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Izposoja 
koles je zelo 
enostavna
Do prejšnjega tedna so 
na TIC Jesenice izdali več 
kot trideset uporabniških 
kartic.
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Prvi stanovalci jeseni
Dela v Hrenovci potekajo v 
skladu z načrti, prva stano-
vanja bodo vseljiva že jeseni.
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ZANIMIVOSTI

Jeseniška "mlada upa" 
Maja in Matija
V Zavarovalnici Triglav so 
prepoznali dva "mlada upa" 
iz jeseniške občine: nadarje-
no violinistko Majo Horvat 
in metalca kopja Matijo Mu-
harja.
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MLADI

Odprava na Mauritius
Štirje dijaki Gimnazije Jese-
nice so dobili sanjsko prilo-
žnost, da so se udeležili od-
prave MEPI na sanjski otok 
Mauritius.
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ZANIMIVOSTI

Prepoznani, povezani
Ljudska univerza Jesenice je 
pripravila Teden socialne 
vključenosti z naslovom Pre-
poznani & Povezani, ki je bil 
namenjen boljši vključitvi 
priseljencev v lokalno okolje.
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Andraž Sodja

Letošnji že peti dobrodelni 
tek Jesenice tečejo vsaj en 
krog, lahko pa tudi več je 
minil v znamenju rekordov, 
ki jih ni mogla pokvariti niti 
močna ploha. Dobrodelnega 
teka, katerega celotni izku
piček je namenjen letovanju 
socialno ogroženih otrok v 
otroškem letovišču Zveze 
društev prijateljev mladine 
Jesenice v Pineti pri Novi
gradu, se je udeležilo 528 
tekačev in tekačic vseh sta
rosti, med njimi so izstopali 
tudi nekateri izvrstni tekači 
in drugi športniki, ki so pre
tekli maratonsko razdaljo, 
kot na primer predsednik 
sveta Krajevne skupnosti 
Podmežakla Aljoša Ulčar, 
ali pa so s svojo udeležbo in 
z nekaj krogi, kot na primer 
ekstremni smučar in alpi
nist Davo Karničar, pokazali 
podporo dobrim namenom.
Posebna dosežka sta uspela 
Jeseničanki Petri Pirc, nek
danji alpski smučarki in ul
tramaratonski tekačici, ki 
sicer prebiva v ZDA. Sled
nja je namreč na spletni 
platformi Crowdrise zbrala 
tisoč evrov, za povrh pa te

kla vseh deset ur teka in 
pretekla 88 kilometrov ozi
roma 44 krogov.
Samega sebe pa je premagal 
novi jeseniški rekorder Ma
rio Ponjavič, ki je v desetih 
urah pretekel kar 92 kilome
trov oziroma 46 krogov, kar 
predstavlja posebno zmago, 
saj je pred 18 leti preživel 
hudo nesrečo in dolgotrajno 

rehabilitacijo. »Počutim se 
fenomenalno, sploh nisem 
pričakoval tega, cilj je bil od
teči 10 ur, uspelo pa mi je 
nemogoče,« je po teku dejal 
Mario Ponjavič. Navdušena 
je bila tudi Petra Pirc, ki si je 
za cilj zastavila 30 krogov, 
pretekla pa jih je kar 44.
Kot je po zaključku teka še 
dodal predsednik Zveze 

društev prijateljev mladine 
Jesenice Miloš Jenkole, se je 
znova pokazalo veliko srce 
Jesenic: »Ljudje so prišli s 
srcem, se spodbujali med 
seboj, tekli so s Petro in Ma
riom, ju spodbujali ... Čus
tven dan za vse, obenem pa 
bo z zbranimi sredstvi mor
ske radosti izkusila nova 
skupina otrok.«

Rekordna prireditev 
Jesenice tečejo
Rekordno udeležbo petega tradicionalnega dobrodelnega teka Jesenice tečejo vsaj en krog, lahko pa 
tudi več je kronal Hrušičan Mario Ponjavič z osebnim in jeseniškim rekordom 46 krogov, kar znaša 
kar 92 kilometrov.

Najbolj vztrajna tekača Petra Pirc in rekorder Mario Ponjavič

Urša Peternel

Danes, v petek, se na Jeseni
cah začenja deveta Kulturna 
mavrica Jesenic. Letos je do
godek prvič dvodnevni, po
tekal bo v Športni dvorani 
Podmežakla, oba dneva z 
začetkom ob 18. uri. Današ
nji kulturni program 
priprav ljajo KUD Triglav 
Slovenski Javornik – Jeseni
ce, KŠD Bošnjakov Biser Je
senice, Makedonsko KD 
Ilinden Jesenice, KŠD Hru
šica in KPHŠD Vuk Kara
džić Radovljica. Delček kul

turnega izročila bodo otroci, 
mladi in starejši predstavili 
s folklornimi plesi, petjem, 
igranjem inštrumentov, de
klamacijami ¼  Na stojnicah 
bodo predstavljali zanimive 
predmete kulturne dedišči
ne in ponujali kulinarične 
dobrote. V programu sobo
tnega večera pa bodo gostili 
folklorne skupine iz drugih 
krajev, med njimi dve iz Hr
vaške. Organizatorji so Za
vod za šport Jesenice in Mla
dinski center Jesenice sku
paj z JSKD in ZKD Jesenice 
ter s kulturnimi društvi.

Začenja se 
Kulturna mavrica

Vsi tekmovalci 
so bili 
zmagovalci

Na Jesenicah so potekale  
22. igre Specialne olimpiade 
Gorenjske.

stran 10

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i



2

Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 12. junija 2015

Urša Peternel

Družba Anepremičnine v 
Hrenovci nadaljuje gradnjo 
večstanovanjskih objektov, 
dela v soseski, poimenovani 
Gorenjski sonček, pa poteka-
jo v skladu z načrti, je pove-
dal direktor Anepremičnin 
Gregor Žvipelj. V sklopu 
projekta bodo dokončali gra-
dnjo 62 stanovanj v štirih 
večstanovanjskih objektih 
(vsak ima pet etaž), uredili 
bodo 66 zunanjih parkirnih 
mest na severni strani objek-
tov in 44 notranjih parkirnih 
mest v kletni etaži. Na južni 
strani bodo uredili zelenico z 
otroškim igriščem. Na sever-
ni strani območja, med novo 
dostopno cesto in železniško 
progo, je predvidena umesti-
tev varovalne ograje, ki bo 
preprečevala nezaželene pre-
hode čez železniško progo. 
Poleg tega mora investitor v 
skladu z urbanistično pogod-
bo zgraditi dovozno cesto in 
nadhod čez dovozno cesto in 
železniško progo ter urediti 
komunalno infrastrukturo 
(ta vključuje gradnjo meteor-
ne kanalizacije, visoko- in 
nizkonapetostnega omrežja 
in gradnjo javne razsvetljave 
za celotno območje) ter pove-
zave s pešpotjo med obema 
nadhodoma (predvidenim in 
obstoječim). "Za osebna 
vozila in kolesarje bo z izgra-

dnjo interne dovozne poti 
omogočen dostop do že zgra-
jene povezovalne ceste, ki 
poteka skozi ta del mesta. 
Občani že lahko vidijo obrise 
nove pešpoti, ki v prečni 
smeri povezuje severni del 
mesta z južnim območjem 
in poteka v smeri od priredi-

tvenega centra oziroma Ces-
te maršala Tita z izvennivoj-
skim prehodom čez železni-
ško progo ter nadalje preko 
območja Hrenovce do 
muzejskega kompleksa Sta-
ra Sava. Na ta način bo 
območje infrastrukturno 
odlično vpeto v strukturo 

celotnega mesta, hkrati pa se 
bo vzpostavila nova prečna 
povezava, ki mestu močno 
manjka. Območje se nahaja 
v neposredni bližini železni-
ške postaje in postajališč 
mestnega avtobusa, stanoval-
cem pa bo prek nadhoda 
omogočen enostaven dostop 
do centra mesta," je poudaril 
Žvipelj. Kot je zatrdil, bodo 
bloki nove stanovalce dobili 
že letos jeseni, zanimanja je 
že kar nekaj, vsa dela na 
območju, velikem pet hekta-
rov, pa naj bi bila zaključena 
še letos.

Prvi stanovalci jeseni
Dela v Hrenovci potekajo v skladu z načrti, prva stanovanja bodo vseljiva že jeseni.

Prenovljena vizualizacija objektov Gorenjski sonček

Urša Peternel

"Po zaključku izgradnje 
kanalizacije se bodo na 
območju Podmežakle uredi-
li tudi pločniki. Občina Jese-
nice je izvajalca že izbrala, 
rok za dokončanje del pa je 
že konec tega meseca. Tako 
bo območje v kratkem ureje-
no v celoti, kar si lokalni 
prebivalci po dlje časa traja-
joči investiciji, ki je zahteva-
la veliko potrpežljivosti z 
njihove strani, tudi zasluži-
jo," je povedal župan Tomaž 
Tom Mencinger.
Občina Jesenice je v zad-
njem času prejela več pri-
tožb glede neprimernosti 
dostopa do novih prostorov 
Finančne uprave RS (FURS) 
na Spodnjem Plavžu. V zve-
zi s tem je župan povedal: 
"Čeprav je selitev FURS 
popolnoma v domeni drža-
ve, pa je Občina Jesenice 
pred nekaj tedni stopila v 
stik s pristojnimi z name-
nom razrešitve problema 
dostopa. Prav tako je stopila 
v stik s tamkajšnjim sosed-
njim podjetjem, čez parcelo 
katerega so občani in drugi 
uporabniki storitev dostopa-
li do FURS-a. V dobro le-teh 
smo se dogovorili za možne 
rešitve, ki bodo lahko reali-
zirane v kratkem, s tem pa 
bo izboljšana predvsem var-
nost vseh, ki ta prehod upo-
rabljajo."
Ta konec tedna bo na Jeseni-
cah potekala že 9. Kulturna 

mavrica Jesenic, ki jo vsako 
leto prirejata Zavod za šport 
Jesenice in Mladinski center 
Jesenice. "Gre za tradicio-
nalno medkulturno in med-
generacijsko prireditev spo-
znavanja različnih kultur, ki 
poleg glasbe in plesa ponuja 
tudi veliko zabave in dobre 
volje. Letos bo prireditev 
prvič potekala kar dva dne-
va, tako v petek kot v soboto. 
Gre za enega najbolj tradici-
onalnih prikazov multikul-
turnosti naše občine, ki je 
vsakič zelo dobro obiskan, 
veseli pa tudi dejstvo, da se 
organizatorja vsako leto pot-
rudita in prireditev še nad-
gradita. Letošnje dogajanje 
bo tako zelo pestro in zani-
mivo, zato bi jo bilo škoda 
zamuditi," je še povabil 
župan. 

Županov kotiček

Župan Tomaž Tom 
Mencinger

"Cene kvadratnega metra stanovanj še ne 
moremo napovedati, znana bo predvidoma 
avgusta oziroma septembra," je povedal direktor 
Anepremičnin Gregor Žvipelj. 

Urša Peternel

Občina Jesenice se je na 
natečaju za energetsko naj-
bolj odmevne občine uvrstila 
med pet finalistk v kategoriji 
velikih občin. Zmagala je 
občina Šentjur, v kategorijah 
srednjih in manjših občin pa 
občini Brda in Bled. Natečaj 
je namenjen občinam, ki so 

naredile največ na področju 
učinkovite rabe energije in 
uvajanja obnovljivih virov 
energije. "Občina Jesenice 
je ena tistih občin, ki je pod-
ročje energetike predala v 
roke energetskega mened-
žerja. Med drugim izvajajo 
razširjene energetske pre-
glede, uvajajo energetsko 
knjigovodstvo, prav tako pa 

skrbijo za nenehno izobra-
ževanje svojih kadrov in za 
osveščanje občanov. Izvajali 
so tudi izobraževanje na 
področju energetske učinko-
vitosti najmlajših v osnov-
nih šolah. Na Jesenicah so 
za energetske sanacije pri-
dobili subvencije, delujejo v 
smeri širitve daljinskega 
ogrevanja, prav tako kot veli-

ko drugih občin pa so se 
lotili energetske prenove 
javne razsvetljave. Tudi 
sicer sprejemajo različne 
ukrepe za zmanjševanje 
rabe električne energije. 
Imajo tudi konkretne načrte 
na področju nadaljnje širitve 
v smeri obnovljivih virov 
energije," so zapisali v obra-
zložitvi.

Energetsko odmevne občine
Jesenice so se uvrstile med finaliste natečaja za energetsko najbolj odmevne občine v Sloveniji.

Urša Peternel

Na Občini Jesenice so se 
odzvali na v zadnjem času 
nekajkrat izraženo nezado-
voljstvo krajanov glede raz-
voja Koroške Bele. Pripravili 
so seznam projektov, ki so 
jih v kraju izvedli v zadnjih 
letih. Kot so poudarili, je 
bila Koroška Bela eno izmed 
prvih območij izven osred-
njega dela Jesenic, kjer je 
bila zgrajena kanalizacija 
(za manjkajočo kanalizacijo 
na območju Prosvetne ceste 

in Trebeža je Občina že pri-
dobila gradbeno dovoljenje). 
Tako so krajani na kanaliza-
cijsko omrežje priključeni 
že od leta 2006. V sklopu 
modernizacije cest so v zad-
njih letih obnovili Prosvetno 
cesto pred trgovino Merca-
tor, Sončno pot, Partizansko 
cesto in cesto Na lehah. V 
Javorniškem Rovtu, ki je del 
iste krajevne skupnosti, so 
lani prenovili cesto do gasil-
skega doma. Leta 2013 je bil 
na Koroški Beli interventno 
obnovljen tudi most čez 

potok Bela. Ena največjih 
investicij na Koroški Beli, ki 
se fazno izvaja že od leta 
2011, pa je celostna obnova 
osnovne šole. V okviru tega 
projekta je, vključno z letoš-
njim predvidenim vložkom, 
Občina Jesenice od leta 
2010 naprej v šolo vložila že 
preko 1,3 milijona evrov bru-
to, kar pomeni tretjino vseh 
sredstev, namenjenih inves-
ticijam na področju otroške-
ga varstva, osnovnega šols-
tva, glasbenega šolstva, sred-
njega šolstva in izobraževa-

nja odraslih v obdobju 
2010–2015. V okviru projek-
ta Pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov rabe energije v 
javnih objektih Občine Jese-
nice je bila v šoli zamenjana 
tudi toplotna postaja z raz-
delilnikom, zalogovnikom 
toplote in pripadajočo opre-
mo, kjer je strošek znašal 
dodatnih 61.000 evrov (brez 
DDV). Zlasti starši majhnih 
otrok pa že dalj časa izražajo 
tudi potrebo po ureditvi 
otroškega igrišča. Kot pou-
darjajo na Občini, so v dose-
danjih postopkih uredili 
lastništvo zemljišča in pri-
dobili služnost, kljub varče-
vanju pa bodo otroško igriš-
če zgradili še letos.

Projekti za Koroško Belo

Dvajseti maj, dan, ko se je rodil prvi med slovenskimi čebe-
larji in začetnik sodobnega čebelarstva Anton Janša z Brez-
nice, naj postane svetovni dan čebel. Takšna je pobuda 
Čebelarske zveze Slovenije, ki jo je že podprla vlada, listino 
podpore pa so ob prisotnosti ministra za kmetijstvo Dejana 
Židana v Žirovnici podpisali tudi gorenjski župani. Občino 
Jesenice je na podpisu zastopala podžupanja Vera Pintar. 
"To je pobuda, ki govori o slovenski samozavesti, boljši pre-
poznavnosti Slovenije, slovenski hrani in slovenskem turiz-
mu,« je ob tem dejal minister Židan.

Za svetovni dan čebel

Podžupanja Jesenic Vera Pintar je podpisala listino 
podpore pobudi za svetovni dan čebel.

Občina Jesenice obvešča, da sta od petka, 12. junija 2015, 
dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod 
rubriko »Javna naročila in razpisi« objavljena naslednja javna 
razpisa s področja družbenih dejavnosti za leto 2015:

1.   Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše 
odrasle za leto 2015

2.   Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v 
letu 2015

  Župan 
  Tomaž Tom Mencinger
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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

vOd ja Oglas ne ga tr Že nja
Ma te ja Žvi žaj 

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

Je se ni ške no vi ce, št. 9/let nik X so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 47, ki je iz šel 12. junija 2015.
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.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

Na Upravni enoti Jesenice 
se vsako leto v drugi polovici 
junija močno poveča število 
občanov, ki vlagajo vloge za 
izdajo novih osebnih izka-
znic in potnih listov. "Ker se 
bliža konec šolskega leta, s 
tem pa prvi dopusti, pripo-
ročamo, da preverite, ali 
imate ustrezen dokument 
za potovanje in ali je velja-
ven," svetuje načelnica 
Upravne enote Jesenice 
Alenka Burnik. Polnoletnim 
osebam se izdajo dokumen-
ti z veljavnostjo deset let, 
otrokom do dopolnjenega 3. 
leta starosti z veljavnostjo 
treh let, otrokom od 3. do 18. 
leta starosti pa z veljavnostjo 

pet let. Zato staršem posebej 
priporočajo, da so pozorni 
na veljavnost osebnih doku-
mentov otrok. Čakalna doba 
za izdajo nove potne listine 
ali osebne izkaznice je v 
povprečju teden dni. "Ker pa 
se lahko zaradi večjega števi-
la vlog za izdajo osebnih do-
kumentov čakalna doba tudi 
podaljša, ne bo nič narobe, 
če vlogo vložite kak dan 
prej," dodaja Burnikova. Ne-
katere  države zahtevajo, da 
je potni list ob vstopu na nji-
hovo ozemlje veljaven vsaj 
še pol leta ali več. Burnikova 
ob tem še poudarja, da je na 
Upravni enoti Jesenice mo-
goče plačevati tako z gotovi-
no kot tudi z bančnimi ozi-
roma kreditnimi karticami.

