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OBČINSKE NOVICE

Zelena luč za oživitev 
smučišča
Občinski svetniki so prižgali 
zeleno luč skupini pobudni-
kov, ki želijo oživiti smučišče 
Španov vrh. Razvijati name-
ravajo tako zimski kot letni 
turizem.
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OBČINSKE NOVICE

Pravnik s športno dušo 
na čelu zavoda
Direktor Zavoda za šport Je-
senice je postal Jeseničan 
Almin Gorinjac.

stran 3

KRAJEVNA SKUPNOST

S krajani o plazu
Strokovnjaki Geološkega za-
voda Slovenije so krajanom 
Koroške Bele predstavili pro-
blematiko plazu Potoška pla-
nina, dosedanje in prihodnje 
ukrepe za večjo varnost vasi.
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ZANIMIVOSTI

Legende in pripovedke
Jeseniški osnovnošolci so v 
sklopu turističnih krožkov 
pripravili brošuro Legende in 
pripovedke v občini Jesenice.
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Mavrica,  
ki združuje
V Športni dvorani 
Podmežakla je 
potekala enajsta 
Kulturna mavrica 
Jesenic.
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Dve drevesi, 
"gurtna" in 
Matic
Matic Noč, študent fizike z Jese-
nic, je eden naših najboljših 
"slacklinerjev" oziroma vrvo-
hodcev.
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Urša Peternel

Župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger je v 
Kolpernu sprejel najboljše 
učence in dijake jeseniških 
osnovnih in srednjih šol. 
Vseh devet let je povprečje 
ocen, višje od 4,50, imelo 
33 jeseniških osnovnošol-
cev, na Gimnaziji Jesenice 
je vsa leta odličen uspeh 
doseglo osem dijakov, na 
Srednji šoli Jesenice pa 
enajst. Župan je vsem po-

delil knjigo Duša sloven-
ska, jim zaželel veliko 
uspeha in sreče na nadalj-
nji poti, za kulturni pro-
gram pa so poskrbeli učen-
ci Glasbene šole Jesenice.
Na Osnovni šoli Toneta Ču-
farja so vsa leta tako visoko 
povprečje ocen dosegli: Žiga 
Drobič, Saša Hrast, Petar 
Lukić, Laura Ana Oman, 
Tana Štravs, Tamara Golan-
da, Žan Žiga Lešnjak, Timo-
tej Mlakar, Tijana Perović, 
Mark Krajzel in Lea Jokić.

Na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca so bili vsa leta 
najboljši učenci Sara Drole, 
Kristjan Komloši, Aljoša 
Markež, Benjamin Pervić, 
Natalija Šmitran, Maša Tan-
car, Nina Jeretič, Jana Rav-
nik, Alja Sintič, Nika Novak 
in Laura Radman.
Na Osnovni šoli Koroška 
Bela pa so to: Lana Beg, Liza 
Gregori, Ema Pšeničnik, 
Martin Ravnik Papič, Nina 
Šimnic, Hana Šuligoj, Ana 
Škufca, Ana Ajša Vičar, Sara 

Halilagič, Jakob Omerzel in 
Eva Zupančič.
Na Gimnaziji Jesenice so bili 
vsa štiri leta odlični: Manja Vi-
dic, Neža Žerjav, Blaž Žerjav 
Jereb, David Cerkovnik, Tjaša 
Češek, Manca Novak, David 
Jovanović in Rok Tomaš.
Na Srednji šoli Jesenice pa 
so odličnjakinje: Tina Be-
čan, Nuša Cerar, Anja Jeraj, 
Tinkara Konc, Zarja Poklu-
kar, Maša Brajič, Mojca Kli-
nar, Katja Arh, Anja Bolte, 
Eva Meglič in Dajana Šučur.

Najboljši pri županu
V Kolpernu je potekal tradicionalni županov sprejem najboljših učencev in dijakov jeseniških 
osnovnih in srednjih šol. Skupaj jih je kar dvainpetdeset.

Najboljši jeseniški učenci in dijaki z županom in podžupanoma

Urša Peternel

Fakulteta za zdravstvo Ange-
le Boškin (FZAB) je s 
slavnos tno akademijo obele-
žila deseto obletnico svojega 
delovanja. Fakulteta je svojo 
pot začela v študijskem letu 
2007/2008 kot Visoka šola 
za zdravstveno nego Jeseni-
ce, leta 2014 se je preobliko-
vala v Fakulteto za zdravstvo 
Jesenice, lani pa preimeno-
vala v Fakulteto za zdravstvo 
Angele Boškin. V desetih le-
tih je študij uspešno zaklju-
čilo 258 diplomantov in 23 
magistrov zdravstvene nege. 
Danes ima fakulteta akredi-
tiranih sedem študijskih 
programov na vseh treh bo-
lonjskih stopnjah, med nji-
mi tudi doktorski študij 
zdrav stvenih ved in nedavno 
akreditirani študij fiziotera-
pije. 
Ideja o ustanovitvi nove viso-
ke šole na Jesenicah se je 
pred desetletjem porodila 
zdravstvenim strokovnja-
kom z Gorenjskega, ki so za-
znali, da regija zaradi demo-
grafskih trendov in narašča-

jočih kadrovskih potreb v 
zdravstvenih zavodih potre-
buje kakovostno visokošol-
sko institucijo za izobraževa-
nje v zdravstveni negi. Pro-
storske in druge materialne 
pogoje za začetek delovanja 
je zagotovila Občina Jeseni-
ce, ki je tudi ustanoviteljica 
fakultete. Kot je poudarila 
dekanja izr. prof. dr. Brigita 
Skela Savič, so že od samega 
začetka stavili na odličnost 
izobraževanja in raziskova-
nja, poslovno odličnost in 
družbeno odgovornost. "S 
številnimi pionirskimi do-
sežki smo tako v desetih letih 
iz ideje regijsko zasnovane 
šole prerasli v fakulteto, ki je, 
v to sem trdno prepričana, 
danes vodilna v Sloveniji po 
svojem prispevku k razvoju 
zdravstvenih ved," je dejala. 
V teh letih je fakulteta prera-
sla regijske okvire, del študij-
skih programov tako izvaja v 
Ljubljani. Po besedah deka-
nje je vseslovensko prepo-
znana po kakovostnem peda-
goškem delu, dobrem zna-
nju svojih študentov in odlič-
ni zaposljivosti diplomantov. 

Deset let edine 
jeseniške fakultete
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je obeležila 
desetletnico delovanja. 

V imenu Občine Jesenice, OZVVS Zgornja Gorenjska in 
PVD Sever Gorenjska

vas vabimo na

slavnostno prireditev,  
ki bo v petek, 30. 6. 2017, ob 16. uri

na mejnem platoju Karavanke

v počastitev dneva državnosti in 26. spominskega srečanja 
umika pripadnikov JLA in Zvezne milice 

s platoja Karavanke na Hrušici.

V kulturnem programu sodelujejo:

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora
Veteranski pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska

Slavnostna govornica bo ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.
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Urša Peternel

Na Upravni enoti Jesenice že 
tretje leto zapored opažajo 
rast števila vlog za izdajo grad-
benih dovoljenj. "Še zlasti je 
bil ta porast opazen v prvih 
treh mesecih letošnjega leta. 

Kar posebej veseli, je to, da ne 
govorimo samo o porastu 
tako imenovanih nezahtevnih 
gradenj, kot so nadstrešnice, 
oporni zidovi, temveč predv-
sem klasičnih gradenj, od sta-
novanjskih hiš do poslovnih 
prostorov za take in drugačne 

namene," je povedala načelni-
ca Upravne enote Jesenice 
Alenka Burnik. "Ob tem pa 
naj povem vsem potencial-
nim investitorjem, da vse 
potrebne informacije o pogo-
jih, potrebnih bodisi za vzdr-
ževalna dela bodisi za grad-

njo, brezplačno dobijo na 
upravni enoti pri mojih sode-
lavcih. Vsak, ki želi pridobiti 
kakršnekoli informacije v zve-
zi s posegom, se lahko oglasi 
osebno ali pa nas pokliče po 
telefonu oziroma pošlje elek-
tronsko sporočilo," je dodala.

Na Jesenicah spet več gradijo
Na Upravni enoti Jesenice opažajo porast števila vlog za gradbeno dovoljenje, zlasti za stanovanjske 
hiše in poslovne objekte.

V nekaterih krogih so se pojavile informacije, da na upravni 
enoti ni več mogoče registrirati osebnega dopolnilnega dela 
in da je za registracijo treba iti v Kranj na AJPES. A kot je 
zatrdila načelnica Upravne enote Jesenice Alenka Burnik, to 
nikakor ne drži. "Ne vemo, kako je sploh lahko nekdo razši-
ril tako napačno informacijo. Seveda lahko občani na uprav-
ni enoti kadarkoli v času uradnih ur registrirajo osebno 
dopolnilno delo. Bi pa ob tem morda poudarila, da sedaj 
lahko vrednotnico za opravljanje osebnega dopolnilnega 
dela kupijo tudi prek e-uprave," je dodala.

Registracija osebnega dopolnilnega dela

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi 
polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpi-
sov v višini skoraj 83 milijonov evrov. Gre za drugi cikel javnih 
razpisov iz PRP 2014–2020 v letošnjem letu. V letu 2016 in prvi 
polovici letošnjega leta je bilo tako objavljenih že 24 javnih 
razpisov v vrednosti nekaj več kot 208 milijonov evrov, s čimer 
se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan 
investicijski cikel. Ministrstvo bo prek razpisov spodbujalo 
investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živil-
skem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kme-
tovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podne-
bne spremembe. 

V planu objave javnih razpisov za drugo polletje leta 2017 so 
javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako da 
se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in 
se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev 
vloge, pri čemer še posebej poudarjamo pravočasen pristop k 
preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okol-
je. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in 
obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP 
2014–2020 na https://www.program-podezelja.si/sl/info-tocke.

Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so na junijski seji prižgali 
zeleno luč za ponovno oživi-
tev smučišča Španov vrh. 
Spomnimo – občinski svet 
je decembra lani sprejel 
sklep o prenehanju obrato-
vanja sedežnice Španov vrh, 
saj je smučišče več let obra-
tovalo z izgubo, zaradi 
pomanjkanja naravnega 
snega pa so v kakšni sezoni 
našteli le po nekaj smučar-
skih dni. V začetku letošnje-
ga leta pa se je na Občini 
Jesenice oglasil Milan Kli-
nar, nekdanji domačin iz 
Planine pod Golico, ki je 
predstavil zamisel, da bi 
skupaj s skupino zanesenja-
kov smučišče ponovno oži-
vili. V zadnjih mesecih so 
pripravljali poslovni načrt 
Športnega centra Španov 
vrh, ki so ga predstavili na 
seji občinskega sveta (last-
nica smučišča je namreč 
Občina Jesenice). Kot izhaja 
iz poslovnega načrta, bodo 
razvijali tako zimski kot 
poletni turizem. Glede na 
podatke o obratovanju smu-
čišča iz preteklih let menijo, 
da bi center lahko posloval 
brez rdečih številk. V polet-
ni in zimski sezoni bi po 
načrtih lahko zagotovili od 
75 do 90 obratovalnih dni 
sedežnice, s čimer bi se šte-
vilo obiskovalcev povečalo 
na 7500 do deset tisoč let-
no. To pa je že dovolj, da 
center preživi. Še pred leto-
šnjim poletjem želijo uredi-
ti kolesarsko stezo za spust, 
ki bo pilotni projekt, ki bo 
zagotovil denar za nadaljnje 
obratovanje. Pred zimo 
bodo poskrbeli za vse potre-
bne preglede in vzdrževalna 
dela na sedežnici, ki jo bodo 
pognali takoj, ko bo zapadlo 
dovolj snega. Še letos pa 
bodo začeli pripravljati vse 
potrebno za ureditev siste-
ma dodatnega zasneževan-
ja. Zavedajo se namreč, da 
bo le tako smučarsko sezo-

no mogoče podaljšati na čas 
od sredine decembra do sre-
dine marca. Projekte je 
občinskim svetnikom pred-
stavil Milan Klinar, seje pa 
so se udeležili še Primož 
Čelesnik, Mirko Klinar in 
Tadeja Klinar. Kot je pove-
dal Milan Klinar, se je zdru-
žilo 17 pobudnikov, domači-
nov in nekdanjih domačinov, 
ki bodo v projekt vložili last-
na sredstva. Smučišče želijo 
ohraniti, ker so nanj naveza-
ni, ker ima izjemne naravne 
danosti, dolgo tradicijo, izre-
dne razglede na okoliške 
vršace ... "Zavedamo se, da 
ne bo lahko, a pripravljeni 
smo poskusiti, vložiti svoj 
denar in čas," je dejal Klinar. 
Občinski svetniki so v raz-
pravi njihove smele načrte 
podprli, imeli pa so tudi 
nekaj vprašanj glede ustano-
vitve podjetja in ustanovnega 
kapitala družbe, vodnega 
dovoljenja ... Na koncu so 
sprejeli paket sklepov, s kate-
rimi so pobudnikom prižgali 
zeleno luč. Tako so se strin-
jali s prodajo zemljišč s stav-
bami in drugimi objekti na 
vseh treh postajah ter žičniš-
ke naprave v Španovem 
vrhu. Ocenjena vrednost je 
nekaj več kot osemdeset 
tisoč evrov. V skrajšanem 
postopku so s seznama obje-
ktov, ki jih upravlja Zavod za 
šport Jesenice, izvzeli smuči-
šče Španov vrh in dali sogla-
sje k prenosu koncesije za 
obratovanje žičnice. A ta 

sklep bo stopil v veljavo, ko 
bodo pobudniki ustanovili in 
registrirali družbo za oprav-
ljanje žičniške dejavnosti in 
ko bo soglasje k prenosu 
koncesije dal tudi minister, 
pristojen za žičnice. 

Spremembe odlokov
Na seji so v skrajšanem pos-
topku sprejeli tudi nekaj 
sprememb odlokov. Zaradi 
preimenovanja jeseniške 
fakultete v Fakulteto za 
zdravstvo Angele Boškin so 
sprejeli spremembe odloka 
o dodeljevanju sredstev za 
izobraževanje. Potrdili so 
tudi spremembe in dopolni-
tve odloka o dejavnosti in 
koncesiji za lokalno gospo-
darsko javno službo oskrbe 
s toploto na območju občine 
Jesenice. Razlog za spre-
membe je uskladitev z 
novim energetskim zako-
nom v delu, ki se nanaša na 
soglasje k sistemskim obra-
tovalnim navodilom.
V prvi obravnavi so potrdili 
predlog odloka o sofinanci-
ranju turističnih programov 
v občini Jesenice; upravičen-
ci so turistična in planinska 
društva.

Prodaja premoženja
Občinski svetniki so se stri-
njali s prodajo zemljišča ob 
novi obvoznici mimo Lipc 
(ob stavbi Blejska Dobrava 
3), ki ga Občina Jesenice ne 
potrebuje, za lastnika objek-
ta pa pomeni funkcionalno 

zaokrožitev zemljišča. Potr-
dili so tudi načrtovano pro-
dajo delnic Gorenjske ban-
ke, ki jih ima v lasti Občina 
Jesenice (dobila jih je pred 
leti ob stečaju Elima).

Volitve in imenovanja
Na seji so v nadzorni svet 
Občine Jesenice imenovali 
Rafaela Franca Peniča. 
Dosedanji član in predsed-
nik Rajko Skubic je namreč 
konec februarja podal 
odstopno izjavo. V svet jav-
nega zavoda Gasilsko reše-
valne službe Jesenice so 
imenovali Igorja Arha, 
Jureta Krašovca, Vinka Lav-
tižarja in Roberta Kejžarja. 
V Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
Občine Jesenice so imeno-
vali Miljano Jeftenić. Podali 
so tudi pozitivno mnenje k 
imenovanju Maje Radino-
vič Hajdič, ki je bila tudi 
edina prijavljena kandidat-
ka na razpis, za direktorico 
Ljudske univerze Jesenice 
za mandatno obdobje 
2017–2022.

Nadzor zaključnega 
računa
Občinski svetniki so se sez-
nanili tudi s poročilom nad-
zornega odbora o opravlje-
nem nadzoru zaključnega 
računa proračuna za leto 
2016. Odbor je dal priporo-
čilo Občini Jesenice, naj 
prouči možnost oddaje sto-
ritev notranje revizijske slu-
žbe zunanjim izvajalcem. 
Dveh delovnih mest notran-
jega revizorja namreč kljub 
več objavljenim razpisom še 
niso uspeli zapolniti.

Poslovni načrt JEKO
Na seji so se prisotni sezna-
nili tudi s poslovnim načr-
tom javnega komunalnega 
podjetja JEKO, d. o. o., za 
leto 2017, ki ga je predstavil 
direktor Uroš Bučar. Podje-
tje načrtuje pozitiven rezul-
tat poslovanja za občino 
Jesenice.

Zelena luč  
za oživitev smučišča
Občinski svetniki so prižgali zeleno luč skupini pobudnikov, ki želijo oživiti smučišče Španov vrh. 
Razvijati nameravajo tako zimski kot poletni turizem.

Članica občinskega sveta Občine Jesenice Irena 
Micco, ki je bila izvoljena na listi SMC – Stranka 
modernega centra, je konec maja odstopila z 
mesta občinske svetnice in predsednice 
statutarno pravne komisije. Kot nam je 
povedala, se je za to odločila iz osebnih razlogov. 
Občinska volilna komisija bo zdaj pozvala 
naslednjega izvoljenega na listi SMC v volilni 
enoti, da se odloči, ali bo sprejel nadomestni 
mandat. 

