri deli še kličejo 
po obnovi. Najbolj nujna bo 
energetska sanacija stavbe, 
ki je bila zgrajena med drugo 
svetovno vojno (pravijo ji "se-
demdesetletna šola"), ki po-
trebuje tudi novo fasado. 
Najmlajša šolska stavba je 
bila sicer v preteklih letih 
prenovljena, sanirali so tudi 
žlindro, na menjavo pa čaka-
jo še dotrajana okna. Glede 
najstarejše šolske stavbe, 
tako imenovane "stoletne 
šole", pa Pekolj kot domačin 
ni naklonjen rušitvi, saj 
meni, da ima objekt zgodo-
vinsko vrednost in bi ga lah-
ko oživili, v njem bi denimo 

uredili kulturno dvorano, 
prostor za društva, morda 
uredili staro učilnico, ki bi 
spominjala na stare čase ... 
In kje bi potem uredili pre-
potrebna parkirišča (po ne-
katerih načrtih naj bi namreč 
z rušitvijo stare šole pridobili 
prostor za parkiranje)? Pe-
kolj meni, da bi nekaj parkir-
nih mest lahko uredili na 
vzhodni strani šole ob špor-
tnem igrišču, kjer bi zravnali 
brežino in pridobili prostor 
za dvajset, 25 vozil. 
Šolo v tem šolskem letu sicer 
obiskuje 436 učencev, od 
tega petdeset prvošolčkov (na 

podružnični šoli na Blejski 
Dobravi imajo letos le šest 
prvošolčkov). Skupaj je na 
šoli šestdeset zaposlenih (ter 
štiri mobilne pedagoginje). 
"Kot ravnatelj si želim, da bi 
bila šola prostor, kjer bi s po-
močjo medsebojnega spošto-
vanja ustvarili optimalne po-
goje za delo, učenje in vzgo-
jo," je poudaril Pekolj. "Otro-
ci so človekovo največje bo-
gastvo. Glede na to, da v šoli 
vsak dan delamo z njimi, 
smo neke vrste 'vzgojni me-
nedžerji'. Smo izobraženi, 
strokovno usposobljeni, ima-
mo veščine in izkušnje, da te 

'delnice' bogatimo. Velika 
večina staršev to razume in 
podpira, zato je vzdušje na 
šoli odlično in večjih težav 
nimamo. Izjemoma pa se 
zgodi, da nimamo enakega 
pogleda na vzgojne metode. 
Edina pot v tem primeru je 
iskren pogovor, vse za dobro-
bit otroka," poudarja novi 
ravnatelj in dodaja: "Pohvala 
je uspešno preprečevanje ne-
discipline, kazen pa neuspe-
šno zdravljenje."
Pekolj je sicer oče treh otrok, 
kot pravi, mu ogromno po-
meni družina in ljubeč od-
nos s partnerko. 

Novi ravnatelj Osnovne 
šole Koroška Bela
Vodenje šole je s 1. septembrom prevzel profesor športa Rok Pekolj.

Rok Pekolj, novi ravnatelj Osnovne šole Koroška Bela

Ob začetku novega šolskega 
leta na Občini Jesenice otro-
ke in starše opozarjajo na 
posebno previdnost na ob-
močju Osnovne šole Toneta 
Čufarja, saj je v bližini te 
šole, na območju magistral-
ne ceste R2, še vedno obmo-
čje gradbišča. Čeprav so dela 
začasno ustavljena, je po-
trebna posebna previdnost. 
"Občina Jesenice je pred 
začetkom šolskega leta in-
vestitorja, Direkcijo RS za 
infrastrukturo, in izvajalca 
del pozvala, naj na tem ob-
močju vzpostavita prome-
tno ureditev, ki bo omogo-
čala večjo prometno var-
nost, pozivu občine pa so 
se pridružili tudi Policijska 
postaja Jesenice, Medob-
činski inšpektorat in redar-
stvo ter Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Jesenice. Do-
ločene ukrepe je tako izva-
jalec že izvedel, med dru-
gim označil začasna preho-

da za pešce, poskrbel za 
začasno razsvetljavo, izved-
bo določenih ukrepov pa s 
strani izvajalca občina pri-

čakuje v kratkem. "V tem 
času bo na tamkajšnjem 
območju bistveno poveča-
na prisotnost tako polici-

stov kot redarjev, ki bodo 
skrbeli za povečano prome-
tno varnost," so še zagoto-
vili na Občini Jesenice. 

Učenci so spet v šolskih klopeh

Ob prvem šolskem dnevu se je v vlogo reditelja na šolski poti postavil tudi jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger v družbi policistk in policistov policijske postaje Jesenice, redarjev 
medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Jesenice. / Foto: Andraž Sodja

1. stran

S prvim septembrom je vodenje Srednje šole Jesenice kot 
vršilka dolžnosti ravnateljice prevzela Monika Lotrič. Doslej 
je opravljala delo pomočnice ravnateljice. Dosedanja ravna-
teljica Andreja Vehar Jerman, ki je šolo vodila štiri leta, je 
petletni mandat predčasno zaključila in ostaja na šoli kot 
profesorica strokovnih predmetov.

Vršilka dolžnosti ravnateljice Srednje šole Jesenice

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

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

www.gorenjskiglas.si
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OBČINA JESENICE
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
telefon: 04 58 69 335, 04 58 69 231
e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si 

OBVESTILO O SPREMEMBI VOLIŠČ  
V OBČINI JESENICE

Volivce na območju občine Jesenice obveščamo, da smo zaradi 
ureditve volišč, ki morajo biti na podlagi 79.a člena Zakona o voli-
tvah v državni zbor dostopna invalidom, izvedli spremembe na 
naslednjih voliščih:

-  Ukinitev volišča Plavž 4 v Kosovi graščini – novo volišče za 
volivce, ki so volili na tem volišču, je volišče Plavž 5 v stavbi 
podjetja JEKO na Cesti maršala Tita 51 na Jesenicah

-  Ukinitev volišča Sava 1 v Gimnaziji Jesenice - novo volišče za 
volivce, ki so volili na tem volišču, je volišče Sava 2 v Krajevni 
skupnosti Sava, Pod gozdom 2 na Jesenicah

-  Volišče Javornik-Koroška Bela 2 bo na novi lokaciji:  
TVD Partizan Javornik-Koroška Bela, C. talcev 8, Jesenice  
(prej v OŠ Koroška Bela)

-  Volišče Javornik-Koroška Bela 4 bo na novi lokaciji:  
TVD Partizan Javornik-Koroška Bela, C. talcev 8, Jesenice  
(prej v Gasilskem domu)

-  Volišče Javornik-Koroška Bela 5 bo na novi lokaciji: Frizerski 
studio Alma, Slovenski Javornik, Cesta Janeza Finžgarja 5b, 
Jesenice (prej v Domu upokojencev)

-  Volišče Javornik-Koroška Bela 7 bo na novi lokaciji: Delavski 
dom Julke in Albina Pibernik, C. B. Kidriča 37c, Jesenice  
(prej v ENOS Energetika)

-  Volišče Blejska Dobrava 1 bo na novi lokaciji:  
Jedilnica osnovne šole, Blejska Dobrava 44 (prej v Kulturnem 
in gasilskem domu na Blejski Dobravi)

-  Volišče Blejska Dobrava 2 bo na novi lokaciji:  
Učilnica osnovne šole, Blejska Dobrava 44 (prej v Kulturnem 
in gasilskem domu na Blejski Dobravi)

-  Volišče Lipce bo na novi lokaciji: Učilnica osnovne šole,  
Blejska Dobrava 44 (prej v Kulturnem in gasilskem domu na 
Blejski Dobravi)

Spremembe volišč veljajo za izvedbo Lokalnih volitev 2018, ki 
bodo v nedeljo, 18. 11. 2018.

Seznam vseh volišč je torej naslednji:

 1 Hrušica 1, Prostovoljno gasilsko društvo, Hrušica 13
 2 Hrušica 2, Kulturni dom na Hrušici, Hrušica 55 a
 3 Hrušica 3, Kulturni dom na Hrušici, Hrušica 55 a
 4 Planina pod Golico, Krajevna skupnost, Planina pod Golico 31
 5 Prihodi, Prostovoljno gasilsko društvo, Planina pod Golico 31
 6 Plavški Rovt, hiša Klinar Štefan, Plavški Rovt 14
 7 Plavž 1, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, 
  pritličje stavbe B
 8 Plavž 2, Avla Zdravstvenega doma Jesenice, C. m. Tita 78
 9 Plavž 3, pritličje OŠ Tone Čufar, učilnica 1, Jesenice
 10 Plavž 5, JEKO d.o.o., Cesta m. Tita 51, Jesenice
 11 Plavž 6, pritličje OŠ Tone Čufar, učilnica 3
 12 Plavž 7, pritličje OŠ Tone Čufar, učilnica 2
 13 Plavž 8, vrtec Angele Ocepek, 1. vhod, C. C. Tavčarja 3a
 14 Plavž 9, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
  C.m.Tita 73
 15 Plavž 10, vrtec A. Ocepek, 1.vhod, C. C. Tavčarja 3a
 16 Plavž 11, vrtec A. Ocepek, 2.vhod, C. C. Tavčarja 3a
 17 Sava 2, Krajevna skupnost, Pod gozdom 2
 18 Sava 3, OŠ Prežihov Voranc, Cesta T. Tomšiča 5
 19 Sava 4, bivši Čavs bar, C. Toneta Tomšiča 70 a
 20 Sava 5, OŠ Polde Stražišar, Ul. V. Kejžarja 35
 21 Sava 6, Srednja šola, Ulica bratov Rupar 2, Jesenice
 22 Podmežakla 1, Sejna soba Zavoda za šport, Ledarska 6a
 23 Podmežakla 2, Krajevna skupnost, Mencingerjeva u.1
 24 Javorniški Rovt, Gasilski dom Javorniški Rovt
 25 Javornik-Kor. Bela 1, OŠ Koroška Bela, C. talcev 2
 26 Javornik-Kor.Bela 2, TVD Partizan Javornik-Koroška Bela, 
  C.talcev 8
 27 Javornik-Kor. Bela 3, OŠ Koroška Bela, C. talcev 2
 28 Javornik-Kor. Bela 4, TVD Partizan Javornik-Koroška Bela, 
  C.talcev 8
 29 Javornik-Kor.Bela 5, Frizerski studio Alma, C. J. Finžgarja 5b
 30 Javornik-Kor. Bela 6, Delavski dom, C. B. Kidriča 37c
 31 Javornik-Kor.Bela 7, Delavski dom, C. B. Kidriča 37c
 32 Blejska Dobrava 1, Jedilnica OŠ, Blejska Dobrava 44
 33 Blejska Dobrava 2, Učilnica OŠ, Blejska Dobrava 44
 34 Kočna, orodišče Gasilskega društva Kočna
 35 Lipce, Učilnica osnovne šole, Blejska Dobrava 44

 Predsednica OVK
 Martina Hrovat, univ.dipl.prav.

Urša Peternel

Občina Jesenice je na pobu-
do civilne iniciative Plazovi 
nad Koroško Belo organizi-
rala krajše srečanje, na kate-
rem so predstavniki Vodno-
gospodarskega podjetja 
(VGP) Kranj predstavili že 
izvedene in načrtovane 
posege v strugi potoka Bela. 
Dela izvajajo v skladu s pro-
jektom, ki je bil lani pred-
stavljen na zboru krajanov. 
Doslej so izvedli sanacijska 
dela na srednjem delu 
obstoječe struge, poteka 
nadvišanje obstoječe prodne 
pregrade pri vodohranu, 
kmalu pa bodo začeli z izve-
dbo dostopne poti do novih 
prodnih pregrad pri »Pedic-
ljevi skali« v zaledju Koroš-
ke Bele. Vsa navedena dela 
naj bi bila izvedena še letos. 
Prihodnje leto se bo začela 
sanacija še spodnjega dela 

obstoječe struge od gasilske-
ga doma navzdol. 
Kot so povedali na Občini 
Jesenice, bodo v predlogu 
rebalansa proračuna Obči-
ne Jesenice za leto 2018, ki 

ga bo občinski svet obrav-
naval še ta mesec, zagotovi-
li sredstva v višini približ-
no 40 tisoč evrov za izved-
bo dostopne poti do novih 
prodnih pregrad, 5000 

evrov za prestavitev vodo-
voda na trasi dostopne poti 
in 40 tisoč evrov za vzpos-
tavitev monitoringa premi-
kov na plazu Čikla. Moni-
toring bo obsegal tako bele-
ženje nenadnih premikov 
zemljin, stalno vizualno 
spremljanje dogajanja na 
plazu kot druge podatke, ki 
so pomembni za sprejema-
nje nadaljnjih ukrepov in 
odločitev v zvezi s pobočni-
mi masnimi premiki. Pre-
gledno situacijo ureditve 
dovozne poti ter prodnih 
pregrad v zaledju Koroške 
Bele si lahko zainteresirani 
ogledajo tudi na spletni 
strani Občine Jesenice pod 
novicami. V prihodnjem 
letu bo Občina Jesenice v 
proračunu zagotovila še 
sredstva za vzpostavitev 
monitoringa na plazu 
Urbas ter za vzdrževanje 
le-tega na obeh plazovih.

Sestanek o sanaciji struge Bele

Na Koroški Beli je potekalo krajše srečanje, na katerem so 
predstavniki VGP predstavili že izvedene in načrtovane 
posege v strugi potoka Bela.