Preverite veljavnost 
dokumentov

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA 

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objav
ljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turistič
nih prireditev v občini Jesenice za leto 2015. 

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turistič
nih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo 
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. V okviru sredstev ob
činskega proračuna se bo sofinancirala priprava in izvedba 
naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev: 

 Pustna prireditev, 
 Prireditev v času cvetenja narcis, 
 Etnološka prireditev, 
 Festival, 
 Prireditev z elementi inovativnosti. 

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 29.838,45 €. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpi
sa, ki bo v sredo, 17. 6. 2015, ob 16. uri v Sejni sobi Občine 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave 
do 15. 6. 2015 na aleksandra.orel@jesenice.si. 

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. 7. 2015. 

Občina Jesenice 

Občinska svetnica Maja Oto-
vič je postavila vprašanje gle-
de dovoza na Koroško Belo. 
"Glede na pritožbe krajanov s 
Koroške Bele in glede na sklep 
Sveta KS, ki je problematiko 
dovoza v vas čez Črni most 
obravnaval na svoji redni seji 
5. 3. 2015, dajem pobudo za 
sprostitev prometa iz smeri 
Ljubljane proti Koroški Beli 
čez Črni most. Za kmetijsko 
mehanizacijo ostane prome-
tni režim ne spremenjen." Na 
Komunalni direkciji so poja-
snili: "Kot smo pojasnili v Je-
seniških novicah št. 5, ki so 
izšle 27. 3. 2015, omenjeno 
križišče ne zadostuje tehnič-
nim zahtevam za priključke 
na regionalne ceste in ga za-
torej lahko DRSI v skladu s 
svojimi pristojnostmi tudi 
ukine. Da bi preprečili sle-
dnje, je bil na sestanku na KS 
Javornik - Koroška Bela v letu 
2013 sprejet dogovor, da se 
priključek ob pogoju izvedbe 
določenih posegov (pregle-
dnost, od stranitev vegetacije, 
dela brežin in ukrepih s strani 
DRSI) ohrani vsaj za kmetij-
sko mehanizacijo in ohrani 
prometna varnost na regio-
nalni cesti do semaforizirane-
ga križišča Koroška Bela. 
Hkrati je z omenjenega se-
stanka znano, da bi bila za 
ureditev enosmernega pro-
meta, kot ga predlagate, nuj-
na poleg ureditve samega kri-
žišča (izdelana je idejna za-
snova krožišča) tudi predho-
dna ureditev cestišča z vidika 
odvodnjavanja, preveriti sta-
nje mostu in ureditev vozne 
površine, za kar pa v letu 2015 
ni namenjenih sredstev."

Promet čez črni most

Ana Šubic

Na mednarodni dan družin 
(15. maj) je Ekvilib inštitut 
skupaj z Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti pode-
lil certifikate Družini prija-
zno podjetje, ki prejemnike 
zavezujejo k sprejemu ukre-
pov za izboljšanje usklajeva-
nja poklicnega in družinske-
ga življenja zaposlenih. Pol-
ne certifikate je prejelo 21 
podjetij in organizacij, ki so 
se v postopek certificiranja 
vključila v letu 2010 in 2011 
ter so v tem času dokazala, 
da so upravičena do njih.
Med prejemniki polnega cer-
tifikata je tudi bila tudi Splo-
šna bolnišnica Jesenice s 635 
zaposlenimi. K izboljšanju 
njihovega zadovoljstva po be-
sedah pomočnika direktorja 
za finančno-računovodsko 
področje Branka Matjašca, ki 
je na slovesnosti na Gospo-
darski zbornici Slovenije 
prevzel certifikat, prispeva 
tudi petnajst ukrepov, uvede-
nih v sklopu projekta Druži-
ni prijazno podjetje. Med 
njimi so otroški časovni bo-

nus, ki staršem prinaša prost 
dan ob vstopu otroka v 
osnovno šolo, ob uvajanju v 
vrtec pa koriščenje presežka 
ur, skrajšan delovni čas zara-

di družinskih obveznosti 
izven zakonskih določil, do-
datni dnevi odsotnosti z na-
domestilom plače zaradi iz-
rednih družinskih razlogov, 

ukrepi za varovanje zdravja, 
novoletna obdaritev otrok, 
vključitev tematike usklaje-
vanja poklicnega in družin-
skega življenja v letne razgo-
vore, raziskava med zaposle-
nimi o usklajevanju dela in 
družine, tim za usklajevanje 
poklicnega in družinskega 
življenja in pooblaščenka za 
to področje, psihološko sve-
tovanje in pomoč …
Za naslednje triletno obdo-
bje so si zadali še tri doda-
tne ukrepe: načrtovanje le-
tnega dopusta, da bodo za-
poslenim omogočili čim 
boljše usklajevanje korišče-
nja dopusta glede na njiho-
ve prošnje, sodelovanje 
svojcev zaposlenih pri ob-
časnih delih v bolnišnici, 
poleg tega pa se bodo drža-
li načela, da družinske ob-
veznosti in delo s skrajša-
nim delovnim časom niso 
razlogi za zavrnitev ali sta-
gnacijo zaposlenega.
V projekt Družini prijazno 
podjetje se je od leta 2006 
vključilo že prek 240 podje-
tij in organizacij z okoli 80 
tisoč zaposlenimi.

Družini prijazna ustanova
splošna bolnišnica jesenice si je po treh letih sodelovanja v projektu prislužila polni certifikat družini 
prijazno podjetje.

branko Matjašec iz splošne bolnišnice jesenice (desno) je 
prejel polni certifikat družini prijazno podjetje iz rok 
državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Petra Pogačarja. 
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Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, število otrok, 
kaj ste po izobrazbi, kje ste 
zaposleni?

"Star sem 39 let, s partneri-
co imava dva otroka. Sem 
višji upravni delavec, zapo-

slen pri Zvezi društev prija-
teljev mladine Jesenice."

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto občinskega svetnika?
"Štiri leta sem že bil občin-
ski svetnik, za še en man-
dat sem se potegoval zato, 
ker mislim, da le aktivno 
sodelovanje vseh nas lah-
ko pripelje do lepše priho-
dnosti."

Katere cilje boste v štirih 
letih skušali uresničiti kot 
občinski svetnik?
"Že v prejšnjem mandatu 
smo se s kolegi borili za 
centralno otroško igrišče, 
za boljše razmere v vrtcih 
in za zagon gospodarstva. 
Sedaj bo ena izmed predno-
stnih nalog izgradnja druge 
cevi karavanškega predora, 
kjer se država zaenkrat 
obnaša precej mačehovsko 

do Jesenic. Pri prvi cevi 
smo bili izigrani, sedaj pa 
moramo Jeseničani stopiti 
skupaj in storiti vse, da 
bodo Jesenice dobile tisto, 
kar jim pripada."

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Nezaposlenost in socialna 
stiska mnogih občanov."

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"V prostem času mi poleg 
družine čas zapolnjuje igra-
nje v Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice in plani-
narjenje."
Zadnja prebrana knjiga
"Leopold Trepper – Rdeči 
orkester"

Življenjsko vodilo
"V današnjih razmerah bi 
dejal: Skupaj lahko doseže-
mo vse."

Skupaj lahko  
dosežemo vse
Boštjan Smukavec je občinski svetnik na listi Stranke modernega centra (SMC).

Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, število otrok, 
kaj ste po izobrazbi, kje ste 
zaposleni?
"Rojena sem avgusta 1963 
na Jesenicah. Sem poroče-
na, mati dveh odraslih otrok. 
Zaposlena sem v Gorenjski 
banki kot vodja poslovalnice 
na Plavžu."

Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto občinske svetnice?
"Izkušenj v politiki nimam, 
niti ni bil nikoli moj namen 
ukvarjati se z njo. V svetu KS 
Planina pod Golico sem kot 
predsednica delovala en 
mandat. V svojem mandatu 
sem si zadala nalogo prido-
biti čim več mladih za aktiv-
no sodelovanje. Recimo, da 
mi je uspelo tako v svetu KS 
kot v odboru Turističnega 
društva Golica, in menim, 
da si ti mladi zaslužijo vso 
pohvalo. Dela v občinskem 
svetu ne jemljem kot politič-
no udejstvovanje, ampak kot 
priložnost delovati za dobro-
bit občanov. Na prvi seji 
občinskega sveta smo imeli 
novoizvoljeni svetniki kratko 
predstavitev. Prav vsi smo 
opredelili, da je naše poslan-
stvo delati za dobro ljudi, in 
upam, da tako tudi bo." 

Katere cilje boste v štirih 
letih skušali uresničiti kot 
občinska svetnica?
"Ciljev je veliko. Vsekakor 
bom podpirala vse dobre 
projekte. Želim si razvoja 
gospodarstva, turizma, infra-
strukture in podeželja. Na 

kratko: želim si enakomer-
nega razvoja občine kot celo-
te. Turistični razvoj ni nepo-
membno področje. Če bi 
prišlo do večjega razvoja turi-
zma, bi se odpirala tudi nova 
delovna mesta. Tudi pri 
povezovanju kmetijske in 
turistične dejavnosti je veliko 
neizkoriščenega potenciala. 
Zagotovo pa mora biti razvoj 
usklajen s pogledi krajanov. 
Dejstvo je, da kraj zaživi šele 
takrat, ko se razvija v skladu 
z željami domačinov oziro-
ma prebivalcev. Ob tem bi 
rada omenila, da se mi zdi 
pomembna ohranitev okolja, 
posegi ob razvoju turizma bi 
se morali obvezno vključiti v 
okolje. Glede na to, da so 
naše vasi hribovske, je 
pomembno, da se kraji razvi-
jajo v domačem hribovskem 
stilu. Upam, da se bo to pod-
ročje razvilo do te mere, da 
bodo naša občina in naši kra-
ji bolj prepoznavni, turizem 
pa razvit vsaj tako, kot je bil v 
Planini pod Golico že pred 
davnimi leti. Upam in verja-
mem, da se bo v bližnji pri-
hodnosti na tem področju 
kaj spremenilo."

Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Menim, da je v naši občini 
v tem času največji problem 
na socialnem področju. 
Brezposelnost je vse večja, 
veliko ljudi je na pragu rev-
ščine. Težko živijo tako mla-
de družine kot upokojenci." 

Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 
"Služba je dokaj zahtevna, 
tako da je moj delovnik veči-

noma precej natrpan, ko 
usklajujem službo, gospo-
dinjstvo in vse druge obvez-
nosti. Moji hobiji pa so v 
bistvu potisnjeni na stran, 
sicer pa uživam v izletih in 
na potovanjih z motorjem 
in avtodom. Z možem se 
vsako leto odpraviva s prija-
telji na večdnevni izlet z 
motorji. Na teh potovanjih 
vedno primerjam kraje z 
našimi. Vsakič sproti, ko se 
vrnemo domov, ugotovim, 
da so naši kraji lepši, prav-
zaprav zlata jama v primer-
javi z videnim – a z vidika 
turizma žal povsem neizko-
riščeni."

Zadnja prebrana knjiga
"Odprto srce, ki jo je napisa-
la zdravnica Urška Lunder. 
Bralci te knjige lahko pride-
jo do naslednjega spoznan-
ja: Izguba nam pokaže, kaj 
nam je dragoceno. Ljubezen 
pa, kdo smo."

Življenjsko vodilo
"V vsem, kar počneš, bodi 
dober."

V vsem, kar počneš, 
bodi dober
Helena Razingar je občinska svetnica Slovenske ljudske stranke (SLS).

Helena Razingar 
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Urša Peternel

Vozni redi
Občinska svetnica Marija 
Mulej je opozorila, da so na 
avtobusnih postajališčih 
navedeni vozni redi samo 
za avtobuse Alpetourja. 
Predlagala je, naj bodo 
navedeni vozni redi vseh 
avtobusnih prevoznikov. 
Odgovor so pripravili na 
Komunalni direkciji: "Obči-
na Jesenice ima z Alpetour-
jem sklenjeno koncesijsko 
pogodbo za izvajanje mest-
nega prometa. Mestni linij-
ski promet predstavlja 
občinsko gospodarsko jav-
no službo. Za vse druge 
oblike avtobusnega prome-
ta, pri katerih se sicer tudi 
uporabljajo avtobusna pos-
tajališča na območju obči-
ne, Občina Jesenice ni pri-

stojna in tako tudi nima 
možnosti vpliva na postavi-
tev voznih redov drugih 
prevoznikov. Redne med-
mestne linije skozi Jesenice 
izvaja izključno Alpetour."

Reklamni transparenti
Občinski svetnik Egon 
Kepic je predlagal, da na 
Komunalni direkciji prouči-
jo možnost postavitve kovin-
ske konstrukcije za namesti-
tev reklamnih transparen-
tov, podobno kot so postav-
ljeni na cesti proti Bledu in 
na vstopu v Radovljico z 
begunjske strani. Predlagal 
je lokaciji na Lipcah in pri 
Splošni bolnišnici Jesenice. 
Na ta način naj bi oglaševali 
kulturne, športne in vse dru-
ge dogodke v mestu.
Odgovor so pripravili na 
Komunalni direkciji: "Na 
podlagi Odloka o oglaševan-

ju in plakatiranju v občini 
Jesenice je oglaševanje s 
čezcestnimi transparenti 
dovoljeno, dejavnost oglaše-
vanja in plakatiranja pa izva-
ja izbrani izvajalec na podla-
gi javnega razpisa. Občina 
Jesenice nima v lasti nobe-
nih reklamnih objektov, 
namenjenih oglaševanju 
(razen dodatnih panojev, 
namenjenih za volitve). V 
skladu z veljavno pogodbo 
vse obvestilne in reklamne 
objekte na območju občine, 
na zemljiščih v lasti občine, 
postavlja in z njimi upravlja 
podjetje Amicus. Za vse te 
objekte v varovalnem pasu 
cest mora izvajalec pridobiti 
soglasje s strani pristojnega 
upravljavca ceste, ob občin-
skih cestah s strani Komu-
nalne direkcije, ob državnih 
cestah pa s strani Direkcije 
RS za ceste (DRSC). Izvaja-

lec v veljavni pogodbi nima 
oglaševanja s kovinsko kon-
strukcijo za namestitev 
reklamnih transparentov. 
Postavitev predlagane kon-
strukcije za čezcestni tran-
sparent je možna v primeru 
pridobitve ustreznega grad-
benega dovoljenja glede na 
vrsto objekta za oglaševan-
je, ki naj bi se postavil, ter 
ob pridobitvi predhodnega 
soglasja DRSC, saj je smi-
selna postavitev na državni 
cesti skozi mesto Jesenice. 
Investitor konstrukcije 
mora pridobiti tudi pravico 
razpolaganja z zemljiščem 
s strani lastnika zemljišča 
na lokaciji postavitve kons-
trukcije. Možnost oglaševa-
nja s čezcestnimi transpa-
renti bomo vključili v nov 
javni razpis za pridobitev 
izvajalca oglaševanja in pla-
katiranja."

Odgovori na pobude

Urša Peternel

Občinska svetnica Maja Oto-
vič je v imenu krajanov Koro-
ške Bele, društva TVD Parti-
zan in sveta KS Slovenski 
Javornik - Koroška Bela pos-
tavila vprašanje, zakaj se 
kljub dogovoru s Športno 
unijo Slovenije in kljub v pro-
računu zagotovljenim sreds-
tvom ne uredi otroškega igri-
šča pred TVD-jem na Koroški 
Beli. Na Občini Jesenice so 
pojasnili, da so postopki za 

ureditev otroškega igrišča na 
Koroški Beli v teku, trenutno 
je v pripravi zbiranje ponudb 
za ureditev otroškega igrišča. 
V imenu Sveta KS Slovenski 
Javornik - Koroška Bela pa je 
Maja Otovič dala tudi pobu-
do, da se na Belškem polju 
izvede nekaj vrtin z name-
nom ugotavljanja vpliva 
Acronija na podtalnico. Obe-
nem je predlagal, naj na Slo-
venskem Javorniku izmerijo 
vsebnost težkih kovin v zem-
lji (na vrtovih).

Obe pobudi sta bili dani 
tudi na Odboru za okolje 
in prostor. Občina Jesenice 
je odgovorila, da so konec 
maja na Acroni že naslovili 
pobudo in poziv, da se na 
območju Belškega polja – 
k.o. Koroška Bela (celotno 
območje vzhodno od poto-
ka Javornik) vzpostavijo 
merilna mesta za spremlja-
nje stanja podzemnih 
voda. O odgovoru Acronija 
bodo obvestili občinski 
svet.

Otroško igrišče in okolje

Kranjska izpostava AJPES je 
v mesecu maju objavila 
Informacijo o poslovanju 
gospodarskih družb, zadrug 
in samostojnih podjetnikov 
posameznikov na Gorenj-
skem v letu 2014. Iz infor-
macije je razvidno, da je 
Gorenjska v zgornjem kvar-
talu slovenskih regij in je v 
primerjavi z drugimi regija-
mi po državi četrta po števi-
lu zaposlenih, četrta po viši-
ni prihodkov, četrta po čis-
tih prihodkih iz izvoza in 
četrta po neto dodani vred-
nosti. Zelo dobre rezultate 
so dosegle tudi družbe v 
jeseniški občini, ki so glede 
na dosežene rezultate pri 
plačah, prihodkih, izvozu, 

neto dodani vrednosti in 
čistem prihodku v vrhu 
gorenjskih občin. Malce sla-
bše rezultate jeseniška obči-
na dosega v primeru samo-
stojnih podjetnikov, kar je 
možno utemeljiti z dejs-
tvom, da Jesenice niso tradi-
cionalna podjetniška oziro-
ma obrtniška občina, vendar 
se, glede na to, da so tudi 
samostojni podjetniki pri-
hodke v primerjavi z letom 
2013 povečali, stanje izbolj-
šuje tudi na tem področju. 
Kazalniki torej za jeseniško 
občino kažejo ugodno sli-
ko, ki nakazuje tudi okreva-
nje gospodarstva in vedno 
bolj dinamično poslovno 
aktivnost.