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je predstavil nekaj 
aktualnih informacij. Med 
drugim je povedal, da še ni 
zaključena zgodba o Euro-
basketu 2013, saj se je prese-
lila na sodišče. Košarkarska 
zveza Slovenije namreč toži 
Občino Jesenice za dodatno 
plačilo kotizacije v višini 
dvesto tisoč evrov. Župan je 
zagotovil, da pogodbe o tem 
niso podpisali in da je Obči-
na Jesenice vse svoje obvez-
nosti izpolnila, zato zahte-
vek ni upravičen. 
Povedal je tudi, da so imeli 
sestanek s civilno iniciativo 
Koroške Bele glede nevarno-
sti plazu nad vasjo. Iskali so 
rešitve za zagotavljanje večje 
in trajnejše varnosti pred 
plazom.
Dobre novice prihajajo tudi 
s področja gospodarstva. 
Podjetje Sumida širi svojo 
dejavnost in zato načrtuje 
zaposlovanje dodatnih dela-
vcev. "Podjetje Sumida je 
tako tretji največji delodaja-
lec v občini Jesenice. Z novo 
obvoznico, ki bo predvido-
ma odprta v mesecu juliju, 
pa bo njihova lokacija dobila 
dodatno vrednost in tudi 
nove možnosti za razvoj 
drugim podjetjem," je pove-
dal župan. Kot je dodal, se 
obnavljajo in oživljajo tudi 
številni objekti, za katere v 
preteklosti ni bilo zaniman-
ja. "Že pred časom je novo 
vsebino dobil nekdanji ben-
cinski servis na Senožetih, 
zaključuje se obnova objekta 
HVŽ na Stari Savi, žaga na 
Plavžu, nov videz pa bo 
dobila tudi restavracija Kazi-
na. Vse to pa kaže na dejs-
tvo, da se gospodarska situa-
cija popravlja, in želimo si 

lahko le, da se bo ta trend 
nadaljeval tudi v prihodnje, 
ob tem pa je naloga občine, 
da še naprej po svojih močeh 
in v skladu z zakonodajo 
spodbuja nadaljnji razvoj 
gospodarstva."
Letos deseto leto delovanja 
praznuje tudi Fakulteta za 
zdravstvo Angele Boškin. 
"Ponosni smo na številne 
uspehe fakultete in vzpostav-
ljeno mednarodno sodelova-
nje ter vpliv, ki ga je šola v 
tem času pridobila na podro-
čju zdravstva," je dejal župan.
Za nami je tudi 11. Kulturna 
mavrica Jesenic. "Pri tem je 
treba posebej pohvaliti Mla-
dinski center Jesenice, ki že 
enajst let prireja to priredi-
tev v počastitev pestre naro-
dne in kulturne sestave 
Jesenic. Prireditev je preras-
la v dvodnevni dogodek, 
vključila so se še druga 
društva, vpliv Mavrice pa je 
segel tudi prek meja, saj so 
se predstavila tudi folklorna 
društva iz Avstrije, Italije in 
Hrvaške. Cilj, da povežemo 
ljudi različnih narodnosti, ki 
živijo na Jesenicah, je tako 
dosežen," je še povedal 
Mencinger.

Županov kotiček

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 10/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 52, ki je iz šel 30. junija 2017.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

Občina Jesenice sodeluje v 
projektu Alpe Adria – regija 
doživetij, v katerem se je po-
vezalo dvanajst slovenskih 
in avstrijskih partnerjev. 
Pod vodstvom Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske 
(BSC Kranj) so pridobili 
evropska sredstva za razvoj 
turistične ponudbe na čez-
mejnem območju zahodnih 
Karavank. Vrednost načrto-
vanih aktivnosti je 2,5 mili-
jona evrov, od tega bodo so-
delujoči partnerji prejeli 2,1 
milijona evrov iz sredstev 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. 
Občina Jesenice bo prejela 
nekaj več kot 202 tisoč 
evrov, prispevala nekaj manj 
kot 36 tisoč evrov lastnih 
sredstev, tako da bo skupna 

vrednost aktivnosti v občini 
znašala 238 tisoč evrov. In 
kaj bodo s tem denarjem 
uredili? Obnovili bodo Ku-
rirski dom na Pristavi in ga 
preuredili v gorskokolesar-
ski učni center z vso potreb-
no opremo in poligonom. 

Uredili bodo turnokolesar-
sko pot in jo označili, posta-
vili table za turno smuko v 
Planini pod Golico in poskr-
beli za promocijske aktivno-
sti in promocijski material.
V projekt pa je v jeseniški 
občini vključena tudi Koča 

na Golici, ta del vodi drug 
projektni partner, in sicer 
Planinska zveza Slovenije. 
Kot je povedal Janko Rabič 
iz zveze, v koči nameravajo 
urediti info točko, na kateri 
bodo planincem nudili čim 
popolnejše informacije o 

planinskih poteh na sloven-
ski in koroški strani, o Goli-
ci in okoliških vrhovih, o 
različnih zanimivostih, bo-
taniki, zgodovini, nekdanjih 
kmečkih običajih, paši na 
Golici. Načrtujejo tudi raz-
širjeno kulinarično ponud-

bo z jedmi iz domačega oko-
lja, na kočo pa želijo postavi-
ti tudi spletno kamero. 
Namen celotnega projekta 
Alpe Adria – regija doživetij 
je razviti turistično ponudbo 
na čezmejnem območju za-
hodnih Karavank ali, kot so 
zapisali, da bi Karavanke po-
stale regija petzvezdičnih 
doživetij.
V sklopu projekta bodo v so-
sednjih občinah uredili pla-
ninske poti, počivališča in 
informacijske točke (med 
drugim v dolini Završnice 
in parku Ruteč), kolesarjem 
bo na voljo razgledna turno-
kolesarska pot, nadgradili 
bodo ponudbo planinskih 
koč pod Storžičem, na Ko-
fcah, na Zelenici in pri izvi-
ru Završnice, na Jezerskem 
pa uredili zimski učno-re-
kreacijski center.

Čezmejni razvoj 
turizma v Karavankah
V projektu Alpe Adria – regija doživetij sodeluje tudi jeseniška občina. V sklopu čezmejne turistične 
oživitve zahodnih Karavank bodo Kurirski dom preuredili v gorskokolesarski učni center, uredili 
turnokolesarsko pot in jo označili, postavili table za turno smuko v Planini pod Golico ...

Projekt se je začel maja in bo trajal tri leta. Po 
besedah Vere Djurič Drozdek z Občine Jesenice 
naj bi letos pripravili vso potrebno 
dokumentacijo, Kurirski dom pa začeli 
prenavljati v začetku naslednjega leta.

Urša Peternel

Prvega junija je vodenje Za-
voda za šport Jesenice pre-
vzel Almin Gorinjac. Novi 
direktor je star 45 let, je Je-
seničan, po izobrazbi magi-
ster prava, ki je po kadetski 
šoli za miličnike osem let 
delal kot policist, tudi na Je-
senicah in mejnem prehodu 
Karavanke, zatem pa enajst 
let kot varnostnik v družbi 
Hit. Vmes je doštudiral pra-
vo na Univerzi v Ljubljani in 
zaključil tudi magisterij, de-
lal v Sazasu in na Okrožnem 
sodišču v Kopru, zatem v 
podjetju Taxgroup, kjer se je 
ukvarjal predvsem s stečaji 
podjetij, zadnjih nekaj let pa 
je ponovno delal v Sazasu. 
Vmes je skupaj s poslovni-
ma partnerkama na Jeseni-
cah ustanovil družbo za 
pravne rešitve Sincera, kjer 
ostaja direktor, a brez kon-
flikta interesov z vodenjem 
Zavoda za šport Jesenice, o 
čemer je na njegovo prošnjo 
izdala pojasnilo tudi proti-
korupcijska komisija. 
"Ker je bil razpis za direktor-
ja Zavoda za šport Jesenice 
ponovljen, sem se odločil 
prijaviti. V športu sem 28 

let, v teh letih sem prišel do 
nekaterih spoznanj, ki sem 
jih vključil v svoj program 
dela in vizijo razvoja zavo-
da," je povedal. V prvih te-
dnih vodenja si želi pred-
vsem spoznati zavod, v kate-
rem je 19 zaposlenih, na 
drugi strani pa spoznati tudi 
izvajalce programov in dru-
štva ter njihovo delovanje. 
Zato se je že srečal s pred-
stavniki Športne zveze Jese-
nice, Športnega društva Je-

senice, nekaterih društev ... 
"Želim začeti v temeljih in 
najti ravnotežje, da bi se jav-
ni in zasebni interes preple-
tla v korist vseh," je dejal 
novi direktor, ki ocenjuje, da 
je zavod že doslej delal do-
bro, zato tudi stvari, ki so 
utečene in delujejo dobro, 
ne bo spreminjal. Dolgoroč-
no si želi, da bi športni park 
in preostalo infrastrukturo, 
ki je v upravljanju zavoda, 
posodobili, želi si okrepiti 

sodelovanje z izvajalci špor-
tnih programov, vrtci in šo-
lami ter vzpostaviti močnej-
šo povezavo z zdravstvom, 
turizmom in gospodar-
stvom. "Začeli bomo z 
majhnimi koraki, cilj pa je 
povečati število občanov v 
športni sferi in število aktiv-
nih društev. Za večjo pro-
mocijo bomo uporabili 
družbena omrežja Facebo-
ok, Youtube ..." Med zani-
mivimi idejami sodelavcev 
novega direktorja je denimo 
"vadba na recept" za občane, 
ki jo želi uresničiti kot pro-
gram, če zdravstvo ne bo vi-
delo priložnosti, ena od za-
misli pa je tudi ureditev le-
dene plezalne stene ob Dvo-
rani Podmežakla.
Gorinjac je sicer že vse ži-
vljenje športnik, že 28 let se 
ukvarja s karatejem, je pred-
sednik in trener kluba Huda 
mravljica Jesenice.

Pravnik s športno 
dušo na čelu zavoda
Direktor Zavoda za šport Jesenice je postal Jeseničan Almin Gorinjac, po 
izobrazbi magister prava, sicer pa dolgoletni karateist, trener in predsednik 
kluba Huda mravljica.

Novi direktor Zavoda za šport Jesenice Almin Gorinjac

V upravljanju zavoda 
je tudi kopališče 
Ukova, ki posluje z 
veliko izgubo, saj 
lanski letni stroški 
znašajo okrog sto tisoč 
evrov, prihodkov pa je 
bilo okrog 14 tisoč 
evrov. Do letos je 
zavod upravljal tudi 
smučišče Španov vrh. 
Ker so se pojavili 
zasebni investitorji, ki 
ga želijo oživiti, pa naj 
bi zdaj infrastrukturo 
smučišča Občina 
Jesenice prodala.

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

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščano vas, da je bil dne 11. 5. 2017 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju državnih po-
moči "de minimis" za pospeševanje malega gospodarstva v 
občini Jesenice v letu 2017, kjer je na voljo tudi celotna razpi-
sna dokumentacija.

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpor-
nega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v 
vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustana-
vljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarja-
nje novih delovnih mest.

Razpisana višina sredstev: 141.000,00 EUR.

Letni nabor ukrepov:  
		spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj,
		spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozapo-

slovanja, 
		spodbujanje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spod-

bujanje promocijskih aktivnosti podjetij, 
		sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih 

prostorov in obratov, 
		delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih 

združenj, 
		spodbujanje sobodajalstva.

Dodatne informacije: 
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo,  
Aleksandra Orel (aleksandra.orel@jesenice.si),
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,  
Eldina Cosatović (dina@ragor.si).  

Rok za prijavo na javni razpis: ponedeljek, 31. 7. 2017

 Občina Jesenice,  
 župan Tomaž Tom Mencinger

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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Konzorcij podjetij  
b22, d. o. o., MK 
projekt, d. o. o., PNZ, 
d. o. o.

Z akcijskim načrtom smo si 
zastavili strateške in opera-
tivne cilje ter predvideli pet 
ključnih področij ukrepanja 
z jasno opredeljenimi ukre-
pi in merljivimi ciljnimi vre-
dnostmi, ki so časovno opre-
deljeni. Področja ukrepanja 
oziroma tako imenovani 
prometni stebri (trajnostno 
načrtovanje, hoja, kolesarje-
nje, javni potniški promet in 
motorni promet) so zastav-
ljeni v namen uresničevanja 
zastavljene vizije.
Prvi prometni steber, kate-
rega cilj je vzpostavitev celo-
stnega prometnega načrto-
vanja, predvideva deset 
ukrepov: organizacijo občin-
ske uprave (koordinacija in 
redno izobraževanje), spre-
jetje, zagon, revizijo in pre-
novo strategije, spremljanje 
kazalcev na področju (traj-

nostne) mobilnosti glede na 
izbrano metodologijo (anke-
ta, štetje), izdelavo načrta 
omrežja peš, kolesarskih 
poti in cest z upoštevanjem 
principa dostopnosti za vse, 
vzpostavitev in vzdrževanje 
registra nevarnih točk in – z 
upoštevanjem principa dos-
topnosti za vse – sistem 
vključevanja javnosti in pro-
mocijske aktivnosti za spod-
bujanje trajnostne mobilno-
sti (javne razprave, priredit-
ve, Evropski teden mobilno-
sti, razstave), preveritev in 
po potrebi uskladitev pros-
torske politike občine z 
načeli celostnega prometne-
ga načrtovanja, pripravo 
uravnoteženega občinskega 
proračuna za izvajanje ukre-
pov trajnostne mobilnosti, 
mobilnostni načrt za večje 
generatorje prometa (izdela-
va, pobude, promocija …) ter 
načrtovanje ukrepov trajno-
stne mobilnosti s sosednji-
mi občinami (Radovljica, 
Žirovnica, Kranjska Gora). 

Drugi prometni steber pred-
videva sedem konkretnih 
ukrepov, s katerimi želimo 
uveljaviti hojo kot pomem-
ben način premagovanja raz-
dalj. To so: nadgradnja varnih 
pešpoti v šolo, povečanje pri-
vlačnosti pešpoti, postavitev 
smerokazov z označitvijo 

časa do glavnih ciljnih točk, 
ureditev in označitev rekrea-
cijske, turistične in tematske 
pešpoti ter pešpoti v občini, 
vzpostavitev peš con (Center 
2 …), razširitev in dopolnitev 
omrežja pešpoti (pločniki, 
nadhodi) in odprava nevarnih 
mest na površinah za pešce.

Oblikovanje razmer za izko-
riščanje možnosti kolesarje-
nja je bistvo tretjega promet-
nega stebra in ravno tako 
predvideva sedem ukrepov: 
postavitev smerokazov z 
označitvijo časa do glavnih 
ciljnih točk, ureditev in 
označitev rekreacijskih kole-
sarskih povezav v občini, 
vzpostavitev manjkajočih 
delov površin za kolesarje v 
občini ter odpravo pomanj-
kljivosti na obstoječem 
omrežju, izgradnjo regij-
skih, državnih in drugih pri-
mestnih kolesarskih pove-
zav, izgradnjo kolesarskih 
parkirišč pri javnih ustano-
vah in druge infrastrukture, 
nadgradnjo avtomatizirane-
ga sistema za izposojo koles 
ter povečanje privlačnosti 
kolesarskih poti. 
V namen razvoja privlačne-
ga javnega potniškega pro-
meta pa smo opredelili šest 
ukrepov, ki spadajo pod 
četrti prometni steber. To 
so: optimizacija mestnega 

JPP in šolskih prevozov, 
optimizacija medkrajevnega 
JPP in integracija s siste-
mom mestnega JPP, vključi-
tev sistema enotne vozovni-
ce (JeseNICEbikes, mestni 
JPP, parkiranje in druge jav-
ne storitve), informatizacija 
mestnega JPP (prikazovalni-
ki časov, aplikacija …), prila-
goditev postajališč gibalno 
in senzorično oviranim ose-
bam in javni prevoz po siste-
mu »na klic«. 
Peti in zadnji prometni ste-
ber (motorni promet) v 
namen spremembe navad 
uporabnikov motorizirane-
ga prometa predvideva pet 
ukrepov: študijo in predlog 
optimizacije parkirne politi-
ke, vzpostavitev točke za 
prehajanje tovornih vozil s 
ceste na železnico (Spodnji 
Plavž), prilagoditev promet-
nega omrežja ciljem trajno-
stne mobilnosti, ureditev 
parkirišč P+R (P+Bus, P+Bi-
ke, P+Walk) ter umirjanje 
prometa.

Celostna prometna strategija – zaključek 

Urša Peternel

V prejšnji številki smo obja-
vili energetski nasvet ener-
getskega svetovalca Andreja 
Svetine o tem, kakšne so 
možnosti zmanjšanja prik-
ljučne moči v objektih, ki so 
priključeni na sistem daljin-
skega ogrevanja na Jeseni-
cah in so na novo toplotno 
izolirani. Tokrat pa objavlja-
mo izkušnjo bralca Sama 
Finžgarja, ki se je tudi v 
praksi lotil postopka zmanj-
šanja priključne moči. Kot 
je povedal Finžgar, je njegov 
sin predlani kupil stanovan-
je na Cesti Viktorja Svetina 
na Koroški Beli. "V obnovo 
stanovanja sem se vključil 
tudi jaz. V taki situaciji se 
človek sreča z množico stva-
ri, ki jih lastniki individual-
nih hiš ne poznamo. Med 
drugim tudi z načinom 
ogrevanja prek toplovoda. 
Poglobil sem se v tematiko 
in predvideval, da bi se stro-
ške ogrevanja dalo znižati s 
spremembo priključne 
moči," nam je povedal Fin-
žgar, ki si želi, da bi njegova 
izkušnja koristila vsem, ki 
se bodo lotili postopka zma-
njševanja priključne moči. 