Marjana Ahačič

Tudi Občina Jesenice je ena 
od štiriindvajsetih, večino-
ma gorenjskih občin, ki so 
konec avgusta z ministrs-
tvom za infrastrukturo in 
Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske podpisale dogo-
vor o sodelovanju pri projek-
tu Označevanje kolesarske-
ga omrežja. Gre za projekt, 
v okviru katerega bo kolesar-
ska trasa, ki poteka po drža-
vnih in občinskih cestah in 
že povezuje ali še bo poveza-
la vse gorenjske občine, 
opremljena z enotnimi 
usmerjevalnimi tablami za 
kolesarje. 
"Izbranih je bilo kar štiristo 
kilometrov kolesarskih poti, 
ki bodo označene z več kot 
šeststo usmerjevalnimi tab-
lami. Poti so zasnovane 
krožno in so označene v 
skladu z najnovejšimi cest-
noprometnimi predpisi," 
pojasnjujejo na ministrstvu 
za infrastrukturo. Projekt je 
sicer zasnovala Razvojna 
agencija Zgornje Gorenj-
ske, njegov poglavitni 
namen pa je, kot je poudaril 
direktor Stevo Ščavničar, 
kolesarje usmeriti na zanje 
najvarnejše in najbolj sliko-
vite kolesarske poti. Infor-
macije bodo uporabnikom 
na voljo kot usmerjevalne 
table ob poti, kot tiskan 
zemljevid in kot zemljevid 
na spletu, ki ga je mogoče 
prenesti tudi na mobilne 
naprave.

Na agenciji so se s projek-
tom začeli ukvarjati pred 
dvema letoma. "Vzpostavili 
smo strokovno skupino, v 
kateri so ljudje, ki se s kole-
sarstvom ukvarjajo poklic-
no, vodi pa jo Andrej Zalo-
kar. Najprej smo zbrali 
podatke o vseh kolesarskih 
izletih, ki smo jih našli v 
promocijskem materialu, 

jih vnesli v GIS in nato obli-
kovali optimalno mrežo," je 
pojasnil Ščavničar. Ob tem 
je še poudaril, da bo v nada-
ljevanju treba poskrbeti za 
promocijo gorenjskega kole-
sarskega omrežja kot turisti-
čnega produkta, opremiti in 
usposobiti gostince, da bodo 
dobili status kolesarju prija-
znega postajališča, in omre-

žje opremiti s polnilnicami 
za električna kolesa, katerih 
uporaba strmo narašča.
"Občina Jesenice si že daljše 
obdobje prizadeva za trajno-
stno mobilnost, kar pomeni, 
da je na našem območju pro-
jekt že nekaj časa v realizaci-
ji," je zbrane župane in pred-
stavnike agencije in države 
na čelu z ministrom v odha-
janju dr. Petrom Gašperši-
čem na slovesnosti ob podpi-
su pogodbo nagovoril župan 
Jesenic Tomaž Tom Mencin-
ger. "Z veseljem ugotavljam, 
da se projekt s povezovanjem 
premika naprej, da doživlja 
nadgradnjo na svetovnem 
spletu, in mislim, da gre za 
resnično veliko pridobitev."

Povezani z enotnimi 
oznakami 
V okviru projekta Označevanje kolesarskega omrežja bo trasa gorenjskih kolesarskih poti, ki bo 
potekala po državnih in občinskih cestah ter bo povezala vse gorenjske občine, opremljena z 
enotnimi usmerjevalnimi tablami za kolesarje.

Pogodbo, ki jo je županom na slovesnosti izročil minister za infrastrukturo v odhajanju 
Peter Gašperšič, je v imenu Občine Jesenice podpisal in sprejel župan Tomaž Tom Mencinger.

Informacije o najvarnejših in najbolj slikovitih 
kolesarskih poteh po Gorenjski bodo 
uporabnikom na voljo kot usmerjevalne table ob 
poti, kot tiskan zemljevid in kot zemljevid na 
spletu, ki ga je mogoče prenesti tudi na mobilne 
naprave.
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Andraž Sodja

V soboto, 25. avgusta, so v 
krajevni skupnosti Blejska 
Dobrava praznovali osrednji 
praznik krajevne skupnosti, 
s katerim se spominjajo ene 
prvih partizanskih akcij leta 
1941. Zaradi slabega vreme-
na so pester celodnevni pro-
gram različnih aktivnosti 
morali skrajšati in prilagodi-
ti, osrednja prireditev pa je 
bila namesto v vaškem jedru 
v dvorani Gasilskega in kul-
turnega doma na Blejski 
Dobravi. Predsednik sveta 
krajevne skupnosti Anton 
Hribar je v uvodu spomnil 
na prelomne dogodke leta 
1941 in navedel pomemb-
nejše pridobitve v krajevni 
skupnosti in načrte. Opozo-
ril je tudi na nekatere pro-
bleme, ki se prepočasi rešu-
jejo. Zbrane je pozdravil žu-
pan občine Jesenice Tomaž 
Tom Mencinger, ki je nave-
del tudi nekatere večje inve-
sticije, ki jih bodo začeli iz-
vajati v prihodnjem letu. Na 
prireditvi so priznanje pode-

lili Vilku Bergantu za aktiv-
no delo na več področjih, od 
dolgoletne vpetosti v delo 
prostovoljnih gasilcev na 
Blejski Dobravi do sousta-

noviteljstva Športnega dru-
štva Lipce, kjer še danes 
opravlja funkcijo predsedni-
ka, za ves trud pa se mu kra-
jani skromno zahvaljujejo s 

priznanjem. V kulturnem 
programu sta nastopila 
Kvintet Vintgar in Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
Gora.  

Priznanje krajevne 
skupnosti Vilku Bergantu
Za dolgoletno delo v krajevni skupnosti Blejska Dobrava so ob letošnjem prazniku krajevne skupnosti 
podelili priznanje Vilku Bergantu.

Nagrajenec Vilko Bergant (v sredini) ob Štefaniji Muhar in predsedniku sveta KS Antonu 
Hribarju

Vandalizem ne 
pojenja
Vandali so bili tokrat na delu na Stari Savi.

Izruvana tabla na otroškem igrišču ...

... in uničena klop v paviljonu na prostem na Stari Savi.

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Četrtega septembra pra-
znujejo v Krajevni skupno-
sti Slovenski Javornik Koro-
ška Bela. Vsako leto ob pra-
zniku pripravijo sklop do-
godkov. Tako so tudi letos v 
spomin na pet mladih fan-
tov s Koroške Bele, ki so v 
Parku talcev na Koroški 

Beli med drugo svetovno 
vojno padli pod okupatorje-
vimi streli, predsednica 
Sveta KS Maja Otovič in 
predstavniki krajevnega od-
bora Zveze borcev za vre-
dnote NOB položili venček 
k spomeniku padlim tal-
cem. Istega dne zvečer je 
DPD Svoboda v Kulturnem 
domu na Slovenskem Ja-

vorniku pripravila odprtje 
fotografske razstave članov 
Fotografskega društva Jese-
nice. Do 21. septembra so 
na ogled fotografije s temat-
skih delavnic Fotografskega 
društva Jesenice. Te so po-
tekale od septembra lani do 
junija letos, razdeljene so 
bile na deset tem, sodelova-
lo pa je 16 avtorjev s skupno 

349 fotografijami. Za raz-
stavo so izbrali 18 najbolj-
ših fotografij posameznih 
tem, ostalih 14 fotografij pa 
je izbral umetniški svet 
društva, tako da se vsak 
član, ki je sodeloval na de-
lavnicah, predstavlja z vsaj 
eno fotografijo.
Gasilci PGD Javorniški Rovt 
in Koroška Bela so izvedli 
gasilsko mokro vajo na 
objektu Javorniški Rovt 24a. 
Za krajane, stare osemdeset 
let in več, pa so v Domu 
upokojencev na Javorniku 
pripravili sprejem s pogosti-
tvijo, kulturnim programom 
in skromno obdaritvijo. Ne-
deljski pohod po Gajškovi 
poti in kulturno-zabavna in 
športna prireditev na Prista-
vi pa sta zaradi slabega vre-
mena žal odpadla.
Že v tednu pred praznikom 
so člani Društva upokojen-
cev Javornik izvedli balinar-
ski turnir in tekmovanje z 
nihajno kroglo. V organiza-
ciji Mladinskega centra Je-
senice pa je pa v tednu po 
prazniku potekala še nogo-
metna tekma – tradicionalni 
Lubetov memorial.

Vreme krojilo program 
praznovanja
Praznik Krajevne skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela je krojilo vreme, pohod po Gajškovi poti 
in kulturno-zabavna in športna prireditev na Pristavi pa sta zaradi slabega vremena žal odpadla.

Za krajane, stare osemdeset let in več, so v Domu upokojencev na Javorniku pripravili 
sprejem s pogostitvijo, kulturnim programom in skromno obdaritvijo.
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

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

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Urša Peternel

Tudi v sezoni 2018/2019 
bosta sedeže Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice pol-
nila gledališki in glasbeni 
abonma. Po besedah direkto-
rice Branke Smole je "čudo-
vito imeti svoj sedež v gleda-
lišču, izbrati pa ga je mogoče 
še do konca meseca". 
Prvi gledališki dogodek v 
sklopu gledališkega abonma-
ja bo Čakalnica, komedija 
SITI teatra, v kateri se izvrst-
no znajdeta Janez Hočevar 
Rifle in Lado Bizovičar. Na 
ogled bo 11. oktobra, zatem 
pa bodo praviloma vsak 
mesec enega od četrtkov v 
jeseniškem gledališču zapol-
nili gledališki dogodki. Med 
njimi bodo monokomedija 
Mestnega gledališča Ptuj 
Gajaš arestant, v kateri nas-
topa Vlado Novak, satirična 
Stenica v izvedbi Prešernove-
ga gledališča Kranj, na valen-
tinovo bosta s Staromodno 
komedijo gostovala Milada 
Kalezič in Bojan Maroševič 
(SNG Maribor). "V gledališki 
abonma prispevata levji 
delež predstav dva projekta: 
srečanje sosednjih odrov 
Čufarjev maraton, ki se je 
preselil iz septembra na 
pomlad, in pa Festival ljubi-
teljskih gledališč, 31. Čufarje-
vi dnevi, saj obeležuje datum 
rojstva Toneta Čufarja. Tako 
predvidoma pet predstav v 
abonma prispeva maraton, 
osem Čufarjevi dnevi, če 
temu dodamo še tri predsta-
ve iz lastne Čufarjeve produ-
kcije in štiri gostujoče pred-
stave, gledališki abonma v 
jeseniškem gledališču ponu-
di kar do dvajset dogodkov," 
poudarja Branka Smole.
V sklopu glasbenega abon-
maja bo prvi glasbeni dogo-

dek 5. oktobra, in sicer celo-
večerni koncert Aleksandra 
Mežka z gosti ob 70-letnici. 
V novembru bo na jeseniš-
kem odru zazvenel Sloven-
ski orkester klarinetistov, v 
katerem nastopa tudi doma-

činka Monika Korbar. Opera 
pod zvezdami nosi naslov 
koncerta, ki ne bo pod zvez-
dami, ampak z zvezdami: 
Ireno Yebuah Tiran, Deja-
nom Herakovićem, Mojco 
Benedik in Tomažem Gan-

tarjem. Celovečerni koncert 
s svojimi glasbenimi kolegi 
obljublja tudi »bobnar iz 
gledališke kleti«, Jure Roz-
man. Januarja bo praznoval 
jubilej Kvintet Vintgar, ki je 
v goste na oder povabil Pri-
farske muzikante. Nekaj 
posebnega pa bo tudi glas-
bena komedija v produkciji 
Špas teatra Menopavza s 
Heleno Blagne, Zvezdano 
Mlakar, Deso Muck in Salo-
me. Seveda pa glasbenemu 
abonmaju dodaja sol tudi 
Klapa Sol s Paško godbo. 
Tudi najmlajši obiskovalci 
imajo svojo gledališko pri-
ložnost v novi sezoni, abon-
ma matineja ponuja štiri-
najst predstav, prvo 14. 
oktobra, in sicer Čarovnika 
iz Oza oziroma z Bohinjske 
Bele, zatem pa vsako drugo 
nedeljo.

A bo abonma?
"Seveda bo abonma!" odgovarja direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole. 

V sklopu glasbenega abonmaja bo prvi glasbeni dogodek 5. oktobra, in sicer celovečerni 
koncert Aleksandra Mežka ob njegovi 70-letnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Iz lastne Čufarjeve produkcije si gledalci letos 
lahko obetajo krstno uprizoritev drame Franceta 
Voge Kar sem rekel, sem rekel oziroma 
Slovenec za vse čase (režija Franci Koražija), 
premiera bo v oktobru. Sledila bo krstna 
uprizoritev mjuzikla Za zmerej (tekst Gregor 
Čušin, režija Gaber Trseglav), premiera bo 
novembra na zaključku Čufarjevih dni. Tretja 
premiera pa naj po besedah direktorice 
gledališča Branke Smole ostane presenečenje, 
vpleteni pa naj bi bili Kralj Arthur, Monthy 
Python in Gregor Čušin ... 

V galeriji Kosove graščine na Jesenicah je do 2. novembra na 
ogled razstava likovnih del magistre umetnosti Klementine 
Golija z naslovom Skozi prostor in čas. "Ustvarjalka se nam 
razgalja kot ženska, umetnica, filozofinja," je o razstavljenih 
delih zapisal umetnostni zgodovinar Aljaž Pogačnik iz Gor-
njesavskega muzeja Jesenice. Avtorica je bila rojena na Jese-
nicah, slikarstvo je študirala v Milanu, magisterij opravila v 
Ljubljani, izpopolnjevala pa se je v Bostonu, New Yorku in 
Parizu. Živi in ustvarja v Kranju.

