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Trenirajo  
z Brigito 
Bukovec
V Nogometnem klubu 
Jesenice so delo zastavili 
na novih temeljih, saj 
želijo načrtno in strokovno 
delati z mladimi. 
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Planica pod 
Golico
V Planini pod Golico so 
pripravili prvo tekmovanje 
v smučarskih poletih na 
letalnici Kajže, izkupiček 
zabavne prireditve pa 
namenili nakupu 
defibrilatorja.

stran 16

Pohod na Golico
Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom 
Jesenice v počastitev državnega praznika dneva  
državnosti vabi na 7. planinski pohod na Golico, ki bo  
v soboto, 25. junija 2016.

Pohodnike obveščamo o organiziranem prevozu na Planino 
pod Golico: avtobus bo s Koroške Bele (trgovina) odpeljal ob 
8. uri, s Hrušice (pri Kopitarju) ob 8.10, izpred Zdravstvenega 
doma ob 8.25.
Start pohodnikov bo med 8. in 10. uro zjutraj izpred planinske 
postojanke pri Fencu v Planini pod Golico.
Ob 11. uri bodo pri Koči na Golici vse prisotne pozdravili: pred-
stavnik Občine Jesenice, predsednik PD Jesenice in drugi.

V koči na Golici bo poskrbljeno za toplo malico.
Pohod bo v vsakem vremenu.
Pohodniki naj imajo ustrezno planinsko opremo.
Odhod avtobusa nazaj v dolino bo izpred gostilne Pr' Čop ob 
14. uri.

Sponzor pohoda na Golico je Simobil.

Vabimo vse ljubitelje planin, da se nam pridružite v čim  
večjem številu.

OBČINSKE NOVICE

Zvezde za novo fasado 
gledališča
Gledališče Toneta Čufarja je 
za obnovo svoje fasade pri
pravilo zvezdniški večer Fa
sadni »TONI« v dvorani 
Podmežakla, na katerem so 
zbirali sredstva za obnovo 
fasade gledališča.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Oživela zgornja postaja 
sedežnice
Zgornjo postajo sedežnice 
Španov vrh je najel zasebnik 
in uredil bar z najlepšim raz
gledom.

stran 5

ZANIMIVOSTI

"No, pa ga imam!"
Jože Režek s Koroške Bele je 
prebolel raka debelega čre
vesja in da bi s svojo izkuš
njo pomagal še komu, po
stal ambasador programa 
Svit.

stran 9

ZANIMIVOSTI

Pikantno začinjena 
premiera seniork
367. premiera v Gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah 
je postregla s posebno po
slastico.

stran 13

Družba Acroni je po izboru območne zbornice GZS za Go
renjsko najbolj inovativno podjetje v regiji. Zlati priznanji 
sta prejeli inovacija za uporabniku prijazno dostopanje do 
tehnoloških podatkov in inovacija brezkislinskega čiščenja 
toplo in hladno valjanih pločevin, ki se poteguje tudi za ino
vacijsko nagrado na nacionalni ravni.

Acroni najbolj inovativno gorenjsko podjetje

Andraž Sodja

Okoli 200 metrov dolga 
skupina folklornikov se je 
minulo soboto vila po jese-
niških ulicah ob zaključni 
paradi folklornih skupin ju-
bilejne, 10. Kulturne mavri-
ce Jesenic. Parada je bila 
zgolj eden od zaključnih de-
lov dogajanja, ki se je začelo 
že v četrtek z mavrico pev-
skih talentov v sodelovanju s 
studiem Osminka, kjer se je 
pevskega tekmovanja udele-
žilo kar 31 tekmovalcev iz 
vse Slovenije. Zmagovalka 
je postala Nina Oberman 
Pahor. Osrednji del dogaja-
nja je bila tradicionalna, 10. 
kulturna mavrica Jesenic v 
dvorani Podmežakla, kjer se 
je predstavilo pet domačih 
folklornih skupin: KUD Tri-
glav Slovenski Javornik - Je-
senice, KŠD Bošnjakov Bi-
ser Jesenice, Makedonsko 
KD Ilinden Jesenice, KŠD 
Hrušica in KPHŠD Vuk Ka-
radžić Radovljica s svojimi 
odrskimi postavitvami in 
kulturnim programom s pe-
tjem in deklamacijami ljud-
skih pesmi, letos pa se jim 
je pridružila še albanska 
skupina mladih, ki so se po-
imenovali Shqiponjat (Orli). 
Folklorna društva pa so v 
spremljevalnem programu 
na stojnicah pripravila tudi 
tradicionalno bogato kulina-
rično ponudbo nacionalnih 
specialitet. 