Gospodarske 
družbe uspešno
Podatki AJPES-a kažejo, da so gospodarske 
družbe v jeseniški občini lani poslovale dobro.
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Janko Rabič

Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v občini Jeseni-
ce se je v novem mandatnem 
obdobju lotil uresničevanja 
zastavljenih ciljev. Je posveto-
valni organ župana, sestavlja-
jo ga predsedniki vseh sed-
mih svetov krajevnih sku-
pnosti. Obravnava različne 
aktualne teme in koordinira 
aktivnosti med krajevnimi 
skupnostmi in strokovnimi 
službami Občine Jesenice. 

Predsednica sveta Ivanka Zu-
pančič, sicer predsednica kra-
jevne skupnosti Plavž, o delu 
v novem mandatu pravi: "Ko 
smo opravili formalnosti gle-
de konstituiranja sveta in 
opredelili naloge, smo se na 
majski seji že lotili zelo aktu-
alne teme, to je prometa v 
občini Jesenice. Analizo ob-
stoječega stanja je predstavil 
Andraž Tolar, strokovni dela-
vec Oddelka za okolje in pro-
stor Občine Jesenice. Na ne-
katerih območjih je proble-

matika kar pereča. Predvsem 
so to parkirni prostori, kole-
sarske poti, prehodi za pešce 
in prostori za pešce. Dogovo-
rili smo se, da bomo stanje in 
ugotovitve obravnavali člani 
svetov krajevnih skupnosti 
na svojih območjih, pripom-
be in predloge pa bomo do 
septembra posredovali Od-
delku za okolje in prostor Ob-
čine Jesenice.
Jeseni svet čakajo nove nalo-
ge in aktualne teme. Člani 
želijo, da bi čim več pobud 

posredovali prav iz krajev-
nih skupnosti, kjer prebival-
ci probleme najbolj občutijo 
in zaznajo. »Dela bo zagoto-
vo dovolj, saj veliko stvari ni 
takšnih, kot si jih želimo. 
Vedno so aktualni komunal-
ni problemi, ogrevanje v 
zimski sezoni in drugi. Sku-
paj bomo lahko učinkovitej-
ši, predvsem s ciljem, da bo 
življenje občanov in kraja-
nov v njihovih okoljih prije-
tnejše, » poudarja Ivanka 
Zupančič.

O prometnih težavah
V Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin želijo, da jim krajani posredujejo čim več pobud o 
problemih, ki jih tarejo.

Vandalizem 

Že tretja poškodba na kolesarskem sistemu: nekdo je 
povsem razbil ekran na kolesarnici pri Občini Jesenice. 
Škoda: 600 evrov ...

Za uvod v praznik krajevne skupnosti Plavž so v soboto, 6. 
junija, organizirali pohod na Planino pod Golico. Okoli tri-
deset ljubiteljev rekreacije in gorske narave se je preko Plav-
škega Rovta povzpelo do Kmečkega turizma pri Betelu, kjer 
je sledilo srečanje z zabavnimi športnimi igrami. Vsi so se 
trudili za čim boljše rezultate, kolajne pa so osvojili: Mirjana 
Planinčič, Blaž Bergant, Branko Jazbinšek, Joži Milenkovič 
in Marija Jazbinšek. Osrednja prireditev ob prazniku krajev-
ne skupnosti Plavž bo v petek, 26. junija, ob 18. uri v Spo-
minskem parku na Plavžu. V kulturnem programu bo nasto-
pil Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, krajanom bodo 
podelili priznanja za delo in prispevek pri razvoju, ugledu in 
sožitju krajevne skupnosti. 

Pohod za uvod v praznik krajevne skupnosti Plavž

Pohodniki na Planino pod Golico

Na prvi strani časopisa Jeseni-
ških novic smo ob letošnjih pr-
vomajskih praznikih Jeseniča-
ni lahko prebrali, da so Jeseni-
ce dobile avtomatiziran kole-
sarski sistem, v sklopu katere-
ga si bo na treh lokacijah mo-
goče izposoditi navadno ali 
električno kolo. Ni kaj. Jeseni-
čani smo nad vsako novo pri-
dobitvijo navdušeni, saj naj bi 
bila v naš prid, izboljšala naj 
bi kvaliteto našega življenja in 
nam dala vedeti, da na Občini 
Jesenice sedijo pač ljudje, ki 
bodo za nas, Jeseničane, delali 
le dobro in v naše dobro. In 
tudi z zadnjo pridobitvijo naj 
bi bilo tako. Se strinjam, če ¼
Zadnja pridobitev, torej avto-
matiziran kolesarski sistem, je 
dobra pridobitev, posebej če 
imaš že prej razvejano mrežo 
kolesarskih cest, steza ¼  
No, pri tem pa se pri nas zata-
kne. Kolesarsko stezo sicer ima-
mo. Začne se pred Gimnazijo 
Jesenice, konča pa pri restavra-
ciji Ejga. Vsega skupaj imamo 
torej na Jesenicah slabih 500 
metrov kolesarske steze. No, tu-
kaj sem krivičen. Kolesarsko ste-
zo imamo tudi od Podmežaklje 
pa do križišča za Hrušico. Tam 
je je nekaj več. Potem se pa s ko-
lesarskimi stezami, vsaj uradni-
mi, v Občini Jesenice neha. 
Ta zgodba me spominja na 
šalo, ki smo si jo včasih pripo-

JeseNICE bikes

vedovali in gre nekako takole: 
Janezek v pismu sporoča svoji 
mami: »Mami, dobili smo lep 
nov bazen. V bazenu neiz-
merno uživamo. Skačemo na 
glavo, na noge ¼  Vzgojitelji 
nam obljubljajo, da če bomo 
pridni, bomo v kratkem dobili 
še vodo!« Vsaka podobnost z 
zgoraj napisanim je zgolj na-
ključje. 
Mimogrede, tudi prebivalci Ko-
roške Bele, torej Blani, smo ob-
čani Občine Jesenice, torej Jese-
ničani. Za nas avtomatiziran 
kolesarski sistem nekako ne 
pride v poštev, kajti sesti na 
kolo na Koroški Beli in se od-
praviti recimo proti Žirovnici 
ali pa kar v naše glavno mesto, 
na Jesenice, zna biti vratolo-
mna pustolovščina. Z vožnjo 
po ne preveč urejenih cestah, 
skupaj s 40-tonskimi tovornja-
ki, avtobusi in kolesarjem ne 
preveč prijaznimi vozniki oseb-
nih vozil, ob precej visokih 
bankinah, je tako kolesarjenje 
več kot loterija. Niti pomisliti si 
ne upam, da bi na tako cesto 
spustil svojega 10-letnega sina. 
Seveda se vse da improvizirati. 
Kolo na avto, pa do Podmeža-
klje na kolesarsko ali pa do 
Vrbe, Mojstrane, Vrbe na Ko-
roškem/Veldna ¼  Drugje kole-
sarske steze imajo, nimajo pa 
avtomatiziranih kolesarskih 
sistemov. Narobe svet. A kaj 
hočemo? V takem svetu mora-
mo živeti in preživeti. 
Upati je torej, da bodo glede 
na zapisano v Jeseniških novi-
cah po ureditvi tako sodobne-
ga avtomatiziranega kolesar-
skega sistema odgovorni na 

Občini Jesenice vse svoje sile 
usmerili v izgraditev in dogra-
ditev kolesarskih steza v Obči-
ni Jesenice in da pri tem ne 
bodo pozabili tistih naselij in 
zaselkov, kjer tudi prebivamo 
Jeseničani.  

Andrej Palovšnik

Pozorni bralec Jeseniških novic 
verjetno ni spregledal, da se Ko-
roška Bela vedno pogosteje po-
javlja v rubriki pisma bralcev, 
izjemno redko pa je zaslediti 
poročanja o investicijah in iz-
boljšavah v našem kraju. Ne 
slučajno. Koroška Bela je že 
nekaj časa zapostavljeno in od 
»občine pozabljeno« območje.
Kdor misli, da krajanke in kra-
jani tega ne opazimo, se moti. 
Preko noči se kmetovalcem za-
pre cesto do njihovih polj in 
njiv ter se jih s kmetijskimi stro-
ji preusmeri na glavno cesto, 
nemo se opazuje popoln raz-
pad športnega kompleksa na 
Kresu, starše in otroke se glede 
izgradnje otroškega igrišča 
brez kančka sramu vleče za 
nos, cestna infrastruktura je 
uničena, pločnikov ni ¼ , kra-
jevna skupnost ne more nič, 
Občina se izmika, krajani pa 
pišejo pisma bralcev.
Žalostno. Ampak, ali nismo 
tudi »Blani« prebivalci te ob-
čine? Ali nismo tudi mi dav-
koplačevalci, ki prispevamo v 
državno in občinsko blagaj-

Pozabljena 
Koroška Bela

no? Moramo res na takšen 
način opozarjati, da smo si 
zaslužili boljše in bolj urejeno 
infrastrukturo in življenjsko 
okolje? Kakšen je recept, da 
pridemo v občinski proračun s 
svojimi potrebami?
Pa da ne bo pomote. Kraj živi. 
Organizirana so številna dru-
štva in številne dejavnosti ter 
dogodki, ki se jih ne bi sramo-
val niti marsikateri večji kraj, 
celo občine. Ampak vse so re-
zultati samoiniciativnosti 
krajank in krajanov, ki je ne 
manjka. 
Samoiniciativnosti je dovolj, 
bojim se le, da zmanjkuje po-
trpežljivosti. Krajanke in kra-
jani Koroške Bele si zaslužimo 
več in bolje. Res je, imamo 
krajevno skupnost, imamo pa 
tudi občinske svetnike, stran-
ke, župana ¼  Smo jim res ne-
pomembni? Tudi njihovi 
mandati se bodo končali. Jim 
bomo vsaj na volitvah znali 
povedati svoje? 
Bojim se, da le s pismi bral-
cem ne bomo mogli spremeniti 
utečenega sistema določanja 
občinskih prioritet, za katere 
vse bolj domnevam, da se veči-
noma delijo po »prijateljskih« 
in strankarskih prioritetah, ne 
glede na realne potrebe posa-
meznih območij. Kdo bo od-
ločnejše udaril po mizi in se 
zavzel za kraj?
Kup vprašanj. Ima kdo odgovo-
re? V nasprotnem primeru bo 
to le še eno izmed pisem bralcev 
iz periferne Koroške Bele.     

Robert Sušanj,  
Koroška Bela

Prejeli smo

Jeseniški policisti so prejšnji teden na Koroški Beli preverjali 
informacijo občana, da pri bencinskem servisu leži starejša 
ženska. V hitrem posredovanju so žensko izsledili v bližini 
tega kraja in ji pomagali, ker je bila, zelo verjetno zaradi pad-
ca po tleh, lažje poškodovana po glavi. Na kraju so jo kljub 
njenemu vztrajanju, da ni nič, zadržali tudi do prihoda reše-
valcev, ki so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ob nudenju 
pomoči se je izkazalo še, da so domači starejšo gospo pogre-
šali že več ur. "Ko naletite na tako situacijo, se ustavite, po-
magajte in v primeru potrebne pomoči pokličite na 112 ali 113. 
Vedno ostanite na kraju do prihoda policistov ali reševalcev, 
nikakor pa se ne obrnite stran. Časa za ostale opravke bo še 
dovolj, za življenje pa bo lahko prepozno," svetujejo policisti.

Starejša ženska je padla

          IZLET // sobota, 20. junij 2015 Ob 8.30 se dobimo na železniški postaji Jesenice. Muzejski vlak bo odpeljal 
ob 8.53 proti Kanalu. Na postaji Bled-Jezero se dobimo ob 8.50, vlak bo s 
postaje odpeljal ob 9.07. Na vlaku vas bodo spremljali animatorji, ki bodo 
poskrbeli za dobro vzdušje. Izstopili bomo v Kanalu, kjer nas bodo čakali 
avtobusi. Ob Soči se bomo peljali mimo Anhovega in Plav v skrajno za-
hodno slovensko deželo Goriška brda. Povzpeli se bomo na razgledni stolp 
v Gonjačah, kosili bomo v Dobrovi. Po kosilu si bomo ogledali še največjo 
vinsko klet v Brdih. Iz Goriških brd se bomo odpeljali proti Novi Gorici, kjer 
nas bo pričakala naša parna lepotica, ki nas bo odpeljala nazaj proti Gorenj-
ski. Prihod na Bled ob 18.58, na Jesenice ob 19.37. Prisrčno vabljeni! 

Redna cena izleta za odrasle je 75 EUR. Če se na izlet prijavite na Goren-
jskem glasu, je cena le 68 EUR. Redna cena za otroke, stare od 6 do 12 let, 
je 39 EUR, če jih prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 35 EUR. Otro-
ci do 6. leta potujejo brezplačno! 

Organizator izleta je  
ABC Rent a car in turizem. 

Prijave in rezervacije  
sprejemamo na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova 4, Kranj, 
po tel. št.: 04/201 42 41  
ali po e-pošti na  
narocnine@g-glas.si.

Cena vključuje: vožnjo z 
muzejskim vlakom, lokalne 
avtobusne prevoze, ogled 
vinske kleti, kosilo, animacijski 
program, vodenje  
ter organizacijo izleta.
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Šivanje po meri in popravila

ŠIVILJSTVO Tradicija in kvaliteta  
od leta 1989

C. železarjev 14, Jesenice
Tel.: 04/586-12-11
www.siviljstvocastello.si

Delovni čas:
pon.–pet.: 9.–17. ure

sobota: po dogovoru, 
julija in avgusta poletni  

delovni čas:  
od 8.–15. ure

Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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AKCIJA VELJA V MESECU 
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Z vami že 20 let

Janko Rabič

Iskren aplavz in veliko sim-
patij so poželi člani igralske 
skupine Gledališče Toneta 
Čufarja na 326. premieri. 
Za uvod v praznovanje 
sedemdesetletnega jubileja 
so uprizorili prijetno in 
zabavno komedijo Igralska 
družina. Tokrat je to zgodba 
o amaterskem gledališču, 
igralcih samih, z vsemi pri-
jetnostmi in težavami, ob 
službi, družinskih obvezno-
stih, drugih udejstvovanjih 
ter takšnih in drugačnih pri-
petijah na odru in za njim. 
Iztok Valič je komedijo 
napisal prav za Jeseničane 
ob jubileju in jo tudi režiral. 
Je polna humorja, igrivosti, 
komičnih in nerodnih situa-
cij, ki se dogajajo na vajah 
ob nastajanju predstave. 
Zasnovana je po študiji 
predstave Shakespearove 
igre Romeo in Julija. 
Tokrat je igralska zasedba 
kar množična. To je osem-
najst znanih obrazov jeseni-
škega odra, ki leta in desetle-
tja z nizom vlog vedno zno-
va navdušujejo publiko: 
Darka Rebolj, Tatjana Košir, 

Matjaž Peskar, Klemen 
Košir, Sašo Dudič, Petra 
Kržan, Elizabeta Žnidaršič, 
Ivan Berlot, Metka Frelih, 
Lojze Ropret, Jasna Koron, 
Milan Trkulja, Aleksander 
Pozvek, Franci Koražija, 
Bojan Dornik, Klemen Kle-
menc, Gašper Stojc in Luka 
Bregant. Da je vse tehnično 
in ostalo na odru in za njim 
v redu, skrbijo: Klemen 
Košir za scenografijo, Miha 

Šest za luči, Aleksandra 
Džajić za kostume, Klemen 
Vrabec za ton, Franci Mla-
kar za sceno, Manci Koben-
tar pa je zaupana naloga 
šepetalke. 
Na premieri je v pozdravnih 
besedah direktorica Gledali-
šča Branka Smole izrazila 
zadovoljstvo nad sedanjo 
veliko igralsko družino jese-
niškega amaterskega gleda-
lišča z dolgoletno tradicijo. 

Šteje devetdeset članov, od 
najmlajših do tistih z izjem-
nim opusom gledališkega 
ustvarjanja. Vrstijo se uspe-
šne predstave, ki so dobro 
sprejete pri publiki in stro-
kovnih žirijah. Številnim 
priznanjem v preteklosti so 
v letošnji sezoni dodali nova. 
Igralcem je na premieri čes-
titke ob jubileju gledališča 
izrekel župan občine Jeseni-
ce Tomaž Mencinger.

O igralski družini
Iztok Valič je komedijo napisal prav za Jeseničane ob 70-letnem jubileju Gledališča Toneta Čufarja in 
jo tudi režiral. Je polna humorja, igrivosti, komičnih in nerodnih situacij, ki se dogajajo na vajah ob 
nastajanju predstave.

Andraž Sodja

V sklopu tedna ljubiteljske 
kulture je jeseniška izposta-
va Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti v dvorani kul-
turnega doma na Sloven-
skem Javorniku pripravila 
območno revijo najmlajših 
pevskih zborov. Revije so se 
udeležili štirje, in sicer otro-
ški pevski zbor Murni in 
pikapolonice iz Vrtca Žirov-

nica, Žabice iz Vrtca Kekče-
vih junakov Kranjska Gora, 
otroški pevski zbor Biba 
Buba Baja z Osnovne šole 
Koroška Bela in otroški zbor 
1. in 2. razreda Osnovne šole 
Žirovnica. Mlade pevke in 
pevci so navdušili polno 
dvorano občinstva, predv-
sem staršev. Prireditev je 
spremljala strokovna spre-
mljevalka, ki bo tudi podala 
ocene o nastopih.

Kekčeva pesem 

Otroški zbor Žabice iz Kranjske Gore na odru Kulturnega 
doma na Slovenskem Javorniku

V razstavnem salonu Dolik si do 16. junija lahko ogledate 
likovna dela Leopolda Grosa, Angele Pozderac, Andreje Rop-
ret, Marjana Rozmana, Drage Soklič, Ljuba Sokliča, Saše 
Strobl, Janka Vidmarja, Ivanke Kraševec Prešern in Ivana 
Žana Prešerna, ki ustvarjajo v sklopu likovne sekcije VIR pri 
kulturno umetniškem društvu Radovljica. Med razstavljenimi 
deli prevladujejo tihožitja in krajine, kljub prevladujočemu 
realizmu pa je v delih mogoče zaznati močne osebne elemen-
te ekspresije in razpoloženjskosti. Razstavljena dela so nasta-
jala pod mentorstvom akademskega slikarja Janeza Kovačiča.