Skozi prostor in čas

Klementina Golija in Aljaž Pogačnik / Foto: arhiv GMJ

Nocoj, v petek, ob 19.45 v Kulturnem hramu na Koroški Beli 
odpirajo dokumentarno razstavo o naselbinski in nepremič-
ni kulturni dediščini Koroške Bele z naslovom Vaško jedro 
Koroška Bela. Avtorica razstave je Petra Alič, na ogled pa bo 
dokumentarno fotografsko gradivo iz zasebnih arhivov kra-
janov, gradivo iz skicirke pokojnega Branka Čušina st. in 
avtentični predmeti iz zbirke pokojnega Martina Noča, 
dokumentacija Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Gor-
njesavskega muzeja Jesenice, dokumentarni posnetek "o 
vratih na Koroški Beli", ki ga je pripravila TV Slovenija za 
oddajo Pisani svet v letu 1978, in niz podob nepremične kul-
turne dediščine vasi, ujetih skozi objektiv. V otvoritvenem 
programu bodo predvajali posnete prizore iz vaškega jedra 
ter predstavili živo etnološko izročilo prednikov. V Farnem 
kulturnem društvu Koroška Bela z odprtjem razstave zače-
njajo Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne 
dediščine na Koroški Beli. Razstava, ki sodi pod okrilje pro-
jekta V mozaiku spomina, bo na ogled do 4. oktobra.

Razstava Vaško jedro Koroška Bela
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Matjaž Klemenc

Kdaj si se prvič srečal s ko-
šarko?
"S košarko sem se prvič sre-
čal na Jesenicah v obdobju, 
ko sem obiskoval peti ra-
zred osnovne šole. Da sem 
se odločil za košarko, del 
'krivde' nosi moja teta, ki se 
je tudi sama ukvarjala s tem 
športom. Hitro sem se vklo-
pil in z veseljem še naprej 
vztrajam. Pred košarko sem 
dve leti treniral odbojko."
 
Pristop v Slovan je bil korak 
naprej v tvoji karieri.
"Da sem de odločil za pre-
stop, se je pokazalo za pra-
vilno odločitev. K Slovanu 
sem odšel po končanem de-
vetem razredu. V Ljubljani 
sem v dijaškem domu. Ob 
košarki v Ljubljani obisku-
jem še Šolski center za po-
što, ekonomijo in telekomu-
nikacije Ljubljana. Veliko 
časa porabim za treninge in 
tekme in moram povedati, 
da če se pojavi problem, so v 
šoli zelo razumevajoči in mi 
stojijo ob strani."

Koliko treningov imate na 
teden?
"Trikrat v tednu imam dva 
treninga dnevno. Jutranji 
traja uro in pol, večerni dve 
uri. Dvakrat treniram samo 
popoldne. Ob koncih tedna 
so na sporedu tekme."
 
Ko ni sezone, organiziranih 
treningov, kako izkoristiš 
prosti čas?

"Skušam se čim bolj spočiti. 
Ko se bližajo priprave, se 
začnem tudi sam pripravlja-
ti, da se potem lahko brez 
problemov vključim v pro-
ces treninga."

Igraš na položaju krila. Si 
vseskozi na tem položaju?
"Večinoma že ves čas na tem 
položaju, saj sem višji od 
drugih. Ta položaj mi ustre-
za. Verjetno še nisem nehal 
rasti (trenutno ima Uroš 201 
cm, o. p.). Če bom še zrasel, 
me bodo verjetno premaknili 
na položaj krilnega centra ali 
centra. To me nič ne skrbi. 
Bi mi bil samo izziv."

Kje vidiš svoje prednosti?
"Znajdem se v igri. Igro do-
bro 'berem'."
 
Na kaj te trener največkrat 
opozarja?

"Največ rezerve imam v 
obrambi. Še več bom moral 
delati na moči."

Kdo te je treniral do sedaj?
"Bilo jih je kar nekaj: Dejan 
Čop, Tarik Denič, Primož 
Samar in Samo Tonejc. V 
Ljubljani treniram pod vod-
stvom Marka Markoviča in 
Mihe Brodnika."

V kateri kategoriji si nasto-
pil v pretekli sezoni?
"Kar se tega tiče, je bila se-
zona kar pestra. Igral sem 
za svojo kategorijo U17, U19 
in občasno za člane. To je 
pomenilo tri tekme na posa-
mezen konec tedna, kar ni 
bilo lahko."

Kako si sam videl sezono v 
teh treh selekcijah?
"Selekcija U17 se je uvrstila 
na četrto mesto, sam pa sem 

bil najboljši strelec ekipe. 
Pri U19 nisem bil tako izpo-
stavljen kot pri U17. Ekipa 
se je uvrstila na finalni tur-
nir osmerice. Glede članske 
ekipe pa je bilo veliko odvi-
sno, s kom smo igrali in od 
poškodb v ekipi."

Konec julija in začetek avgu-
sta si bil del reprezentance 
U18, ki je nastopila v Skopju 
v diviziji B. Kako si sam vi-
del prvenstvo?
"Zame je bil to krstni na-
stop v reprezentanci. Vseka-
kor nova, pozitivna izku-
šnja. Po mojem mnenju bi 
lahko na prvenstvu igral 
malo več. Vseeno pa je treba 
vedeti, da sem bil drugi naj-
mlajši v ekipi in naslednje 
leto bom še vedno lahko 
igral za to selekcijo."

Si pričakoval poziv v repre-
zentanco?
"Nisem pričakoval, da bom 
na širšem spisku med osem-
najstimi igralci, kaj šele med 
dvanajstimi igralci, ki gredo 
na prvenstvo. Na koncu se je 
vse obrnilo v mojo korist, kar 
me je zelo razveselilo."
 
Kaj si želiš od košarke v pri-
hodnosti?
"Želim si, da bi v prihodnosti 
lahko živel od košarke. Prvi 
veliki cilj je igranje v prvi 
članski slovenski ligi. Že od 
malih nog imam željo igrati 
v beograjski Crveni zvezdi. 
Zavedam se, da bo treba trdo 
delati. S trenutno potjo v ko-
šarki sem zadovoljen."

Igro dobro "berem"
Šestnajstletni Uroš Šikanič z Jesenic, igralec Košarkarskega kluba Slovan Ljubljana, je dosedanji višek 
kariere dosegel to poletje, ko je z reprezentanco U18 nastopil na evropskem prvenstvu druge divizije  
 v Skopju.

Uroš Šikanič

Matjaž Klemenc

V lanski sezoni so se hokeji-
sti Jesenic in Olimpije pome-
rili kar štirinajstkrat. Jeseni-
čani so dobili dvanajst te-
kem, izgubili pa le dve. Letos 
zagotovo ne bo toliko tekem 
večnih rivalov, in kot trenu-
tno kaže, niti približno take 
premoči »železarjev«. Letos 
so se dvakrat pomerili z zele-
nimi iz Ljubljane in obe tek-
mi izgubili. Poraz z 0:2 v 
Poletni ligi ni bolel. Zagoto-
vo bolj boli sobotni poraz z 
1:2 v finalu Slovenskega po-
kala. Na manjšem igrišču v 
Kranju se nikakor niso znašli 
in zmaga Olimpije je bila 
povsem zaslužena. 
»Po porazu na Bledu ni bilo 
nobene panike. Po tistem, 
kako je potekal današnji fina-
le, pa nikakor ne moremo 
biti zadovoljni s prikazanim. 
Nasprotnik je bil veliko bolj 

uspešen v dvobojih. To je 
vsekakor dobro opozorilo 
pred začetkom Alpske lige,« 
je bil po sobotni kranjski tek-
mi razočaran kapetan ekipe 
Andrej Tavželj. Poglejmo si 
pot Jeseničanov do finala, 
kjer jim je iz rok izpuhtela 
prva letošnja lovorika: v četr-
tfinalu so visoko odpravili 
Maribor z 8:0, v finale pa so 
se prebili z zmago z 2:0 proti 
ekipi Slavija Junior. 
Jutri se začne Alpska liga, 
ko Jeseničani doma gostijo 
italijansko ekipo Cortina. To 
bo še kako pomembno tek-
movanje, v katerem bodo v 
rednem delu odigrali štiri-
deset tekem (zadnjo 2. mar-
ca prav tako s Cortino). V 
letošnji Alpski ligi bodo tek-
movali: SIJ Acroni Jesenice, 
SŽ Olimpija (Slovenija), 
Cortina, Milano, Assiago, 
Rittner, Gardena, Vipiteno, 
Pustertal, Fassa (Italija) ter 

Feldkirch, Salzburg 2, KAC 
2, Kitzbühel, Bregenzer-
wald, Lustenau in Zell am 
See (Avstrija). Z ekipami SŽ 
Olimpija, Salzburg 2, KAC 2 
in Zell am See bodo igrali 
po štirikrat – dvakrat doma, 
dvakrat v gosteh –, z ostali-
mi ekipami pa po dvakrat. V 
pripravljalnem obdobju so 
Jeseničani odigrali pet te-
kem. Doma so premagali 
drugo ekipo Alba 19 s 6:4 in 
Zell am See s 7:3. Po podalj-
šku so izgubili, obakrat z 
1:2, s Češkim Extra ligašem 
Karlovy Vary na Poletni ligi 
za tretje mesto in v gosteh z 
Vipitenom. Po rednem delu 
so izgubili z Olimpijo z 0:2 
v polfinalu Poletne lige Rudi 
Hiti na Bledu. »Po prijatelj-
skih tekmah in po pokalu je 
moje mnenje, da je naša 
igra v 'valovih', kar zagotovo 
ni dobro. V lanski sezoni se 
mi zdi, da smo v pripravljal-

nih tekmah dvigali formo iz 
tekme v tekmo. Trenutno še 
nimamo tistih pravih občut-
kov. Čaka nas še veliko dela, 
da bomo ta potencial, ki ga 
imamo, čim bolje izkoristili 
in s tem postali samozave-
stni. Ekipa je v večini skupaj 
leto dni, z nekaj novinci, 
tako da vseeno mislim, da v 
tednu dni pred Cortino lah-
ko še marsikaj postorimo,« 
je bil kritičen eden najbolj 
izkušenih v jeseniški vrsti 
branilec Andrej Tavželj. V 
ekipi sta trenutno dva tujca, 
vratar Clarke Saunders in 
branilec Jesse Jyrkklö. Drugi 
branilec Doug Rose ni zado-
voljil na preizkušnji. Sep-
tembrske tekme (Cortina 
Assiago doma, Vipiteno, Mi-
lano, Feldkirch v gosteh), 
bodo že nakazale, kam pri-
bližno meri četa Gabra Gla-
viča. Prvi cilj je uvrstitev v 
končnico.

Za uvod brez prve lovorike
Po porazu v Poletni ligi so Jeseničani v finalu Slovenskega pokala še drugič izgubili z Olimpijo.

Pomlajeno nogometno moštvo SIJ Acroni Jesenice, ki nasto-
pa v 1. Gorenjski ligi, je novo sezono začelo z dvema pora-
zoma. V uvodu so s 3:0 izgubili doma z Zarico. Sledil je še 
gostujoči poraz z Bohinjem z 2:1 (Zemir Kazič). Poleg Jese-
ničanov sta ligo brez točke odprla še Britof in Visoko.

Sezono odprli z dvema porazoma

V HDD Jesenice so predstavili nove drese, v katerih bodo 
slovenski državni prvaki v hokeju odigrali pripravljalne tek-
me in s katerimi bodo obeležili sedemdeset let hokeja na 
Jesenicah. Dresi so v malce drugačni barvi, kot so jih nava-
jeni navijači, a v klubu mirijo, da bodo uradni dresi za doma-
če tekme še vedno rdeči, za gostovanja pa beli. Navijači tudi 
upajo, da bo vsaj nekaj jubilejnih dresov na voljo tudi za vse 
zveste ljubitelje hokeja, ki bi jih želeli kupiti.

Novi dresi ob jubileju

Hokejist Andrej Tavželj v novem dresu / Foto: arhiv HDD Jesenice

V malonogometni medobčinski ligi Radovljica sodeluje pet 
ekip iz jeseniške občine (skupine A, B, C, skupno 33 ekip). V 
A ligi sta lanski zmagovalec KŠDB Biser-Fasaderstvo Kumalič 
in KŠD Hrušica-Fitnes Co2 Jesenice. Biser-Fasaderstvo Kuma-
lič je ligo začelo z dvema porazoma. Hrušica-Fitnes O-2 je po 
treh tekmah peti s štirimi točkami, Biser-Fasaderstvo Kumalič 
pa sedmi s tremi točkami. V skupini B so Lipce šeste s tremi 
točkami, v skupini C je Venezia peta s štirimi točkami, Team 
Orange pa enajsti s tremi točkami med trinajstimi ekipami.

Malonogometaši začeli sezono

Andraž Sodja

V organizaciji Mladinskega 
centra Jesenice in KS Javor-
nik - Koroška Bela že deset 
let prirejajo tradicionalni Lu-
betov memorial, v spomin 
na Lupča Filipova. Kot je po-
vedal Mitja Blažič z Mladin-
skega centra Jesenice, so pri-
jatelji organizirali deseti, ju-
bilejni Lubetov memorial. 
"Odigrali so nogometno tek-
mo, ki so jo po težki borbi 
dobili fantje iz ekipe Koro-

ška Bela z rezultatom 7:4. 
Tudi v vlečenju vrvi so z za-
dnjimi atomi moči fantje s 
Koroške Bele zmagali." Naj-
boljši pri ekipi Javornik je bil 
Uroš Urukalo, najboljši bra-
nilec pri ekipi Koroška Bela 
Bojan Fartek, najboljši napa-
dalec tudi pri Ekipi Koroška 
Bela je bil Kristijan Žagar. 
Najboljši vratar turnirja je 
bil Jan Blažič iz ekipe Javor-
nik, najboljši strelec turnirja 
pa je bil Tilen Čučak iz ekipe 
Koroška Bela.