Koristi občanov ali 
lastnika?
Finžgar je v zvezi s proble-
matiko zbiral informacije 
in dokumente tako na Jese-
nicah kot tudi pri upravljav-

cih in vzdrževalcih vročevo-
dnih sistemov v drugih kra-
jih. "Tako sem izvedel, da 
se je v nekaterih toplarnah 
obračunana toplotna moč 
na račun toplotnega izolira-
nja objektov skoraj prepolo-
vila in da so se v začetku 
povsod upirali zmanjševan-
ju toplotne moči, saj to 
pomeni zmanjšanje prihod-
ka. Toda zakonodaja je jas-
na in po prvih težavah so 
stvari stekle. Najprej so se 
zadeve uredile pri največjih 
dobaviteljih toplote, saj se v 
velikem okolju zaradi šte-
vilnosti najhitreje najdejo 
uporabniki, ki se zavedajo, 
kako se stvari urejajo. Splo-
šne pogoje za delovanje 
daljinskega ogrevanja spre-
jemajo občinski sveti, zato 
se v nekaterih predpisih 
pojavljajo razlike. V nekate-
rih občinah so zadeve pisa-

ne v dobro občanov, drugje 
so se jim zdele pomem-
bnejše koristi lastnika ali 
upravljavca vročevoda. Pri-
haja tudi do razlik v tolma-
čenju napisanega. Kakšne 
so razlike med posamezni-
mi okolji in upravljavci dal-
jinskega ogrevanja, pove 
podatek, da se nekateri 
upravljavci še vedno izmi-
kajo zmanjševanju toplotne 
moči in zaračunavajo nekaj, 
česar uporabniki sploh ne 
morejo porabiti, medtem 
ko imajo drugi upravljavci 
obrazec za potrebe zmanj-
šanja toplotne moči objav-
ljen na svoji spletni strani," 
je ugotovil Finžgar.

Nov izračun toplotne 
moči
Kako se torej lotiti zadeve? 
"Če hočete zmanjšati toplot-
no moč na takšno, ki jo na 

novo izolirani objekt potre-
buje, potrebujete izračun, ki 
vam to pove. Najlažje to 
napravite tako, da izdelate 
energetsko izkaznico objek-
ta. Če se izdela energetska 
izkaznica objekta, je izračun 
potrebne toplotne moči za 
ogrevanje objekta, ki se nap-
ravi vzporedno z energetsko 
izkaznico, zanemarljiv stro-
šek. Kljub temu bi rad opo-
zoril, da so med ponudniki 
za izdelavo energetskih 
izkaznic velike razlike v 
cenah. V našem konkret-
nem primeru sem uspel 
dobiti ponudnika, ki je izka-
znice in izračune potrebne 
toplotne moči za ogrevanje 
napravil skoraj polovico 
ceneje od ponudbe, ki je bila 
najprej predstavljena stano-
valcem kot najbolj ugodna. 
Res pa je, da je bilo v našem 
primeru v obdelavi šest 
objektov s tako rekoč enako 
gradbeno fiziko, imeli smo 
načrte zgradb in to so dejs-
tva, na podlagi katerih sem 
uspel dogovoriti tako ugod-
no ceno. Prve informacije o 
predvidenih stroških za 
spremembo toplotne moči 
so navajale tako velike inve-
sticije in stroške, da spre-
memba toplotne moči ne bi 
bila rentabilna. Ker so infor-
macije izhajale od vira, ki 
mu zmanjševanje toplotne 
moči ni pogodu, sem pois-
kal dodatne informacije dru-
gje. Verjeli ali ne, na koncu 
sem dobil prave podatke in 
tudi že ponudbo za izvedbo, 
v kateri je skupni strošek 
materiala in dela za potrebe 
zmanjšanja toplotne moči v 
toplotni postaji zgolj dva 
tisoč petsto evrov. Če prište-
jem še predvidene potne 
stroške izvajalca pa projekt 
za izvedbo in projekt izvede-
nih del, se strošek vrti nekje 
med štirimi in petimi tisoči 
evrov. To pa pomeni, da bi 
se v našem primeru vsake-
mu lastniku stanovanja pri-
spevek za zmanjšanje toplo-

tne moči povrnil zaradi 
nižjih položnic za ogrevanje 
že v dobrega pol leta. Torej 
bodo lahko položnice za 
ogrevanje stanovanj v teh 
šestih blokih kmalu nižje na 
račun zmanjšane toplotne 
moči."

Postopek še enkrat
Kot je povedal Finžgar, je 
trajalo dve leti, vzelo mu je 
nešteto ur seznanjanja z 
zakonodajo, dopisovanja, 
telefoniranja in sestankov, 
da je uspel jasno doreči pos-
topek. "Najprej je treba nap-
raviti izračun toplotnih pot-
reb zgradbe. Najbolj praktič-
no je to narediti vzporedno z 
izdelavo energetske izkazni-
ce objekta. Načrt vaše toplot-
ne postaje naj bi bil hranjen 
pri upravniku vaše zgradbe, 
obstaja pa tudi pri upravljav-
cu vročevoda. Ker načrti 
nimajo vselej vpisanih 
morebitnih predelav in 
posodabljanj, predlagam, da 
greste v svojo toplotno pos-
tajo in vse elemente postaje 
fotografirate. Če ima opre-
ma v toplotni postaji nalep-
ke ali tablice s tehničnimi 
podatki, fotografirajte tudi 
te. Načrte, fotografije in 
izračun toplotne potrebe 
stavbe dostavite projektantu 
in ta bo napravil načrt potre-
bnih del in vgrajenih mate-
rialov. Na podlagi načrta 
poiščete usposobljenega 
izvajalca, ki vam bo dal pre-
dračun za izvedbo del. Preo-
stane vam le še, da obvestite 
o zadevi upravljavca vroče-
voda, ki se bo skupaj z izva-
jalcem del uskladil glede 
termina izvedbe del. Če vam 
bo kdo med postopkom 
zatrjeval, da zadeva ni mož-
na, ne verjemite na besedo. 
Naj trditve preveri strokov-
njak, ki mu zaupate."

Stroški
In kako je s stroški? "Stro-
šek za zmanjšanje toplotne 
moči naj praviloma ne bi 

presegal prej omenjene vso-
te. Odvisen je od tega, kak-
šno opremo ima toplotna 
postaja. Če je toplotna pos-
taja novejšega datuma, 
potem morda tehnični pose-
gi sploh ne bodo potrebni. 
Na regulacijski tehniki se 
preprosto le nastavi nova 
moč. Torej tudi stroška ni. 
Opisani postopek pa boste 
vseeno morali izpeljati do 
točke izračuna energetske 
potrebe stavbe in zahteve za 
nastavitev nove toplotne 
moči."
Pa prihranek pri ogrevanju? 
"V našem primeru ocenju-
jem, da nekaj manj kot sto 
evrov na leto za stanovanje s 
površino okrog petdeset kva-
dratnih metrov ogrevane 
površine. Prihranek je odvi-
sen od tega, kakšna je bila 
obračunana priključna moč 
pred toplotno sanacijo stavbe 
in kolikšna je po njej. Stavbe, 
ki so bile izolirane kasneje, 
imajo običajno debelejši 
toplotni ovoj od tistih, ki so 
izolirane že dlje časa. Debe-
lejši ovoj pa pomeni tudi 
večji prihranek."
Kot je še povedal Finžgar, je 
v dveh letih ukvarjanja s 
postopki naletel tudi na 
nepoštene ponudnike, kot je 
bil denimo lokalni ponud-
nik izdelovalca toplotnih 
postaj, ki je stanovalce pre-
pričeval, da bi bilo dobro, če 
bi namesto ene toplotne 
postaje za vseh šest blokov 
imel vsak blok svojo. "Kar 
nekaj stanovalcev je bilo 
takih, ki niso doumeli, da 
jih zavaja, da ga zanima le 
posel, zaslužek z gradnjo 
novih toplotnih postaj. Seve-
da jim ni povedal, da obsta-
jajo stroški, ki so sedaj nižji, 
saj se sedaj delijo na vseh 
šest blokov, ni povedal, da je 
treba pripraviti in opremiti v 
vsakem bloku prostor za 
toplotno postajo, ga opremi-
ti s svojim priključkom in 
števcem električne energije 
in tako naprej ..." 

V bloku so znižali 
stroške ogrevanja
Objavljamo izkušnjo bralca, ki je v bloku na Koroški Beli dorekel projekt 
zmanjšanja priključne moči. Stroški se bodo po izvedbi stanovalcem vrnili 
že v dobrega pol leta.

"Objekt, ki je bil na novo toplotno izoliran, za 
ogrevanje ne potrebuje tolikšne količine energije 
kot pred tem, pač pa občutno manj. Če porabi 
manj energije, obremenjuje tudi manjši delež 
toplovodne infrastrukture. Nastali višek 
sproščene infrastrukture pa dobavitelj toplote 
lahko proda drugemu uporabniku. Posledično 
imajo uporabniki, ki so izolirali objekte, pravico 
zmanjšati potrebno toplotno moč za ogrevanje 
ter sorazmerno temu vsak mesec plačevati manj 
za infrastrukturo, ki zagotavlja toplotno moč."



Krajevna skupnost

5Jeseniške novice, petek, 30. junija 2017
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Potem ko je aprila na Jeseni-
cah potekala zaključna kon-
ferenca mednarodnega pro-
jekta RECALL, v sklopu ka-
terega so proučevali plazovi-
to območje Potoška planina 
nad Koroško Belo, so aktiv-
nosti in rezultate projekta 
predstavili tudi krajanom 
Koroške Bele. Sestanka se je 
udeležilo 33 ljudi, poleg kra-
janov pa sta bila prisotna 
tudi podžupan Jesenic Miha 
Rebolj in poveljnik civilne 
zaščite občine Jesenice Igor 
Arh.
Na sestanku so strokovnjaki 
Geološkega zavoda Sloveni-
je najprej predstavili proble-
matiko pobočnih masnih 
premikov v zaledju Koroške 
Bele in načrt izvedbe ukre-
pov v zaledju Koroške Bele, 
ki so bili izvedeni v sklopu 
projekta. Kot so pojasnili, so 
ob sodelovanju in izdatni 
pomoči lastnikov izvedli od-
stranitev podrtih dreves na 
peti plazu, kar je omogočilo 
lažje opazovanje spodnjega 
dela plazu. Izvedli so tudi 
razširitev dostopne ceste do 
druge hudourniške zaplav-
ne pregrade nad vasjo Koro-
ška Bela (gledano gorvo-
dno), kar bo omogočilo re-
dno vzdrževanje, praznjenje 
in preprečevanje zasipava-
nja struge potoka Bele skozi 
vas ter ureditev hudournika 
ob omenjeni cesti. Izvedba 
razširitve dostopa do hudo-
urniške pregrade je bila sofi-
nancirana s strani projekta 
RECALL, GeoZS, Občine 
Jesenice in komunalnega 
podjetja JEKO.
Po predstavitvi so strokov-
njaki s krajani govorili tudi 
o nadaljnjih aktivnostih in 
raziskavah, od katerih bo 

odvisna tudi izbira vrste sa-
nacijskih ukrepov, ki bi za-
gotovili dolgoročno varnost 
krajanov Koroške Bele pred 
možnimi pobočnimi masni-
mi premiki v zaledju vasi. 
Sestanek se je zaključil s 
sklepom, da so bile v okviru 
finančnih zmožnosti opra-
vljene kakovostne raziskave 
in ukrepi, ki pa ne zagota-
vljajo trajne rešitve pred po-
bočnimi masnimi premiki v 
zaledju Koroške Bele. V ta 
namen bi bilo treba izvesti 
podrobnejše globinske razi-
skave, ki bi ponudile osnov-
ne vhodne podatke za načr-
tovanje dolgotrajnejših sa-
nacijskih ukrepov.
Občina Jesenice je doslej de-
javno sodelovala pri reševa-
nju problematike, med dru-
gim je na problematiko po-
bočnih premikov v zaledju 

Koroške Bele opozorila pred-
stavnike ministrstva za oko-
lje in prostor. Informacijo o 
novi poti do zaplavne pregra-
de ter o stanju zaplavnih pre-
grad in same struge potoka 
Bela so posredovali tudi na 
Direkcijo RS za vode, kjer so 
odgovorili, da sta bili prodni 
pregradi na vodotoku Bela 
nad Koroško Belo izpraznje-
ni avgusta lani. Ob zadnjem 
ogledu po deževju konec le-
tošnjega aprila pregradi še 
zagotavljata lovilni volumen. 
Zaradi nestabilnega zaledja 
vodotoka pa bodo zapolnje-
nost pregrad še naprej po-
zorno spremljali.
Projekt RECALL – Odziv-
nost evropskih skupnosti ob 
lokalnih pojavih zemeljskih 
plazov je potekal od decem-
bra 2015, ko je bila oblikova-
na kooperativna skupina z 

namenom vzpostavitve 
učinkovite komunikacije 
med strokovnjaki in prebi-
valci, ki živijo v neposredni 
bližini plazovitega območja 
Potoška planina. Poleg stro-
kovnjakov z Geološkega za-
voda Slovenije, geodetov iz 
podjetja Modri planet in 
strokovnjakov iz podjetja 
Tempos so v skupini sodelo-
vali predstavniki Občine Je-
senice, dejavno pa so se 
vključili tudi domačini iz 
Krajevne skupnosti Sloven-
ski Javornik – Koroška Bela 
in Agrarne skupnosti Poto-
ki, Civilna zaščita občine Je-
senice ter kranjska izposta-
va Uprave RS za zaščito in 
reševanje. Projekt RECALL 
sta sofinancirala Direktorat 
za humanitarno pomoč in 
civilno zaščito (DG ECHO) 
in Geološki zavod Slovenije. 

S krajani o plazu
Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije so krajanom Koroške Bele predstavili problematiko plazu 
Potoška planina, dosedanje in prihodnje ukrepe za večjo varnost vasi.

Srečanja na Koroški Beli se je udeležilo triintrideset ljudi.

Janko Rabič

Za letošnji praznik krajevne 
skupnosti Hrušica so pripravi-
li tradicionalne prireditve. V 
petek, 16. junija, so se na špor-
tnih igriščih najprej zvrstila 
športna tekmovanja. V odboj-
ki je zmagala ekipa KS Hruši-
ca, v nogometu ekipa KŠD 
Hrušica-Pizzerija Trucker in v 
balinanju mešanih dvojic: So-
nja Srna, Albina Fülle in Janez 
Šušteršič. Na prireditvi pred 
Kulturnim domom je zbrane 
pozdravil predsednik sveta 
krajevne skupnosti Janez Ma-
rinčič, ki je med drugim pred-
stavil priprave na pomembno 
investicijo na njihovem obmo-
čju, to je izgradnja krožišča na 

državni cesti od Jesenic proti 
Kranjski Gori, ter pohvalil 
delo domačih društev. V kul-
turnem programu je nastopila 
folklorna skupina Juliana 
KŠD Hrušica. Predstavili so 
delovanje defibrilatorja, na 
ogled je bila tudi razstava o 
zgodovini delovanja domače-
ga kulturnega društva. 
V nedeljo, 18. junija, so se 
krajani v velikem številu ude-
ležili pohoda na Hruščansko 
planino. Prijetno druženje ob 
lepem sončnem vremenu ob 
pastirski koči sta z glasbo po-
pestrila Božo Kramar in Ja-
nez Marinčič. Svoje pesmi sta 
zbranim prebrali najstarejša 
krajanka, 97-letna Francka 
Leskovar in Helenca Grzetič. 

Pestro na Hrušici
Ob prazniku Krajevne skupnosti Hrušica je potekala vrsta prireditev.

Zmagovalci športnih iger 

Konec aprila so začeli drugo 
fazo obnove vaškega jedra na 
Blejski Dobravi. Kot so pove-
dali na Občini Jesenice, je 
bila z izbranim izvajalcem 
sklenjena pogodba o izvedbi 
meteorne kanalizacije, teme-
ljev za stojnice, spodnjega in 
zgornjega ustroja vključno s 
tlakovanimi površinami. "V 
sklopu del bodo izvedena ze-
meljska dela, spodnji in 
zgornji ustroj (tampon, asfalt 
in tlakovanje), ureditev mete-
orne kanalizacije in ostalih 

komunalnih vodov ter pri-
prava za izvedbo javne raz-
svetljave," so pojasnili. Po-
godbena vrednost znaša ne-
kaj manj kot 26 tisoč evrov 
(brez DDV). Obenem so že 
uredili dodatno ponikovalni-
co za ostale zaledne meteor-
ne vode, za kar so zagotovili 
financiranje izven pogodbe. 
Na Občini Jesenice upajo, da 
bodo vremenske razmere še 
naprej ugodne, tako da bodo 
dela zaključili najkasneje v 
septembru. 

Druga faza obnove 
vaškega jedra
Dela bodo zaključena najkasneje v septembru.

Vaško jedro na Blejski Dobravi dobiva novo podobo.

KRAJEVNA SKUPNOST PLAVŽ

VABI 
vse krajane na prireditev v počastitev krajevnega  
praznika, ki bo v petek, 30. junija 2017, ob 18. uri

v Spominskem parku na Plavžu.

Ob tej priložnosti bomo podelili priznanja zaslužnim kraja-
nom. Izveden bo tudi kratek kulturni program v sodelovanju 

s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska Gora.  
V primeru dežja prireditev odpade.

VABI  
na letno srečanje – pohod v Planino pod Golico,  

ki bo v soboto, 1. julija 2017.

Zbor bo ob 8. uri pri zdravstvenem domu.

Podali se bomo proti Planini pod Golico. Pot nas bo vodila po 
stari Rudni poti v Planino pod Golico do Betela, kjer bomo 

pohod zaključili z družabnimi igrami in malico.
V primeru deževnega vremena bo pohod odpadel.