V Doliku razstavlja likovna sekcija Vir

Igor Kavčič

V Gornjesavskem muzeju 
so letošnjo 70. obletnico 
osvoboditve zaznamovali z 
razstavo vojnih plakatov iz 
bogate zbirke, ki jo hranijo v 
muzejskem depoju. S skrb-
no zasnovano predstavitvijo 
bojnega plakata nam avtor 
razstave Aljaž Pogačnik 
predstavlja agitatorsko moč 
tovrstnega oglaševanja v voj-
nem času, ob temeljitem 
ogledu pa nam dopušča tudi 
različne primerjave z današ-
njimi tehnikami predvsem 
političnega prepričevanja 
širših množic.
Razstava je razdeljena na 
več sklopov, od nacističnega 
plakata do partizanskega na 

eni in domobranskega pla-
kata na drugi strani. Plakati 
so predstavljeni po skupi-
nah glede na tematiko. 
Avtorji podob na plakatih so 
bili največkrat šolani slikar-
ji, s katerimi so sodelovali 
mojstri propagande. ¹ Kaj je 
potrebno za dober plakat? 
Dobra vizualno-likovna 
podoba in dober slogan, kri-
latica, oboje pa je treba pove-
zati v smiselno celoto, ki se 
kot taka usidra gledalcu v 
glavo,“ poudarja Aljaž Poga-
čnik, ki poleg prevedenih in 
dvojezičnih nemških ali ita-
lijanskih plakatov predstav-
lja tudi bogato zbirko plaka-
tov, vezanih za slovenska 
tla. Razstava bo na ogled do 
konca meseca.

Moč vojnega plakata
V Kosovi graščini je na ogled razstava Vojni 
plakat (1941–1945).

Močna likovna podoba in izjemna povednost sta bili prvi 
odliki prepričljivega plakata. / Foto: Tina Dokl
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Judo sekcija Partizan Jesenice je organizirala judo turnir za 
letnik 2002 in mlajše. Na turnirju so poleg gostiteljev nasto-
pile še ekipe Velden, Gemona in Polytem. Ekipno so Jeseni-
čani osvojili prvo mesto. Pobližje si poglejmo jeseniške tek-
movalce, ki so stopili na stopničke: prvo mesto: Denis Mu-
šič, Žan Lovič, Jaka Mezek, Maja Erjavec, Žiga Razingar, 
Miha Erjavec, David Rikanovič; drugo mesto: Jernej Razin-
gar, Anže Rizmarič Hladnik, Iris Bremec, Nik Kramar, Ažbe 
Razingar, Aleks Zlatanov, Neža Rizmarič, Krištof Jan Peter-
nel; tretje mesto: Lana Maher, Bruno Peternel, Luka Petko-
vič, Nejc Maher, Aron Smolnikar, Ina Zorc, Aleksander Ma-
linin, David Zlatanov, Alan Kičin, Adel Džombič, Luka Jere-
tič, Matija Klinar, Sara Kuralt, Maks Struna. Jeseničani so se 
udeležili tudi mednarodnega turnirja v Ljubljani, ki je štel za 
točke za Slovenski pokal. Poleg Slovencev so nastopili še 
tekmovalci iz Ukrajine, Avstrije, Italije in Hrvaške. Od jese-
niških tekmovalcev se je zmage v U-18, v kategoriji do 63 kg, 
veselila Janja Razingar. Tim Pahor je v kategoriji do 55 kg 
osvojil tretje mesto. V U-14 je v kategoriji do 50 kg Mark 
Krajzel osvojil tretje mesto. Jernej Razingar in Peter Milano-
vič (oba do 42 kg) sta izpadla v predtekmovanju.

Turnir Judo sekcije Partizan Jesenice

Matjaž Klemenc

Športni teden se je začel v po-
nedeljek z Olimpijskim te-
kom jeseniških vrtcev. Doga-
janje se je nadaljevalo v četr-
tek z vse bolj priljubljeno igro 
– odbojko na mivki. Igrali sta 
dve ekipi brez podelitve poka-
la, saj je bil namen prireditve 
promocija odbojke na mivki. 
V petek se je nadaljeval Olim-
pijski tek jeseniških vrtcev, 
otroci pa so se preizkusili še v 
drugih zanimivih igricah. Po-
poldne so se v sklopu špor-
tnih iger Zavoda za šport Je-
senice še zadnjič merili rekre-
ativni kegljači, igral se je tur-
nir v malem nogometu in 
namiznem tenisu, tekli so 
mladi in starejši. Malonogo-
metnega turnirja se je udele-
žilo pet ekip. Zmage so se 
veselili mladinci NK Jeseni-
ce, sledijo kadeti NK Jesenice 
2, kadeti NK Jesenice 1, se-
lekcija NK Jesenice U-15 in 
košarkarji. Namiznoteniški 
turnir se je igral v dveh kon-
kurencah. Pri mladih je bil 
prvi Jaka Hiršenfelder, drugi 
Kristjan Bilbija, tretja do če-
trta sta bila Edin Tatarevič in 
Nejc Plahuta. V članski kon-
kurenci je zmagala Nuša 
Bolte, druga je bila Anja Bol-
te, 3.–4. Matjaž Klemenc in 
Žan Prešeren, 5. Klemen 
Vidmar, 6. Stanko Grbič. 
Tekači so se v članski katego-
riji, ki so jo po večinoma se-
stavljali člani Tekaške sekcije 
Jesenice, dogovorili, da se 
odpovejo medaljam. Cilj je 
bil, da opravijo trening in vsi 

skupaj pritečejo v cilj. Mladi 
so se merili po kategorijah. 
Letnik 2006 in mlajši: fan-
tje: 1. Martin Tonejc, 2. Ti-
mon Railič, 3. Ažbe Glavič; 
dekleta: 1. Tara Railič, 2. 
Manca Božič; letnik 2004, 
2005: fantje: 1. Jernej Lavti-
žar, 2. Matic Fargon, 3. Mati-
ja Samar; dekleta: 1. Anja 
Božič.; letnik 2002, 2003: 
fantje: 1. Benjamin Todoro-
vič, 2. Leon Leho, 3. Benja-
min Karagič. Omeniti velja 
še, da se je bilo mogoče »spo-
pasti« v plezanju na umetno 
steno, preizkusiti svoje fizič-
ne zmožnosti v hoji na dva 

kilometra in se podrobneje 
seznaniti s streljanjem. 
Pika na i je bila sobota. Ob tra-
dicionalnem dnevu košarke 
sta se v dvorani Podmežakla v 
floorbalu oz. dvoranskem ho-
keju pomerila HDD Jesenice 
in Thunder Enos Jesenice. 
Kljub odličnemu zaključku 
HDD Jesenice je tekmo dobil 
Thundor Enos Jesenice z 9:8 
in se prebil v elitno ligo.
»Naša prireditev je trajala od 
ponedeljka do sobote. Zelo ve-
sel sem bil že prvega Olimpij-
skega teka jeseniških vrtcev, 
ki se ga je udeležilo 220 otrok. 
Na drugi podobni prireditvi je 

bilo 150 otrok. Številki, na ka-
teri smo res lahko ponosni. 
Tukaj ni pomembne rezultat, 
važno je, da se teče, ob tem pa 
se otroci srečajo še z drugimi 
zanimivimi igrami. Petkov 
popoldanski del se je, kar se 
tiče udeležbe, kar dobro izšel: 
pet ekip v nogometu, petintri-
deset mladih tekačev, osem 
starejših, štiri v mlajši konku-
renci namiznega tenisa in 
šest v starejši konkurenci na-
miznega tenisa. Lahko mirno 
rečem, da se je v športnem 
parku res dogajalo,« je bil za-
dovoljen Gaber Šorn iz Zavo-
da za šport Jesenice. 

Pester športni teden 
Zavod za Šport Jesenice je pripravil zanimiv športni teden, kjer je vsak, ki mu je šport vsaj malo pri 
srcu, našel nekaj zase.

Zmagovalci turnirja v malem nogometu

Matjaž Klemenc

»Dan košarke je praznik na 
Jesenicah, prireditev, ki sodi 
v sklop dnevov športa na Je-
senicah. Letošnji je že peti 
zapored. V preteklosti se je 
nekaj podobnega že dogaja-
lo, a je žal zamrlo. Zbralo se 
nas je nekaj zanesenjakov in 
Dan košarke na Jesenicah je 
spet lepo zaživel. Srečamo se 
na deseturnem maratonu, 
kjer se pomerijo beli in rdeči. 
Rezultati se seštevajo in po 
ženski tekmi dobimo zma-
govalca. Rezultat ni pomem-
ben, pomembno je druženje, 
zabava, sproščenost. S prire-
ditvijo smo povsem zadovolj-
ni. Na zunanjem košarkar-
skem igrišču v Športnem 
parku Podmežakla je bilo 
veliko ljudi, ob tem pa nam 
je služilo še vreme,« je celo-
dnevno košarkarsko druže-
nje ocenil Primož Samar, ki 

dobesedno živi za jeseniško 
košarko. Spored je bil pester. 
Med seboj so se merili cici-
bani, cicibanke, mlajši pio-
nirji, mlajše pionirke, kadeti 
in mladinci, mlajši veterani, 
člani, veterani, mladinke in 
članice. Na koncu je zmaga 
pripadla »rdečim«. Končni 
rezultat je bil 648 : 618. Ko-
nec sezone se položijo karte. 
V pogled smo dobili razplet v 
moški in v ženski konkuren-
ci iz oči trenerjev. »S sezono 
smo lahko več kot zadovolj-
ni, saj smo naredili velik ko-
rak naprej. Starejši pionirji 
konstantno nastopajo v 1. 
Slovenski ligi in so med bolj-
šimi ekipami. Ponosni smo 
na ekipo U-11, ki je med še-
stimi najboljšimi ekipami v 
Sloveniji. Po šestih letih so 
se kadeti zopet uvrstili v 1. 
Slovensko ligo. Mladinci so 
zmagovalci kvalifikacij in 
imajo vse možnosti, da se zo-

pet borijo za prvo ligo. Glede 
na lansko sezono je članska 
ekipa naredila korak naprej. 
Ne odstopamo od svoje filo-
zofije in dajemo možnost 
domačim igralcem. Tri četr-
tine rednega dela sezone 
smo bili v skupini, ki se bori 
za rang višje. Žal so sledile 
poškodbe, bolezni, študijske 
obveznosti in zato smo bili 
prikrajšani. Škoda je, da smo 
prekinili niz sedmih zmag, 
ki smo ga pokvarili s petimi 
porazi, ki so bili po večini 
plod naših napak. V zadnjih 
minutah smo zapravili zma-
ge. Sezone je konec, a že gle-
damo naprej. Pri vseh kate-
gorijah, razen pri članih, 
bomo igrali v višjem rangu, 
kar pomeni težje tekme. Ver-
jamem, da bomo ta rang 
uspešno obdržali. Pri članih 
smo se lani borili za obsta-
nek, letos za malo zgrešili 
ligo, ki se bori rang višje, pri-

hodnjo sezono nam mora 
biti cilj zgornji del 3. Sloven-
ske lige. Za preskok višje še 
nismo zreli,« je moški del 
ocenil Primož Samar. Brez 
članske ekipe ni piramide, 
kar so se dobro zavedali tudi 
vodilni v ženski košarki. Čla-
nice, kombinacija starejših 
in izkušenih ter mlajših, želj-
nih znanja, so po ponovni 
ustanovitvi ekipe vse bolj 
prepoznavne. Nič slabše se 
ne dela v mladih selekcijah. 
»V ženski košarki imamo se-
lekcije U-9, U-11, U-13, U-15, 
U-17, mladinke in za piko na 
i še člansko ekipo, ki nastopa 
v 2. Slovenski ligi. Članice so 
s tretjim mestom po dolgem 
času naredile odmeven re-
zultat. Rezultati niso bistve-
ni, cilj nam je, da dekleta 
trenirajo in posledično bo 
prišel tudi napredek,« je žen-
sko ekipo ocenil trener Toni 
Čebulj.

Uspel dan jeseniške košarke
V desetih urah so se v soboto na odprtem košarkarskem igrišču Podmežakla v tekmah predstavile 
vse jeseniške ekipe in se pomerile v dvoboju beli proti rdečim.

Matjaž Klemenc

Jeseniški kegljači SIJ Acroni 
so 2. Ligo zahod končali na 
drugem mestu s 26 točka-
mi, le točko manj za ekipo 
kranjskega Triglava. V 
osemnajstih tekmah so tri-
najstkrat zmagali in petkrat 
izgubili. Pobližje si poglej-
mo rezultate s tekmeci: Ta-
borska jama (3:5, 2:6), Žele-
zniki (6:2, 5:3), Ograjca (2:6, 
6:2), Triglav (1:7, 6:2), Krka 
(5:3, 7:1), Protes LIV (5:3, 
8:0), Izola (6:2, 7:1), Calcit 
(6:2, 6:2), Lokomotiva (2:6, 
6:2). Zanimivo, da so obe 
tekmi izgubili s Taborsko 
jamo, ekipo, s katero so od-
prli jesenski in spomladan-
ski del. V spomladanskem 
delu so izgubili le še s kranj-
skim Triglavom. S tem 
uspehom bi osvojili prvo 
mesto v 2. ligi in uvrstitev v 
višji rang. »Glede na lansko 
sezono si upam reči, da smo 
naredili dva koraka naprej, 
saj nam je na koncu zmanj-
kala le točka za uvrstitev v 1. 
B ligo. Bilo je kar nekaj te-
kem, ko smo za nekaj ke-
gljev izgubili zmago. Težko 

je reči, katero tekmo bi izpo-
stavil, kje smo izgubili tisto 
točko. Žal je bilo prisotne 
nekaj smole, a to je del špor-
ta. Ta sezona nam je lep 
obet za naprej. Pred letošnjo 
sezono je bila želja napredo-
vanje. Ni nam uspelo, a smo 
dokazali, da smo zmožni to 
narediti in v 1.B ligi tudi ob-
stati. En pogoj je gotovo ta, 
da ekipa ostane skupaj. Ni-
smo se še dokončno pogo-
varjali. Do sedaj še nihče ni 
izrazil želje po odhodu. Le-
tos je bilo veliko lažje odde-
lati sezono, saj nam je ob 
strani stal sponzor SIJ Acro-
ni, posebej če vemo, da je bil 
prispevek občine precej 
manjši. Preden smo dobili 
sponzorja, je bilo kar nekaj 
pomislekov, ali bomo lahko 
sploh nadaljevali s tekmova-
njem v ligi. Glede na dobro 
uvrstitev in na dobro delo z 
mladimi verjamem, razgo-
vor bomo imeli v kratkem, 
da bo SIJ Acroni še naprej 
ostanl naš sponzor,« se je 
skozi sezono »sprehodil« 
predsednik jeseniškega ke-
gljaškega kluba SIJ Acroni 
Sandi Larisi.

Kegljači "prekratki" 
le za točko
Jeseniški kegljači so bili le za korak "prekratki" za 
uvrstitev v 1. B ligo. Za pičlo točko jih je prehitel 
kranjski Triglav.

Karate klub Kensei je bil organizator 12. Državnega prvenstva 
v tradicionalnem karateju. Razplet je bil po godu Karate kluba 
MI-KI, ki se je veselil ekipnega naslova državnega prvaka v 
konkurenci dvanajstih klubov. S tem so ponovili lanski uspeh. 
Poglejmo si pobližje, kateri njihovi tekmovalci so se uvrstili na 
stopničke po disciplinah. Prvo mesto: Kata: Manca Urh, Matic 
Panjtar, Nikola Mušič; Kata ekipno: Matic Panjtar, Darko Mu-
šič, Danaja Podlipnik; Tian Hrkič, Enej Otovič, Almin Kapič; 
Kumite (borba): Nina Rupnik, Dejan Topič, Denis Čatak, Karin 
Pazlar, Timotej Mlakar, Matic Pajntar; drugo mesto: Kata: Ma-
tija Legat, Denis Čatak, Karin Pazlar, Mejrem Šehič; Kata eki-
pno: Nina Rupnik, Sara Ravnik, Karin Pazlar; Kumite (borba): 
Darko Mušič, Mejrem Šehič; tretje mesto: Kata: Nina Rupnik, 
Darko Mušič, Nik Markelj; Kata ekipno: Matija Legat, Denis 
Čatak, Aleksander Jovanovič; Kumite (borba): Sara Ravnik, 
Aleksander Jovanovič, Alem Kalender, Dajana Podlipnik, Ma-
tic Brešan. Na stopničkah je bilo tudi nekaj tekmovalcev dru-
gega jeseniškega kluba Huda mravljica. Prvo mesto: Sabahet 
Benič (kata), drugo mesto: Sara Gorinjac (kata), Tarik Mahmu-
tovič (kata); Kata team: Tarik Kolakovič, Tarik Mahmutovič in 
Anes Hazifovič, tretje mesto: Lana Grbič (kata).