Lubetov memorial 
dobila Koroška Bela

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

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti kra-
ški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glavne-
ga mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski rivi-
eri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperiti-
vom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju neretvan-
ske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. Domači-
ni nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialiteta-
mi, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se bomo po 
večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno na lepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki Krki, 
kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali proti 
domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosi-
lo z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pija-
čo Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rde-
čega jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Urša Peternel

Občina Jesenice je v skladu 
s strategijo urejanja otroš-
kih igrišč začela obnavljati 
štiri otroška igrišča v stano-
vanjski soseski Plavž. V 
letošnjem letu so tako že 
celovito prenovili in predali 
namenu otroško igrišče 
Pika, naslednje pa bo na 
vrsti otroško igrišče Biba, 
ki se nahaja med stano-
vanjskimi objekti Cesta 
maršala Tita 96, 98 in 100. 
Občina je že objavila javno 
naročilo za obnovo, med-
tem ko je arhitekturno zas-
novo izdelal projektivni 
biro Delavnica, d. o. o.
Otroško igrišče Biba bo raz-
deljeno na tri vsebinske 
sklope, ki se bodo med seboj 
povezovali. En del igrišča bo 

urejen kot manjše športno 
igrišče, osrednji del bo 
namenjen starejšim otro-
kom, najbolj vzhodni del 

igrišča pa najmlajšim otro-
kom. Na igrišču bo tudi tako 
imenovan medgeneracijski 
prostor, ki bo namenjen 

druženju odraslih. Igrišče 
bo imelo podobno zasnovo 
kot igrišče Pika, na igrišču 
bodo poleg že omenjenega 
manjšega športnega igrišča 
tudi gugalnice, peskovniki, 
tobogan, različna plezala ... 
Z zelenjem in drugimi ele-
menti bo igrišče ločeno od 
parkirnih in prometnih 
površin. 
Obnova se bo začela v okto-
bru, dela naj bi potekala pre-
ko jeseni in zime, kolikor 
bodo dopuščale vremenske 
razmere, ponovno odprtje 
igrišča pa je načrtovano za 
prihodnjo pomlad.
Naslednje leto bo na vrsti 
obnova otroškega igrišča 
Rožle na Cesti revolucije, v 
letu 2020 pa bo urejeno še 
otroško igrišče Tim na Cesti 
Cirila Tavčarja.

Po Piki je na vrsti 
otroško igrišče Biba
V oktobru se bo začela obnova otroškega igrišča Biba na Plavžu. 

Arhitekturna zasnova igrišča Biba / Simulacija: Delavnica, d. o. o.

Andraž Sodja

V Bitnjah pri Bohinjski Bis-
trici že 12 let deluje komuna 
za zdravljenje odvisnosti 
društva za delo z mladimi v 
stiski Žarek, ki ga ves čas 
delovanja uspešno vodi 
Ivanka Berčan, s podporo 
občin zgornje Gorenjske in 
centra za socialno delo Jese-
nice. Ob dnevu odprtih vrat 
so jih obiskali tudi številni 
nekdanji uporabniki, ki se 
radi vračajo na kraj, kjer jim 

je z lastno močjo in vztraj-
nostjo, ob pomoči terapev-
tov, svetovalcev in pridnega 
dela, uspelo najti pot iz 
začaranega kroga odvisnos-
ti. Tisti, ki to pot še iščejo, 
pa Žarek lahko najdejo na 
Jesenicah vsak torek od 13. 
17. ure v skupini za svojce in 
vsak prvi četrtek in drugi 
petek od 7. do 15. ure. 
Kot je povedala predsednica 
in ustanoviteljica društva 
Žarek ter gonilna sila tako 
terapevtskega kot organiza-
cijskega dela Ivanka Berčan, 
so jih letos prvič obiskali 
tudi iz dveh drugih organi-
zacij, in sicer iz skupnosti 
Srečanje ter skupnosti za 
mamice projekta Človek, kot 
ponavadi pa tudi predstavni-
ki občin in centrov za social-
no delo, predvsem Bohinja 
in Jesenic, ki jim od začetka 
stojijo ob strani. „V centru 
trenutno biva pet uporabni-
kov, v pripravi sta dva nova 
sprejema, sicer smo vsesko-
zi polno zasedeni s sedmimi 
uporabniki. Potrebe so bis-
tveno večje, a več ne zmore-
mo, sicer bi šli na škodo 
uporabnikov. Sicer se potre-
ba spreminja po obdobjih, a 
postaja vedno težje, saj je 

vedno več nesamostojnih 
odvisnikov ali takšnih s pri-
druženimi psihičnimi teža-
vami, tako da je vedno več 
potrebnega truda. Vsi pa bi 
radi hitre rešitve, brez tru-
da,“ pravi Ivanka Berčan, ki 
si sicer že več let prizadeva 
tudi za ureditev podobne 
komune za dekleta. Komu-
na Žarek je sicer pri zdrav-
ljenju odvisnosti zelo uspeš-
na, z nizko stopnjo povratka, 
kar gre gotovo pripisati siste-
matičnemu delu z odvisniki, 

ki jim pomagajo prekiniti s 
preteklostjo in rešiti tudi 
morebitne težave z zako-
nom, ki so si jih nakopali. 
Pomagajo jim postaviti nove 
čvrste temelje za nadaljnje 
življenje. Tako so štirje nek-
danji uporabniki danes tudi 
aktivni prostovoljci, kot je 
povedala Berčanova, pa je 
eden izmed uporabnikov 
začel novo življenje z aktiv-
nim delom v komuni, od 
koder je že več mesecev pred 
zaključenim programom že 
hodil v službo, potem pa se s 
prihranki tudi uspešno osa-
mosvojil. Kot še zaključuje 
Berčanova, zasvojenost 
narašča, predvsem pa se 
spreminjajo tako oblike kot 
same osebnosti zasvojenos-
ti: „Zasvojenosti z eno sub-
stanco skoraj ni več, prihaja-
jo razne mešanice – tako 
zdravil, alkohola, kjer mladi 
nimajo nobene mere več, 
metamfetaminov in druge 
nove kemije, obenem pa gre 
pogosto za povsem brezob-
zirne ljudi, trpeče egoiste. 
Veliko pa je tudi težav s 
konopljo, predvsem v pri-
merih, kjer ta postane spro-
žilec psihičnih bolezni – shi-
zofrenije.“

Pobeg iz kroga 
zasvojenosti
Tudi letos so v komuni društva Žarek v Bitnjah 
pri Bohinjski Bistrici pripravili dan odprtih vrat.

Društvo upokojencev Jesenice v teh dneh praznuje sedem-
desetletnico. Ob jubileju pripravljajo slavnostno prireditev, 
ki bo v petek, 28. septembra, ob 18.30 v Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah. Na osrednjo prireditev še posebej 
vabijo vse, ki so ali bodo v letošnjem letu dopolnili osemde-
set in več let. "Vaša generacija je v vseh oblikah prostovolj-
nega dela in samoprispevkov za izgradnjo javne infrastruk-
ture največ prispevala k temu, kar še danes služi skupnim 
namenom, za kar bi se vam radi zahvalili na osrednji prire-
ditvi," je v vabilo zapisal predsednik društva Boris Bregant.

Slovesnost ob sedemdesetletnici Društva 
upokojencev Jesenice

Urša Peternel

V sredo dopoldne so na Jese-
nice pripeljali Aljažev stolp, 
ki ga bodo v delavnici podje-
tja KOV v naslednjih dveh 
tednih celovito prenovili. Kot 
je znano, so stolp pred ted-
nom dni s helikopterjem z 
vrha Triglava odpeljali v Moj-
strano, od tam pa s tovornja-
kom v Ljubljano, kjer so v 
Restavratorskem centru 
opravili nekaj preiskav. 
V sredo so stolp pripeljali na 
Jesenice, v delavnico podjet-

ja KOV na Staro Savo, kjer 
so ga takoj začeli obnavljati. 
Direktor podjetja KOV Vojo 
Jovičič nam je povedal, da je 
ponosen, da so obnovo sto-
lpa zaupali prav njegovemu 
podjetju. Dela naj bi trajala 
dva tedna, ves čas pa jih 
bodo spremljali tudi stro-
kovnjaki Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je oziroma Restavratorskega 
centra. Stolp naj bi na vrh 
Triglava vrnili v začetku 
oktobra. Več o obnovi bomo 
objavili v naslednji številki.

Aljažev stolp obnavljajo na Jesenicah
Obnovo Aljaževega stolpa so zaupali jeseniškemu podjetju KOV.
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Urša Peternel

Naša največja hokejska 
zvezda Anže Kopitar je dobil 
svojo pravljico. Nosi naslov 
Anže – ledeni kralj, napisal 
jo je Primož Suhodolčan, 
ilustriral Matej de Cecco, v 
njej pa poleg Anžeta nasto-
pa tudi kuža Gustl, ki se je, 
skupaj z Anžetovo ženo 
Ines in otrokoma Nežo in 
Jakobom, udeležil predstavi-
tve knjige na Jesenicah. 
Anže je povedal, da je zelo 
ponosen, da je dobil svojo 
pravljico. Povabilo založbe je 
z veseljem sprejel in tudi so-
deloval pri pripravi, pred-
vsem s svojimi spomini na 
otroštvo in začetke svoje ho-
kejske poti. Ta se je začela za 
domačo hišo na Hrušici, kjer 
sta mu oče in stari oče vsako 
zimo pripravila led, da je lah-
ko najprej drsal, potem pa 
igral hokej. Njegova prva soi-
gralka je bila kar babica, in to 
ne le v pravljici, temveč v či-
sto resničnem življenju. 
Anže v knjigi z veliko trenin-

ga, vztrajnosti, potrpežljivo-
sti in ljubezni do hokeja pre-
maguje vse ovire in na koncu 
premaga tudi Velikane. Na 
koncu se njegove sanje ure-
sničijo in tako se začne An-
žetova resnična pravljica ...
Poleg Anžeta je osrednja 
zvezda slikanice njegov pes 
Gustl, prijazen zlati koder, 

ki je najbrž najslavnejši ho-
kejski pes v ZDA, saj ima 
celo svoj lasten Twitter pro-
fil. Gustl se je, skupaj z An-
žetovo ženo Ines in otroko-
ma Nežo in Jakobom, udele-
žil predstavitve knjige na 
Jesenicah. To so pripravili 
na Osnovni šoli Prežihovega 
Voranca, ki jo je Anže obi-

skoval od šestega razreda 
naprej in na katero ima, kot 
je dejal, lepe spomine. Četu-
di je iskreno priznal, da ni 
prav rad bral in se je raje po-
dil po hodnikih ... 
A bil je odličen učenec, je 
zagotovil njegov nekdanji 
učitelj telovadbe, zdaj ravna-
telj šole Robert Kerštajn, ki 
se spominja, da je bil Anže 
že takrat izvrsten športnik, 
ne le hokejist, temveč je 
zmagoval tudi na krosih. 
Nekaj vprašanj so hokejske-
mu zvezdniku postavili tudi 
pogumni tretješolci. Tako so 
izvedeli, da je Anže začel dr-
sati, ko je imel štiri leta, naj-
prej s pomočjo stola, kasneje 
sam. »In kar nekajkrat sem 
padel,« je priznal in povedal, 
da ga je za hokej navdušil 
oče, ki je igral na Jesenicah. 
Predstavitve se je udeležil 
tudi del Anžetove družine, 
tudi mama in ponosni stari 
starši. Ena od babic je pou-
čevala angleščino prav na 
Osnovni šoli Prežihovega 
Voranca, in ker je Anže že 

od samega začetka sanjal, da 
bo nekoč igral hokej v tujini, 
je povedal, da sta po vsaki 
tekmi vadila intervjuje v an-
gleščini ... Dedek pa je še 
danes Anžetov največji navi-
jač in ne zamudi nobene 
njegove tekme. V času ho-
kejske sezone »obrne čas« 
in vse noči gleda prenose 
tekem iz ZDA ... 

Anže se je z družino prejšnji 
teden že vrnil nazaj v ZDA, 
v Los Angeles, kjer ga čaka 
nova hokejska sezona. V 
kovčkih je bila tudi nova sli-
kanica (založba je Anžetu 
poklonila izvod z zlato na-
slovnico), ki jo bosta Anže 
in njegova žena Ines ob ve-
čerih prebirala otrokoma 
Neži in Jakobu. 

Anže dobil svojo slikanico
Pri založbi DZS je izšla resnična pravljica o Anžetu Kopitarju z naslovom Anže - ledeni kralj. Predstavitev je potekala na Osnovni šoli Prežihovega Voranca 
na Jesenicah, ki jo je Anže obiskoval kot otrok, udeležili pa so se je tudi Anžetova žena Ines in otroka Neža in Jakob.