Udeležba je na lastno odgovornost.
Vabljeni!

Na junijski seji sveta KS Plavž so člani sveta pregledali 
aktivnosti, ki so bile opravljene med obema sejama, med 
katerimi velja posebej omeniti čistilno akcijo v mesecu 
aprilu in meritve kostne gostote v mesecu maju ter dogo-
vor v zvezi z ureditvijo otroških igrišč na Plavžu. Na pre-
dlog komisije za podelitev priznanj je svet sprejel sklep, da 
se priznanje v letu 2017 podeli zaslužnima krajanoma Te-
reziji Šturm in Željku Jakeliču. V nadaljevanju je svet obrav-
naval priprave za izvedbo praznika krajevne skupnosti, ki 
bo 30. junija v Spominskem parku na Plavžu. V okviru pra-
znovanja bo organiziran tudi pohod v Planino pod Golico, 
ki bo potekal 1. julija. Med pobudami in predlogi so člani 
sveta opozorili na pogosto uporabo poti do trgovskega 
centra na Spodnjem Plavžu ob železniški progi. Prav tako 
so opozorili tudi na zadrževanje oseb v poznih večernih 
urah na prostorih vrtičkov ob Kurilniški ulici, kjer puščajo 
smeti in delajo škodo.

Seja sveta KS Plavž
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Igor Kavčič

Slikarka mlajše generacije 
Lučka Šparovec, ki živi in 
ustvarja na Bledu, je v sodelo-
vanju z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice, Gorenj-
skim muzejem in Muzeji 
radovljiške občine pripravila 
večji medinstitucionalni raz-
stavni projekt. Gre za likovne 
postavitve v treh gorenjskih 
galerijah. Najprej so konec 
maja odprli razstavo njenih 
del v Kosovi graščini, kjer bo 
na ogled vse do konca julija. 
Ob tej priložnosti je izšel tudi 
obsežen razstavni katalog s 
prispevki kustosov omenje-
nih muzejev: Aljaža Pogačni-
ka, ddr. Damirja Globočnika 
in Barbare Boltar.
V vseh treh galerijah se seve-
da predstavlja z različnimi 
deli. Tako je v Kosovi graščini 
poleg zanjo značilnih risb in 
slik na ogled tudi več objek-
tov, ki so sredica njenega 
likovnega ustvarjanja v zad-
njih letih. Pri tem velja doda-
ti, da je poleg risbe pri raz-
stavljenih delih več poudarka 

na obliki in barvi. Kot je ob 
razstavi povedala Šparovčeva, 
njena dela vselej pripoveduje-
jo zgodbe, so spomini na 
neke določene dogodke. „Pri 
večini del, ki so na razstavi, 
so bili za izhodišče dogodki 
ali predmeti iz mojega življe-
nja, predvsem iz otroštva. 
Objekt meduza je na primer 
spomin na naša letovanja na 
Jadranu in vsakokratna opo-
zorila mame, da moram 
paziti nanje. Slika na platnu, 
imenovana Cat shadow 
(Mačja senca), predstavlja 
bežno mačko, ki gre mimo in 
pušča sled na platnu ...“
Slikarka Lučka Šparovec je 
umetnica mlajše generacije, 
ki je med leti 2005 do 2010 
študirala slikarstvo na Šoli 
za risanje in slikanje − Viso-
ki strokovni šoli v Ljubljani, 
kjer je diplomirala z odliko. 
Magistrski študij slikarstva 
zaključuje na Akademiji za 
likovno umetnost in obliko-
vanje Univerze v Ljubljani, 
lani pa je prejela tudi štu-
dentsko Prešernovo nagra-
do za slikarstvo.

Risba–barva–prostor
V galeriji Kosova graščina bo še ves julij  
na ogled razstava slikarke Lučke Šparovec.  

Lučka Šparovec pred njeno Meduzo v Kosovi  
graščini. /foto: Igor Kavčič

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 
14/15 in 76/15) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – sta-
novanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice, za leto 2017, 
št. 478-76/2016, sprejetega na 16. redni seji Občinskega sveta 
Občine Jesenice dne 27. 10. 2016, objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

II. PREDMET PRODAJE: 
Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 2333/74, vložna šte-
vilka 1226 k.o. Stinica v deležu do 2/6, ki v naravi predstavlja sta-
novanje št. 42/I v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 41/I, v 
Stinici, Scorpio 42/I, v Republiki Hrvaški.

III. OPIS PREDMETA PRODAJE
Predmet prodaje v naravi predstavlja – stanovanje št. 42/I v 1. 
nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, 
Republika Hrvaška. Objekt je bil zgrajen leta 1988 in je solidno 
vzdrževan. Stanovanje v izmeri 25,35 m2 zajema: hodnik, sobo s 
kuhinjo in kopalnico z WC. Stanovanju pripada tudi balkon. Sta-
novanje je opremljeno.

Nepremičnina je zajeta v Načrtu razpolaganja z nepremičnin pre-
moženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jese-

nice za leto 2017. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 28. 4. 
2017 je bil za stanovanje izdelan energetski certifikat.

IV. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogod-
ba v pisni obliki. 

V. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnino znaša 34.237,38 EUR (štiriintride-
set tisoč dvesto sedemintrideset EUR 38/100). Dražitelji lahko 
višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. Izklicna cena nepre-
mičnine ne vsebuje zakonsko določenega 5-odstotnega davka 
na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec pristojnemu dav-
čnemu organu v Republiki Hrvaški.

VI. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalke Občine Jesenice, ki ga bo 
izstavila na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogo-
dbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne 
kupnine bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo, 
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se, da je 
kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalke.

VII. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala v torek, 25. 7. 2017, ob 14. uri v mali 
sejni sobi, v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VIII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno ponedeljka, 24. 7. 2017, morajo dražitelji, 
ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup 
nepremičnine s parc. št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica 
v deležu do 2/6, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 42/I v 1. 

nadstropju večstanovanjske stavbe, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, 
Republika Hrvaška, v višini 3.423,74 EUR (tri tisoč štiristo triin-
dvajset EUR 74/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na podra-
čun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 
01241-0100007593, sklic SI18 75400-7221002-47879017 s pripi-
som »varščina za ponovno javno dražbo – nepremičnina s parc. 
št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica v deležu do 2/6«. 
Plačana varščina bo izbranemu dražitelju vračunana v kupnino, 
dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, pa se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in se 
javne dražbe ne bodo udeležili, se varščina zadrži. V primeru, da 
plača varščino le en ponudnik in ta noče kupiti predmeta proda-
je po izklicni ceni, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogo-
dbe ali ne plača kupnine se varščina zadrži.

IX. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
Pogoji in pravila javne dražbe (plačilo stroškov sklenitve pravne-
ga posla, rok sklenitve pogodbe, udeležba na javni dražbi in  
njeni pogoji idr.) so objavljeni na spletni strani Občine Jesenice 
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-ob-
jave).

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepre-
mičnine lahko pokličete po tel. št. 031-717-843 (Petra Dečman, 
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve) ali 04 
5869 302 (Nevenka Kavčič Cenček) ali pišete na elektronski nas-
lov neva.kavcic-cencek@jesenice.si, in sicer od dneva objave jav-
ne dražbe do vključno ponedeljka, 24. 7. 2017. 

Številka: 478-79/2016    
Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Andraž Sodja

V Razstavnem salonu Dolik 
so devetega junija s krajšim 
kulturnim programom, ki 
so ga pripravili dijaki, odprli 
likovno razstavo dijakov 
Gimnazije Jesenice. Na raz-
stavi se je predstavilo 43 
dijakov Gimnazije Jesenice 
iz vseh letnikov, tudi nižjih, 
kar jih še posebej veseli, 
dijaki pa so se predstavili s 
pestrim izborom motivov in 
likovnih tehnik. Kot je na 
odprtju razstave povedala 
ravnateljica Gimnazije Jese-
nice Lidija Dornig, je nav-
dušena nad likovnim talen-
tom, ki so ga pokazali dija-
ki, ravnateljica pa se je pose-
bej zahvalila mentorici mla-
dih slikarjev Sonji Janša 
Gazič, za katero je dejala, da 
je duhovno gonilo likovne-

ga ustvarjanja dijakov, kot 
taka pa je prispevala velik 
del k likovnemu ustvarjanju 

dijakov. Zahvalili pa so se 
tudi Razstavnemu salonu 
Dolik, ki se je odločil gostiti 

razstavo jeseniških gimna-
zijcev, ki je bila na ogled do 
23. junija.

Razstava gimnazijcev
V Razstavnem salonu Dolik na Jesenicah so razstavljali dijaki in dijakinje Gimnazije Jesenice,  
ki so navdušili z izjemno pestrostjo in kakovostjo likovnih izdelkov.

Andraž Sodja

V Razstavnem salonu Dolik 
so v petek, 23. junija, odprli 
likovno razstavo umetnikov, 
združenih v društvo revirskih 
likovnikov RELIK Trbovlje. 
RELIK Trbovlje se lahko 
pohvali z več kot 50-letno tra-
dicijo likovnega ustvarjanja in 
vrsto pomembnih nagrad s 
področja ustvarjalne umetno-
sti od nagrade občine Trbovlje 
do plakete Tončke Čeč, Ažbe-
tove diplome Zveze kulturnih 
organizacij Slovenije, mladi 
ustvarjalci RELIK so leta 1985 
prejeli zlato medaljo na film-

skem festivalu v Cannesu za 
risana filma Ena in ena je tri 
in Letališče, že drugo leto 
zapored pa so prejeli tudi zlato 
plaketo Zveze kulturnih druš-
tev Slovenije za najuspešnejše 
društvo v Sloveniji. Na razsta-
vi, ki bo odprta do 18. julija, si 
lahko ogledate dela 15 ustvar-
jalcev: Dragice Benčič, Jureta 
Crnkoviča, Zdravka Dolinška, 
Majde Drnovšek, Desanke 
Kreča, Jožeta Potokarja, Mar-
jane Rošelj Hvala, Dragice 
Skušelj, Emila Škrbca, Ivanke 
Uršič, Vincenca Vipavca, 
Branka Železnika, Kaje Želez-
nik in Marjete Železnik.

Revirski likovniki v Doliku
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Matjaž Klemenc

Malonogometna ekipa Fasa-
derstvo Kumalič Biser je 
brez poraza osvojila prvo 
mesto v radovljiški medob-
činski ligi. Kako ste vi videli 
prvenstvo?
"Na začetku sezone smo 
imeli sestanek, kjer smo se 
odločili, da če ne mislimo 
pristopiti resno, potem je 
brez pomena, da v ligi sploh 
igramo. Z Mehom Kumali-
čem sva pridobila nekaj mla-
dih igralcev. Na koncu se je 
izkazalo, da smo ubrali pravo 
pot in v osemnajstih tekmah 
le dvakrat remizirali, ostale 
tekme pa dobili in zaključili 
odlično sezono."  

Ribno, večkratni prvak, vam 
je bil najbližji zasledovalec. 
V čem je bila vaša prednost 
pred njimi?
"Ribno je zagotovo ena naj-
boljših ekip v tej ligi. Moje 
mnenje je, da ima naša eki-
pa več izkušenih igralcev."

Včasih igrate tik pred svojim 
vratarjem, včasih čistega na-
padalca. Na katerem položa-
ju najbolj uživate?
"To je odvisno od tekmeca. 
Proti močnim ekipam igram 
v obrambi in od tam vodim 
igro. Če potrebujemo doda-
tni gol, pa se pomaknem v 
napad."

Kakšna se vam zdi kakovost 
lige?
"Liga je kakovostna, saj je v 
njej kar veliko dobrih ekip. 
Pri nas najbolj peša kakovost 
malonogometnih igrišč."

Kdaj in kje ste se prvič sreča-
li z nogometom?
"Prvič sem se resno srečal z 
nogometom pri sedmih le-
tih. S prijatelji sem začel tre-
nirati v Nogometnem klubu 
Jesenice, pri Feriku Ališi-
ču."

Poskusili ste se tudi v Av-
striji ter v Bosni in Hercego-
vini ...
"V Avstriji sem igral v nižje-
ligaških klubih (trenutno 
igra za avstrijski klub Deli-
ach/Gail v 4. avstrijski ligi, 
op. a.), kjer se igra dober, 
agresiven nogomet, saj je po 

klubih veliko igralcev iz pro-
stora bivše države. V Bosni 
in Hercegovini sem bil pro-
fesionalni igralec. Prvi klub 
je bil Zvijezda Gradačac, 
kjer sem bil dve leti, pika na 
i pa je bil prestop v Sarajevo, 
klub z dolgoletno tradicijo. 
Bordo dres Sarajeva sem no-
sil pol leta. Po Sarajevu je 
sledil ponovni odhod v Av-
strijo."

Sarajevo je zagotovo najbolj 
zveneč klub, v katerem ste 
igrali do sedaj?
"Ja, res je. Sarajevo je klub s 
tradicijo, z dobro navijaško 
skupino Horde zla." 

Za vedno boste zapisani v 
srcih Horde zla in ostalih 
zvestih navijačev Sarajeva. 
Na jubilejnem 100. me-
stnem derbiju s sosedom iz 
Grbavice, Nogometnim klu-
bom Željezničar, ste dosegli 
edini zadetek na srečanju. 
Kako se spominjate tega 
derbija?
"Ta sosedski derbi je bil na 
našem stadionu Koševo. Ču-
stva v trenutku, ko sem pre-
magal vratarja Željezničarja, 
je težko opisati. To me bo 
spremljalo celotno življenje. 
Pred to tekmo smo bili že ne-
kaj tekem brez zmage proti 
Željezničarju. Zmaga in za-
detek na jubilejnem derbiju 
sta še dolgo odmevala."

Kaj pomeni ta derbi za me-
sto Sarajevo?
"To je za njih praznik, navi-
jači živijo za to tekmo. Nekaj 
dni pred in po tekmi je to 
glavna tema vsakega pogo-
vora. Na dan tekme se na 
prijateljstvo med kluboma 
pozabi." 

Kako bi opisali bosansko 
ligo?
"Liga je kvalitetna in zelo 
agresivna. Velik je tudi pri-
tisk navijačev. Po porazih na 
derbijih je bolje ostati kar 
doma." 

Na katerem položaju se naj-
bolje znajdete v velikem no-
gometu?
"Najbolje se znajdem na 
mestu napadalca, organiza-
torja."

Katere so vaše prednosti?
"Mislim, da hitrost in tehni-
ka."

Ne smeva preskočiti vašega 
prvega kluba, Nogometnega 
kluba Jesenice.
"Na Jesenicah je veliko kva-
litetnih igralcev, vendar gre-
do boljši v kranjski Triglav 
ali čez mejo v Avstrijo. Če bi 
se vsi igralci vrnili nazaj, kar 
vem, da je utopija, pa bi se 
na Jesenicah brez problema 
igral drugoligaški nogo-
met."

Ostal v srcu Hord zla
Samir Nuhanović z Jesenic, 29-letni igralec malonogometne ekipe Fasaderstvo Kumalič Biser,  
je za mnoge najboljši igralec medobčinske malonogometne radovljiške lige. Igral je tudi v Avstriji in 
Sarajevu, kjer je z zadetkom odločil mestni derbi in se zapisal v srca zvestih navijačev.

Samir Nuhanović

Matjaž Klemenc

Dnevi športa na Jesenicah 
so se zaključili s tradicional-
nim Dnevom košarke. Dne-
vom, ko so se srečale gene-
racije, ki so in so bile pove-
zane z jeseniško košarko. 
Prireditev je trajala deset ur, 
od desetih dopoldne do 
osmih zvečer. Tradicionalno 
tekmovanje belih in rdečih 
so začeli cicibani, sledile so 

cicibanke, mlajši pionirji, 
mlajše pionirke in pionirke, 
pionirji, kadeti in mladinci, 
mlajši veterani, člani, vete-
rani in za konec mladinke 
in članice. Primož Samar, 
eden glavnih »krivcev« za 
Dan jeseniške košarke, je 
poudaril, da na Jesenicah ta 
dan vselej zmaga KOŠAR-
KA. Vseeno povejmo, da so 
na koncu zmagali tisti, ki so 
nosili beli dres. Končni re-

zultat je bil 685:645. Primož 
Samar je podal poročilo o 
rezultatih moških jeseni-
ških košarkarskih selekcij v 
sezoni 2016/17. »Sezona je 
bila polna vzponov in pad-
cev. Zadovoljni smo z rezul-
tatom mlajših pionirjev 
U-13, ki jim je le zmaga 
manjkala za uvrstitev na fi-
nalni turnir. Zaradi objek-
tivnih razlogov se nam ni 
uspelo uvrstiti med štiri naj-

boljše ekipe. Korak naprej 
so naredili tudi člani. Zelo 
malo nam je manjkalo za 
uvrstitev v 1. B ligo. Ostale 
ekipe so odigrale sezono so-
lidno, a nekih presežkov ni 
bilo.« Ženske selekcije je 
ocenil Tonček Čebulj: »Le-
tos smo nastopili s selekcija-
mi U11, U13, U15 in U19. Od 
sezone smo pričakovali ne-
kaj več. Poškodbe in šolske 
obveznosti so naredile svoje 
in naše možnosti so tako 
zmanjšale. Vseeno dekleta 
lepo napredujejo, a želimo 
si pridobiti še kakšno dekle 
več. Tu mislim na dekleta, 
ki zaključujejo osnovno 
šolo. Velik uspeh smo dose-
gli s člansko ekipo v novou-
stanovljeni Extra ligi. Tako v 
rednem delu kot na zaključ-
nem turnirju smo osvojili 
drugo mesto. Ekipa Ledita je 
bila zasluženo prva. Extra 
liga se je pokazala za pravo 
odločitev. Skoraj tri četrtine 
naših igralk je bilo mlajših 
od 18 let. To je odlična liga 
za nabiranje izkušenj mla-
dih igralk.«

Zmagala je košarka
Sončno vreme, dobre tekme, številna druženja ... so značilnost letošnjega Dneva jeseniške košarke.