Karate klub MI-KI spet državni prvak
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Urša Peternel

Legenda o blejskem vitezu 
je naslov fotoknjige, ki je 
izšla pred kratkim, njena 
avtorja pa sta jeseniška foto-
grafa Aleš Košir in Borut 
Žigon. V njej sta s fotografi-
jami in kratko zgodbo pred-
stavila legendo o vitezu, ki v 
drugi polovici 16. stoletja 
pride na Blejski grad, da 
okrepi oslabljene viteške 
vrste vojske blejskega grofa 
Janeza. Za potrebe fotogra-
firanja so na gradu lanskega 
novembra oživili srednji 
vek in v srednjeveška oblači-
la preoblekli devetnajst 
igralcev. Viteza Jožefa Lam-
bergarja je odigral Matej 
Mužan, grofa Janeza blejski 
župan Janez Fajfar, sodelo-
vali pa so tudi številni člani 
jeseniškega gledališča. 
Vključeni so tudi vsi akterji, 
ki delajo na Blejskem gra-
du, to je mojster Janez, graj-

ski kletar Andrej in grajski 
kovač Sebastijan. S fotoknji-
go sta avtorja želela na pose-
ben način predstaviti zani-
mivo dogajanje na Blejskem 
gradu, namenjena pa je 
predvsem turistom, ki obiš-
čejo Bled. Zato je (sicer 
izmišljena) zgodba – napi-
sal jo je Aleš Košir – napisa-
na v treh jezikih: slovenšči-
ni, angleščini in japonščini. 
Japonščina zato, sta pojas-
nila avtorja, ker so Japonci 
pogosti obiskovalci Bleda, 
posebej pa so navdušeni 
nad evropskim srednjim 
vekom. Fotoknjiga je izšla v 
500 izvodih, kupiti jo je 
mogoče v prodajalnah spo-
minkov na Bledu in v Graj-
ski tiskarni na Blejskem 
gradu. Avtorja že snujeta 
nov projekt, tokrat naj bi na 
podoben način, s pomočjo 
fotoaparatov, obudila znano 
blejske legendo o potoplje-
nem zvonu.

Legenda o vitezu
Jeseniška fotografa Aleš Košir in Borut Žigon sta izdala fotoknjigo Legenda o blejskem vitezu.

Fotografa Aleš Košir in Borut Žigon s svojo novo fotoknjigo

Urša Peternel

V Gledališču Toneta Čufarja 
uspešno deluje otroška gle-
dališča šola, ki jo vodita Nika 
Brgant in Katja Stušek. V 
letošnjem šolskem letu jo je 
obiskovalo kar dvajset otrok, 
starih od deset do petnajst 
let, ob zaključku pa so na 
odru pokazali, kaj vse so se 
naučili. "Zaključni produkci-
ji smo dali ime Gledališka 
šola, saj prikazuje način dela 
na vajah. Želimo spodbuditi 
vsakega posameznega otroka 

k težnji po lastnem delovan-
ju in izražanju v okviru nje-
govih zmožnosti. Prikazovali 
smo prizore iz šole: kako 
otroci vidijo svoje učitelje, 
kaj doživljajo, kaj jim manj-
ka in kaj pogrešajo. Otroci so 
bili sproščeni in so zelo uži-
vali," je povedala mentorica 
Nika Brgant. Gledališko šolo 
bodo nadaljevali jeseni, še 
prej, konec avgusta, pa mla-
de gledališčnike čaka še gle-
dališki tabor, ki bo letos prvič 
potekal na morju, in sicer v 
Pineti pri Novigradu.

Gledališka šola

Zaključna produkcija otroške gledališke šole 

Andraž Sodja

V organizaciji društva balet-
nih umetnikov Slovenije je v 
soboto, 16. maja, na oder 
dvorane Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah stopilo 
kar 180 baletnih plesalk in 
plesalcev na deveti reviji kla-
sičnobaletnih šol in društev 
iz vse Slovenije. Srečanja se 
je udeležilo kar 16 baletnih 
šol in društev, med njimi 
tudi baletni oddelek Glasbe-
ne šole Jesenice. Plesalke in 
plesalci so se predstavili z 
različnimi koreografijami, 
od tistih, ki šele začenjajo pot 

v svet baleta, pa do tistih, ki 
so že v vrstah profesionalcev. 
Pobudnica revij in predsed-
nica organizacijskega odbora 
Ana Vovk Pezdir je poudari-
la, da so bili nastopi in kore-
ografije brezhibne: "Od zače-
tka revij je opazen napredek, 
balet dobiva nove razsežnos-
ti, zanimanje v Sloveniji je in 
napreduje. Treba bo še kje 
izboljšati kvaliteto, možnosti 
se odpirajo z izobraževanjem 
za plesne pedagoge. Za naj-
bolj zavzete in vztrajne se na 
ta način odpirajo vrata v bale-
tno umetnost, tudi med pro-
fesionalne baletnike." 

Mladi baletniki
V dvorani Gledališča Toneta Čufarja je potekala 
deveta revija klasičnobaletnih šol in društev iz 
vse Slovenije. 

Na odru gledališča Toneta Čufarja se je predstavilo kar 180 
baletnih plesalk in plesalcev.

Zadnji teden v mesecu maju je že tradicionalno potekal Teden 
gozdov, ki ga organizira Zavod za gozdove Slovenije. V sklopu 
prireditve so pripravili tudi likovni natečaj učencev osnovnih 
šol zgornje Gorenjske, razstavo pa so odprli v dvorani Kolpern 
na Stari Savi. Tema je bila posvečena negi oziroma obnovi 
gozdov, saj je lanski žledolom slovenske gozdove močno poš-
kodoval. Na likovnem natečaju so sodelovali učenci dvanajst-
ih osnovnih šol in njihovih podružnic, prejeli pa so več kot 350 
risb. Spodbudne besede je udeležencem namenila podžupa-
nja občine Jesenice Vera Pintar, sledil je govor vodje blejske 
organizacijske enote Zavoda za gozdove Slovenije Andreja 
Avseneka in direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irene 
Lačen Benedičič. Otroške umetnine je izbrala akademska sli-
karka Melita Vovk in ob tem pohvalila vse sodelujoče. Za glas-
beni program so poskrbeli učenci Glasbene šole Jesenice. 
Osnovnošolcem so podelili še priznanja in nagrade.

Obnovimo gozd

Pia Kokelj

V knjižnici je od začetka 
oktobra 2014 do konca maja 
2015 potekal projekt Berem 
z Brihto, kjer so ustvarjali, 
imeli ure pravljic, se učili 
angleščino, ob petkih pa so 
sanjarili v Brihtini pravljični 
deželi. Ob zaključku vsako 
leto pripravijo Brihtin dan, 
letos že deveti, ki je potekal 
v dveh delih. V dopoldan-
skem delu so Brihtine diplo-
me dobili otroci iz Vrtca 
Jesenice, ki so pridno obis-
kovali knjižnico, si izposoja-
li knjige in poslušali pravlji-
ce v knjižnici, doma ter v 
vrtcu. Na prireditvi so tako 
razdelili 328 Brihtinih 
diplom, otroci iz Vrtca Jese-
nice pa so si ogledali pred-

stavo Kosmata žaba v izved-
bi  lutkovnega gledališča 
Rado Mužan. 
Nekaj besed o pomenu bra-
nja ter čarobnosti knjig jim 
je namenila tudi direktorica 
Veronika Osredkar. V popol-
danskih urah pa je za malo 
starejše otroke Studio Ani-
ma pripravil zaključno pred-
stavo Pikin rojstni dan. 
Predstava je bila namenjena 
vsem mladim obiskovalcem 
knjižnice, še posebej so bili 
povabljeni redni obiskovalci 
dejavnosti za otroke. Po 
predstavi so razdelili 98 Bri-
htinih diplom. Mlade bralce 
so tudi lepo povabili na poči-
tniške dejavnosti knjižnice 
Jesenice ter jih spomnili, naj 
na morje ne pozabijo vzeti 
dobrega poletnega čtiva.  

Brihtin dan
Občinska knjižnica Jesenice je 4. junija za 
zaključek bralnega leta vse nadobudne bralce 
povabila na prireditev v sklopu akcije Brihtin dan.

Kosmata žaba za nadobudne bralce

Župan Tomaž Tom Mencinger bo v ponedeljek, 22. junija, v 
banketni dvorani Kolperna pripravil tradicionalni sprejem za 
najboljše učence jeseniških osnovnih in srednjih šol.

Županov sprejem odličnjakov
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SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

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

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

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

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

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

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

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

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net

Urša Peternel

Zavarovalnica Triglav je tudi 
letos pripravila akcijo Mladi 
upi, v sklopu katere izberejo 
nadarjene mlade umetnike 
in športnike, ki jim s finanč-
nimi sredstvi pomagajo do 
uresničitve njihovih sanj. Le-
tos sta med dvanajstimi pre-
jemniki finančnih sredstev 
(razdelili so si 50 tisoč evrov) 
po izboru strokovne komisije 
tudi dva Jeseničana, in sicer 
violinistka Maja Horvat ter 
atlet Matija Muhar.
Osemnajstletna Maja Horvat 
je nadarjena violinistka, ki 
obiskuje Konservatorij za 
glasbo in balet Ljubljana. Na 
raznih domačih in mednaro-
dnih tekmovanjih je doslej 
prejela kopico najvišjih pri-
znanj in nagrad. Pred krat-
kim je uspešno opravila spre-
jemne izpite na prestižni lon-
donski glasbeni akademiji 
Royal College of Music (med 
vsemi sodelujočimi na avdici-
ji je prejela najboljše ocene), 
kjer bo jeseni začela obiskova-
ti študij violine. Njen cilj je 
uspešno dokončati študij na 
londonski akademiji Royal 
College of Music, postati solo 
violinistka in koncertirati s 
svetovno priznanimi orkestri. 
»Ne glede na to, ali sem vese-
la, žalostna ali pa se mi nič ne 
ljubi – vedno lahko zaigram 
in vadim in to mi pomeni vse 
na svetu,« je povedala ob akci-
ji. Nadarjenost je pri mladi 
glasbenici že zelo zgodaj opa-
zil tudi njen sedanji profesor 
Volodja Balžalorsky. »Majo 
sem prvič videl igrati, ko je 
imela devet let, in že takrat je 
bila nekaj posebnega. Danes 
pa lahko z gotovostjo trdim, 
da je ena najbolj perspektiv-
nih mladih violinistk, tako da 
ji zagotovo napovedujem ble-
ščečo mednarodno kariero.« 
Ker bodo šolanje v Londonu 
spremljali visoki stroški šolni-

ne, študentskega doma in vse 
literature ter opreme, ki jo bo 
potrebovala za nemoten štu-
dij, ji bodo finančna sredstva 
Zavarovalnice Triglav na nje-
ni poti med vrhunske glasbe-
ne umetnike prišla še kako 
prav. 
Drugi "mladi up" po izboru 
Zavarovalnice Triglav pa je 
prav tako osemnajstletni atlet, 
metalec kopja Matija Muhar. 
Matija trenira v Atletskem 
klubu As Kranj in je doslej 
nanizal vrsto uspehov, je sve-
tovni prvak v kategoriji mlajši 
mladinci (2013), svetovni 
podprvak v kategoriji starejši 
mladinci (2014), evropski pr-
vak v kategoriji mlajši člani 
do 23 let (2015), ima pa tudi 
državni rekord v vsaki staro-
stni kategoriji, v kateri je na-
stopil do sedaj. Matija je v svet 
atletike popeljal brat Jaka, nje-
govo nadarjenost pa so hitro 
prepoznali trenerji. »Matija je 
bil že od nekdaj hiter, meti so 
mu šli takoj dobro od rok, 
zato sem ga usmeril v disci-
plino met kopja,« je dejal tre-
ner Jože Satler in dodal: »Že 
od nekdaj je njegovo življenje 

povsem posvečeno atletiki in 
metu kopja. Trenira redno in 
vestno, zato ne čudi, da je tre-
nutno eden najperspektivnej-
ših atletov v Sloveniji, in pre-
pričan sem, da bomo o njem 
še veliko slišali.« Matija treni-
ra vsaj šestkrat na teden v 
Kranju ali na Jesenicah, šport 
pa odlično usklajuje s šolski-
mi obveznostmi, tako da bo 
letos lahko s sošolci v rednih 
rokih pristopil k maturi na 
srednji medijski šoli v Rado-
vljici. In kakšni so njegovi ci-
lji? Letos si želi izboljšati 
osebni rezultat v metu kopja 
na 80 metrov, dolgoročni cilj 
pa je uvrstitev na olimpijske 
igre in osvojitev olimpijske 
medalje. Matija potrebuje ve-
liko več kot le navaden tre-
ning, vse to pa je seveda pove-
zano z visokimi stroški, ki jih 
večinoma nosita njegova star-
ša. Finančna sredstva Zavaro-
valnice Triglav bodo mlade-
mu metalcu kopja torej prišla 
še kako prav, porabil pa bi jih 
za intenzivne priprave doma 
in v tujini, za nakup ustrezne 
opreme ter udeležbo na čim 
več mednarodnih mitingih.

Jeseniška "mlada 
upa" Maja in Matija
V Zavarovalnici Triglav so prepoznali dva "mlada upa" iz jeseniške občine: 
nadarjeno violinistko Majo Horvat in metalca kopja Matijo Muharja. S 
finančnimi sredstvi jima bodo pomagali pri uresničitvi njunih sanj.

Violinistka Maja Horvat  
/ Foto: arhiv Mladi upi

Metalec kopja Matija 
Muhar / Foto: arhiv Mladi upi

Pia Kokelj

Dijaki Gimnazije Jesenice 
in Srednje šole Jesenice so 
se pred deseto tradicionalno 
četvorko najprej sprehodili 
po jeseniških ulicah, pred 
parkiriščem Občine Jeseni-
ce pa jih je čakala zbrana 
množica obiskovalcev in na-
vijačev, služilo pa jim je tudi 
vreme. Na kratko sta jih na-
govorili ravnateljici obeh šol 
Lidija Dornig in Andreja 
Vehar Jerman ter jim zaže-
leli veliko sreče pri maturi, 
čestitkam ob zaključku šol-
skega leta pa se je pridružil 
tudi župan Tomaž Tom 
Mencinger. Skozi program 
jih je vodil učitelj plesne 
šole Studio ritem in jim po-
magal pri plesnih korakih. 

Za začetek so zaplesali če-
tvorko v petih slikah, nato 
pa so se zavrteli še v malo 
novejših ritmih in zaključili 
z znano Golico. Barvite ma-
jice 10. generacije plešočih 

jeseniških maturantov so v 
sivem dnevu izstopale, celo-
tno dogajanje pa je Jeseni-
čane zazibalo v ritem in jim 
na obraz narisalo nasme-
ške.   

Jesenice plešejo 
četvorko
Jeseniški srednješolci so 20. maja zaplesali slavnostno maturantsko 
četvorko. Zbrali so se na parkirišču Občine Jesenice, kjer so z glasnimi 
žvižgi piščalk in plesanjem pregnali dež. 
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Andraž Sodja

V društvu za pomoč ose-
bam z motnjami v dušev-
nem razvoju Sožitje so letos 
pripravili tudi risarske de-
lavnice pod vodstvom men-
torice Tanje Svetina. Pod 
vodstvom Svetinove so tako 
obnovili znanje risanja, pre-
šli s suhih barvic na akrilne 
barve ter se odpravili na več 
delavnic v naravo. Peterica 
razstavljavcev – Simona Pe-
ternel, Neža Koder, Janko 
Kalan, Stanko Avsenik in 
Blaž Sodja –, katerih dela si 
lahko ogledate v razstavnem 
salonu Kulturnega doma na 
Slovenskem Javorniku, je s 
svojimi deli preprosto nav-
dušila, saj so kljub kratke-
mu obdobju – delavnice so 
trajale dva meseca – pokaza-
li zavidljivo kakovost in nav-
dušili celo najzahtevnejše 

likovne kritike. Kot so še 
sporočili ob razstavi, so spet 
postali tudi člani DPD Svo-

boda in po daljši prekinitvi 
obudili tudi gledališko de-
javnost.

Sožitje v pozdrav pomladi

Simona Peternel, Neža Koder, Janko Kalan, Stanko Avsenik 
in Blaž Sodja so s svojimi deli povsem navdušili 
obiskovalce.

Pregrevanje, ropot in počasnejše delovanje 
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Urša Peternel

MEPI ali mednarodno priz-
nanje za mlade mladim 
omogoča, da raziskujejo 
svet, spoznavajo nove ljudi 
in pridobivajo izkušnje v 
strokah, ki jih drugače ne bi. 
Najzanimivejši del pa so 
zagotovo odprave in potova-
nja. Štirje dijaki Gimnazije 
Jesenice: Miha Smolej, Blaž 
Žerjav Jereb, Lenart Dolar 
in Luka Prezelj so se tako 
konec februarja odpravili na 
sanjski otok Mauritius, ki 
leži v Indijskem oceanu 
vzhodno od Madagaskarja. 
Poslali so nam nekaj vtisov. 
"Odprava je potekala skozi 
narodni park Black River 
Gorges, katerega lepote so 
nas prevzele, za domačine 
pa ni bil kaj posebnega. Prvi 
dan je bil še najbolj napo-
ren. Vlaga na otoku je inten-
zivna, saj otok leži ob ekva-
torju. To je bil za nas najve-
čji izziv. To in pa da smo se 
morali izkazati kot pravi 
kavalirji in smo nosili 
nahrbtnike domačink. Zani-
mivo je, da niso vajene take 
vrste hoje, saj hodijo le po 
ravnem in dejansko ne razi-
skujejo svojih vrhov, kar se 
nam je zdelo zanimivo. 
Meni je bila na otoku najza-
nimivejša njihova zelo raz-
nolika kultura. Glavna etnič-

na skupina je indijska, veli-
ko je Kitajcev in belcev ter 
črncev. Glavna vera je hin-
duizem, takoj za njo krščan-
stvo, še manj je islama, malo 
budizma in ostalih verstev. 
Skratka, Mauritius je ena 
velika juha kulture. Hvale-
žen sem, da sem jo spoznal. 
Navdihujoče dejstvo pa je to, 
da na otoku ni sporov, čep-
rav je toliko raznolikosti v 
kulturi, veri, etnični sestavi 
samega prebivalstva," je 
zapisal Lenart Dolar. "Zelo 
zanimivo je bilo plavanje, 

saj je obala tam lepa in mor-
je je vedno toplo. Všeč mi je 
bila tudi hrana. Vesel sem, 
da sem imel priložnost jesti 
hrano, ki je nisem vajen," je 
utrinek Mihe Smoleja. "Na 
odpravi sem zelo užival. 
Poleg vseh naravnih lepot 
otoka se mi je zdel najboljši 
del spoznavanje s tamkajš-
njimi dekleti. Kljub hrani, ki 
mi ni bila všeč, mi je bila 
všeč kultura, ki je zelo dru-
gačna od naše," je opisal 
Luka Prezelj. Blaž Žerjav 
Jereb pa: "Najboljši del 

Mauritiusa je bila odprava. 
Videli smo otok v drugačni 
luči in imeli priložnost 
govoriti o vsakodnevnih 
stvareh s svojimi novimi pri-
jateljicami. Tudi preostali 
del potovanja mi je bil všeč, 
saj nismo bili kot vsi drugi 
turisti in smo imeli mož-
nost užiti otok na drugačen 
način. Vesel sem bil tudi 
povabila na hindujsko poro-
ko, ki je čisto drugačna od 
naše. Najbolj pa mi bodo v 
spominu ostala nova prija-
teljstva."