Anže z otrokoma Nežo in Jakobom / Foto: Urša Peternel

Z nekdanjim učiteljem telovadbe, sedanjim ravnateljem OŠ 
Prežihovega Voranca Robertom Kerštajnom / Foto: Gorazd Kavčič

Znanje, ki ga posameznik pri-
dobi v različnih življenjskih 
obdobjih, izobraževalnih pro-
gramih, na delovnem mestu, 
preko različnih virov, ima v 
današnjem času veliko velja-
vo, čeprav se mogoče tega 
niti ne zavedamo. Na Ljudski 
univerzi Jesenice izvajajo de-
javnost svetovanja in vredno-
tenja znanja za zaposlene.
Zaposlene spodbujajo k do-
datnemu izobraževanju in 
učenju za razvoj temeljnih in 
poklicnih kompetenc. Svetu-
jejo jim, jim nudijo pomoč pri 
izbiri ustreznega izobraževa-
nja, iščejo posameznikova 
močna področja ter skušajo 
premagati ovire, ki jim otežu-
jejo karierni ali osebni razvoj.
V Centru za svetovanje in vre-
dnotenje znanja zaposlenih 

Gorenjske velik poudarek da-
jejo ugotavljanju in vrednote-
nju neformalno pridobljenih 
znanj zaposlenih. Znanja, ki 
smo jih pridobili skozi formal-
no izobraževanje, so le en gra-
dnik v mozaiku našega zna-
nja. Ljudje se veliko naučimo z 
usposabljanjem na delovnem 
mestu, z različnimi prostoča-
snimi aktivnostmi in s prilo-
žnostnim učenjem, ki nas v 
dobi hitrega tehnološkega ra-
zvoja hote ali nehote spremlja 
na vsakem koraku. Imamo 
znanja, ki se jih ne zavedamo, 
ko pa jih prepoznamo, se nam 
lahko odprejo čisto nove pri-
ložnosti. 
Na Ljudski univerzi Jesenice 
vam bodo znanje, pridoblje-
no izven šole, ovrednotili in 
vam izdali mnenje ali potrdilo, 

ki vam lahko koristi tako za 
nadaljnje delo kot za izobra-
ževanje in osebnostno rast.
Pri ugotavljanju neformalno 
pridobljenih znanj ter prever-
janju nekaterih splošnih kom-
petenc se povezujejo tudi z 
zunanjimi strokovnjaki (profe-
sorji tujih jezikov, IKT-strokov-
njaki, komunikacijskimi tre-
nerji, mediatorji ...), ki ob za-
ključku preverjanja izdajo po-
trdilo z opisom kompetenc in 
pri tujih jezikih umestijo kan-
didata na ustrezno stopnjo po 

evropskem jezikovnem refe-
renčnem okviru. Pridobljene 
kompetence spodbujajo mo-
tivacijo posameznika in nje-
govo zadovoljstvo na delov-
nem mestu, s tem pa vplivajo 
na kakovost njegovega dela.
Svetovalka Lea Zlodej opaža, 
da se vse več ljudi zaveda, da 
neformalno pridobljeno zna-
nje mnogokrat še bolj sledi 
tehnološkim spremembam 
kot pa znanje, pridobljeno v 
izobraževalnih programih. Za-
radi tega se jim dokazila in 

mnenja, pridobljena v po-
stopkih vrednotenja, zdijo 
nujna. Taka potrdila pa vse 
bolj cenijo tudi podjetja, ki iz-
ražajo potrebo po vključeva-
nju zaposlenih v postopke 
ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno pridobljenih 
znanj, saj na ta način laže na-
črtujejo izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih, 
planirajo prenos znanja med 
zaposlenimi in postavljajo 
prave ljudi na prava delovna 
mesta.

Vse to so razlogi, da obišče-
te Center za svetovanje in 
vrednotenje znanja zapo-
slenih, kjer vam bodo odprli 
pogled na nova področja 
razvoja.
Dejavnost svetovanja in vre-
dnotenja znanja zaposlenih 
financirata Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in 
šport ter Evropski socialni 
sklad, zato so vse aktivnosti 
tako za posameznike kot 
tudi za podjetja in organiza-
cije popolnoma brezplačne.

Ljudje vemo več, kot se zavedamo
Na Ljudski univerzi Jesenice deluje Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih.

»Zaposlenim nudimo strokovno pomoč pri 
ugotavljanju znanja in kompetenc, 
pridobljenih skozi različne oblike 
vseživljenjskega učenja, in pri sistematičnem 
urejanju le-teh bodisi v klasično zbirno mapo 
bodisi v elektronski portfolijo https://
eportfolijo.acs.si/. Pomagamo jim pri 
identifikaciji tistega znanja, ki mu sami ne 
pripisujejo posebnega pomena, in 
jih naučimo ceniti lastne zmožnosti, veščine 
in znanja. S tem prispevamo k dvigu 
samozavesti zaposlenih in k večji 
motiviranosti za pridobivanje novih znanj.« 
Polona Knific, svetovalka za vrednotenje

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

BREZPLAČNO LAHKO PRIDOBITE 

POTRDILO  
O ZNANJU ANGLEŠČINE 

 
Na Ljudski univerzi Jesenice bomo v sodelovanju z 

zunanjimi strokovnjaki  preverjali: 
 

 ZNANJE ANGLEŠČINE  
(torek, 25. september 2018 ob 16:30) 

 
Prijave so potrebne do 20. 09. 2018 

04/58 33 805; polona.knific@lu-jesenice.net 

 
  

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih 
Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EU iz Evropskega socialnega  sklada. Projekt 

se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske  politike v obdobju 2014-2022.
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Janko Rabič

Pri Odbojkarskem klubu 
Mladi Jesenice že nekaj let 
za uvod v novo sezono pos-
krbijo za večdnevne pripra-
ve v otroškem letovišču 
DPM Jesenice Pinea pri 
Novigradu. Letos je v avgus-
tu več kot štirideset mladih 
odbojkaric pod vodstvom 
trenerjev združilo koristno s 
prijetnim. Poudarek je bil 
na krepitvi ekipnega duha 
in utrjevanju kondicijske 
pripravljenosti. Prosti čas je 
bil namenjen uživanju v 
morju, družabnih igrah, ple-
su in druženju. 
V novi sezoni igralke čakajo 
nastopi v različnih odbojkar-
skih ligah, dve ekipi bosta 
nastopali v mini odbojki, 
dve v mali odbojki, starejše 
deklice, kadetinje in mladin-
ke pa bodo izkušnje nabirale 

tudi v tretji slovenski članski 
ligi. V septembru v klub vpi-
sujejo nove člane, priprav-

ljajo pa tudi dan odprtih 
vrat. Več informacij je na 
voljo na Facebook strani 

Odbojkarskega kluba Jese-
nice in Instagram strani klu-
ba. 

Poletne priprave 
odbojkaric ob morju
Več kot štirideset mladih odbojkaric je pod vodstvom trenerjev del priprav opravilo na morju,  
v otroškem letovišču Pinea pri Novigradu.

Mlade jeseniške odbojkarice na poletnih pripravah ob morju

Urša Peternel

V skladu s tradicijo so na 
Gimnaziji Jesenice tudi 
letos dijaki četrtih letnikov 
pripravili obred fazaniranja, 
s katerim medse sprejmejo 
novo generacijo prvošolcev. 

Novopečeni dijaki so tekmo-
vali v nenavadnih discipli-
nah od petja, plesa, vrtogla-
vega streljanja na gol pa vse 
do potapljanja v vodo, iščoč 
kisle limone. Vsi "fazani" so 
se izkazali in tako postali 
pravi gimnazijci.

Obred fazaniranja
Na Gimnaziji Jesenice so pripravili sprejem za 
novo generacijo prvošolcev.

Janko Rabič

V Gledališču Toneta Čufar-
ja na Jesenicah že več let 
uspešno skrbijo za svoj 
naraščaj. V priljubljeno 
obliko, kako mladim na 
nevsiljiv način približati čar 
odrskih desk, sodi poletni 
gledališki tabor v letovišču 
DPM Jesenice Pinea pri 
Novigradu. Letos je v avgu-
stu že četrtič potekal pod 
vodstvom mentoric Katje 
Stušek in Nike Bregant. 
Sproščeno, v prijetnem oko-
lju ob morju, je štirinajst 
mladih, nekateri že z nekaj 
igralskimi izkušnjami in 
več novih, pripravilo krajšo 
predstavo. Lotili so se ekolo-
ške teme o odpadkih, ki je 
vedno aktualna. Za nekate-
re je bila to dobra motivaci-
ja za resnejše delo naprej, 
za druge zgolj prijetna 

zabava brez dodatnih obve-
znosti. Predvsem je bilo 
pomembno, da so vsi uživa-
li, se zabavali, posneli krat-
ke videospote in vse skupaj 

predstavili zbranim počitni-
karjem v letovišču. 
Za vse, ki so pripravljeni res-
no delati naprej, je na voljo 
gledališka šola, ki v GTČ 

Jesenice poteka od septem-
bra naprej vsak torek od 15. 
do 16. ure za mlade od 6 do 
9 let in od 17. ure do 18.30 za 
mlade od 10 do 15 let. 

Ekološko obarvana gledališka šola v Pinei

Na poletnem gledališkem taboru v Pinei pri Novigradu je nastala posebna predstava ...

Otroci so se lotili ekološke teme o odpadkih.

V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice je na ogled 
fotografska razstava Portreti ptic avtorja Marka Burnika.
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Janko Rabič

Med različnimi okroglimi 
obletnicami, ki se vrstijo, 
smo v letošnjem poletju iz-
brskali eno, ki je zanimiva v 
razvoju mesta Jesenice in se 
navezuje na zgodovino po-
tniškega prometa. Za osve-
žitev spomina je poskrbel 
78-letni Janez Tarman iz 
Planine pod Golico, ki je že 
vrsto let vneti zbiralec zgo-
dovinskega gradiva, fotogra-
fij in različnih dogodkov. 
Trideset let je bil poklicni 
šofer avtobusa, predvsem na 
relaciji Jesenice–Planina 
pod Golico. Pripovedoval 
nam je, da je na tej relaciji 
najprej vozil avtobus Merce-
des-Benz, ki ga je Železarna 
Jesenice leta 1951 kupila za 
potrebe prevozov delavcev. 
V kasnejših letih je podjetje 
Ljubljana Transport – po-
slovna enota Jesenice obna-
vljalo svoj vozni park z novi-
mi, sodobnejšimi avtobusi 
za prijetnejšo in udobnejšo 
vožnjo. Dne 23. avgusta je 
minilo natanko petdeset let, 
odkar je jeseniška enota do-
bila štiri nove avtobuse Mer-
cedes-Benz od skupaj dese-
tih za vso Slovenijo. »Zdi se 

mi prav, da okrogli obletnici 
namenimo nekaj več pozor-
nosti. Takrat smo štirje jese-
niški šoferji, poleg mene še 
Marjan Zupan, Jože Veliko-
nja in Anton Cvetek, odpo-
tovali v Nemčijo, v mesto 
Meinheim. Spominjam se 
lepega sprejema in pozorno-
sti pri predstavnikih znane 
nemške avtomobilistične 
firme. Avtobuse smo pripe-
ljali na Jesenice, kjer so naj-
prej opravili carinske for-
malnosti, potem pa so bili 

avtobusi šestnajst let name-
njeni predvsem turističnim 
izletom ter vožnji delavcev 
na oddih v Biograd na Moru. 
Z Janezovo poklicno kariero 
šoferja avtobusa je bil letos 
povezan še ene dogodek, ki 
se ga je zelo razveselil. Nje-
gov vnuk, prav tako Janez 
Tarman, ki poslovno sodelu-
je z Mercedes-Benzom, ga je 
povabil v Ljubljano na pred-
stavitev in testno vožnjo da-
našnjih, še bolj sodobnih 
avtobusov te družbe.  

Spomin na prve 
moderne avtobuse
Pred pol stoletja so na Jesenicah dobili prve štiri moderne avtobuse 
Mercedes-Benz. Namenjeni so bili predvsem turističnim izletom ter vožnji 
delavcev na oddih v Biograd na Moru. 

Jeseniški šoferji ob prevzemu avtobusov v Nemčiji

Janez Tarman ob novem Mercedesovem avtobusu v 
Ljubljani

Janko Rabič

Zgodovina balinanja na 
Hrušici je obsežna in sega v 
čas pred drugo svetovno voj-
no. S tem športom so se 
ukvarjali domačini na za-
sebnih in kasneje na gostil-
niških dvoriščih. Bila so 
enostavna, predvsem sproti 
pripravljene lesene ograde. 
Gostilniška igrišča so bila 
zatem, predvsem pri Ko-
stanjšku in Ocepku, bolje 
urejena in stalna. Tudi kro-
gle so bile boljše, izrezljane 
iz lesa. Kasneje je bilo bali-
nišče pri vodotoku Dobr-
šnik. Zgradili so ga na pobu-
do Antona Gaserja in še ne-
katerih drugih, Marjana Ga-
serja, Vinka Berganta, Mir-
ka Korena, Bertija Bruna, 
Janka Kavalarja in Janeza 
Palčiča in so ga uporabljali 
do leta 1967. 
Na pobudo in v organizaciji 
takratne Stanovanjske sku-
pnosti Hrušica, v kateri je 

bil predsednik Berti Brun in 
tajnik Janez Palčič, so pred-
vsem s prostovoljnim delom 
krajanov zgradili prvo pravo 
tekmovalno balinišče z vse-
mi pravimi izmerami. Od-
prtje je bilo ob krajevnem 
prazniku leta 1968. Od ta-
krat naprej so potekala raz-
lična tekmovanja in prija-
teljska srečanja, predvsem 
med Hrušičani in Jeseniča-
ni. 
Naslednja prelomnica v ra-
zvoju balinanja na Hrušici 
je bila, ko so na obstoječem 
zgradili še boljše balinišče. 
Spomladi leta 1992 je bil 
ustanovljen Balinarski klub 
Svoboda Hrušica in je bil 
uradno registriran pri Bali-
narski zvezi Slovenije. Ekipa 
je začela nastopati v drugi 
gorenjski ligi, na turnirjih 
in drugih tekmovanjih. V 
novejšem času člani sekcije 
nadaljujejo z nastopi pred-
vsem v gorenjski veteranski 
ligi, udeležujejo se različnih 

turnirjev, sodelujejo na zim-
ski ligi v organizaciji Bali-
narskega kluba Jesenice. 
Največji motiv za vse je še 
vedno zmaga proti večnim 
rivalom z Jesenic, kar jim 
tudi večkrat uspe. 
Že vrsto let poleg moških 
balinajo tudi ženske. Treni-
rajo in se udeležujejo tek-
movanj. V lanskem letu so 
člani sekcije s sredstvi KŠD 
Hrušica položili asfalt na 
obe stezi in s tem izboljšali 
kvaliteto treningov in tek-
movanj.  
Želja vseh je, da bi bilo zani-
manje za balinanje na Hru-
šici spet večje. Vabijo vse, ki 
jih zanima ta šport, da se 
jim pridružijo na treningih, 
ki v poletnem času ob torkih 
in petkih popoldne potekajo 
na balinišču. Vodja in trener 
Janez Šušteršič predvsem 
želi, da se vključijo mladi, ki 
bodo nadaljevali tradicijo 
dobrega balinanja na Hruši-
ci.  