Veterani jeseniške košarke

Končana je še ena medobčinska malonogometna liga Rado-
vljica. Končnica, kar se tiče razpleta na vrhu, je bila mirna, 
saj je bil zmagovalec že nekaj kol pred koncem znan. Na 
vrhu lestvice skupine A je povsem zasluženo jeseniška ekipa 
Fasaderstvo Kumalič Biser, ki je v osemnajstih tekmah do-
seglo šestnajst zmag (Podnart 8:4, 5:3, Ribno 9:4, 2:1, Cali-
mero boys 11:4, 12:3, Brezje 7:3, Utrip 8:3, 14:3, Smola 10:4, 
Lipce 10:2, 8:2, Hrušica 9:1, 4:1, Begne 11:3, 5:2) in le dva 
neodločena rezultata (Smola 4:4, Brezje 3:3). Drugo ekipo 
Ribno so prehiteli za devet točk, tretjo Smolo pa za 17 točk. 
Imajo tudi najboljšo razliko v golih. Dali so daleč največ 
golov, 140, prejeli so jih 50.

Fasaderstvo Kumalič Biser prepričljivo

Zmagovalec medobčinske malonogometne lige skupine  
A Fasaderstvo Kumalič Biser

Jeseničani ostali v ligi
Jeseniški balinarji so ostali v 1. ligi vzhod, s točko več od 
zadnjeuvrščene ekipe Rogaška Crystal. Spomladanski del so 
igrali slabo, saj so izgubili vseh sedem tekem. Boljši so bili 
jeseni, ko so dosegli dve zmagi in en neodločen rezultat. To 
je bilo dovolj za obstanek v ligi. Rezultati jeseniških balinar-
jev v sezoni 2016/17: Sloga 6:16, 3:19, Center Kranj 11:11, 
4:18, Čirče Van-Den 6:16, 9:13, Mengeš Rakoll 16:6, 4:18, 
Rogaška Crystal 15:7, 2:20, Planina Kranj 10:12, 4:18, Tržič 
AC Žepič 3:19, 6:16.

Jeseničani tretjeligaši
Nogometaši Jesenic so 1. Gorenjsko ligo zaključili na dru-
gem mestu. Prvi Bohinj se je direktno uvrstil v 3. Slovensko 
nogometno ligo Center. Za Jeseničane se ni vedelo, ali osta-
nejo v 1. Gorenjski ligi ali napredujejo. Prejšnji torek je bila 
na Nogometni zvezi Slovenije podana odločitev, da tudi Je-
seničani napredujejo v 3. Slovensko nogometno ligo center. 
Poleg njih bodo v ligi igrali še Bled, Ivančna Gorica, Zagorje, 
Šenčur, Komenda, Sava Kranj, Brinje-Grosuplje, Kolpa, Ru-
dar Trbovlje, Lesce, Bohinj, Arne Tabor 69, Kočevje.

Karate klub MI-KI četrtič zapored
V Škofji Loki je potekalo državno prvenstvo v tradicionalnem 
karateju. Nastopilo je 198 tekmovalcev iz triindvajsetih ekip. 
Med temi najdemo tudi dva jeseniška karate kluba MI-KI in 
Huda mravljica. Pobližje si poglejmo uvrstitve na stopničke: 
Karate klub MI-KI: 1. mesto: Nina Rupnik (trikrat), Denis Čatak, 
Nives Čatak, Mitja Dobovišek, Matic Panjtar, Sara Ravnik, Ajda 
Oražem, Karin Pazlar, Manca Urh; 2. mesto: Denis Čatak (dva-
krat), Nina Rupnik, Matic Pajntar, Sara Ravnik, Aleksander Jo-
vanovič, Enej Otovič, Almin Kaspič, Tian Hrkič; 3. mesto: Adin 
Ibrahimovič, Denis Čatak, Dejan Topič; Karate klub Huda mra-
vljica: 1. mesto: Alan Lemeš (dvakrat), Aleks Kujačič (dvakrat), 
Lana Jovanov, Ervin Osmančevič, Alja Hafizovič, Ana Pejič, 
Amina Čakarevič; 2. mesto: Tarik Kolakovič (dvakrat), Tarik 
Mahmutovič, Matevž Zorman, Melisa Balič, Zara Hema Mitro-
vič, Lana Jovanov; 3. mesto: Tia Grbič (dvakrat), Iris Hatič (dva-
krat). Karate klub MI-KI je zbral največje število medalj in s tem 
še četrtič kot ekipa zasedel prvo mesto v Sloveniji. Karate klub 
Huda mravljica je nastopil še na 27. Karate pokalu Zgornik 
2017. Sodelovalo je več kot 300 tekmovalcev iz Italije in Slove-
nije. Iz Karate kluba Huda mravljica so na stopničke stopili 
naslednji tekmovalci: 1. mesto: Tia Grbič; 2. mesto: Lana Grbič, 
Alan Lemeš; 3. mesto: Ana Pejič, ekipa Tia Grbič, Lana Grbič.

Črnuška pomlad 2017
V Črnučah je potekal turnir v judu, na katerem je nastopilo 
sedemdeset judoistov iz Avstrije in Slovenije. Za najmlajše 
je bila ta tekma zadnja v spomladanskem delu. Tekmovalci 
in tekmovalke Judo sekcije Partizan Jesenice so ekipno zase-
dli drugo mesto. Pobližje si poglejmo, kdo od njih je stopil 
na stopničke: 1. mesto: Mia Džafič, Lan Klukovičin, Žiga Ra-
zingar; 2. mesto: Ažbe Razingar, Tibor Mohar; 3. mesto: 
Nejc Maher, Andraž Mencinger, Tim Crnovič, Anže Lah, Lev 
Mohar, Miha Erjavec, Andrej Radi Stražišar.

Šport na kratko
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Urša Peternel

Jeseničan Matic Noč, štu-
dent tretjega letnika fizike, 
je pred kratkim na poseben 
način povezal fakulteto za 
matematiko in fiziko v Ljub-
ljani. Šestdesetmetrsko raz-
daljo med stavbama je nam-
reč prehodil po 2,5 centime-
tra široki vrvi, napeti tride-
set metrov nad tlemi. 
»Namen dogodka je bil, da 
predstavimo fakulteto za 
matematiko in fiziko v dru-
gačni, nevsakdanji luči ... Da 
pokažemo, da študentje nis-
mo samo 'geeki' ('piflarji', 
op. a.), ki znamo računati, 
ampak da počnemo različne 
stvari,« je o razlogih, zakaj 
se je odločil za hojo po šest-
deset metrov dolgi in za 
palec široki vrvi trideset 
metrov nad tlemi med stav-
bama fakultete, povedal 
Matic, ki je eden naših naj-
boljših 'slacklinerjev' oziro-
ma vrvohodcev. Slackline je 
hoja po vrvi, za palec široki 

»gurtni«, ki je napeta med 
dvema objektoma. Lahko 
kar med drevesoma le nekaj 
centimetrov nad tlemi, med 
dvema stavbama ali pa nad 
vodo, celo nad prepadom. In 
Matic se ponaša z najdaljšo 
prehojeno linijo tako nad 
tlemi kot nad vodo in prepa-
dom pri nas! 
»S slacklinom se ukvarjam 
od četrtega letnika gimnazi-
je, se pravi štiri leta. Začelo 
se je, ko sem na Bledu lovil 
ravnotežje nad vodo na dre-
vesnih vejah. Potem sem si 
želel ta občutek prenesti v 
vsakdan in slackline je naj-
cenejši in najbolj praktičen 
pripomoček za učenje rav-
notežja. Potrebuješ le gurt-
no in dve drevesi!« je pove-
dal Matic, ki je začel v par-
kih na krajših slacklinih, kar 
pa mu kmalu ni več zadoš-
čalo in se je lotil višje oblike, 
to je hoje na višini, ki se 
imenuje highline. Kot je 
dejal, se pri hoji na višini 
soočiš s strahom pred viši-

no, nestabilno izpostavlje-
nostjo v zraku, ki te srka v 
globino, odrgninami, ki jih 
povzročijo grdi padci, ko se 
še učiš ... "Hkrati pa je hig-
hline, ko ga enkrat osvojiš, 
še bolj pomirjujoč, saj te 
poleg zgoraj naštetih občut-
kov preplavi mešanica adre-
nalina, utrujenosti in seveda 
občutek uspeha, saj moraš 
iti krepko čez svoje zmožno-
sti ...« Matic je pred dvema 
letoma prehodil najdaljši 
highline med Slovenci dos-
lej, in sicer 130 metrov dolgo 
razdaljo nad prepadom v 
Verdonu v Franciji. Takrat 
je bil eden od le petnajstih 
ljudi na svetu, ki jim je to 
uspelo. 
»Gre za mentalno disciplino, 
saj fizično ne zahteva veliko 
moči. Predvsem gre za iska-
nje občutka ravnotežja, podo-
bno, kot bi se ves čas učil 
voziti kolo. Ko enkrat ravnote-
žje začutiš, ga začneš nagon-
sko loviti, takrat se umiriš in 
ti ni več težko. Ko pa prideš 

spet na trdna tla, si zelo 
pomirjen, saj lovljenje ravno-
težja zahteva popoln fokus in 

tako prečisti tok misli in vsak-
danjih težav,« je povedal 
Matic, ki se v zadnjem času 

zaradi poškodbe več ukvarja s 
plezanjem, hojo po hribih in 
turnim smučanjem.

Dve drevesi, »gurtna« in Matic
Matic Noč, študent fizike z Jesenic, je eden naših najboljših 'slacklinerjev' oziroma vrvohodcev.

Matic Noč je eden naših najboljših "slacklinerjev". Njegov zadnji podvig je bila hoja po 
šestdeset metrov dolgi vrvi, napeti trideset metrov visoko, med stavbama fakultete za 
fiziko in matematiko v Ljubljani. Varovanje je podobno kot pri športnem plezanju, na vrv 
je pripet s plezalnim pasom. / Foto: osebni arhiv

Najpogostejši slovenski izraz 
za »last minute« je »zadnji 
trenutek«, pa tudi zadnja 

minuta ali zadnji hip. Kot 
nam že sam izraz pove, gre 
za tip ponudbe, ki ga turisti-

čna agencija objavi v relativ-
no kratkem času od datuma 
odhoda. Običajno je prava 
»last minute« ponudba raz-
pisana približno 14 dni pred 
odhodom, včasih tudi prej, 
praviloma pa last minute 
ponudb prej kot pet do šest 
tednov od samega datuma 
odhoda ni. Situacija je podo-
bna kot v trgovinah z oblači-
li, čevlji ... Znižani kosi so 
običajno na voljo v samo 
določenih velikostih in bar-
vah, torej tisto, kar se v redni 
ponudbi ni prodalo. Kosi so 
zaradi tega tudi primerno 
znižani, torej ne smemo biti 
pretirano izbirčni. Podobno 
je s počitnicami v zadnjem 
trenutku. Vedeti moramo, da 
v trenutku, ko se dokončno 
odločimo rezervirati »last 
minute« počitnice, nekega 
določenega hotela ali paketa, 
ki je nam morda posebej 
všeč, skoraj zagotovo ne bo 
več na voljo. To pomeni, da je 
edino smiselno svoje kriterije 
že vnaprej ustrezno znižati. V 
»last minute« ponudbi se 
prodaja namreč tisto, kar se 
po redni kataloški ponudbi ni 
prodalo. Največkrat gre torej 
za neprodane sedeže na čar-
terskih (zakupljenih) letih na 
določenih destinacijah in 
neprodane sobe v nekaterih 
hotelih oziroma apartmajih, 
ki še niso čisto polno zasede-

ni. Največkrat gre za t. i. »pav-
šalne« počitnice, ki vključuje-
jo letalski prevoz z letališkimi 
taksami, povratni prevoz z 
letališča do hotela in nazaj, 
ustrezno število nočitev in 
ustrezno storitev v izbranem 
objektu ter predstavnika, ki 
na destinaciji zastopa agenci-
jo oziroma organizatorja. 
Čisto vseeno je, kaj iščete, 
situacija v primeru »last 
minute« ponudbe je vedno 
enaka. Zniža se lahko samo 
hotel, ki nekaj tednov ali 
nekaj dni pred datumom 
odhoda še ni polno zaseden. 
Običajno so to manj priljub-
ljeni hoteli, tisti s slabšim 
razmerjem cena-kvaliteta, 
manj privlačna lokacija ipd. 
Zmotno pa je mišljenje, da so 
v »last minute« ponudbi 
predvsem dražji hoteli. Še 
posebej težko je znotraj »last 
minute« ponudbe najti 
ustrezno ponudbo za 4- in 
veččlanske družine. Hoteli 
imajo namreč sob za štiri in 
več oseb le nekaj, torej bis-
tveno manj kot dvopostelj-
nih z največ enim dodatnim 
ležiščem. Teh sob v »last 
minute« ponudbi praktično 
ni. V vsakem primeru je bolj 
kot »zadnji trenutek« 
pomemben PRAVI TRENU-
TEK. Preprosto povedano, 
imeti moramo srečo. Iluzor-
no bi bilo namreč pričakova-

ti, da bi si v katalogu ogledali 
določen hotel in potem 
nekaj tednov/dni pred žele-
nim datumom odhoda priča-
kovali, da bo ta ponudba zni-
žana na privlačno »last minu-
te« ceno. To je tako, kot bi si v 
trgovini s čevlji spomladi iz 
nove kolekcije izbrali polet-
ne sandale, sredi julija, ko bi 
bilo znižanje, pa bi se jezili, 
da naših sandalov ni več na 
voljo. Če torej naletite na 
ponudbo, ki vam je res všeč 
in vam ustrezata tudi termin 
in cena, je edino smiselno 
reagirati takoj. To pomeni, da 
ne pošiljate povpraševanj po 
elektronski pošti, ampak 
zavrtite telefon in z agentom 
nemudoma preverite, ali je 
ponudba v tistem trenutku 
še na voljo. Če je na voljo, se 

zavedajte, da najbrž gre za 
zadnje sobe in/ali zadnje 
sedeže na letalu. V takem pri-
meru ni časa za premišljeva-
nje in iskanje »boljše« ponu-
dbe. Če pa imamo visoke 
kriterije in želimo točno 
določeno zadevo ali pa smo 
zahtevni in nas težko karkoli 
prepriča, je veliko bolj modra 
odločitev, da svoj glavni letni 
dopust rezerviramo po t. i. 
»first minute« ponudbi. Kata-
logi običajno pridejo na poli-
ce turističnih agencij že 
decembra ali najkasneje 
januarja. Običajno so nekje 
do konca januarja cene naj-
nižje oz. je »first minute« 
popust takrat najvišji. Večina 
organizatorjev celo jamči, da 
»last minute« cena ne sme 
biti nižja od najnižje »first 
minute« cene. V začetku leta 
pa ni samo cena tista, ki pre-
priča, gre predvsem za to, da 
je takrat izbira največja. Ko se 
natisnejo katalogi, so pravi-
loma še vsi hoteli v vseh ter-
minih prosti. Nekateri najbolj 
priljubljeni objekti se vsaj v 
določenih terminih razpro-
dajo že znotraj »first minute« 
ponudbe, zato res velja pohi-
teti, če svojega dopusta ne 
želimo prepustiti naključju. 
Letni dopust je navsezadnje 
nekaj, česar se veselimo celo 
leto, zanj pa odštejemo tudi 
lep kupček denarja. 

Počitnice v zadnjem trenutku
Začel se je čas dopustov in zagotovo ste mnogi že slišali za izraz »last minute«, morda ste celo že dopustovali na tak način. A kaj »last minute« 
počitnice v resnici so in predvsem – kaj niso ter zakaj je veliko bolj pametno svoj letni dopust rezervirati v času »first minute« ponudbe?

Gašper Habjanič
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Urša Peternel

Jeseniški osnovnošolci so pod 
mentorstvom Hermine Bišče-
vić in Jasmine Bagar z Razvoj-
ne agencije Zgornje Gorenj-
ske in v sodelovanju s TIC Je-
senice oblikovali in izdali bro-
šuro Legende in pripovedke v 
občini Jesenice. Učenci osnov-
nih šol Koroška Bela, Prežiho-
vega Voranca in Toneta Čufar-
ja so na turističnem krožku 

raziskovali legende in pripo-
vedke v občini, zatem pa za 
knjižico pripravili besedila, 
slikovno gradivo in uganke. 
Pri oblikovanju končne podo-
be brošure sta sodelovala Ana 
in Matic Hering, člana Plavž 
coworkinga. Brošuro je mogo-
če dobiti v TIC Jesenice, v šol-
skih knjižnicah in v oddelkih 
Občinske knjižnice Jesenice. 
Projekt je financirala Občina 
Jesenice.

Legende  
in pripovedke
Jeseniški osnovnošolci so v sklopu turističnih 
krožkov pripravili brošuro Legende in pripovedke 
v občini Jesenice.

Brošura Legende in pripovedke v občini Jesenice

Avtorji besedil, risb in ugank so jeseniški osnovnošolci.