Odprava na Mauritius
Štirje dijaki Gimnazije Jesenice so dobili sanjsko priložnost, da so se udeležili odprave MEPI na 
sanjski otok Mauritius.

Peš po rajskem Mauritiusu

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice so 
nedavno gostili Stephena 
Stricklanda, diplomata z 
ameriškega veleposlaništva v 
Ljubljani. "Štirideset dijakov 
je dobilo priložnost spoznati 
delo diplomata in ameriško 
kulturo ter komunicirati v 
angleškem jeziku. Gospod 
Strickland je dijake navdušil 
s sproščenim pristopom, 
zanimivimi prigodami iz 
življenja, zgovornostjo, 
direktnimi odgovori na nji-
hova številna vprašanja ter 
zdravo mero šale na račun 
Američanov," je povedala 
profesorica angleščine Ines 
Rajgelj. Diplomata so letos 
gostili že drugič in tudi 
tokrat je očaral dijake. »Step-
hen Strickland nas je navdu-
šil za obisk ZDA. Svojo drža-
vo je predstavil na zabaven 
in zanimiv način. Govoril je 
o svojem otroštvu, ki ga je 

preživel v Santa Barbari, v 
Kaliforniji, o športu in seve-
da o Hollywoodu," je o obis-
ku dejal dijak Belmin Šah-
manović. »Na obisk diplo-
mata sem se prijavila, ker 
obožujem angleški jezik in 
Ameriko na splošno. Všeč 
mi je bilo, da se je tako spro-
ščeno pogovarjal z nami. 
Zanimivo bi bilo spoznati 

tudi njegovo družino in sli-
šati še več njihovih družin-
skih prigod,« je povedala 
Tinkara Konc. »Predstavitev 
je bila zanimiva, saj nam je 
diplomat govoril o Sloveniji 
in Evropi z drugačne perspe-
ktive. Spoznali smo, da je 
naša država veliko lepša, kot 
mislimo sami," je vtis Šem-
sa Hrnjičića. »Hribi, čudovi-

ti kraji, štruklji in druga tra-
dicionalna slovenska hrana 
so med drugim razlog, zakaj 
Slovenijo uvršča kar na dru-
go mesto najljubših krajev 
na svetu. Po zelo zanimivi 
predstavitvi, polni zabavnih 
zgodb, se gospod Strickland 
presenetljivo ni diplomatsko 
izognil prav nobenemu 
izmed vprašanj s strani dija-
kov,« je dejala Eva Meglič. 
»Izvedeli smo veliko zanimi-
vih in tudi novih stvari. Nau-
čili smo ga nekaj slovenskih 
besed in bilo je prav zabav-
no. Všeč mi je njegov poklic, 
rada sem prisluhnila vsem 
njegovim dogodivščinam in 
upam, da nas drugo leto spet 
obišče,« pa je povedala Man-
ja Kraigher. Profesorica Ines 
Rajgelj pa je dodala, da bodo 
zanimivega gosta na obisk 
znova povabili prihodnje 
leto.

Razume tudi šale na 
račun Američanov
Dijake Srednje šole Jesenice je navdušil obisk diplomata z ameriškega 
veleposlaništva Stephena Stricklanda, ki je svojo državo predstavil na 
zabaven in zanimiv način.
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Urša Peternel

Gostiteljica letošnjih letnih 
iger Specialne olimpiade 
Slovenije za gorenjsko regi-
jo je bila Osnovna šola Pol-
deta Stražišarja Jesenice. 
Tekmovanja, namenjenega 
osebam s posebnimi potre-
bami, se je udeležilo okrog 
170 tekmovalcev iz desetih 
gorenjskih šol s prilagoje-
nim programom oziroma 
zavodov. Kot je dejala Alek-
sandra Valančič, ravnateljica 
Osnovne šole Poldeta Stra-
žišarja Jesenice, je glavni 
namen iger druženje in 
zabava, predvsem pa ozave-
ščanje okolice o osebah s 
posebnimi potrebami. Slo-
gan iger je © Pustite mi zma-
gati, če pa ne morem zma-

gati, naj bom uspešen v svo-
jem poskusu© , zato so bili 
zmagovalci v resnici vsi tek-
movalci, ki so se pomerili v 
atletiki, košarki in namiz-
nem tenisu. Pri organizaciji 
iger so sodelovali zaposleni 
na Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja in njihovi dru-
žinski člani ter trideset pro-
stovoljcev, posebno srčnost 
pa so pokazali podeljevalci 
medalj: Matija Muhar, 
Dejan Trkulja, Jure Dolin-
šek, Sabahudin Kovačevič, 
Denis Porčič - Chorchyp in 
Darko Đurič. Igre je uradno 
odprl jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger, 
posebno zahvalo pa so orga-
nizatorji namenili Osnovni 
šoli Toneta Čufarja, na kate-
ri so igre potekale.

Vsi tekmovalci  
so bili zmagovalci
Na Jesenicah so potekale 22. igre Specialne 
olimpiade Gorenjske.

Uradno odprtje iger s predstavitvijo tekmovalcev

Denis Porčič - Chorchyp na odru
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Urša Peternel

V sklopu Tedna socialne 
vključenosti se je pod okri-
ljem Ljudske univerze Jese-
nice zvrstila vrsta dejavnosti, 
namenjenih državljanom 
tretjih držav, od predstavitev 
zgodb o uspehu, branja pra-
vljic v različnih jezikih, de-
lavnic za ženske in nepisme-
ne, obiska in predstavitve je-
seniških ustanov starejšim 
do strokovnih dogodkov. 
Eden od njih je nosil naslov 
Podpora priseljencem in mi-
grantom pri vključevanju v 
novo okolje. Na njem je dr. 
Lana Zdravkovič z Mirovne-
ga inštituta spregovorila o 
odnosu do migrantov, ki je 
po njenem mnenju "simp-
tom rasizma sodobne para-
digme nacionalne države". 
Robert Modirjan z Zavoda 
RS za zaposlovanje je pred-
stavil projekt Info točke za 
tujce, na kateri tujcem nudi-
jo informacije o možnosti 
zaposlitve, izobraževanja ... 

Urška Samar z Upravne 
enote Jesenice je spregovori-
la o postopkih za pridobitev 
dovoljenja za prebivanje v 
Sloveniji; letno na jeseniški 
upravni enoti izdajo od štiri-

sto do petsto dovoljenj za 
začasno in okrog dvesto za 
stalno prebivanje. Predsta-
vljeni so bili tudi primeri do-
brih praks. Tako je Melita 
Cepić s Centra za socialno 
delo Jesenice predstavila 
uspešno delovanje Skupine 
za iskanje novih priložnosti, 
v kateri je dvanajst članic, 
pretežno Albank s Kosova, 
ki se učijo slovenščine, spo-
znavajo slovensko kulturo, s 
tem pa tudi širijo socialno 
mrežo in krepijo samopodo-
bo. Faila Pašić Bišić iz dru-
štva UP je predstavila dejav-
nost društva in projekt Raz-
krite roke, v katerem prise-
ljenke že peto leto ustvarjajo 
ročna dela na sodoben na-
čin. Izpostavila je zlasti po-
trebo po participaciji ljudi z 
migrantskim ozadjem v po-
litiki, izobraževalnem siste-
mu ... Mateja Šmit z Ljudske 
univerze Kranj je predstavila 
projekt Začetna integracija 
priseljencev, ki pomeni eno-
ten program učenja sloven-

skega jezika in seznanjanja s 
slovensko kulturo, zgodovi-
no ... V program so vključeni 
zvečine ekonomski migranti 
iz držav bivše Jugoslavije pa 
tudi Rusije, Filipinov, Vene-
zuele, Iraka, Kitajske ... Svo-
jo osebno zgodbo pa je raz-
kril tudi Maryan Antich, ki 
se je pred leti v Slovenijo 
priselil iz Makedonije in naj-
prej delal kot gradbeni dela-
vec, nato pa opravil več kot 
tisoč izobraževalnih ur, se-
znam znanj, ki jih je prido-
bil, pa sega od izpita za žer-
javista, vozniškega izpita za 
vse kategorije, poklicne kva-
lifikacije za izdelovalca kru-
ha, potice, drobnega peciva 
in testenin, tečajev sloven-
ščine, angleščine, računalni-
štva, komunikacije, retorike, 
karateja, fitnesa, plesa do 
plavanja. Danes Maryan dela 
v gostinstvu in se še naprej 
izobražuje, o Sloveniji pa 
pravi, da je krasna dežela, 
kjer ga ljudje sprejemajo ta-
kšnega, kot je. 

Prepoznani, povezani
Ljudska univerza Jesenice je pripravila Teden socialne vključenosti z naslovom Prepoznani & 
Povezani, ki je bil namenjen boljši vključitvi priseljencev v lokalno okolje.

Maryan Antich, priseljenec 
iz Makedonije, je 
spregovoril o svojem 
življenju v Sloveniji.

Urša Peternel

Osrednji dogodek letošnje-
ga Tedna vseživljenjskega 
učenja na Jesenicah je bila 
tudi letos Parada učenja, to-
krat že četrta zapored, ki pa 
zaradi slabega vremena pr-
vič ni potekala na trgu na 
Stari Savi, temveč v Kolper-
nu. Na stojnicah so se pred-
stavljale različne ustanove 
in društva, potekale so raz-
lične delavnice, od izdelova-
nja torbic iz recikliranega 
materiala in terapetskih žo-
gic iz starih nogavic, copatk 
ter cofastih pošasti do de-
lavnice kaligrafije, igre kri-
žemkražem ... Predstavili 

so verižni eksperiment, na 
ogled so bili svetlobni po-
skusi, potekal je knjižni se-
jem z menjavo knjig, na 
voljo je bil simulator motor 
in "alko očala", merili so 
krvni tlak ... Celo popoldne 
pa je potekal tudi pester 
program na odru, nastopile 
so različne generacije, od 
najmlajših do upokojencev, 
predstavniki različnih naro-
dnosti ... S Tednom vseži-
vljenjskega učenja želijo 
promovirati pomen, vlogo 
ter možnosti učenja in izo-
braževanja v vseh življenj-
skih obdobjih pod sloga-
nom Slovenija, učeča se 
dežela.

Parada učenja v Kolpernu

Vrvež v Kolpernu na Paradi učenja 2015

Urša Peternel

Konec junija se bo v dolini 
Završnice začela poletna 
joga v naravi. "Vadba pole-
tne joge na prostem je pri-
merna za vse, za mlade in 
stare, za začetnike in tiste, 
ki jogo že poznajo. Vsaka te-
lesna aktivnost v naravi, tudi 
joga, prinaša mnogo pred-
nosti pred vadbo v zaprtih 
prostorih. Če se tega zaveda-
mo ali ne, na nas pozitivno 
vpliva že naravno okolje s 
pomirjujočo zeleno barvo, 
svežim zrakom, vonjem 
gozda in prijetnimi zvoki 
narave, kot so šumenje vetra 
in petje ptic. Gibanje v nara-
vi dviguje vitalnost, zado-
voljstvo, entuziazem ter 
zmanjšuje napetosti, jezo, 
depresijo in druge negativ-
ne občutke," je povedala An-
dreja Koprivec iz društva 
Prvi korak. Kot je dodala, 
vadba dinamične hatha joge 
vključuje tako gibanje z veli-

ko mišičnega dela, ki pože-
ne kri po žilah, kot položaje 
za umirjanje in iztezanje. 
Povezuje jih pravilno in ka-
kovostno dihanje ter polna 
prisotnost uma. Za dodatno 
harmonijo bodo poskrbeli z 
zvokom, z vibracijo pojočih 
kristalnih skled. Zaključku 
vadbe bo sledila kratka me-
ditacija. V sproščenem sta-
nju se v telesu optimalno 
odvijajo tudi procesi samoz-
dravljenja, je poudarila Ko-
privčeva. Vadba se začenja 
29. junija, potekala bo vsak 
torek od 18.30 do 20. ure na 
odmaknjenem travniku v 
okviru Rekreacijskega parka 
Završnica, voditeljici pa bo-
sta Andreja Koprivec in He-
lena Žitnik. Če bo prijav ve-
liko, bodo osnovali še skupi-
no za vadbo ob ponedeljkih. 
Prijave zbirata voditeljici, 
več informacij je na voljo na 
spletni strani društva Prvi 
korak oziroma podjetja Pro-
movita.

Poletna joga  
v objemu narave
V dolini Završnice bo tudi to poletje potekala 
vadba joge.

Andraž Sodja

Mirovni inštitut je v sodelo-
vanju z društvom UP Jese-
nice, zavodom Abraham in 
Slovensko filantropijo na 
Jesenicah organiziral javni 
forum o sovražnem govoru, 
za katerega je povod poskus 
ustvarjanja razkola v družbi, 
ki se je zgodil v času kampa-
nje pred lokalnimi volitva-
mi. Na posvetu so sodelovali 
predsednica Sveta za odziv 
na sovražni govor Nataša 
Pirc Musar, Jernej Rovšek iz 
Urada varuha človekovih 
pravic, Veronika Bajt, koor-

dinatorica projekta Z Odgo-
vorom na sovražni govor, 
Neja Šmid iz Slovenske fi-
lantropije, France Marolt s 
policije, novinar in komen-
tator Dela Janez Markeš, do-
mačinka Faila Pašić Bišić, 
pogovor pa je vodila Branki-
ca Petković z Mirovnega in-
štituta. Kot je poudarila Na-
taša Pirc Musar, je sovražni 
govor v Sloveniji izjemno 
težko preganjati, predvsem 
zaradi pomanjkljive zakono-
daje. Faila Pašić Bišić pa je 
govorila o lastnih izkušnjah 
s sovražnim govorom. Kot je 
dodala Neja Šmid iz Sloven-

ske filantropije, opažajo ve-
dno več prikritega sovraštva 
ravno po slovenskih osnov-
nih šolah, kjer pa je zaradi 
politične korektnosti pogo-
sto skrit. Komentator Dela 
Janez Markeš se je navezal 
na primer Ahmeda Pašića, 
ki so ga nekateri mediji za-
radi njegove veroizpovedi in 
nacionalnosti povezovali z 
islamskimi skrajneži: »To je 
del politične kampanje, v ka-
teri se dogajajo umazane 
stvari. To ni opravičilo, je pa 
pojasnilo.« Kot je pojasnil 
predstavnik policije Franc 
Marolt, je število prijav so-

vražnega govora v upadanju, 
tako so lani zabeležili le 11 
ovadb, kar je kot zaskrblju-
joče označil tudi Jernej Rov-
šek iz Urada varuhinje člo-
vekovih pravic, saj je za upa-
danje prijav kriva tudi previ-
soka toleranca javnosti do 
vseh oblik sovražnega govo-
ra. Zaključek javne tribune 
je bil, da je treba sovražni 
govor najprej prepoznati, ga 
obsoditi, in širšo skupnost, 
predvsem pa mlade, tudi do-
bro izobraziti za boj proti 
njemu, kar je poudarila tudi 
jeseniška podžupanja Vera 
Pintar.

Nad sovražni govor z vzgojo
Na Jesenicah je Mirovni inštitut organiziral okroglo mizo na temo sovražnega govora.

V športnem parku Podmežakla so se 20. maja v sklopu go-
renjskega prvenstva upokojencev, ki se odvija preko celega 
leta v različnih športih in družabnih igrah, upokojenci po-
merili tudi v šahu. Po društvih so se najbolje odrezali upo-
kojenci iz Radovljice, drugo mesto so zasedli člani društva 
upokojencev Komenda, tretje pa domačini z Jesenic. Med 
posamezniki je zmagal Marjan Karnar iz društva upokojen-
cev Komenda, drugo mesto je zasedel Tase Ristov iz špor-
tnega kluba Stari Mayr Kranj, tretje pa Jože Skok iz Športne-
ga društva Domžale.

Upokojenci so se pomerili v šahu

Upokojenci pri igranju šaha

V Domu Franceta Berglja na 
Jesenicah potekajo raznovr-
stne dejavnosti. Med drugim 
delujejo štiri skupine za samo-
pomoč. Zelo aktivna je skupi-
na, ki nosi ime Korenine, ki jo 
vodita Helena Simnovčič in 
Natalija Jovanović. Poleg li-
kovne dejavnosti in obiskov 
galerij potekajo proučevanja 
zanimivih in aktualnih član-
kov iz revij in knjig. Seznanili 
so se tudi s številnimi podatki 
o zdravilnih in strupenih ra-
stlinah, z življenjepisi po-

Drobiž z Jesenic

membnih ali vsaj zanimivih 
ljudi iz Slovenije in drugo.
Za teden vseživljenskega uče-
nja so člani skupine Korenine 
naštudirali dramsko uprizori-
tev Moj mali princ po predlogi 
istoimenskega dela Antoine de 
Saint-Exuperya. Delo je doži-
velo velik uspeh. Igralci in pu-
blika so bili zadovoljni, ker so v 
Malem princu mnoge čudovite 
misli, ki poglobijo doživljanje 
našega vsakdana. Mogoče bi 
bilo smiselno, da bi delo pred-
stavili tudi med drugo publiko, 
saj starejši Exuperyjevega dela 
ne poznajo, za mlade pa pred-
stavlja poživitev obravnavane 
snovi iz osnovne šole. 