Pol stoletja balinarskega 
igrišča na Hrušici
Odprtje je bilo ob krajevnem prazniku leta 1968. Od takrat naprej so 
potekala različna tekmovanja in prijateljska srečanja, predvsem med 
Hrušičani in Jeseničani. Že vrsto let poleg moških balinajo tudi ženske, 
trenirajo in se udeležujejo tekmovanj.

Urša Peternel

Na uredništvo se je obrnila 
občanka in nas opozorila na 
problem, da nekateri lastni-
ki psov na sprehodih po me-
stu nimajo privezanih na 
povodce. Štirinožci se tako 
pogosto zaganjajo v mimoi-
doče, kar marsikoga, zlasti 
pa mlajše otroke, lahko zelo 
prestraši. 
Kaj o tem pravi zakon, smo 
vprašali vodjo Medobčinske-
ga redarstva in inšpektorata 

(MIR) Jesenice Boštjana 
Omerzela. Kot je pojasnil, to 
področje ureja zakon o za-
ščiti živali, ki pravi, da mora-
jo na javnih površinah skrb-
niki psa imeti na povodcu. 
To določa 11. člen omenje-
nega zakona, zagrožene ka-
zni za kršitelje pa znašajo 
od 200 do 400 evrov. Po 
Omerzelovih besedah so za 
nadzor zadolženi policisti in 
redarji, kršitev pa je kar ne-
kaj, zlasti v parkih, na rekre-
acijskih površinah ... Redarji 

kršitelje sicer večinoma opo-
zarjajo, doslej so izrekli le 
nekaj glob, med drugim, ko 
je do kršitve prišlo na šol-
skem igrišču. 
Omerzel je napovedal, da 
bodo v prihodnjih dneh v 
sodelovanju s policisti Poli-
cijske postaje Jesenice pri-
pravili skupno akcijo, v kate-
ri bodo posebno pozornost 
namenili prav upoštevanju 
zakona o zaščiti živali in pri-
penjanju psov na povodce 
na javnih površinah.

Na javnih površinah morajo 
biti psi na povodcih
Na javnih površinah (v mestu, parkih, na rekreacijskih površinah) morajo 
biti psi na povodcih, globe za kršitev znašajo od dvesto do štiristo evrov.
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Z vami že 20 let

Urša Peternel

Gorenjski policisti so tik 
pred začetkom novega šol-
skega leta na območju celot-
ne Policijske uprave Kranj, 
tudi v jeseniški občini, izve-
dli poostren nadzor prome-
ta. V nadzoru so kontrolirali 
pešce, kolesarje in voznike 
vseh vrst vozil, pozorni pa so 
bili predvsem na pravilno 
uporabo prometnih površin, 
prečkanje ceste, omogočanje 
varnega prečkanja cest, hit-
rost, parkiranje v okolici šol 
in vrtcev, pripetost z zadrže-
valnimi sistemi in alkohol. 
Nadzor so izvedli na 44 loka-
cijah, zlasti na mestih, ki so 
jih občani predlagali v »Face-
book akciji« zbiranja podat-
kov o nevarnih mestih na 
šolskih poteh. V jeseniški 
občini so bili policisti prisot-
ni na avtobusni postaji v 
Podkočni, na avtobusni pos-
taji na Kočni, na parkirišču 
pri Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja Jesenice, na 

Bokalovi, na Potokih in na 
parkirišču pred podružnično 
šolo na Blejski Dobravi. 
Opravili so 36 kontrol vozni-
kov, pri čemer je pohvalno, 
da so ugotovili le eno kršitev, 
to je prekoračitev hitrosti na 
cesti skozi Potoke. Voznik je 
namesto dovoljenih šestde-
set kilometrov na uro peljal 
kar s hitrostjo osemdeset 
kilometrov na uro.
Na celotnem Gorenjskem 
so sicer policisti kontrolirali 
191 voznikov in ugotovili 34 
kršitev, z radarjem v vozilu 
pa so izmerili še hitrost 
1788 voznikov. Vozniki so 
najvišjo dovoljeno hitrost 
prekoračili v dvanajstih pri-
merih, dvanajst udeležencev 
pa tudi ni uporabljalo varno-
stnega pasu. Nekateri ostali 
prekrški so bili povezani z 
vožnjo v rdečo luč, rabo 
mobilnih telefonov med 
vožnjo in neupoštevanjem 
prometne signalizacije. Za 
manjše prekrške so policisti 
voznike opozarjali.

Policisti poostreno 
nadzirali promet

Tatvina med menjavo pnevmatike
Policisti so na Karavankah obravnavali drzno tatvino na ško-
do tujcev med menjavo pnevmatike na vozilu. Storilec je 
izkoristil nepazljivost in iz sovoznikovega sedeža odtujil tor-
bico.

Tovornjaka z izrabljenimi pnevmatikami
Gorenjski prometni policisti so 
na Karavankah poostreno nadzi-
rali tovorna vozila. Kontrolirali 
so 32 vozil, pri štirih so ugotovili 
nepravilnosti. Dve vozili sta bili 
v prometu udeleženi z izrabljeni-
mi pnevmatikami, eno od njiju 
tudi v kombinaciji z nepravilno 
naloženim tovorom, eno tovor-
no vozilo je bilo preobremenje-
no s težo, še en voznik pa je pre-
koračil najvišjo dovoljeno hitrost 
na avtocesti. Na eni od izrablje-
nih pnevmatik ni bilo profila. 
Voznik je pnevmatiko potem 
zamenjal.

Vlomi
Na Cesti maršala Tita je neznanec vlomil v prodajalno in 
odtujil mobilne telefone. Na Fužinski cesti je bilo vlomljeno 
v trgovino s športno opremo. Na Cesti maršala Tita je bilo 
vlomljeno v gostinski lokal, v še enem primeru, prav tako na 
Jesenicah, pa je bil odtujen manjši znesek denarja iz avtoma-
ta za prodajo stvari.

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

Na jeseniškem kopališču 
Ukova, na še edinem delujo-
čem desetmetrskem skakal-
nem stoplu, je potekalo 
evropsko veteransko mas-
ters prvenstvo v skokih v 
vodo. Udeležilo se ga je 79 
tekmovalcev iz dvanajstih 
držav, ki so se pomerili v šti-
rih disciplinah: skokih z 
enometrske odskočne des-
ke, skokih s trimetrske 
odskočne deske, skokih s 
stolpa in v sinhronih skokih. 
Razdeljeni so bili na starost-
ne kategorije, najmlajši so 
tekmovali v kategoriji od 25 
do 29 let, najstarejši pa v 
kategoriji do 80 do 84 let. 
Najstarejši tekmovalec je 
štel 83 let, tekmovalka pa 
osemdeset. 

Nastopila sta tudi dva Slo-
venca, in sicer Jeseničan 
Egon Kepic in Mariborčan 
Aleš Karničnik. Oba sta tek-
movala v disciplini skokov s 
stolpa, Kepic je v kategoriji 
od 50 do 54 let osvojil osmo 
mesto, Karničnik pa v kate-
goriji od 40 do 44 let drugo 
mesto.
Egon Kepic je po tekmovan-
ju povedal, da je bilo to nje-
govo drugo veteransko 
evropsko prvenstvo, prvega 
se je udeležil leta 2007. Ker 
je samouk v skokih v vodo, 
so takšna tekmovanja zanj 
predvsem priložnost, da vidi 
skoke nekdanjih vrhunskih 
tekmovalcev, celo evropskih 
in celo svetovnih prvakov, in 
se uči od njih. "Glede na sta-
rost bazena so bili ostali tek-
movalci z infrastrukturo in 

organizacijo tekmovanja 
zadovoljni, res pa je, da je 
bilo prijavljenih tekmovalcev 
manj, kot če bi bil objekt 
pokrit, kot je to običajno v 
tujini," je povedal Egon 
Kepic. Žal je bilo gledalcev 
bolj malo, le nekaj deset vsak 
dan, čeprav je bil vstop prost.
Skupaj so na koncu dobili 
kar 72 evropskih prvakov. 
Medalje je podelil podžupan 
Jesenic Miha Rebolj, ki je 
dejal, da je kljub nekoliko 
nestanovitnemu vremenu 
tekmovanje potekalo v ime-
nitnem vzdušju. "Sodeč po 
odzivih tekmovalcev in fun-
kcionarjev sem prepričan, 

da so se tako tekmovalci kot 
spremljevalci pri nas dobro 
počutili. Z organizacijo tega 
mednarodnega športnega 
dogodka sta bila naše mesto 
ter naša športna infrastruk-
tura skupaj s pomočjo zav-
zetih športnih delavcev 
ponovno postavljena na 
evropski zemljevid športa," 
je poudaril Rebolj.
V sklopu prvenstva pod 
okriljem Evropske plavalne 
zveze so potekala tudi tek-
movanja v plavanju, sinhro-
nem plavanju, daljinskem 
plavanju in vaterpolu, ki so 
jih gostili Kranj, Kamnik in 
Bled.

Veterani tekmovali  
v skokih v vodo
Na evropskem veteranskem masters prvenstvu v skokih v vodo, ki je potekalo na jeseniškem 
kopališču Ukova, je tekmoval tudi Jeseničan Egon Kepic. V svoji starostni kategoriji je osvojil osmo 
mesto. Najstarejši tekmovalec je sicer štel triinosemdeset let.

Kopališče Ukova je gostilo evropsko veteransko prvenstvo 
v skokih v vodo. / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

Jeseničan Egon Kepic je bil eden od dveh slovenskih 
tekmovalcev. / Foto: osebni arhiv

Janko Rabič

Sedlo Rožca v Karavankah 
na nadmorski višini 1587 
metrov je bilo v soboto, 8. 
septembra, sedemnajstič 
prizorišče srečanja prebival-
cev dveh sosednjih občin – 
Šentjakoba v Rožu na Koro-
škem in Jesenic. Organiza-
cijo si na obeh straneh vsako 
leto izmenjujejo, tokrat so 
bili v vlogi gostiteljev člani 
Turističnega društva Golica 
v sodelovanju z Občino Jese-
nice. Najprej sta na Rožci v 
imenu Občine Jesenice dire-
ktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek in v ime-
nu Občine Šentjakob občin-
ski predstojnik Franz Baum-
gartner vsem izrekla poz-
dravne besede. Zatem so vsi 
odšli čez Jeseniško planino 

do kmetije Zakamnik, kjer 
se je nadaljevalo veselo dru-
ženje ob zvokih ansambla 
Trio 3. Organizatorji na 
obeh straneh Karavank so se 

letos zavzeli, da bi v prihod-
nje uvedli nekatere spre-
membe. Na Rožci naj bi se 
srečali predvsem planinci, z 
družabnim srečanjem na 

nižji, dostopnejši lokaciji pa 
bi udeležbo omogočili tudi 
starejšim. Vsi so tudi izrazili 
željo, da bi se srečanj udele-
ževalo več mladih. 

Na Rožci spet prijatelji  
iz sosedskih občin
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17. 9. 2018 Lokacija Izvajalca: Občina Jesenice, Zdravstveno vzgojni center 
Zdravstvenega doma Jesenice

9.00 – 13.00 Kolpern na Stari Savi Delavnice za starejše občane na temo trajnostne mobil-
nosti z naslovom »Ostanimo mobilni«

19. 9. 2018 Lokacija Izvajalca: GARS Jesenice in Občina Jesenice

9.00 – 17.00 različne lokacije Akcija »Rdeči karton«, s katero bomo označevali parkirane 
avtomobile, ki onemogočajo dostop intervencijskih vozil 

do stavb v primeru požara 

20. 9. 2018 Lokacija Izvajalec: Alpetour 

ves dan mestni potniški 
promet

brezplačen prevoz potnikov na vseh linijah mestnega 
potniškega prometa 

20. 9. 2018 Lokacija Izvajalci: OŠ Toneta Čufarja Jesenice, Zavod za šport 
Jesenice, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice, 

Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Je-
senice, Projekt Natura

8.30 - 14.30 OŠ Toneta Čufarja 
Jesenice

zapora parkirišč, predstavitev uporabe defibrilatorjev, 
kolesarski poligon, test hoje, delavnice …

20. 9. 2018 Lokacija Izvajalec: OŠ Koroška Bela 

8.30 - 14.30 OŠ Koroška Bela praktični prikazi Agencije za varnost prometa AMZS in 
SPV Jesenice (različni poligoni, šotor Vidko, alko očala, 

policijski in gasilski avto …)

20. 9. 2018 Lokacija Izvajalec: OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, Zavod za 
šport Jesenice, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Je-
senice, Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma 

Jesenice, Projekt Natura 

8.30 - 14.30 OŠ Prežihovega 
Voranca Jesenice

zapora parkirišč, predstavitev uporabe defibrilatorjev, 
kolesarski poligon, test hoje, delavnice …

20. 9. 2018 Lokacija Izvajalec: OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, Zavod za šport 
Jesenice, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice, 

Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Je-
senice, Projekt Natura

8.30 - 14.30 OŠ Poldeta Stražišarja 
Jesenice

zapora parkirišč, predstavitev uporabe defibrilatorjev, 
kolesarski poligon, test hoje, delavnice…

Vsebine za Evropski teden mobilnosti 2018 so dostopne tudi na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si,
kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa in druge informacije.