Urša Peternel

Na območju zgornje Gorenj-
ske deluje Klub CVB (bolni-
kov s cerebrovaskularno bo-
leznijo) Bled, v katerem se 
združujejo bolniki po mož-
ganski kapi in njihovi svojci, 
tudi iz jeseniške občine. Od 
marca letos klub vodi Marija 
Vičar z Rodin. Kot je pove-
dala, imajo 76 članov, pod 
okriljem kluba pa pripravlja-
jo številne dejavnosti. Tako 
se redno mesečno srečujejo 

v Lescah, pripravljajo stro-
kovna predavanja, potopisna 
predavanja, glasbene in kul-
turne nastope, krajše kon-
certe, srečanja z drugimi 
klubi, izlete ... Poleg strokov-
ne pomoči in rehabilitacije 
je namreč za bolnike in nji-
hove svojce zelo pomembno 
druženje, v klubu se medse-
bojno spodbujajo, pogovar-
jajo o težavah. Članom so na 
voljo tudi razne terapije v 
centrih za rehabilitacijo in 
zdraviliščih. 

Možganska kap v Sloveniji 
vsako leto prizadene okrog 
4200 ljudi, bolnikov po mo-
žganski kapi pa je okrog 40 
tisoč. Med bolniki je vse več 
mladih, možganska kap in 
njene posledice pa postavijo 
bolnika in njegove svojce 
pred številna težavna vpra-
šanja. Zato v klubu vabijo 
vse, ki bi želeli na ta način 
stkati nove vezi in okrepiti 
socialno mrežo, da se jim 
pridružijo. Marija Vičar, ki 
se je v klub včlanila pred še-

stimi leti skupaj z možem, 
ki je zbolel za možgansko 
kapjo, o svoji osebni izku-
šnji pravi: "Zdelo se mi je 
dobro, da prideva v stik z 
ljudmi, ki imajo enake teža-
ve. Pomembno je, da se ne 
smiliš sam sebi in da ohra-
niš stik z ljudmi. Moram 
reči, da so naši člani zelo 
optimistični ljudje, z veliko 
volje."
Klub CVB Bled sicer deluje 
pod okriljem Združenja 
bolnikov CVB Slovenije.

Bolniki po možganski kapi
Pod okriljem Kluba CVB se združujejo bolniki po možganski kapi in njihovi svojci.

MI JIH ŽE IMAMO!

SONČNA OČALA
NOVA KOLEKCIJA 2017

Andraž Sodja

Prostovoljno gasilsko društvo 
Koroška Bela v teh dneh pra-
znuje 120-letnico svojega ob-
stoja. Začetki društva segajo v 
leto 1897, ko je začelo delova-
ti ne le kot gasilsko društvo, 
temveč kot društvo splošne 
obrambe pred vodo, ognjem 
in drugimi nesrečami, osno-
vali pa so ga Anton Soklič s 
Potokov, tedanji župan Koro-
ške Bele, Anton Turk, tedanji 
župnik Koroške Bele, Moritz 
Kraupp, zemljemerec z Javor-
nika, in posestniki Andrej 
Smolej, Jožef Vidic, Jožef Šo-
berl in Anton Potočnik. Prvo 
leto je bilo v društvu 14 čla-
nov, šest plezalcev, 17 gasil-
cev, dva varuha, trije trobenta-
či in sedem podpornih čla-
nov. Prvi načelnik društva je 
bil hkrati tudi takratni župan, 
Anton Soklič.
Ob visokem jubileju so pri-
pravili vrsto dogodkov, tako 
so že 16. junija odprli razsta-
vo v kulturnem hramu, v pe-
tek, 23. junija, so pripravili 
mokro vajo v Osnovni šoli 

Koroška Bela in slavnostno 
sejo v kulturnem hramu, vr-
hunec dogajanja pa je bil v 
soboto, 24. junija, s slavno-
stno parado in slovesnostjo 
ob jubileju na dvorišču gasil-
skega doma, kjer so podelili 
tudi vrsto nagrad. Slovesnost 
se je nadaljevala z gasilsko 
veselico in ansamblom Vese-
li svatje. Jubilej je kot običaj-
no priložnost za podelitev 
priznanj, tako so podelili pri-
znanja mladim gasilcem: 
Zali Sernel, Maši Ozebek, 
Kaji Sodja, Andreji Markelj 
Ažman, Ažbetu Kobalu, 
Martinu Bohincu, Luki Pan-
čurju, Lauri Koželj, Žigi Sve-
tlinu, Maši Arnež, Žanu Per-
nušu, Špeli Pančur, Filipu 
Farteku in Lutzu Slivniku. 
Odlikovanja Gasilske zveze 
Jesenice tretje stopnje so pre-
jeli: Blaž Peternel, Janez Ba-
bič, Nevenka Svetina, Mojca 
Oberstar, Nataša Oberstar, 
Suzana Kmet, Klara Markelj 
Ažman, Katarina Ažman, 
Mateja Noč, Maja Kobal, 
Jure Jenko in Rok Perhaj. 
Odlikovanja druge stopnje 

so prejeli: Anže Vilman, Pe-
ter Kavčič, Branko Kmet, 
Jože Kosič, Primož Tavčar, 
Gregor Potočnik, Uroš Alič, 
Janez Strle, Tomi Zlodnjak, 
Klemen Trček, Beno Bohinc, 
Tadej Pušavec, Mitja Komar, 
Matej Brus, Andrej Krže, 
Matej Boltar, Klemen Kobal, 
Ana Zaveljcina in Natalija 
Krek, odlikovanje prve sto-
pnje pa: predsednica Jana 
Erzar Medič, Metka Bohinc 
in Aleš Babič.

Podelili so tudi najvišja odli-
kovanja Gasilske zveze Slo-
venije, ki so jih prejeli: odli-
kovanje gasilske zveze druge 
stopnje Valentin Zaveljcina, 
plamenico tretje stopnje je 
prejel Matjaž Bogataj, pla-
menico prve stopnje pa Gre-
gor Čop in Aleš Pušavec. 
Odlikovanje za posebne za-
sluge je prejel France Zavelj-
cina, društveno posebno pri-
znanje za posameznike pa 
Anton Konič in Anton Kav-
čič. Posebno plaketo so pre-
jeli tudi s strani Gasilske zve-
ze Gorenjske in srebrno pla-
keto, ki jo podeljuje Gasilska 
zveza Slovenije.
Kot je povedala predsednica 
društva Jana Erzar Medič, so 
se priprave na obletnico zače-
le že lani z zbiranjem podat-
kov in dokumentov za zbor-
nik, ki so ga izdali ob obletni-
ci. »Vsa društva v naši krajev-
ni skupnosti moram pohvali-
ti, posebej farno kulturno 
društvo, društvo podeželskih 
žensk, vse, ki so bili naklonje-
ni in pripravljeni priskočiti na 
pomoč. Gasilcem ostajajo lju-
dje naklonjeni, podmladka je 
dovolj, želimo si, da tako osta-
ne in bodo gasilci imeli lepo 
prihodnost.« 

Na pomoč že sto 
dvajset let
Prostovoljno gasilsko društvo Koroška Bela je visoki jubilej delovanja društva počastilo z bogatim 
programom, vse od mokre vaje do parade in seveda obvezne gasilske veselice.

Slavnostna parada

Podelitev srebrne plakete Gasilske zveze Slovenije
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Matjaž Klemenc

Prejšnjo soboto je na kopali-
šču Ulova potekala prireditev 
Skok v poletje s skoki v vodo 
z edino še delujočega stolpa 
v Sloveniji in akvatlonom, ki 
združuje plavanje in tek. 
V skokih v vodo so bili tekmo-
valci razdeljeni v tri starostne 
skupine. Pri otrocih letnik 
2005 in mlajši je tekmovalo 
devet tekmovalcev. Medalje 
so prejeli Aldin Jakupovič in 
Niki Mulej (delila sta si prvo 
mesto) ter bronasti Jernej 
Lavtižar. Šest nastopajočih je 
bilo v otroški konkurenci 
rojenih do leta 2004. Sodnike 
je najbolj prepričal Emil Jaku-
povič. Drugi je bil Anže Kos, 
tretji pa Tone Petek. Dobro je 
bila zasedena tudi članska 
konkurenca, v kateri je nasto-
pilo sedem tekmovalcev. V 
treh skokih je bil najbolj pre-
pričljiv Mariborčan Aleš Kar-
ničnik (imel je najboljše oce-
ne v vseh treh skokih). Drugi 
je bil Jan Vončina, tretji pa 
domači tekmovalec Jernej 
Klinar. 

Akvatlona se je udeležilo 
šest tekmovalcev in dve tek-
movalki. S 1000 metri pla-
vanja in 3800 m teka s kar 
nekaj višinske razlike je naj-
hitreje opravil Nejc Pogač-

nik, ki je s časom 29,22 
postavil nov rekord. Drugi je 
bil Anže Pretnar (31,03), tre-
tji pa Emil Jakupovič (35,32). 
Emil je plaval najhitreje do 
sedaj: 12 minut in 14 

sekund. V ženski konkuren-
ci sta nastopili dve tekmo-
valki. Najhitreje je s kombi-
nacijo plavanja in teka opra-
vila Ana Vidic (40,58). Dru-
ga je bila Špela Novak, 44,51. 

Skočili so v poletje
S tekmama v skokih v vodo in akvatlonu se je odprla sezona na jeseniškem kopališču Ukova.

Udeleženci akvatlona / Foto: Zavod za šport Jesenice

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

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. PREDMET PRODAJE: 
Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 105, v stavbi št. 397 k.o. 
Jesenice, ki stoji na parc. št. 533/45 k. o. Jesenice in v naravi predstavlja 
poslovni prostor v 2. etaži št. 105, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 
4270 Jesenice, z ID znakom 2175-397-105, v izmeri 99,56 m2. Poslovni 
prostor spada v energetski razred G (256 kWh/m2a) – Energetska izka-
znica stavbe št. 2017-167-173-45922, z dne 13. 1. 2017, velja do 12. 1. 
2027. Poslovni prostor se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi na 
naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Poslovni prostor je prazen. 
Pred preselitvijo na novo lokacijo je poslovni prostor imela v najemu 
Lekarna Plavž. Objekt je bil zgrajen leta 1976 in je vzdrževan.  
III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v 
pisni obliki. 
IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105, k. o. 2175 
– Jesenice znaša 60.000,00 EUR. 
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. 
V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavi-
tve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec 
izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogod-
benih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. 
Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačna, ko v celoti 
prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškok-
njižno dovolilo.
VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 24. 7. 2017 ob 14. uri v mali sejni sobi, 
klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno z 20. 7. 2017 morajo dražitelji, ki želijo sodelova-
ti na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino z ID znakom 2175-
397-105  k.o. 2175 – Jesenice, v višini 6.000,00 EUR (10 % izklicne cene), na 
pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-

0100007593, sklic 18 75400-7221002-35285017 s pripisom »varščina za 
javno dražbo – nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-
105 k.o. 2175 – Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti 
vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski 
račun. 
VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105 k.o. 
2175 – Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice se proda-
ja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepre-
mičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega 
posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjiž-
ne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listi-
ne, sodna taksa, i. d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži nje-
govo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico 
na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe 
osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih 
dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
1*  potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR-računa 

za primer vračila varščine, 
2*  potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, da ima 

dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, staro 
največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne ose-
be, s. p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda 
institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane; če takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane dav-
ke in prispevke),

3*  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve 
objave razpisa:

  – da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidaci-
je, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.; 
  – da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična 

oseba;
4*  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dra-

žbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne 
osebe in s. p.); če ima dražitelj odprtih več računov pri različnih 
bankah, mora predložiti potrdila vseh bank,

5*  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) 
oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v 
RS (tujci), če gre za fizične osebe,

6*  izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko 
IX.),

7*  morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno 
(upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu 
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v 
zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najka-
sneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, 
odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati 
cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani komisi-
je za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).  
5. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je 
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku jav-
ne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, 
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v 
zapisnik.
Če je dražitelj samo en, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva 
ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če 
eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkli-
če trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za 
predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka draž-
be in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razvelja-
viti. 
6. Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek 
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 
7. Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 
in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremem-
be). 
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremični-
ne in za ogled predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 
5869 304, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 
vključno 20. 7. 2017. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so draži-
teljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.
si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).  

      

Številka: 3528-5/2017    Tomaž Tom Mencinger
Datum: 30. 6. 2017 ŽUPAN
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Lansko sezono so jeseniški prstometaši 1. ligo končali na 
tretjem mestu. Z bronom so bili zadovoljni, a novo, osmo 
sezono so si želeli še višje. Na koncu ni ostalo samo pri 
željah, ampak tudi pri dejanjih. Dobro delo se je na koncu 
obrestovalo. Jeseni 2016 je bilo odigranih pet kol. Jeseničani 
so bili z enim porazom tik pod vrhom, le točko manj od 
prvouvrščene Sinice. Pomlad 2017 so začeli odlično, saj so 
v derbiju premagali Senico in zasedli vrh, ki ga niso več 
izpustili do konca. V zadnje kolo so šli izenačeni z ekipo 
Mišo tim. Zmaga s 4:2, 5:1 ali 6:0 proti ŠDP Lesce bi jih 
obdržala na vrhu. Srečanje so začeli slabo, saj so izgubili 
vse štiri igre posameznikov in jasno je bilo, da z zmago ne 
bo nič. Naenkrat niso bili več odvisni od sebe. Za njih je bil 
odločilen razplet tekme Mišo tim : Senica. K sreči se je raz-
pletlo v korist Jeseničanov in zgodovinski naslov je zasluže-
no romal na Jesenice. Jeseničani so v trinajstih tekmah 
zabeležili deset zmag, en neodločen rezultat in le dva pora-
za. Za zmagovalno ekipo so igrali: Marko Hočevar, Bogdan 
Finžgar, Jože Klobučar, Matjaž Koranter, Andraž Berlisk in 
Andrija Mijatovič.

Dve stopnički višje

Zmagovalna ekipa prstometašev
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V Športnem parku Podmežakla, na zunanjem malem ogra-
jenem igrišču z umetno travo, je potekal turnir v zorbing 
nogometu. Gre za nov moštveni šport, kjer se igralci skrijejo 
v zorb mehurček in se odbijajo, zabijajo, naletavajo, divjajo 
in se borijo proti ostalim tekmovalcem. V enem športu so 
tako združeni zabava, adrenalin, akrobatika in nogomet. 
Ekipa šteje tri člane, ena tekma pa traja deset minut z vme-
snim dvominutnim odmorom. Turnir je potekal v organiza-
ciji Mladinskega centra Jesenice, namenjen pa je bil starej-
šim od petnajst let.

Turnir v zorbing nogometu

Zorbing nogomet je nov moštveni šport, kjer se igralci 
skrijejo v zorb mehurček. / Foto: MCJ

Janko Rabič

Pri Planinskem društvu Je-
senice so ponosni, da so leta 
1974 s prvim srečanjem na 
Golici dali pomembno spod-
budo za sodelovanje in nave-
zovanje prijateljskih vezi s 
slovenskimi planinci v za-
mejstvu. To traja in se širi že 
desetletja. Letošnje 46. sre-
čanje je bilo v nedeljo, 11. ju-
nija, pri Aljaževem domu v 
Vratih. Gostitelji, člani pla-
ninskih društev Jesenice in 
Dovje-Mojstrana, so za več 

kot tristo udeležencev iz Tr-
sta, Čedada, Gorice, Celovca, 
drugih zamejskih krajev in z 
Gorenjskega pripravili bogat 
program. Ogledali so si Slo-
venski planinski muzej v 
Mojstrani in naravne zname-
nitosti v dolini Vrata. Gorski 
reševalci z Jesenic in iz Moj-
strane so prikazali vajo reše-
vanja v gorah. Na osrednjem 
srečanju pri Aljaževem 
domu so vsi govorniki izrazi-
li veliko lepih besed o sku-
pnem sodelovanju in pove-
zovanju. Letošnjemu vabilu 

so se odzvali tudi predstavni-
ki Porabskega kulturnega in 
turističnega društva iz An-
dlovcev na Madžarskem, ki 
bodo še razširili veliko druži-
no planinskih prijateljev. V 
kulturnem programu so na-
stopili člani Pihalnega orke-
stra Jesenice-Kranjska Gora, 
zvesti udeleženci vseh dose-
danjih srečanj, operna pevka 
Janja Hvala ob spremljavi 
harmonikarja Jerneja Valan-
ta ter domači igralci, ki so 
predstavili nekaj odlomkov 
iz Triglavskih pravljic.  

Širijo in utrjujejo 
planinske vezi

Srečanje z zamejskimi planinci v Vratih / Foto: Vlado Hlede

Janko Rabič

Udeležencem osmega pra-
zničnega pohoda na dan 
dneva državnosti na Golico 
(v organizaciji Občine Jese-
nice in Planinskega društva 
Jesenice) vreme ni bilo na-
klonjeno. Po čudovitih sonč-
nih in vročih dneh v nedeljo 
že v jutranjih urah prve de-
žne kaplje niso obetale nič 
dobrega. Pravih planincev 
(150 jih je bilo) to ni zmoti-
lo. Dobro opremljeni in za-
varovani za slabo vreme 
(tudi z dežnikom) so se pov-
zpeli do koče Planinskega 
društva Jesenice, najbolj po-
gumni in hrabri so tudi v 
dežju in vetru osvojili prilju-
bljen vrh v Karavankah.   
Med pohodniki je bilo veliko 
takšnih, ki se pohoda udele-
žijo vsako leto, med njimi je 
bila skupina petnajstih čla-
nov pohodne skupine Kul-

turno-športnega društva 
Ilinden Jesenice in njihovih 
prijateljev. V koči sta udele-

žence pozdravila in jim če-
stitala ob dnevu državnosti 
predstavnik Občine Jesenice 

Igor Arh in predsednik Pla-
ninskega društva Jesenice 
Vlado Hlede.  

Najbolj vztrajni  
v dežju na Golico
Kljub zelo slabemu vremenu se je pohoda na Golico udeležilo sto petdeset planincev.