Stanovalka R. M.

Prejeli smo
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Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja

Dela na centralni čistilni napravi Jesenice 
kljub začetnim težavam dobro napredujejo

1. sklop

Obstoječi čistilni napravi bo v okviru projekta sicer dodana 
novogradnja biološke stopnje, obnovljene bodo grablje, pe-
skolov pa bo prilagojen novim zahtevam. Na čistilno napra-
vo bo na novo priključeno območje Podmežakle, na katerem 
smo v sklopu istega projekta zgradili tudi slabih šest kilo-
metrov novega kanalizacijskega omrežja. Zanj smo v začet-
ku letošnjega leta že pridobili tudi uporabno dovoljenje, kar 
pomeni, da gospodinjstva že lahko urejajo svoje priključke. 
Za dve tretjini vseh objektov je tudi že bilo izdano soglas-
je za priključitev.
Ob začetku izvajanja del na centralni čistilni napravi 
Jesenice na Slovenskem Javorniku smo se nepričakovano 
srečali z mnogimi zapleti, v prvi vrsti z visokim nivojem 
podtalnice in posledičnim črpanjem ter z žlindro v obsto-
ječih nasipih. Vse nastale težave so s seboj prinesle neljubo 
zamudo pri izvajanju projektnih aktivnosti. Z veliko truda 
izvajalcev projektantov in nenazadnje nas kot naročnikov 
nam je zaplete uspelo premagati in dela uspešno peljemo 
naprej.
Projekt Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju 
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 
– I. sklop sofinancirajo Kohezijski sklad Evropske unije, 
Republika Slovenija in sodelujoče občine.

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

Sekundarna usedalnika

Dela na centralni čistilni napravi Jesenice na Slovenskem Javorniku so v teh mesecih v polnem teku. Trenutno se zaključujejo 
gradbena dela (zgrajena sta sekundarna usedalnika, objekt strojnice in pralnice peska ter bazen za predčiščenje), izvajajo pa 
se tudi strojna dela (montaža opreme v strojnici in sekundarnih bazenih), urejajo se podzemne cevovodne povezave in interno 
hidrantno omrežje. V začetku meseca je izvajalec začel s sanacijskimi deli na območju vstopnega črpališča, pri čemer bodo 
izvedli gradbeno sanacijo betonov, demontažo in ponovno montažo Arhimedovih črpalk ter demontažo in ponovno montažo 
avtomatskih grabelj. 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«,  

prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«Na
ro
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Andraž Sodja

V kampu Perun na akumu-
lacijskem jezeru hidroelek-
trarne Moste je 1. junija izu-
miteljska družina Dolinšek 
na čelu z Juretom Doliškom 
še zadnjič pred pričetkom 
zbiranja sredstev za proiz-
vodnjo na spletni platformi 
Kickstarter predstavila tri-
metrski zložljiv plastični 
čoln Origo boat.
Ekipa Origo čolna, ki jo ses-
tavljajo oče Jure in sinova 
Luka in David in hči Car-
men Liza ter sodelavec Borij 
Levski, so bili nad akumula-
cijskim jezerom Moste in 
urejenostjo kampa Perun 
navdušeni in obljubljajo, da 
se bodo še vračali. Očeta 
Jureta, navdušenega ribiča, 
so predvsem navdušile izvr-
stne priložnosti za ribarjen-

je na jezeru Moste.
Origo čoln po besedah izu-
mitelja Jureta Dolinška v 
razstavljenem stanju v vreči 
zasede 300x60x25 centime-
trov, mogoče ga je prepeljati 
na strehi ali celo v notranjo-
sti avtomobila, za sestavitev 
pa je potrebnih manj kot 10 
minut. Kot je še pojasnil 
Dolinšek, je čoln v celoti 
narejen iz okolju prijazne 
ABS-plastike, tako ga je 
mogoče v celoti reciklirati, 
saj so iz najlona narejeni 
celo vijaki. Čoln je že prestal 
številne preizkuse in pred-
stavitve, v tem času pa so 
inovatorji pripravili več 
dodatnih sprememb, ki ses-
tavljanje čolna še poenosta-
vijo. Kot je povedal Luka 
Dolinšek, pa za čoln vlada 
precejšnje zanimanje. Na 
Origo boat, katerega trup je 

iz enega, kot origami zložlji-
vega kosa ABS-plastike, je 
mogoče pritrditi tudi elek-
trični ali bencinski izvenkr-
mni motor ali jambor in 
jadro.

Dvomesečna kampanja na 
platformi družbenega finan-
ciranja Kickstarter se je pri-
čela minuli petek, Dolinško-
vim pa ne manjka idej za 
nadaljnji razvoj.

Na jezeru Moste 
zaplul Origo boat
Izumiteljska družina Dolinšek na čelu z izumiteljem Juretom Dolinškom je v avtokampu Perun na 
akumulacijskem jezeru Moste predstavila zložljiv trimetrski čoln Origo boat.

Origo boat na jezeru Moste, kjer je čolne za smučanje na 
vodi nekoč preizkušalo podjetje Elan.

S popotniškimi fotografijami se nam je znova javil Miro 
Koder, Jeseničan, ki že vrsto let mrzle zimske mesece preživi 
v Indiji. Tudi letos ni bilo nič drugače in od konca oktobra do 
konca aprila je potoval po tej deželi, polni duhovnosti. Kot je 
povedal Miro, je tri mesece in pol preživel v Gokarni, zatem 
ga je pot vodila v zvezno državo Madhyja Pradesh, obiskal je 
sveti kraj Omkareshwar, Mahareshwar, poznan po stari trd-
njavi, na koncu pa vas Mandu, poznano po zelo starih pala-
čah, mošejah in grobnicah. "Pot sem nadaljeval v Amritsar v 
Golden Temple, ki je moj najljubši kraj v Indiji. Med prijazni-
mi Sikhi sem preživel šest dni in vsak dan sem z užitkom 
odšel v kuhinjo, kjer sem s pandžabijskimi ženskami čistil 
česen. Nato sem odšel v Rewalsar, kjer sem preživel tri ted-
ne, obiskal okoliške vasi in se družil z lokalnimi prebivalci. 
Na koncu pa sem se ustavil še v Paravati valley, ki je obdana 
z visokimi gorami in cvetočimi jablanami. Obiskal sem kar 
nekaj vasi, na koncu pa sem se še malo namakal v topli vodi 
v kraju Manikaran ..." Kot je povedal, Miro, se je po pol leta 
sicer z veseljem vrnil domov, a vozovnico za nov odhod je 
tudi že kupil – nosi datum konec oktobra. 

Zima v Indiji

Miro med domačini
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OKNO V SVET

Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v 
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zuna-
njih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov, 
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni spreje-
mnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televi-
zijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora 
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.siwww.telesat.siwww.telesat.si

TELESAT, d.o.o., JESENICE,  
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice, 
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

AKCIJA ZA NAROČNIKE  
Z ANALOGNIM PAKETOM PROGRAMOV:
do konca leta 2015 dobite brezplačno v uporabo zunanji  
digitalni sprejemnik

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po  
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

TELESAT JESENICE –  
okNo v SvET Iz vAšEgA STANovANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
 106 programov v začetnem paketu 
  126 programov v osnovnem paketu
  157 programov v razširjenem paketu
  HBO paket – filmi
  PINK paket
  Balkan+ paket – brezplačen 
  internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
  trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
  IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

         

Urša Peternel

Marca letos so na Jesenicah 
obravnavali kaznivo dejanje 
zoper javni red in mir, ko je 
Jeseničan zgodaj zjutraj v 
stanovanjskem bloku naj-
prej razgrajal in se pretepal 
z domačimi, med interven-
cijo pa se je spravil tudi nad 

reševalce in policiste. Ka-
sneje so bili kriminalisti se-
znanjeni s še dvema podob-
nima primeroma. V enem 
so preverjali neobičajno rav-
nanje povsem zmedene 
ženske, v drugem pa agre-
sivno in neobvladljivo rav-
nanje mlajšega moškega. 
Preiskava je zdaj zaključena, 

pokazala pa je, da je Jeseni-
čan kaznivo dejanje izvršil 
pod vplivom alkohola in am-
fetaminov oziroma droge 
»speed«. Kriminalisti so go-
vorice o podtaknjeni drogi v 
pijačo zavrnili in potrdili la-
stne sume, da je osumljenec 
drogo v kombinaciji z alko-
holom zavestno zaužil. Zelo 

verjetno pa je, da je bila dro-
ga »umazana« in je vsebova-
la dodatke ali nečiste sesta-
vine, in zato so bili učinki še 
hujši. V ostalih dveh prime-
rih vsebnosti droge v orga-
nizmu niso mogli potrditi, 
glede na učinke pa je velika 
verjetnost, da tudi v tem pri-
meru ni bila podtaknjena.

Droga ni bila podtaknjena

Urša Peternel

Na območju Prihodov oziro-
ma Jeseniškega Rovta nad 
Jesenicami, na nadmorski 
višini 1200 metrov, je sredi 
maja pohodnico v nogo 
ugriznil črni gad. Nujno 
medicinsko pomoč so ji nu-
dili v Splošni bolnišnici Je-
senice. Kot je povedala 
zdravnica Petra Rupar, paci-
entka ni bila v življenjski ne-
varnosti, so jo pa sprejeli na 
opazovanje. To je bil letos že 
drugi primer kačjega ugriza, 
ki so ga obravnavali, sicer 
jih vsako leto od tri do pet. 
Isti dan pa je na kačo – tudi 
tokrat je šlo za gada – naletel 
tudi novinarski kolega in 
planinec Janko Rabič, in si-
cer na poti proti Golici. Jan-
ko se je kači izognil, jo je pa 
ujel v fotografski objektiv. 
Ker je torej zgodnja in topla 
pomlad očitno prebudila 

tudi kače, velja opozorilo 
planincem, naj pri hoji gle-
dajo pod noge. Planinski vo-
dnik in markacist iz Planin-
skega društva Jesenice 
Branko Jensterle je tako po-
vedal: »Planinci se držimo 
osnovnega pravila, da v hri-

bih nosiš gojzarje in dolge 
hlače! In gledati je treba pod 
noge, na vsak korak." Kot je 
dejal, je v preteklosti naletel 
tako na gada kot na modra-
sa, in sicer na planinski poti 
pod Zavetiščem pod Špičko. 
Se pa planinci kač načeloma 
ne bojijo, saj vedo, da se te 
ljudem izognejo, če se jim le 
lahko, je povedal. In kaj sto-
riti, če nas kača vendarle 
ugrizne? "Imobilizacija pri-
zadetega uda, pomiritev bol-
nika in hiter transport v 
ustrezno opremljeno zdra-
vstveno ustanovo," je navo-
dila na kratko opisala Petra 
Rupar, zdravnica iz Splošne 
bolnišnice Jesenice. »Vsake-
ga bolnika po ugrizu kače 
mora pregledati zdravnik. 
Tiste bolnike, ki razen ugri-
znega mesta nimajo nikakr-
šnih znakov ali simptomov 
zastrupitve, lahko odpusti-
mo po šestih do osmih urah 

opazovanja. Vse druge zadr-
žimo v bolnišnici vsaj 24 
ur,« je dodala. Pri hudi lo-
kalni reakciji ali izrazitih 
sistemskih znakih zastrupi-
tve pa uporabijo tudi proti-
serum, ki ga imajo v bolni-
šnici.

Gad pod Golico
Sredi maja je gad ugriznil planinko na Prihodih, 
isti dan je kačo pod Golico "srečal" tudi 
novinarski kolega Janko Rabič.

Gad, ki ga je na poti proti Golici sredi maja fotografiral 
Janko Rabič.

Bazen Ukova bodo odprli v petek, 19. junija. V soboto, 20. 
junija, pripravljajo tekmovanje v plavanju na 50 metrov, tek-
movanje v skokih v vodo za pokal mesta Jesenic, rekreativni 
turnir v vaterpolu in 19. Jeseniški akvatlon z zabavnim pro-
gramom.

Bazen Ukova odpirajo 19. junija

Urša Peternel

Izšla je knjižica Vozni redi v 
Alpah, ki jo je skupaj še z 21 
partnerji pripravila Cipra 
Slovenija, društvo za varstvo 
Alp, sodeloval pa je tudi TIC 
Jesenice. Knjižica je v slo-
venski in angleški verziji, z 
njo pa želijo spodbuditi upo-
rabo javnega potniškega 
prometa. Vsebuje pregled 
voznih redov vseh linij avto-
busnega in železniškega 

prometa, žičnic in ladje na 
območju slovenskih Alp in v 
delu Avstrije. Novost v leto-
šnji izdaji je tabela izposoje 
koles. Žal pa v knjižico še ni 
vključen kolesarski sistem 
JeseNICE Bikes, saj v času 
priprave knjižnice še ni de-
loval. A kot je zatrdila Nena 
Koljanin iz TIC Jesenice, 
bodo vsem obiskovalcem 
TIC-a predstavili tudi to mo-
žnost. Knjižica je na voljo 
tudi na TIC Jesenice. 

Vozni redi v Alpah
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Jelka Koselj

Češnjev kolač z zdrobom
Potrebujemo: pol kg češenj, 2 
jajci, 5 dag sladkorja, 1 limonov 
sladkor ali drobno narezano 
lupino bio limone, 1 lonček 
kisle smetane (2 dl), 1 lonček (2 
dl) pirinega ali pšeničnega 
zdroba in sladkor za posip.

Priprava: Češnje operemo, 
odstranimo peclje in razkoš-
čičimo (peclje lahko posuši-
mo in uporabimo za čaj proti 
kašlju). Rumenjake ločimo 
od beljakov. Rumenjaka in 
oba sladkorja penasto zme-
šamo. V to maso vmešamo 
kislo smetano, zdrob in nara-
hlo sneg. Testo stresemo v 
dobro namaščen tortni 
model, ga po vrhu izravna-
mo in posujemo s češnjami. 
Kolač pečemo pri srednji 
temperaturi (175 stopinj C) 
približno 40 minut. Pred 
serviranjem potresemo kolač 
s sladkorjem v prahu.

Rižev narastek s 
češnjevim kompotom
Potrebujemo za narastek: 1 l 
mleka, ščep soli, 25 dag riža, 8 
dag masla, 10 dag sladkorja, 1 
limonov sladkor in maslo za 
pekač. Za kompot pa: pol kg 
češenj, pol litra vode, 2 žlici 
sladkorja, 3 klinčke in skorjico 
cimeta.

Priprava: Mleko s ščepcem 
soli zavremo. Nato vanj vsu-
jemo z vročo vodo opran in 
odcejen riž. Kuhamo ga na 

majhnem ognju približno 
pol ure. Kuhanemu rižu 
dodamo maslo, 5 dag slad-
korja in limonov sladkor. Ko 
se riž ohladi, vmešamo še 
rumenjake. Iz beljakov ste-
pemo trd sneg, ki mu med 
stepanjem dodamo preosta-
lih 5 dag sladkorja. Sneg 
narahlo vmešamo v riževo 
maso. Pekač za narastke 
dobro premažemo z maslom 
in malo posujemo z drobti-
nicami. Narastek pečemo pri 
180 stopinjah C približno 35 

minut, da se zgoraj lepo zla-
torumeno zapeče. Še topel 
narastek ponudimo s kom-
potom. Češnje skupaj s slad-
korjem in dišavama skuha-
mo do mehkega. Postreže-
mo pa ohlajen kompot.
Rižev narastek s češnjami 
pa lahko pripravimo tako, da 
pol riževe mase damo na 
pekač, posujemo s sladkani-
mi češnjami, po vrhu pa 
naložimo ostanek riževe 
mase in nato vse skupaj spe-
čemo.

Slastne češnje
To priljubljeno sadje lahko pripravimo na veliko načinov. Skuhamo jih v juhe, kompot, marmelado, 
napravimo imeniten zavitek ali sladoled. Zelo dobre pa so tudi jedi iz češenj v kombinaciji s skuto, 
jogurtom, zdrobom in rižem.

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 petka, 26. junija 2015, 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

Sponzor križanke je Občina Jesenice, ki je uredila avtomatiziran kolesarski sistem JeseNICE Bikes s tremi kolesarnica
mi, petnajstimi navadnimi in šestimi električnimi kolesi. Reševalcem podarjajo tri nagrade: kartice s celoletno regis
tracijo za brezplačno izposojo koles. Več informacij na TIC Jesenice.

Geslo je SVEŽE BARVE V VAŠE STANOVANJE. Sponzor kri
žanke je Slikopleskarstvo Marko Kepic, s. p., Ulica Staneta 
Bokala 19, Jesenice, GSM 040 833 787. Dela opravijo hitro in 
kvalitetno. Nagrajenci so: nakup v trgovini Mavrica na Jese
nicah v vrednosti 30 evrov: Antonija Mikelj, Kranj; v vredno
sti 20 evrov: Mihela Avguštin, Blejska Dobrava in v vredno
sti 10 evrov: Jože Marolt, Breznica. Za nagrade se oglasite v 
trgovini Mavrica na Jesenicah.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke 

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=E, 2=O, 3=J, 4=S, 5=A, 6=I, 7=K, 8=L, 9=R), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpisali v križanko. Rešitev 
sudokuja iz prejšnje številke je PODJETNIK.

Sestavil: Cveto Erman
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Petek, 12. junija
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri

Tradicionalna medkulturna prireditev: 9. kulturna mavrica Jesenic – 
dvodnevni dogodek

Sobota, 13. junija
TRG NA STARI SAVI, od 10. ure

Poletje na Stari Savi: Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika

BLEJSKA DOBRAVA – na igrišču za osnovno šolo, ob 17. uri
Slavnostni prevzem vozila z nastopajočimi otroki iz vrtca in osnovne 
šole z Blejske Dobrave in Godbo Jesenice – Kranjska Gora

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18. uri
Tradicionalna medkulturna prireditev: 9. kulturna mavrica Jesenic – 
dvodnevni dogodek

BLEJSKA DOBRAVA – na igrišču za osnovno šolo, ob 18.30
Veselica na Blejski Dobravi s srečelovom in ansamblom Poet

Ponedeljek, 15. junija
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Koncert kitarista Jureta Cerkovnika
 

Torek, 16. junija
BALINIŠČE PRI DOMU DU JAVORNIK – KOROŠKA BELA, 
od 9. ure dalje

Tekmovanje v balinanju

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, od 
10. ure dalje

Druženje z mladimi prostovoljci Evropske prostovoljne službe – pro-
stovoljci iz šestih evropskih držav v okviru projekta »There© s a World 
outside your window« 

Prostih še nekaj mest – prijavite se!!!