Urša Peternel

Občina Jesenice si že nekaj 
let na različne načine priza-
deva ozaveščati jeseniško 
javnost o pomenu trajno-
stne mobilnosti, poleg raz-
ličnih prometnih ukrepov 
tudi preko različnih medi-

jev, delavnic, predstavitev in 
drugih dogodkov. Eden od 
takšnih dogodkov je zdaj že 
tradicionalno sodelovanje 
pri Evropskem tednu mobil-
nosti (ETM), ki vsako leto 
poteka med 16. in 22. sep-
tembrom. Letos ta poteka 
pod geslom Združuj in 
učinkovito potuj. 
Program ETM 2018 v občini 
Jesenice se bo začel v pone-
deljek, 17. septembra, z de-

lavnicami za starostnike z 
naslovom Ostanimo mobil-
ni, ki bodo med 9. in 13. uro 
potekale v Kolpernu na Stari 
Savi. Obiskovalci delavnic se 
bodo lahko seznanili s pozi-
tivnimi vplivi hoje in giba-
nja na počutje in zdravje, z 
bolj prijazno ureditvijo me-

stnih površin pešcem in ko-
lesarjem ter koliko lahko 
privarčujemo, če avto ni 
naša prva izbira prevoza. 
V torek, 18. septembra, bo v 
sodelovanju z GARS Jeseni-
ce na celotnem območju Je-
senic potekala akcija Rdeči 
karton, s katero bodo ozna-
čevali parkirane avtomobile, 
ki onemogočajo dostop in-
tervencijskih vozil do stavb v 
primeru požara. 

Glavnina dejavnosti se bo 
odvijala v četrtek, 20.  sep-
tembra, ko bodo omejili mo-
torni promet osebnih vozil v 
okolici občinske stavbe, 
osnovnih in srednjih šol ter 
vrtcev. Na ta dan bodo na 
različnih lokacijah po Jese-
nicah potekale tudi različne 
aktivnosti, delavnice in 
predstavitve na temo trajno-
stne mobilnosti. Na ta dan 
bo med 7. in 14. uro zaprta 
tudi Prosvetna cesta na Ko-
roški Beli na odseku mimo 
osnovne šole. 
Vse omenjene aktivnosti so 
brezplačne in namenjene 
vsej zainteresirani javnosti. 
Občina Jesenice vabi občane 
na kakšno od lokacij z eno od 
oblik trajnostne mobilnosti 
– peš, s kolesom ali na ta dan 
brezplačnim mestnim potni-
škim prometom, s čimer 
bodo podprli trajnostno mo-
bilnost in prispevali k bolj 
zdravemu in prijetnejšemu 
bivanju v občini Jesenice.

Evropski teden 
mobilnosti v občini
V občini Jesenice bodo v Evropskem tednu mobilnosti potekale različne 
aktivnosti. Poleg že utečenih zanimivih vsebin so novost delavnice za 
starostnike in omejitev prometa na cesti mimo Osnovne šole Koroška Bela.  

V četrtek, 20. septembra, se bo ves dan mogoče 
brezplačno voziti z avtobusi javnega mestnega 
potniškega prometa.

 

ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ  
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Zanimivosti

Jeseniške novice, petek, 14. septembra 2018

Sestavil: Cveto Erman

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, 24. septembra 2018, na 
Go renj ski glas, Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=R, 2=T, 3=E, 4=A, 5=S 6=P 7=O, 8=Ž, 9=B), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je OBLETNICA.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

OBLEKA PO-
TAPLJAČEV
ALI VESOLJ-

CEV

TUKAJ
VPIŠITE
REŠITEV

SUDOKUJA

NIZEK
ŽENSKI ALI

DEŠKI GLAS

MADRIDSKI
ŠPORTNI

KLUB
RESNICA
(ZASTAR.)

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NATRIJ

SOVJETSKI
TELOVADEC,

ZLATO 
NA OI 1988
(VLADIMIR)

GOSTILNA 
TURIST
Z NOVO

PONUDBO

??? ROŠ
POROČENA

ŠIRCA
NAMEN

(ZASTAR.)
POPEČEN
REŽENJ
KRUHA

GESLO
10

IZHLAPINA,
IZPARINA

9 KONICA

MLEČNI
IZDELEK

2 1 10

VOŽNJA
S KOLESOM

2 11

UMETNO 
PRIDOBLJEN

RADIOAK.
ELEMENT 

(AT)

PAPEŽEVA
KRONA

NAŠ NEKDAN.
IGRALEC
(ARNOLD)

3 12

FRAN
TRATNIK

OSNOVNA 
VOTLA MERA

TUJE
ŽENSKO IME

12 HINKO
SMREKAR

DEL KNJIGE

4 5

VELIKA
DOLGOREPA

PAPIGA

GRŠKA
OBREDNA

PESEM
AFR.KRAVJA

ANTILOPA

TVORBA
V PANJU

REDKO
MOŠKO IME

5 13

LASTNOST
NERGAVEGA

ČLOVEKA

1
??????

BRATUŽ
KACJAN

NAŠ PISEC,
DRAMATIK
IN ESEJIST

(DRAGO)

6 8

IRSKI
BRINOVEC

NEPORASEL
SVET

JAJČNIK
RAZSTRE-

LIVO IZ 
PIKRINSKE
KISLOINE

13 7 4

GOSTILNA
TURIST

NOV NAJEM-
NIK MARKO 

MLAKAR

BANKOVEC
ZA STO 
ENOT

PRIRODA,
NATURA

OLIVER
TWIST

OBLIKA
ŽENSKEGA 

IMENA
JUSTINA

DOSTAVA 
HRANE 

TUDI NA DOM
TELEFON

05 9252 290

SLOVENSKI
OPERNI

DIRIGENT
(VLADIMIR,

1926 DO 2009)
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ILUSTRIRAN
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ZA 

EKOLOGIJO

8 14

NAŠ PESNIK 
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(JOŽE)

3 VELIKI PTIČ
VESLONOŽEC

MAURICE
RAVEL

7 NAŠA 
PESNICA
(MAJDA)

SVEČANA
OBLEKA

11 KIT. REKA V 
MANDŽURIJI

SPOROČILO,
OBVESTILO

5 12

AM. IGRALKA
POROČENA S

TENIŠKIM 
IGRALCEM

MC ENROIEM

14 6 FRANCOSKI
PISATELJ
(CLAUDE,

1868 DO1931))

ČRNA
CELINA
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ALEŠ ČEH
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7 5

OLGA
REMS
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MOŠTVO,
EKIPA

5 9 3
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8
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VASJA
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5 4

TROBETNTICI
PODOBNA

ALPSKA
CVETLICA

DEL
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VELIKEGA
MEDVEDA GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  13/ 2018

PP. 124, 4001  KRANJ

NAŠ
MATEMATIK

(MILAN)

SESTAVNI 
DELI

BESEDE

NAJMANJŠI
KEMIJSKO
NEDELJIVI

DELEC SNOVI
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Jelka Koselj

Receptov za ajdove žgance je 
bilo že veliko objavljenih, tudi 
moj v Jeseniških novicah 10. 
januarja 2014. Lahko jih sku-
hamo samo iz ajdove moke ali 
pa mešanice s pšenično ali 
pirino moko. Če se nam pa 
mudi, skuhamo instant žgan-
ce. V ajdove žgance lahko 
vmešamo tudi skuto in zabeli-
mo z ocvirki, da so še bolj 
okusni in nasitni. Imenitne 
ajdove žgance z Jurjevo kapo 
pripravljajo v Gorjah, ko žgan-
ce pokrijejo s stepenimi peče-
nimi jajci v obliki kape. Zabe-
ljeni ajdovi žganci so dobri 
tudi pogreti. Če jih imamo 
premalo za vse jedce, jim pri 
gretju vmešamo jajce ali dve.  

Gobova kisla juha s 
krompirjem
Za 4 osebe potrebujemo: 
30–40 dag svežih gob (jurč-
kov ali lisičk), 4 srednje 
debele krompirje, 3 žlice 
olja, 1 jušno kocko, 1 srednjo 

sesekljano čebulo, 3 stroke 
česna, pol dl belega vina, 
lovorov list, ščepec muškat-
nega oreška in timijana, sol, 
poper, 2 žlici moke, 2 žlici 
kisa, 2 žlici kisle smetane in 
pest sesekljanega peteršilja.
Priprava: Gobe očistimo, 
operemo in narežemo na list-
ke. Krompir olupimo, nare-
žemo na kocke in damo 
kuhati v liter in pol osoljene-
ga kropa. Dodamo jušno koc-
ko, lovor, muškat, timijan in 
poper. Na maščobi postekle-

nimo čebulo, dodamo gobe 
in strt česen ter podušimo, 
da voda od gob povre. Nato 
vmešamo še moko, malo 
popražimo, zalijemo z zaje-
malko juhe in zmes vlijemo 
med krompir. Še malo poku-
hamo, da se krompir zmehča 
in da moka juho zgosti. Med 
kuho dolijemo belo vino in 
kis. Preden damo juho na 
mizo, vmešamo še kislo sme-
tano in potresemo s peteršil-
jem. Juho ponudimo z ajdo-
vimi žganci. 

Ajdovi žganci s praženimi 
gobami in jajci
Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag (2 zavitka) instant ajdo-
vih žgancev, 1 čebulo, pol kg 
svežih ali zamrznjenih gob 
(ali primerna količina suhih), 
8 dag olja ali masti, 5 strokov 
česna, zelen peteršilj, sol, 
poper, zajemalko juhe, 4 jajca, 
kislo smetano in sir (po želji).

Priprava: Na maščobi zaru-
menimo sesekljano čebulo, 
dodamo na listke narezane 
gobe (če pa so suhe, jih prej 
poparimo) in strt česen. Vse 
dobro prepražimo in po pot-
rebi prilivamo juho. Na kon-
cu praženja gobam dodamo 
sesekljan peteršilj, sol in 
poper. Nato dodamo še ste-
pena jajca in malo premeša-
mo, da zakrknejo. Jajca lah-
ko tudi opustimo. Pred ser-
viranjem dodamo žlico kisle 
smetane, nariban parmezan 
ali drug trd sir. Postavimo 
še za nekaj minut v pečico, 
da se sir razpusti. Ponudi-
mo z ajdovimi žganci. 

Gobe in ajdovi žganci
Žganci so bili na Gorenjskem že od nekdaj ena pomembnih jedi. Etnolog prof. dr. Janez Bogataj pravi, 
da so bili zabeljeni žganci steber dežele Kranjske.

Pravilno geslo je DRAGI UPOKOJENCI VČLANITE SE. Spon-
zor križanke je Društvo upokojencev Jesenice, Pod gozdom 
13, duj.si ali 04 583 26 70. Uradne ure: torek 16.–18. ure, 
petek 9.–11. ure. Reševalcem križanke sekcija ročnih del 
podarja tri nagrade. Nagrajenci so: Mari Molan, Jesenice; 
Janez Kunšič, Mojstrana; Frančiška Šmid, Selca. Nagrade 
boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je Gostilna in Pizzerija Turist na Cesti Borisa Kidriča 37c. Dnevna izbira malic, kosil, tudi po naročilu, 
bogata izbira pic in drugih jedi z žara. Hrano, naročeno po telefonu 05 9252 290, vam dostavijo na vaš naslov. Za zve-
ste reševalce so pripravili tri nagrade: 1. dve pici, 2. dve pici 3. ena pica, postreženo v Gostilni in pizzeriji Turist. Vljudno 
vabljeni, da jih obiščete in pokusite njihove dobrote.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 14. septembra
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 
JESENICE, DOMSKA DVORANA, od 9.30 do 11.30

Modna revija z možnostjo nakupa oblačil – Senior trgovina

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 10. do 
13. ure

Brezplačna delavnica: Sodobni EU bonton in žensko podjetništvo

Sobota, 15. septembra
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO HRUŠICA od 8. ure do 
2.00 (16. 9.)

Hruščanski dan športa in zabave – dobrodelni dan za Gabra Novaka

Več informacij: www.ksd-hrusica.si, FB-profil Kulturno športno dru-
štvo Hrušica

Ponedeljek, 17. septembra
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, od 15. ure dalje

Začetek rekreacijske lige v kegljanju

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Predavanje: 70 let Društva upokojencev Jesenice

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: Spet šola

Sreda, 19. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 9.30 do 12.30

Mini cicibanova olimpijada jeseniških šol in vrtcev

Več info: Zavod za šport Jesenice

Četrtek, 20. septembra
OŠ KOROŠKA BELA, poteka celotno dopoldne 

Aktivnosti za učence OŠ Koroška Bela v okviru tedna mobilnosti na 
temo trajnostna mobilnost

Več informacij: OŠ Koroška Bela

OSNOVNE ŠOLE NA JESENICAH, od 8.30 do 13. ure
Predstavitev JeseNICE bikes pred osnovnimi šolami v okviru tedna 
mobilnosti

Več info: Zavod za šport Jesenice

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 
JESENICE, TERASA PRED VHODOM, od 9. do 10. ure

Telovadba po metodi 1000 gibov

V primeru slabega vremena telovadba odpade

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Dr. Matija Zorn, 240 let od prvega pristopa na Triglav

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice v sodelovanju z Gornje-
savskim muzejem Jesenice

Petek, 21. septembra
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Odprtje in ogled društvene fotografske razstave Fotografskega dru-
štva Jesenice

Ponedeljek, 24. septembra
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. 
ure

Brezplačno dvodnevno usposabljanje: EXCEL – napredno delo s po-
datki

JESENICE–DOVJE–PLAVŠKI ROVT–JESENICE, ob 16.30
Kolesarski izlet ob obletnici nesreče Jureta Robiča

Več info: Zavod za šport Jesenice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM 
JAVORNIKU, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Pohodne poti 
2018

Torek, 25. septembra
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. 
ure

Brezplačno dvodnevno usposabljanje: EXCEL – napredno delo s po-
datki

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – TELOVADNICA, ob 
18. uri

Predavanje zdrava prehrana otroka športnika, predavanje za starše 
otrok športnikov in mladostnikov. Predavateljica: Nevenka Vrhovnik, 
dipl. ms

Več info: Zavod za šport Jesenice

Dogodki od 14. do 27. septembra
GIMNAZIJA JESENICE, VELIKA TELOVADNICA, ob 18. uri

Sprejem maturantov generacije 2018 in njihovih staršev

Sreda, 26. septembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19. uri

Odprtje in ogled fotografske razstave Igorja Debevca

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 19. uri
Stand Up: S smehom nad prekarno delo – Mladi, iskanje službe in 
prekarci

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – AVLA, ob 18. uri
Razstava Digitalizacija kulturne dediščine

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – ČITALNICA, ob 18. uri
Predstavitev portalov z domoznansko vsebino  
(Jlib, Kamra, Gorenjci.si)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Predavanje: Kulturna dediščina – vse, kar smo bili, smo, bomo, zna-
mo in veljamo (predavala bo ddr. Verena Vidrih Perko)

Četrtek, 27. septembra
AVLA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA IN KINO ŽELEZAR 
JESENICE, od 9. do 12. ure

Gledališka predstava ob svetovnem dnevu turizma: Jeseniške pripo-
vedke in legende

Obisk zgodovinskih likov: fužinar Viktor Ruard, upravitelj rudnikov 
Heinrich Fessl in rudar Tona Hribar

Predstavitev Turističnega društva Golica in Društva za razvoj turizma 
Jesenice

Predstavitev turistične ponudbe na stojnici TIC Jesenice – poudarek 
na turizmu za najmlajše

DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 
JESENICE, TERASA PRED VHODOM V DOM, od 9. do 10. 
ure

Telovadba po metodi 1000 gibov

V primeru slabega vremena telovadba odpade

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 10. do 
13. ure

Brezplačna delavnica: Ali kot podjetnik "moram" opraviti varstvo pri 
delu?