Del pohodnikov pri Koči na Golici

Na Ljudski univerzi Jesenice so akcijo Podari uro dopolnili z 
akcijo Podari šolske potrebščine. Ambasadorka akcije je 
Alma Rekić, na Ljudski univerzi pa bodo do septembra zbi-
rali šolske potrebščine (barvice, zvezke, šolske torbe ...) za 
jeseniške osnovnošolce in s tem pomagali staršem, ki na-
mesto o počitnicah razmišljajo o tem, kako bodo otroku 
priskrbeli šolske potrebščine. 

Podari šolske potrebščine

20 - 22. Julij

www.visitkranj.si

PLAVI ORKESTAR
IVAN ZAK KLAPA ŠUFIT

HELP! A BEATLES TRIBUTE

MUZIKAL VESNA

NIPKE, TRKAJ IN CHALLE SALLE

BATISTA CADILLACK

DJOMLA KS

KRANSKA KUHNA

GINO & BAND

NINA DONELI INES ERBUS

KRANJSKI BIG BAND

MAMBO KINGS

OTROŠKI KRANFEST

Kranjska
35. Tradicionalna
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č2017
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Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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ISBN 978-961-203-356-9

-marmelade naslov.qxd  30.
1.2014  13:09  Page 1

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

www.gorenjskiglas.si
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Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala 
Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani 
“Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore 
do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje.

Cena na osebo: 199 evrov (pri udeležbi najmanj 40 oseb)
 
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v 
hotelu turistične kategorije na območju narodnega parka Tara v dvo-
posteljni sobi, turistično takso v hotelu, obvezno vstopno takso za Sr-
bijo, vožnjo z muzejskim vlakom Šarganska osmica, vstopnino v muzej 
Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Raša, lokalno 
vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, vodenje 
izleta, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatne informacije čim prej pokličite na tel. št.  
04/201 42 41. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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V galeriji Foto kluba Jesenice v Mercator centru na Jeseni-
cah se s serijo barvnih fotografij z naslovom Moč rdeče v 
fotografiji predstavlja častni član ter najuspešnejši jeseni-
ški fotograf Franc Črv. Izbral je motive, kjer je v ospredju 
rdeča barva, ki je privlačna, dinamična in zelo opazna. V 
objektiv je ujel rdeče cvetje, rastline, različne predmete, 
oblačila in objekte. To je njegova 43. samostojna razstava. 
Poleg tega je doslej sodeloval na več kot 500 razstavah 
doma in v drugih državah ter prejel več kot 130 priznanj in 
nagrad. Na odprtju je za glasbeno popestritev poskrbela 
Nika Novak z Glasbene šole Jesenice. Razstava bo na ogled 
do 12. julija. 

Moč rdeče v fotografiji

Častni član Foto kluba Jesenice Franc Črv

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so se 7. junija pridruži-
li svetovnemu dnevu teka in 
organizirali različne športne 
aktivnosti, v ospredju pa je 
bil seveda tek. Kot je povedal 
organizator Rok Pekolj, jim 
je žal ponagajalo deževno 
vreme, zato so učenci, učite-

lji in nekateri ostali zaposle-
ni  tekli kar v šolski telovad-
nici.  Skupaj so močno pre-
segli zastavljeni cilj 550 kilo-
metrov, saj so prete-
kli kar 932 kilometrov. Uče-
nec Jaša Kecman Kordež je 
povedal: "Učenci predmetne 
stopnje smo tekli v odmoru 
po prvi uri. Zaradi dobrega 
vzdušja je kar precej učen-

cev preteklo veliko več kro-
gov, kot so jih nameravali. 
Krogi so nam koristili tudi 
pri tekmovanju za najbolj 
športni razred. Sam sem jih 
pretekel 80 in če ne bi zma-
njkalo  časa, bi jih prete-
kel  še  20 za okroglo števil-
ko." 

Največ, kar cel mara-
ton,  torej 42 kilometrov, 
pa  je  pretekel Rajko Steva-
nović, starosta teka in mara-
tonec s Koroške  Bele. Teka 
se je organizirano udeležila 
tudi Tekaška skupina Jese-
nice, je še povedal Rok 
Pekolj.

Pretekli skoraj tisoč 
kilometrov
Kljub dežju je dan teka na Koroški Beli uspel, saj so vsi udeleženci skupaj pretekli kar 932 kilometrov.

... najbolj pogumni pa tudi med lužami ...

Zaradi dežja so učenci tekli v telovadnici ...

Vlomi 
Na Cesti maršala Tita na Jesenicah je bilo z naviranjem vrat 
vlomljeno v stanovanje v višjem nadstropju. Na Cesti mar-
šala Tita je bil prijavljen tudi poskus vloma v pritlično stano-
vanje. Pri nogometnem igrišču na Lipcah je storilec z razbi-
janjem stekla vlomil v kombi in odtujil nahrbtnik z računal-
nikom, denarnico in predmeti.

Kolesar je umrl
Na Jesenicah sta trčila voznik osebnega avtomobila in kole-
sar, ki je zaradi poškodb na kraju umrl. Kolesar je vozil po 
cesti iz Planine pod Golico, na Jesenicah pa je zapeljal na 
nasprotno polovico ceste in trčil v avtomobil, ki je vozil nas-
proti. Zbrana obvestila na kraju kažejo na krivdo kolesarja za 
nesrečo, ki ni uporabljal zaščitne čelade. Na kraju prometne 
nesreče so policisti obravnavali še voznika, ki je pod vplivoma 
alkohola (0,52 mg/l) prevozil prometno signalizacijo, ki je 
udeležence opozarjala na nesrečo, in policijski trak ter brez 
ustavljanja zapeljal v območje ogleda. Voznika policisti obra-
vnavajo v prekrškovnem postopku, nevarno dejanje pa samo 
še enkrat več dokazuje, da voznik pod vplivom alkohola ni 
sposoben varne udeležbe v prometu, ker ne spremlja oziro-
ma ni sposoben spremljati in pravilno ter pravočasno vredno-
titi informacij s ceste in okolja. Posledica so huda ogrožanja, 
mnoge nevarne situacije in tragedije.

Pustil ključe v vozilu 
Občan je poklical jeseniške policiste in sporočil, da je na 
parkirišču opazil avtomobil in v vratih kontaktne ključe. Poli-
cisti so pozabljivega lastnika izsledili in ga opozorili na izva-
janje samozaščitnih ukrepov.

Neobičajen sprehajalec na avtocesti
Policisti so z gorenjske avtoceste pri Mostah odstranili  
laboda, ki se je nevarno zadrževal in gibal po vozišču avto-
ceste. Laboda so namestili v intervencijsko vozilo in ga pre-
peljali na Bled ter ga predali lokalnemu društvu za zaščito 
živali. Žival v dogodku ni bila poškodovana in je že bila spu-
ščena v vodo, je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave 
Kranj.

Iz policijskih beležk
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Urša Peternel

Na Jesenicah se je v začetku 
junija odvijala že enajsta Kul-
turna mavrica Jesenic, med-
kulturna in medgeneracijska 
prireditev, ki na enem mestu 

združi različne narode nek-
danje skupne države, ki soo-
blikujejo življenje na Jeseni-
cah. V dveh dneh so se v 
Športni dvorani Podmežakla 
s plesi, petjem, recitacijami 
in predstavitvijo izdelkov na 

stojnicah ter kulinariko pred-
stavili člani sedmih domačih 
društev in skupin. To so bili 
KUD Triglav Slovenski Javor-
nik - Jesenice, KŠD Boš-
njakov Biser Jesenice, Make-
donsko KD Ilinden Jesenice, 

KPŠHD Vuk Karadžić Rado-
vljica, KŠD Hrušica, Skupina 
Shqiponjat in Humanitarno 
človekoljubno društvo UP Je-
senice. V goste pa so prišli 
tudi zamejski Slovenci in av-
strijski folkloristi. V sklopu 

dogodka so pred sobotnim 
drugim večerom pripravili 
tudi sprevod sodelujočih sku-
pin skozi mesto.
»Kulturna mavrica Jesenic 
prikazuje raznolikost kul-
tur, a hkrati poudarja tisto, 
kar nam je vsem ljudem 
skupnega ne glede na naro-
dnost: to je želja po ohranja-
nju narodnostne identitete, 
želja po sprejetosti in spo-
štovanju,« je o bistvu in na-
menu dogodka povedala Lili 
Tkalec, vodja Mladinskega 
centra Jesenice. 
In kaj so o svojih kulturah 
povedali nekateri od udele-
žencev? Edisa Jusufagić, 
KŠD Bošnjakov Biser: »Za 
Bošnjake je značilno, da 
smo družabni, se radi druži-
mo, v društvu ali doma. 

Hrana je raznolika, bureki, 
pite, baklave in seveda pose-
bej pripravljena bosanska 
kava.« Nebojša Stećuk, KPŠ-
HD Vuk Karadžić Radovlji-
ca: »Srbi smo gostoljubni, 
veseli ljudje, predvsem pa 
smo hedonisti, uživači, ki 
uživamo v dobri jedači, pija-
či in družbi!« Fitore Ferizi, 
skupina Shqiponjat: »Za al-
bansko skupnost je značil-
no, da smo bolj živahni, radi 

se družimo, plešemo, poje-
mo, zabavamo.« Vanče Min-
kov, Makedonsko KD Ilin-
den Jesenice: »Makedonci 
smo nasmejani, razigrani, 
gostoljubni. Nikoli nam ni 
dovolj hrane ..."
Organizatorja prireditve sta 
bila Zavod za šport Jesenice 
– Mladinski center Jesenice 
in ZKD Jesenice ob podpori 
Občine Jesenice in Urada 
RS za mladino.

Mavrica, ki združuje
V Športni dvorani Podmežakla je potekala enajsta Kulturna mavrica Jesenic. 

Na kulturni mavrici se s plesi, petjem, recitacijami in kulinariko predstavijo društva in 
skupine. / Foto: Gorazd Kavčič

Zorica in Simona iz makedonskega društva z recitacijo 
makedonske pesmi

V sprevodu po mestu so sodelovale tudi gostujoče 
folklorne skupine. / Foto: arhiv MCJ

Edisa Jusufagić Nebojša StećukFitore Ferizi Vanče Minkov

Župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger je 
Mladinskemu centru Jesenice za organizacijo  
in izvedbo Kulturne mavrice Jesenic podelil 
plaketo župana.

Andraž Sodja

Na vadišču Kinološkega 
društva Fido Hrušica se je v 
nedeljo, 28. maja, odvijala 
že 18. tradicionalna državna 
razstava psov vseh pasem 
CAC Hrušica 2017, tudi le-
tos s pestro mednarodno 
udeležbo številnih različnih 
pasem. Na razstavo je bilo 
prijavljenih 311 psov 113 raz-
ličnih pasem iz trinajstih 
držav. Naslov najlepšega psa 
na razstavi je šel na Nizo-
zemsko, in sicer malemu 
opičjemu pinču po imenu 
Pepe le Pew, drugo mesto je 
zasedel dolgodlaki škotski 
ovčar Collieseasons a Kind 
of Magic iz Italije in tretje 
ameriški koker španjel Giu-
bilia Deigini, ravno tako iz 
Italije. Organizator tekmo-
vanja je bilo Športno kinolo-
ško društvo Fido Hrušica.

Najlepši je bil Pepe le Pew
Na Hrušici je potekala državna razstava psov s pestro mednarodno udeležbo.

OBVESTILO O IZVEDBI AKCIJE NAJLEPŠE CVETLIČNE 
ZASADITVE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2017

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo Najlep-
še cvetlične zasaditve v občini Jesenice.
 
Občani Jesenic ste vabljeni, da se pridružite akciji, in sicer tako, 
da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove. Strokovna komi-
sija bo ocenila prispele predloge v naslednjih kategorijah:
 
najlepši hišni balkon, 
najlepši balkon v večstanovanjski stavbi, 
najlepši cvetlični vrt in
najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih 
objektov, izložbe ipd.).

Občani lahko svoje predloge sporočite krajevni skupnosti, v ka-
teri živite, ali po elektronski pošti: metka.zalokar@jesenice.si. 
Predlogu priložite tudi fotografijo vaše cvetlične zasaditve. Pri-
jave se bodo zbirale do 4. 8. 2017.

Člani občinske komisije si bomo vse predlagane cvetlične zasa-
ditve ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upošte-
vala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklaje-
nost z objektom ter celotni vtis.

Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na 
zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2017 in ob tem podarila 
praktične nagrade.

Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov 
prispevate k še lepši podobi Jesenic.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i



14

Zanimivosti

Jeseniške novice, petek, 30. junija 2017

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 17. julija 2017, na Go renj ski glas,  
Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Geslo je DOM PRISTAVA NARAVA IN ZABAVA. Sponzor 
križanke je Dom Pristava v Javorniškem Rovtu, najemnika 
Dragica in Jože Repe, GSM 031 322 856, ki podarjata pet 
nagrad, kosilo za eno osebo, postreženo v Planinskem 
domu na Pristavi. Nagrajenci so: Anja Mazi, Šenčur; Franc 
Potočnik, Nemilje; Klemen Razingar, Javorniški Rovt; Jožica 
Repinc, Bled in Juro Iveljić, Jesenice. Čestitamo, za nagrade 
se oglasite v Domu Pristava.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Mladi zeleni stročji fižol je 
izredno primeren za solate, 
juhe, omake ali kot priloga. 
Priprava jedi je enostavna. 
Izvrsten je za kombinacije z 
drugo zelenjavo, predvsem s 
paradižnikom. Kot zdravilo 
pomaga pri težavah z jetri. 
Stročji fižol lahko preprosto 
shranimo za zimo z vlaganjem 
v kozarce in zamrzovanjem.

Stročji fižol, okisan  
in vložen v kozarce
Potrebujemo: 1,5 kg stročjega 
fižola, 2 litra vode, 2 žlički soli, 2 
dl kisa za vlaganje (9-odstotne-
ga) in približno 5 običajnih 
kozarcev za vlaganje s pokrovčki.
Priprava: Prazne kozarce in 
poleg njih pokrovčke posta-
vimo v pečico na 110 stopinj 
C, da se pasterizirajo in 
pogrejejo, medtem pripravi-
mo ostalo.
Stročji fižol na koncih obreže-
mo, odstranimo niti in opere-

mo. Damo ga kuhati v dva litra 
vode z dodatkom dveh žličk 
soli. Ko voda zavre, ga kuhamo 
na pol trdo, največ 10 minut. 
Odstavimo ga z ognja, dolije-
mo 2 dl kisa za vlaganje in 
pustimo stati 3 minute. Še vroč 
fižol in tekočino nalijemo v 
kozarce, jih takoj zapremo in 
ohlajamo pod odejo.
Pozimi nam tako vložen 
fižol prihrani veliko časa. 
Postrežemo ga kot solato. 
Fižol odcedimo, zabelimo z 
oljem, dodamo sesekljan 
česen, čebulo ali šalotko pa 
še sesekljan peteršilj ali dro-
bnjak in poper. Zame najbo-
ljša zimska solata je kombi-
nacija stročjega ali zrnatega 
fižola in vloženega posuše-
nega paradižnika v olju ali 
pa z artičokami.

Stročji fižol, zamrznjen 
Očiščen stročji fižol blanšira-
mo 3 minute v vreli vodi, nato 
splaknemo pod mrzlo vodo, 
odcedimo in damo na prtič. 

Ohlajenega damo v vrečke ali 
posodice in zamrznemo. 
Hranimo ga 6–8 mesecev. 
Pred uporabo tak fižol še pre-
vremo in porabimo za razne 
jedi. Za solato dodamo solat-
ne dodatke (česen, čebulo, 
peteršilj, paradižnik in 
poper). Kot glavno jed ali pri-
logo ga pripravimo s polivka-
mi. Naši predniki so ga prip-
ravili s špehovo polivko. 
Segreli so ocvirke, dodali 
malo kisa, prevreli in polili po 
toplem stročjem fižolu. Jed so 
postregli v lončeni, lubenski 

skledi, zraven pa jedli kruh. 
Žal so jed lahko pripravili le v 
času dozoritve fižola.  
Danes večkrat, skozi vse 
leto, lahko pripravimo topel 
in polit stročji fižol s kislo 
smetano. V kozici segreje-
mo malo masla in sesekljan 
peteršilj. Pridenemo malo 
moke (ali pa tudi ne) in 
nekaj žlic kisle smetane. 
Pustimo, da vse zavre in vli-
jemo na fižol. 
Ponudimo kot samostojno 
jed ali pa priložimo še krom-
pirjevo jed ali polento.

Stročji fižol za zimo
V domačem vrtu v Vrbi najbolj uspeva nizek stročji fižol sorte berggold. Posadimo ga v začetku maja, 
ko ni več nevarnosti pozeb, pobiramo pa večkrat do konca junija. Med fižol posadimo šetraj, ki fižol 
zaščiti pred ušmi. Posadimo ga tudi drugič sredi julija, pobiramo pa konec septembra.
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SLOVARČEK: GERMAN TITOV: nekdanji sovjetski astronavt,   NAIR: indijska režiserka,     ARONAL: letovišče na Malorci,     ANKE: ime nemške tenis. Huber,
KIANTI: it. rdeče vino,     EMITOR: elektroda v tranzistorju,     RIBARIČ: naš seizmolog (Marijan),     DNIKA: plitvejša vdolbina v zemljišču

Sponzor križanke je Gostilna BIG&STRONG, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 13, na Slovenskem Javorniku (nekdaj Gostil-
na pr Čbular). Postrežejo vam z odličnimi jedmi z žara. Hrano lahko naročite tudi po telefonu 051 859 802 in vam jo 
po 1. 7. 2017 pripeljejo tudi na dom. Za naše reševalce so pripravili pet nagrad, naročilo jedi v vrednosti po 10 evrov, 
postreženo v prostorih Gostilne BIG&STRONG na Slovenskem Javorniku.