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30
S plesom veselo na počitnice – plesni večer jeseniških plesnih skupin 
– organizira Športna zveza Jesenice, 041 676 554

Sreda, 17. junija
FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA 
ČUFARJA NA JESENICAH, ob 19. uri

Odprtje razstave Sandija Novaka, člana FD Jesenice: Črno beli svet. 

Četrtek, 18. junija
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji 
Plavž 24a, Jesenice od 10. do 13.30

Delavnica: »SPIRIT SLOVENIJA – Izzivi mladim« – uvodno srečanje s 
podjetji v smislu spodbujanja sodelovanja mladih pri iskanju in krei-
ranju rešitev konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij. 

Prijave: boris.kunilo@spiritslovenia.si in dina@ragor.si

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Odprtje razstave: David Premrl – V harmoniji slikarjevega sveta – go-
stujoča likovna razstava Tržiškega muzeja 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Iztok Valič, IGRALSKA DRUŽINA, komedija v izvedbi GTČ

Petek, 19. junija
PRIREDITVENI PROSTOR PRED KULTURNIM DOMOM 
NA HRUŠICI, ob 16. uri

Praznik Krajevne skupnosti Hrušica: Športne igre in kulturni pro-
gram 

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Odprtje razstave izbranih del, prispelih na likovni natečaj za mlade: 
LEPOTA je UMETNOST 2015

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Recital violinistke Nike Zupan in Violinista Timoteja Wilewaldta

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Poletje na Stari Savi: Predizbor Odmev 2015

Sobota, 20. junija
ZBOR POHODNIKOV PRED KULTURNIM DOMOM NA 
HRUŠICI, ob 8. uri

Praznovanje krajevnega praznika: Pohod in srečanje na Hruščanski 
planini

HRUŠČANSKA PLANINA, ob 11. uri
KRATEK KULTURNI PROGRAM

Junijsko-julijske prireditve
KOPALIŠČE UKOVA, od 15. ure dalje

Skoki v vodo za pokal mesta Jesenic in 19. jeseniški akvatlon

DVORIŠČE GASILSKEGA DOMA NA KOROŠKI BELI, ob 18. uri
Gasilska veselica z bogatim srečelovom in ansamblom Gorenjski 
kvintet

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri
Poletna muzejska noč – odprtje razstave – Etnologija, zbirke in prva 
vojna – gostujoča muzejska razstava Goriškega muzeja 

Ponedeljek, 22. junija
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 12. uri

Županov sprejem odličnjakov

KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 16. ure
Ponedeljkove aktivnosti za mlade na kopališču Ukova – skoki v vodo

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Himalaja – potovanje k Tomažu – predavanje Mirka Kodra v sliki in 
besedi

Torek, 23. junija
KOPALIŠČE UKOVA, od 10. do 13. ure

Športne aktivnosti osnovnošolcev 5. in 6. razredov vseh jeseniških 
osnovnih šol

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Zaključni koncert pevskega zbora DU Jesenice + Proslava ob dnevu 
državnosti

KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure
Rekreativno igranje vaterpola, 1 €/obisk; prijave 051 685 240

Sreda, 24. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, 

Pričetek nogometnega kampa za mlade; več info na NK Jesenice

Četrtek, 25. junija
PLANINSKA POSTOJANKA PRI FENCU v Planini pod 
Golico, od 8. do 10. ure

Tradicionalni 6. pohod na Golico v počastitev dneva državnosti, 25. 
junija

Petek, 26. junija
MEJNI PLATO KARAVANKE NA HRUŠICI, ob 16. uri

Tradicionalna proslava ob dnevu državnosti

Sobota, 27. junija
PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, od 14. do 23. ure

Tradicionalni Vidovdanski piknik društva KPŠHD Vuk Karadžić iz Ra-
dovljice

Nedelja, 28. junija
KOVINARSKA KOČA V KRMI, od 11. ure dalje

Srečanje članov in prijateljev Planinskega društva Javornik Koroška 
Bela

 

Ponedeljek, 29. junija
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 16. ure

Poletje na Stari Savi – ORATORIJ

KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 16. ure
Ponedeljkove aktivnosti za mlade na kopališču Ukova – namizni tenis

KOPALIŠČE UKOVA, od 18. ure do 19.30
Pričetek 10-dnevnega plavalnega tečaja

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA 
BELA, ob 19. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja, naslov preda-
vanja Slovenske Gore 2015

Torek, 30. junija
KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure

Rekreativno igranje vaterpola, 1 €/obisk; prijave 051 685 240

Sreda, 1. julija
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 16. ure

Poletje na Stari Savi – ORATORIJ

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje
Turnir v nogometu za mlade

Četrtek, 2. julija
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 16. ure

Poletje na Stari Savi – ORATORIJ

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
DRUŠTVO ŽAREK, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, 030 625 298

Vsak delovni dan, od 18. do 20. ure (počitniško druženje, ustvarjalne, 
socialne, sprostitvene delavnice)

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, ZŠJ-MCJ, 
5884 680/681, www.mc-jesenice.si

Vsak delovni dan, od 12. do 16. ure: igranje namiznih športnih iger, 
pobude mladih

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta

DRUŠTVO ŽAREK, CESTA MARŠALA TITA 78, JESENICE, 
030 625 298

Vsak delovni dan, od 18. do 20. ure (počitniško druženje, ustvarjalne, 
socialne, sprostitvene delavnice).

MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 41, ZŠJ-
MCJ, 5884 680/681, www.mc-jesenice.si

17. 6. 2015 ob 16. uri – vesele srede, vodene dejavnosti za osnovno-
šolce (+8 let)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, 04/583 42 01, 
info@knjiznica-jesenice.si

29. 6.–3. 7.2015 od 10. do 12. ure  Poletne počitniške delavnice: Riše-
mo, oblikujemo, ustvarjamo na temo kmetija. Delavnice so brezplač-
ne. Obvezne prijave. Primerno za otroke od 6. leta.

KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12, info@knjiznica-
jesenice.si

30. 6. in 2. 7. 2015 od 16. do 18.00 Poletne počitniške delavnice: Šiva-
mo, lepimo iz papirja. Delavnice so brezplačne. Primerno za otroke 
od 6. leta.

KMETIJA SMOLEJ, www.kmetijasmolej.si, 041 566 847, 
mihasmo@gmail.com

Vsak konec tedna v soboto od 8. in v nedeljo do 13. ure – Aktivni vi-
kend za otroke – spoznavanje življenja na kmetiji

PROJEKT NATURA, aljosa.znidar@gmail.com, 041 694 217
29. 6.–3. 7. 2015 18.00–19.30 Tečaj potapljanja na kopališču Ukova

   

HIŠA SREČE, Cesta maršala Tita 63 
Sobotne delavnice za otroke od 10. do 12. ure

Stalne razstave

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Razstava VIR Radovljica, od 22. 5. do 16. 6. 2015

KOSOVA GRAŠČINA (v času uradnih ur)
Nacistični propagandni tisk iz depojev GMJ – Vojni plakat – na ogled 
od 21. 5. do 27. 6. 2015

BANKETNA DVORANA KOLPERN (v času uradnih ur)
Prireditev ob dnevu gozdov: Razstava likovnega natečaja osnovnošol-
cev Zgornje Gorenjske ob Tednu gozdov v organizaciji Zavoda za 
gozdove OE Bled

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA 
ČUFARJA, fotografsko društvo Jesenice

Fotografska razstava avtorice Sande Ž. Fajfarič (na ogled do 13. junija 
2015)

Posebni dogodki

Ogled Modulne Makete Jesenice je možen vsako prvo soboto v mese-
cu od 14. do 18. ure v prostorih CP ŽP, KURILNIŠKA 10a, III. nadstro-
pje, od 14. do 18. ure (4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10. 2015)

Prešernova koča na Stolu bo odprta in oskrbovana od 5. 6. do 20. 9. 
2015. Informacije na GSM: 051 611 366 ali 051 345 806

OBČUDOVALCI NOČNEGA NEBA – VABLJENI NA BLEJSKI GRAD

20. 6.: za opazovanje bodo na večernem nebu Luna, Venera, Jupiter 
in Saturn (prvi trije bodo vidni hkrati v daljnogledih s 7° vidnega polja 
npr. 7x50, 5x35 ...), 

9. in 16. 7.: Venera, Jupiter in Saturn, 23. 7.: Luna in Saturn, 31. 7.–1. 
8: Luna in Saturn. Na vhodu v grad povejte, da ste astronomi, sicer 
bo potrebno plačati vstopnino.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si  
E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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Matjaž Klemenc

Zavod za šport Jesenice je 
pripravil drugo izvedbo 
6-urnega pohoda na Španov 
vrh. Letošnje »tekme« se je 
za razliko od lanske, ko je 
bilo udeležencev kar 25, ude-
ležilo le šest pohodnikov. 
Glavni razlog temu je bil 
gotovo tradicionalni tek v 
Radencih, obenem pa je bila 
v radovljiškem koncu podo-
bna »tekma«, 12-ur Sankaš-
ke koče. Lanski rekord Maje 
Peperko, devet pohodov, in 

Klemena Zupana, deset 
pohodov, ni bil premagan. 
Tokrat sta bila najbolj vztraj-
na Draga Zupan s Koroške 
Bele in Veko Markovič z Ble-
da (Veko je bil tudi absolutni 
zmagovalec), ki sta na 1344 
m visok Španov vrh prišla 
osemkrat in pri tem vsako-
krat morala premagati 355 
višinskih metrov. Sedem 
vzponov je opravil Tadej 
Zajc, šest vzponov Jože 
Vrhunc, po petkrat pa sta 
bila uspešna Marjeta Vrhunc 
in Miro Ražman.

Draga in Veko  
z osmimi vzponi

Osvajalci Španovega vrha / Foto: Gaber Šorn

Poletje na Stari Savi je festival, ki ga podpira Občina Jeseni-
ce in na muzejskem območju Jesenic poteka že osmo leto, 
šestič pod koordinacijsko taktirko Gornjesavskega muzeja 
Jesenice. Tudi letos program pripravljajo lokalni javni zavodi 
in društva. Nekaj prireditev se je že zvrstilo, med drugim 
predstava baletnega oddelka z naslovom Pet elementov živ-
ljenja in koncert orkestrov glasbenih šol Gorenjske v organi-
zacije Glasbene šole Jesenice. Jutri, v soboto, ob 10. uri Gle-
dališče Toneta Čufarja Jesenice pripravlja otroško predstavo 
Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, in sicer na 
trgu na Stari Savi, v primeru dežja pa v Kolpernu. Prihodnji 
petek, 19. junija, ob 19. uri Klub jeseniških študentov orga-
nizira predODMEV 2015. Dan zatem, v soboto, 20. junija, 
pa Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja Poletno muzej-
sko noč. Vrata bodo odprle muzejske zbirke, zanimiv dogo-
dek pa bo tudi odprtje gostujoče razstave Goriškega muzeja 
z naslovom Etnologija, zbirke in prva vojna v Kolpernu. 
Dogajanju na Stari Savi se tudi letos pridružuje Župnija 
Jesenice z vselej dobro obiskanim oratorijem. Torkova kino-
teka pa bo na sporedu vsak torek zvečer od 7. julija naprej.

Poletje na Stari Savi že osmič

Urša Peternel

"Jeseničani smo previdni in 
se tako tudi lotimo vsake 
novosti. Tako mnogi pridejo 
k nam v TIC najprej vprašat, 
kako deluje novi kolesarski 
sistem, pridejo še enkrat, 
tokrat morda s sosedo, vza-
mejo prijavnico, potem se pa 
nekateri le opogumijo in si 
kolo tudi zares izposodijo. 
Vsakemu povem, da posto-
pek izposoje ni prav nič 
zapleten, vsakomur tudi raz-
ložim celoten postopek in 
grem z njim do kolesarnice 
in pomagam pri prvi izposo-
ji," pravi Nena Koljanin iz 
TIC Jesenice o tem, kako je 
med Jeseničani zaživel novi 
kolesarski sistem JeseNICE 
Bikes. V sklopu avtomatizi-
ranega sistema so na Jeseni-
cah postavili tri kolesarnice 
– na parkirišču pod občinsko 
stavbo, pri TIC Jesenice in 
na Hrušici – ter v izposojo 
ponudili petnajst navadnih 
in šest električnih koles. Do 
prejšnjega tedna so na TIC 
Jesenice izdali več kot tride-
set uporabniških kartic, za 
celoletno registracijo je treba 
odšteti deset evrov, registra-
cija velja leto dni, v tem letu 
dni pa si je mogoče vsak 
teden izposoditi kolo za 840 
minut oziroma štirinajst ur. 
Vsakdo, ki si želi izposoditi 
kolo, mora najprej priti v 
TIC Jesenice na Titovo cesto, 
kjer izpolni prijavnico in 
vplača deset evrov, njegove 
podatke (potrebuje osebni 
dokument) zatem vnesejo v 

sistem, obenem pa mu pred-
stavijo tehnična navodila in 
splošne pogoje izposoje. 
Nato prejme list s PIN-kodo 
in kartico, zatem pa ga pos-
premijo do kolesarnice – ta 
stoji v neposredni bližini 
TIC-a nasproti železniške 
postaje – in mu v praksi 
pokažejo postopek izposoje. 
Skozi celoten postopek ga 
vodijo tudi navodila na 
monitorju, kamor je treba 
približati kartico in vnesti 
PIN-kodo, zatem pa vtipkati 
tudi številko ključavnice pri 
kolesu, ki si ga želi izposodi-
ti (vse ključavnice so oštevil-
čene). Ko je postopek na 
monitorju zaključen, je na 
stojalu pri kolesu treba priti-
sniti na gumb, ki sprosti 
kolo iz stojala. S tem je kolo 
na voljo za krajšo ali daljšo 
vožnjo, bodisi po opravkih 
po mestu ali pa na turistično 
vožnjo po kolesarski stezi 
vse do Kranjske Gore. Izpo-
sojeno kolo je mogoče vrniti 
v katerokoli od treh kolesar-
nic, a po dosedanjih izkuš-
njah večina uporabnikov 
kolo vrne nazaj v kolesarni-
co, iz katere so si ga tudi 
izposodili. Za daljše poti ali 
za kolesarje z manj kondicije 
so posebej zanimiva električ-
na kolesa. Vsa kolesa imajo 
tudi košarice. Kot je povedala 
Nena Koljanin, se doslej še 
ni zgodilo, da bi kateri od 
uporabnikov prekoračil 
dovoljeni čas izposoje štiri-
najst ur na teden. Sicer 
minute izposoje beleži in 
odšteva tudi sistem. 

Ob začetku delovanja siste-
ma so imeli nekaj tehničnih 
težav, ki pa so jih sproti 
odpravljali, žal pa so se nad 
monitorje že trikrat spravili 
tudi vandali, tako da je bila 
izposoja v kolesarnici na 
Hrušici in pod občinsko stav-
bo nekaj časa onemogočena 

zaradi razbitega stekla na 
ekranu. Kot pravi Nena Kolja-
nin, upajo, da v bodoče van-
dalizma ne bo več in da bodo 
vsi občani prepoznali pred-
nosti brezplačne uporabe 
koles. Zato vabijo vse občan-
ke in občane Jesenic k upora-
bi sistema jeseNICE bikes. 

Izposoja koles je zelo 
enostavna
Do prejšnjega tedna so na TIC Jesenice izdali več kot trideset uporabniških kartic, za celoletno 
registracijo je treba odšteti deset evrov, v tem letu dni pa si je mogoče vsak teden izposoditi kolo za 
840 minut oziroma štirinajst ur. 

Nena Koljanin iz TIC Jesenice podrobno predstavi postopek 
in tudi pomaga pri prvi izposoji. / Foto: Gorazd Kavčič

Vsak uporabnik potrebuje kartico s PIN-kodo.

Z izposojenimi kolesi po opravkih po mestu ali na turistični izlet po kolesarski stezi do Kranjske Gore – možnosti so številne ...

Janko Rabič

Ob dnevu državnosti bo v 
petek, 26. junija, na mej-
nem platoju Karavanke 
potekala tradicionalna pro-
slava s pričetkom ob 16. uri. 
Slavnostni govornik bo 
generalmajor dr. Andrej 
Osterman, načelnik general-
štaba Slovenske vojske.  
Občina Jesenice bo v sodelo-
vanju s Planinskim društvom 
Jesenice organizirala tudi 
šesti pohod na Golico, in sicer 
v četrtek, 25. junija. Udeležen-
ci bodo na pot odšli zjutraj od 
8. do 10. ure izpred Fenca v 
Planini pod Golico. Po vrnitvi 
z vrha bosta pri koči na Golici 

udeležence pozdravila pred-
stavnika Občine Jesenice in 
Planinskega društva Jesenice. 
Vsak pohodnik bo prejel maji-
co in malico. Za udeležence 
bo organiziran avtobusni pre-
voz, avtobus bo s Koroške 
Bele (pri trgovini) odpeljal ob 
8. uri, s Hrušice (srednja avto-
busna postaja) ob 8.10 in z 
Jesenic (Zdravstveni dom) ob 
8.25. Po pohodu bo iz Planine 
pod Golico avtobus odpeljal 
ob 14. uri. 
V sklopu praznika bo v sre-
do, 24. junija, ob 21. uri na 
prireditvenem prostoru na 
Stari Savi še koncert Ansam-
bla Saša Avsenika in skupi-
ne DAR MAR. 

Ob prazniku državnosti
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