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 14.30 dalje
Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Poleg 
krosa pa bo potekal 34. Maraton Bogomirja Dolenca – 42maratonov.
si

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Glasbeni abonma: koncert klasične glasbe harfistke Leto Križanič 
Žorž

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Odprtje sezone – Feri Lainšček: Petelinji zajtrk, erotična igra o prija-
teljstvu

Aktivnosti za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Torki ob 16. uri: Cirkuška šola klovna Jaka

Dnevni center Jesenice – v prostorih ZD Jesenice – vhod 
zadaj

14. in 28. 9. 2018, ob 17. uri - Filmski večer

21. in 28. 9. 2018, ob 16. uri - Kuharska delavnica – sladki september

18. in 25. 9. 2018, ob 16. uri - Ustvarjalna delavnica – rožice za obda-
rovanje 

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVI KLUB MCJ – Nami-
zne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih mla-
dim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam.

Razstave

Do 2. 11. 2018, galerija Kosova graščina, v času uradnih ur, 

Likovna razstava: Skozi prostor in čas

Do 20. 11. 2018, banketna dvorana Kolpern, od ponedeljka do petka 
od 9. do 15. ure,  

Razstava: Kako so se na Jesenicah včasih izobraževali 

Do nadaljnjega od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure, Mladinski 
center Jesenice, 

Fotografska razstava Matjaža Vidmarja: AQUA VIVA (v objektiv je ujel 
podvodna bitja – meduze). Vodja galerije Nik Bertoncelj. 

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

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Urša Peternel

Na Jesenicah je zadnjo av-
gustovsko nedeljo potekala 
akcija 1, 2, 3, GREMO!, ki se 
je je udeležilo več kot petde-
set ljubiteljev teka. V družbi 
voditelja in motivatorja Mar-
ka Potrča ter športnega stro-
kovnjaka Jana Kovačiča so 
preživeli aktivno popoldne 
in v dobri družbi naredili 
nekaj za svoje telo in boljše 
počutje. Po ogrevanju z di-
namičnimi razteznimi vaja-
mi in tekaško abecedo je Jan 
Kovačič predstavil fartlek 
oziroma tehniko povečanja 
vzdržljivosti pri teku, nato 
pa so se udeleženci podali 
na tek po okolici. Vadba je 
bila namenjena tako zače-
tnikom kot tudi aktivnim 
posameznikom. 
Nastja z Jesenic se je dogod-
ka udeležila v družbi hčerke. 
Povedala je, da se že dolgo 
želi vrniti v aktiven vsakdan 
in da je bila to njena prva 
vadba po dolgem času. Med 
obiskovalci je bila tudi do-
mačinka Štefka, ki je odkrito 
povedala, da ima 81 let, da je 
članica športnega društva 
Kranjska Gora in se takšnih 
dogodkov rada udeležuje. 
Na športno druženje so pri-
šle tudi mlade športnice iz 
Odbojkarskega kluba Jese-
nice, ki so opravile dober 
trening pred pripravami. 
Hofer s projektom 1, 2, 3, 
GREMO! želi aktivirati čim 

več ljudi za sodelovanje v ce-
lostnem programu za izbolj-
šanje dobrega počutja. Pri-
pravili so temeljit, strokovno 
zasnovan in uporaben pro-
gram vadbe, prehrane, moti-
vacije ter priročnih nasve-
tov, cilj pa je, da bi čim več 
sodelujočih teklo na leto-
šnjem Ljubljanskem mara-
tonu, pa čeprav zgolj na de-
setkilometrski razdalji. Za 
vsak kilometer, ki ga bodo 
udeleženci pretekli na naj-
večjem tekaškem dogodku v 
Sloveniji, bo Hofer namenil 
10 centov za otroke pod 
okriljem projekta Botrstvo v 
Sloveniji.

Jeseničani so tekli 
za boljše počutje
Akcije 1, 2, 3 GREMO! se je na Jesenicah 
udeležilo več kot petdeset ljubiteljev teka.

Med udeleženci je bila tudi 
Jeseničanka Štefka, na sliki 
z ambasadorjema projekta 
Markom Potrčem in Janom 
Kovačičem.
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PETELINJI ZAJTRK
Franc Feri Lainšček

erotična igra o prijateljstvu

Režija: Gojmir Lešnjak - Gojc

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

čet., 27. sep., ob 19.30
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jeseniške novice

Janko Rabič

Člani Kulturno-športnega 
društva Hrušica že nekaj let 
organizirajo prireditve, ki so 
namenjene športu in zabavi, 
lanska in letošnja imata tudi 
humanitarno noto. Lani so 
podprli domačega športnika 
invalida Jerneja Slivnika, 
letos pa bodo pomagali 
domačinu, ki se je hudo 
poškodoval z vozilom. V 
soboto, 15. septembra, na 
športnih igriščih Na placu 

pripravljajo bogat program z 
naslovom Hruščanski dan 
športa in zabave – dobrodel-
ni dan za Gabra. Od 8. ure 
naprej bosta potekala turnir-
ja v in-line hokeju (hokeju z 
rolerji) in nogometu ter žen-
ski balinarski turnir. Za obi-
skovalce bodo pripravili 
zabavne aktivnosti in druža-
bne igre, pester bo otroški 
program z animacijami, na 
igralih in s klovnom Jakom. 
Izvedli bodo licitacijo slike s 
podobo Anžeta Kopitarja in 

njegove hokejske palice s 
podpisom. Za glasbo bosta 
skrbela ansambla Milky 
Beer in Šexpir z gosti. Vsa 
prostovoljno zbrana sreds-
tva bodo namenili za doma-
čina Gabra Novaka za prila-
goditev stanovanjskega 
objekta in za pomoč po 
rehabilitaciji. Za vse, ki bi 
želeli pomagati Gabru, so 
odprli transakcijski račun 
pri Novi kreditni banki 
Maribor št. SI 56-0433 1000 
2902 355, sklic 0092018. 

Dobrodelni dan za Gabra
Jutri, v soboto, na športnih igriščih Na placu pripravljajo bogat program z 
naslovom Hruščanski dan športa in zabave – dobrodelni dan za Gabra.

Urša Peternel

Na Jesenicah že deset let 
poteka vadba taijija, staro-
davne kitajske veščine giba-
nja, ki je sestavljena iz poča-
snih, nežnih in neprekinje-
nih gibov, ki krepijo mišič-
no moč, ravnotežje in teles-
no držo. Poudarek je na 
pozornosti, sproščenosti in 
dihanju. Fizične sposobnos-
ti izboljšuje celo pri ljudeh s 
kroničnimi boleznimi. In za 
začetek vadbe nikoli ni pre-
pozno, pravi Marko Bedina 
iz Društva Chen taijiquan 
Slovenija, ki vadbo vodi sku-
paj z Dragi Bedina, oba pa 
sta znanje pridobila na 
Kitajskem. 
"Taiji je prefinjena veščina s 
pomembnimi načeli in teh-

nikami, ki jih je treba v celo-
ti upoštevati, če želimo izku-
siti njegove polne učinke. 
Taiji pomeni prehajanje iz 
polnega v prazno, iz odprte-
ga v zaprto, jin in jang. Vse 
to izvajamo s telesom in 
tudi umom. Rezultat je 
zdravje, moč in harmonija. 
Zato je rečeno, da je taiji 
tudi meditacija v gibanju. 
Umirja in sprošča. Izkušnje 
vseh vadečih so, da z vadbe 
odidejo napolnjeni, umirje-
ni, sproščeni in poživljeni," 
pravi Marko Bedina.
Jeseniška skupina vadi ob 
petkih zvečer v telovadnici 
Gimnazije Jesenice. Vabijo 
tudi nove člane, prvo sreča-
nje začetne skupine bo v 
petek, 28. septembra, ob 20. 
uri v Gimnaziji Jesenice.

Taiji – zdrav duh v 
zdravem telesu
Na Jesenicah že desetletje poteka vadba taijija. 
Vabijo tudi nove člane.

Projekt Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti, s 
katerim obujajo spomine na življenje včasih, v jeseniški 
občini poteka že vrsto let. Nadaljuje se tudi letos, ko bodo 
zbirali zgodbe o tem, kako so se na Jesenicah včasih igrali. 
Vse, ki jih tema zanima in se spominjajo, kako so se kratko-
časili včasih, Ljudska univerza Jesenice vabi na več srečanj. 
Prvo bo potekalo v sredo, 19. septembra, ob 18. uri v sejni 
sobi Krajevne skupnosti Plavž, drugo v sredo, 26. septem-
bra, ob 19. uri v gasilskem domu v Planini pod Golico, tretje 
srečanje pa pripravljajo v sredo, 3. oktobra, ob 18. uri v Turi-
stu na Javorniku.

Kako so se na Jesenicah včasih igrali?
V četrtek, 27. septembra, v Športnem parku Podmežakla z 
začetkom ob 14.30 pripravljajo Medobčinski kros občin 
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Organizatorja sta 
Zavod za šport Jesenice in Športna zveza Jesenice. Obenem 
pa bo potekal tudi 34. maraton Bogomirja Dolenca, tekača, 
ki bo v 42 dneh pretekel 42 maratonov. Start maratona bo 
ob 14.30, vabijo pa vse ljubitelje teka, da se maratoncu pri-
družijo in s tem podprejo njegov športno-dobrodelni pro-
jekt zbiranja sredstev za ustanovo Mali vitez. Dolenc je prvi 
maraton v sklopu projekta pretekel 25. avgusta, vsak dan 
teče v drugem kraju, 42. maraton pa bo zaključil 5. oktobra.

Kros in maraton v Športnem parku Podmežakla

Andraž Sodja

Minuli konec tedna so bile 
Jesenice po zaslugi FeSteel-
Vala, glasbenega in zabav-
nega dogodka za vse okuse 
in generacije, prava prestol-
nica urbane kulture. Orga-
nizacijska ekipa festivala iz 
Kluba jeseniških študentov 
in Mladinskega sveta Jeseni-
ce je po zaključku dogajanja 
zadovoljna: „S programom 
in izvedbo smo zadovoljni, 
želeli bi si več obiskovalcev, 
potrudili smo se po najbolj-
ših močeh, glede na razpo-
ložljiva sredstva. S koncert-
nim delom tako zaključuje-
mo, s tem pa še ni konec 
FeSteelVala, saj manjka še 
muralistični del, ki nam ga 
ni uspelo izpeljati v času 
festivala,“ je povedala Polo-
na Hribar iz Kluba jeseniš-
kih študentov. 
Prireditev, ki jo sofinancira 
Občina Jesenice, se je začela 
že v petek zvečer, ko so v 
sodelovanju s Trainstation 
subartom, Dj Kpowom in 
Motoric Movementom pri-
pravili Hip hop delavnice in 
šov, vrhunec petkovega 
večera pa je bil rimarski 
spopad MC-jev, v katerem 
so se v klepanju rim pome-
rili nadobudni raperji in 
MC-ji, spremljala pa jih je 

komisija v sestavi Klemen 
Klemen, Doša in Chorchyp. 
S svojimi rimami jih je naj-
bol prepričal ptujski MC 
Šešo, ki si je priboril tudi 
lepo nagrado. 
Sobotno dopoldne je bilo 
namenjeno otroškemu pro-
gramu s Piko Nogavičko, 
čarodjem in ustvarjalnimi 
delavnicami iz recikliranih 
materialov. Glavnina doga-

janja in glasbena poslastica 
pa je bil sobotni večer z izvr-
stnimi glasbenimi zasedba-
mi in posamezniki, saj so 
oder zasedli domača zased-
ba Glasbena mineštra, 
enkratni bluzovski virtuoz 
Samuel Blues in zvezde 
večera, primorski 'odšteka-
ni' rokerji Zmelkoow, ki so 
povsem napolnili dvorano 
Kolpern na Stari Savi. 

Za zaključek festivalskega 
dogajanja pa so v nedeljo 
poskrbeli še mladi v sklopu 
mladinskega projekta razvi-
janja gibalnih veščin ob 
avtorski poeziji Celofan v 
Gledališču Toneta Čufarja 
in že tradicionalni Drive-in 
kino s Casablanco na parki-
rišču za gledališčem, ki je 
bil tudi tokrat dobro obis-
kan. 

FeSteelVal oživel 
Staro Savo
Na Jesenicah je potekal že peti festival FeSteelVal, ki je postregel s pestro paleto glasbenih in 
kulturnih dogodkov.

Glasbena mineštra