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=C, 2=A, 3=D, 4=I, 5=L, 6=E, 7=O, 8=P, 9=N), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je POSTREŽBA.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 30. junija
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 16. ure

Poletje na Stari Savi 2017: ORATORIJ

MEJNI PLATO KARAVANKE, ob 16. uri
Slavnostna prireditev v počastitev dneva državnosti in 26. spominske-
ga srečanja umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavan-
ke na Hrušici 

SPOMINSKI PARK NA PLAVŽU, ob 18. uri
Prireditev v počastitev krajevnega praznika 

Sobota, 1. julija
ZDRAVSTVENI DOM, ob 8. uri

Pohod v Planino pod Golico

PROSTORI MMJ, KURILNIŠKA ULICA 10, od 14. do 18. ure
Dan odprtih vrat največje železniške makete v Sloveniji in ogled vo-
ženj vlakcev

BALINIŠČE BAZA JESENICE
Pokal Slovenije balinarji (ozvočenje, himna, zastava)

Ponedeljek, 3. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 10. ure do 11.30

Začetek 10-dnevnega plavalnega tečaja, ZŠJ

KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure
Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodo, ZŠJ

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 17. do 18. ure
Začetek tečaja rolanja (3. 7.–7. 7. 2017) prvi teden, ZŠJ

Torek, 4. julija
KOPALIŠČE UKOVA, ob 16. uri

Poletno ustvarjanje z MCJ

KOPALIŠČE UKOVA, ob 17. uri
Akromantix Akro joga v vodi z MCJ

KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure 
Rekreativno igranje vaterpola, 1 €/obisk, ZŠJ

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi 2017: Torkova kinoteka – Mali princ, animirani 
film 2015, sinhronizirano

Sreda, 5. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure do 11.30 

Igranje nogometa za mlade na igrišču z umetno travo Podmežakla, 
ZŠJ

Četrtek, 6. julija
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 9. uri

Usposabljanje »Animator od A do Ž«, za mlade nad 15 let, obvezne 
prijave do 4. 7. 2017 po e-pošti: infos@sanjas-visuals.si

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Titova 41, od 16. do 
18. ure

Športno zabavno popoldne: plezalna steza, napihljiva ladja, XXL lego 
kocke, tekmovanje v metanju trojk, podiranje korcev in druge igre na 
prostem

Petek, 7. julija 
KOPALIŠČE UKOVA, od 17.30 do 20. ure

Košarkarski turnir trojk 3x3 na kopališči, ZŠJ

Nedelja, 9. julija 
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18.30

Poletni joga flow

Ponedeljek, 10. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure

Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodo, ZŠJ

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 17. do 18. ure
Začetek tečaja rolanja (10. 7.–14. 7. 2017) drugi teden, ZŠJ

Torek, 11. julija 
KOPALIŠČE UKOVA, ob 16. uri

Photobooth aka. – škljocn se: foto stojnica s komičnimi pripomočki z 
MCJ

Prireditve od 30. junija  
do 27. julija 

KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure
Rekreativno igranje vaterpola, 1 €/obisk, ZŠJ

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi 2017: torkova kinoteka – The Beatles: osem dni 
na teden, dokumentirani film (2016)

Sreda, 12. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure do 11.30

Igranje nogometa za mlade na igrišču z umetno travo Podmežakla, 
ZŠJ

Četrtek, 13. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 12. ure

Turnir v nogometu za mlade, ZŠJ

Nedelja, 16. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 12. uri 

Dan metalurga, ZŠJ

Ponedeljek, 17. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure

Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodi, ZŠJ

Torek, 18. julija 
KOPALIŠČE UKOVA, ob 16. uri

Poletno ustvarjanje, športne in družabne igre z MCJ

KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure
Rekreativno igranje vaterpola, 1 €/obisk, ZŠJ

BANKETNA DVORA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi 2017: torkova kinoteka – Kavarniška gospoda, 
komična romantična drama (2016)

Sreda, 19. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure do 11.30

Igranje nogometa za mlade na igrišču z umetno travo Podmežakla, ZŠJ

Četrtek, 20. julija
KOPALIŠČE UKOVA, ob 14. uri

Tekmovanje v plavanju – najhitrejši plavalec na 21 in 42 metrov, ZŠJ

Ponedeljek, 24. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure

Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodo, ZŠJ

Torek, 25. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure

Rekreativno igranje vaterpola, 1 €/obisk, ZŠJ

BANKETNA DVORA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 20. uri
Poletje na Stari Savi 2017: torkova kinoteka – Nekateri so za vroče, 
romantična komedija (1959)

Sreda, 26. julija 
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure do 11.30 

Igranje nogometa za mlade na igrišču z umetno travo Podmežakla, ZŠJ

AVLA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA, ob 19. uri
Odprtje razstave Aleksandra Čufarja, MF FZS, MPSA, EFIAP Diamant 
1, z naslovom: VEČ KOT DOBRE

Četrtek, 27. julija 
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 12. ure

Turnir v nogometu za mlade, ZŠJ

Sobota, 29. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 8. ure

Poletna noč na Kopališču Ukova z nočnim plavalnim maratonom

Nedelja, 30. julija
BALINIŠČE PODMEŽAKLA

Tradicionalni balinarski turnir za pokal mesta Jesenic

Prireditve za mlade od 15 do 29 let

MLADINSKI CENTER JESENICE 
3. in 5. julija, 10. in 12. julija, od 10. do 14. ure – igranje namiznih 
športnih iger

 

KOPALIŠČE UKOVA
4. in 11. julija, od 13. do 15. ure – info točka MCJ: aktualne informacije 
za mlade in razvedrili kotiček 

Prireditve za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE
3. in 5. julija, 10. in 12. julija, od 10. do 14. ure, za starost nad 12 let – 
igranje namiznih športnih iger

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Titova 41 
3., 4. in 5. julija, 10., 11. in 12. julija, 17., 18. in 19. julija, od 10. do 12. 
ure – vodene počitniške dejavnosti za osnovnošolce nad 8 let: ustvar-
jalnice, igre na prostem, družabne igre

17.–21. 7. 2017 ob 8. uri Turistična kmetija Vrvač, Javorniški Rovt, Gor-
skokolesarski tabor + dnevne delavnice projekta Natura

Razstave

Do nadaljnjega, Železarski muzej na Stari Savi, Jesenice – Mesto že-
lezarjev, muzejska razstava 

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!, 
medinstitucionalna razstava

Do 31. 7. 2017, od torka do petka, od 10. do 12. ure in od 16. do 18. 
ure, Galerija Kosova graščina, Lučka Šparovec: RISBA – BARVA – 
PROSTOR, likovna razstava

Člani Športno kulturnega društva Obranca v okviru svojih 
različnih dejavnosti znajo razveseliti tudi otroke. Tako so na 
pobudo Primoža Dornika začeli z organizacijo otroške olim-
pijade, namenjene otrokom v starosti od treh do desetih let. 
Letos so jo izvedli v soboto, 17. junija, tudi tokrat z velikim 
številom otrok. Primož Dornik je bil skupaj z ostalimi člani 
društva vesel, da je olimpijada spet uspela. "Pred leti sem 
opazoval otroke na našem igrišču in sem se domislil, da bi 
lahko poleg brcanja žoge počeli še kaj drugega. Na povabi-
lo, da bi pripravili otroško olimpijado z različnimi igrami, je 
bil odziv dober in letošnja je že peta po vrsti. Spet smo otro-
kom pripravili pester program iger od zbijanja kegljev, meta 
na koš in drugih iger z žogo, skok v daljino, tek in podobno. 
Za zaključek pa pripravimo igro, da skrijemo neki predmet, 
mi mu pravimo »šparovček«, in kdor ga najde, prejme glav-
no nagrado." Starši otrok podpirajo takšno zavzetost članov 
društva, za pomoč pa so hvaležni tudi donatorjem.

Otroška olimpijada na Poljanah
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Tudi letos bo v banketni dvo-
rani Kolperna potekala Tor-
kova kinoteka. Od 4. julija do 
29. avgusta bo na ogled osem 
filmov, ki so jih med predlogi 
z anketo pomagali izbrati gle-
dalci. "Zopet smo upoštevali 
želje obiskovalcev in v pro-
gram uvrstili osem filmov, ki 
so prejeli največ glasov," je 
povedala koordinatorka iz 
Gornjesavskega muzeja Jese-
nice Nina Hribar. Na ogled 
bodo tako animirana domiš-
ljijska pustolovščina Mali 
princ (4. julija), dokumentar-
ni film The Beatles: Osem 
dni na teden (11. julija), komi-
čna romantična drama Kavar-
niška gospoda (18. julija), 
romantična komedija Neka-
teri so za vroče (25. julija), 

drama Upornik brez razloga 
(1. avgusta), melodrama Zaj-
trk pri Tiffanyju (8. avgusta), 
biografsko-dokumentarni 
glasbeni film Janis Joplin: 
Otožno dekle (22. avgusta) in 
za piko na i domača komedija 
Pr' Hostar (29. avgusta). 
Gledalcem pa podarjajo še 
deveti film, ki je prejel največ 
glasov in bo predvajan na 
FeSTEELvalu v okviru DRI-
VE-IN kina, tokrat 10. sep-
tembra. To bo romantična 
drama iz leta 1942 Casablan-
ca, po mnenju mnogih naj-
lepši romantični film vseh 
časov.
Torkovo kinoteko, ki je kot 
vsako leto del Poletja na Sta-
ri Savi, koordinira Gornje-
savski muzej Jesenice, pod-
pira Občina Jesenice, filmi 
pa so na ogled brezplačno.

Filmi za torkove večere

V torek, 4. julija, se začenja letošnja Torkova 
kinoteka. Osem poletnih torkov bo na ogled 
osem filmov, vstopnine ne bo.

Urša Peternel

Aktivne počitnice
Zavod za šport Jesenice med 
počitnicami pripravlja aktiv-
ne počitnice za mlade, ki 
bodo potekale v dveh pet-
dnevnih terminih, in sicer 
med 3. in 7. julijem in med 
21. in 25. avgustom, vsak 
dan med 8. in 15. uro. Prip-
ravili so pester program, ki 
vključuje športne aktivnosti 
v Športnem parku Podme-
žakla, kopanje v bazenu 
Ukova, planinski izlet, obisk 
muzeja in gasilcev, kolesar-
ski izlet ... Poletni počitniški 
program bo potekal tudi na 
kopališču Ukova, od skokov 
v vodo, rekreativnega igran-
ja vaterpola, tekmovanja v 
plavanju ... Tretjega julija se 
na kopališču začenja tudi 
tečaj plavanja za otroke. Ob 
sredah zvečer pa bodo na 
kopališču potekali tečaji ple-
sa z Mojco Svetina.

Počitnice na kmetiji
Zanimive počitnice priprav-
ljajo tudi na kmetiji Smolej - 
Uric v Planini pod Golico. 
Kot je povedal gospodar Miha 
Smolej, so pripravili devet 
enotedenskih terminov z 
naslovom Spoznavanje kme-
čkega življenja. Počitnice so 
namenjene otrokom od pete-
ga do petnajstega leta staros-
ti, udeleženci pa bodo jahali, 
se vozili s kočijo, pekli piško-
te, šli na izlet v naravo, se 
igrali družabne igre ... Naj-
bolj pridni lahko na kmetiji 
tudi prespijo. "Bo veselo, 
otroci bodo doživeli veliko 
novega in predvsem zabavne-
ga," obljublja Miha Smolej.

Počitniške delavnice v 
knjižnici
Poletne počitniške delavnice 
pripravljajo tudi v Občinski 
knjižnici Jesenice, namenje-
ne so otrokom, starejšim od 
šest let, in so za udeležence 
brezplačne. Otroci bodo 
tako v prihodnjih tednih na 
delavnicah izdelovali okras-
ne predmete, oblikovali iz 
modelirnih mas, izdelovali 
nakit, risali s pikicami, ena 
od delavnic nosi naslov Mor-
ski svet, ena Reciklaža ... 
Osem počitniških delavnic 
bo potekalo tudi v knjižnici 
na Hrušici, je povedala Ciri-
la Leban iz Občinske knjiž-
nice Jesenice.

Jezikovni tečaji
Za vse osnovnošolce, ki bi 
se radi poleti naučili kaj 
koristnega, na Ljudski uni-
verzi Jesenice pripravljajo 
poletno šolo, otroci se bodo 
lahko brezplačno učili nem-
ščino in angleščino.

Zabavno v društvu Žarek
Zabavno bo med počitnicami 
tudi v dnevnem centru druš-
tva Žarek Naj mladih ne 
vzgaja ulica Jesenice v klet-
nih prostorih Zdravstvenega 
doma Jesenice. Njihova vrata 
bodo med počitnicami odpr-
ta vsak dan med 9. in 14. uro. 
"Med počitnicami se bomo 
igrali družabne igre, se igrali 
na prostem, plesali, tekmova-
li, se družili, merili v namiz-
nem tenisu in ročnem nogo-
metu, kuhali in pekli, izdelo-
vali zanimive reči, risali na 
majčke, na steklo, izdelali 
indijanske perjanice, nakit in 

še in še. Pridi tudi ti, več nas 
bo, bolj bo zabavno," vabi 
Tjaša Bertoncelj.

Mladinski center Jesenice 
in mladi vabijo 
V Mladinskem centru Jese-
nice bodo skupaj z mladimi 
ponudili več priložnosti za 
razgibano, zabavno in 
ustvarjalno počitniško dru-
ženje v Soseski Center II, na 
kopališču Ukova, nekaj pa 
tudi v hladu stavbe na Kej-
žarjevi 22. Ob torkih bodo 
popestrili dogajanja na 
kopališču Ukova, mlade 
bodo informirali o poletnih 
taborih, na voljo bo razved-
rilni kotiček s 3D-miselnimi 
in z družabnimi igrami. 
Nekajkrat bo potekala akro 
joga v vodi, mladi bodo ime-
li možnost fotografiranja z 
zabavnimi, komičnimi rek-
viziti 'Photobooth'. Na Kej-
žarjevi 22 bodo mladi nad 
dvanajst let ob ponedeljkih 
in sredah dopoldne lahko 
igrali namizni nogomet, 
namizni tenis, pikado, prs-
tomet, badminton in druge 
družabne igre. V Soseski 
Center II pa pripravljajo 
aktivnosti pod skupnim 
imenom Fletno poletno, ki 
so namenjene osnovnošol-
cem v starosti nad osem let, 
in sicer ob ponedeljkih, tor-
kih in sredah od 26. junija 
do 19. julija ter od 14. do 30. 
avgusta, med 10. in 12. uro. 
Poleg ustvarjalnih delavnic 
in namiznih družabnih iger 
bodo otroci razmigali tudi 
možgančke z reševanjem 
križank, labirintov ipd., se 
igrali na prostem z različni-
mi športnimi rekviziti in 

obudili stare že pozabljene 
otroške igre. Dva sredina 
popoldneva, 6. julija in 24. 
avgusta, pa bodo v Soseski 

Center II organizirali še tre-
tji in četrti letošnji dogodek 
Športno zabavno popoldne s 
plezalno steno, napihljivo 

ladjo, XXL Lego kockami, 
različnimi spretnostnimi 
igrami, obiskom Čarodeja 
Tonija …

Na kmetijo, bazen, v knjižnico ...
Med poletnimi počitnicami se na Jesenicah marsikaj dogaja, možnosti za preganjanje počitniškega dolgčasa je res veliko.

Malce drugačne počitnice pripravlja Miha Smolej na kmetiji Smolej - Uric v Planini pod 
Golico. Otroci na zanimiv način spoznavajo kmečko življenje.

Na kopališču Ukova se bo vse poletje dogajalo veliko zanimivega.

Jeseniško kopališče Ukova je 
odprto od 22. junija, ko so gos-
tili učence petih in šestih razre-
dov jeseniških osnovnih šol, ki 
so se pomerili v raznih igrah v 
in ob vodi. Bazen je zdaj odprt 
vsak dan med 10. in 19. uro, 
celodnevna vstopnica za odra-
sle stane štiri evre, za otroke in 
mladino do devetnajst let 2,50 
evra, dopoldanska ali popol-
danska vstopnica pa tri evre za 
odrasle in dva evra za mladino. 
Vsak delovni dan med 9.30 in 
11. uro omogočajo jutranje 
rekreacijsko plavanje, ob pone-
deljkih, sredah in petkih med 
19.30 in 21. uro pa tudi večerno 

rekreacijsko plavanje. Vstopni-
ca stane samo en evro.
Voda v bazenu ima 26 stopinj, v 
malem otroškem bazenu 27 
stopinj Celzija, v Zavodu za 
šport Jesenice pa v sodelovan-
ju z Mladinskim centrom Jese-
nice in drugimi društvi prek 
poletja pripravljajo pester pro-
gram aktivnosti v in ob bazenu. 
Jeseniški bazen je tudi edini v 
državi, ki ima delujoč desetme-
trski stolp. Kot zanimivost ome-
nimo, da otroci na kopališču 
lahko praznujejo tudi rojstni 
dan, saj jim sodelavci Zavoda 
za šport Jesenice organizirajo 
odlično rojstnodnevno zabavo.

Po osvežitev v bazen Ukova
Jeseniško kopališče Ukova je odprto vsak dan med 10. in 19. uro.

Zavod za šport Jesenice nudi pester program aktivnosti 
na kopališču Ukova: plavalni tečaji, šola skokov v vodo, 
vaterpolo, vodna tekmovanja, ustvarjalne delavnice, 
plesni tečaji, šah in še več na http://zsport-jesenice.si.
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