Zaključek dogajanja je bil že 
drugič zapored v soboto, in 
sicer z drugo parado folklor-
nih skupin, kjer pa so se do-
mačim skupinam pridružili 
še njihovi gostje iz Slovenije 
in tujine: folklorna skupina 
Iskraemeco Kranj, Hrvaško 
kulturno umetniško društvo 
Komušina iz Škofje Loke, 
Makedonska folklorna sku-
pina Kalina iz Ljubljane in 
Srbsko kulturno umetniško 
društvo Opanak iz Salzbur-
ga. Kolona folklornikov po 
jeseniških ulicah je bila dol-
ga kar okoli 200 metrov, 
med parado pa so na Trgu 

Toneta Čufarja poskrbeli 
tudi za krajši folklorni pro-
gram. Dogajanje se je kon-
čalo z zabavnim večerom, 
na katerem sta za zabavo 
skrbela Anka Čop in Hajni 
Blagne.
Vodja Mladinskega centra 
Jesenice in gonilna sila fe-
stivala Lili Tkalec je pove-
dala: »Ko smo leta 2007 
začeli, si nihče ni predstav-
ljal, da bo prireditev dožive-
la 10. rojstni dan. Zelo smo 
veseli, da so z rastjo prire-
ditve rasla tudi društva, s 
katerimi smo vseskozi izvr-
stno sodelovali. Z rastjo 

programa smo dogajanje 
razširili, lani se nam je pri-
družila pri organizaciji tudi 
zveza kulturnih društev, 
društva povabijo v goste po-
bratena društva in s tem 
program še dodatno oboga-
timo, parada društev pa je 
najbolj neposredno povabi-
lo na naše dogajanje v špor-
tni dvorani Podmežakla.« 
Direktor zavoda za šport 
Jesenice Zoran Kramar pa 
je dodal: »Glavna zasluga 
tega festivala je zagotovo 
to, da se navadimo spošto-
vati različnost med sosedi 
na Jesenicah.«

Jubilejna mavrica
Dogajanje Kulturne mavrice Jesenic ob 10. jubileju je bilo posebej pestro, saj se je odvijalo kar tri dni. 

Okoli dvesto metrov dolga skupina folklornikov se je minulo soboto vila po jeseniških 
ulicah ob zaključni paradi folklornih skupin jubilejne, 10. Kulturne mavrice Jesenic. 
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Z vami že 20 let

Urša Peternel

Svet za varstvo 
uporabnikov javnih 
dobrin
Na seji so potrdili odlok o 
ustanovitvi Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin 
občine Jesenice. Svet je 
organ za varstvo pravic upo-
rabnikov javnih dobrin v 
razmerju do izvajalcev deja-
vnosti gospodarskih javnih 
služb na območju občine 
Jesenice. Sestavljajo ga 
predsedniki krajevnih skup-
nosti na območju občine 
Jesenice.

Komunala
Potrdili so tudi spremembe 
odloka o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavin-
ske odpadne vode v občini 
Jesenice. S tem so veljavni 

odlok uskladili z novo držav-
no uredbo. "Bistvene spre-
membe, ki jih uvaja nova 
uredba in se z njimi usklaju-
je odlok, so v drugačni in 
natančnejši opredelitvi 
nalog, ki se izvajajo v okviru 
javne službe, ter v novih kri-
terijih in rokih pri opremlja-
nju aglomeracij z javno 
kanalizacijo, malimi čistilni-
mi napravami ali greznica-
mi ter njihovimi izjemami," 
so pojasnili v občinski upra-
vi. Poleg tega so v odlok vne-

sli še nekaj sprememb, med 
drugim glede pridobitev 
soglasja izvajalca o priključi-
tvi na javno kanalizacijo.

Pogoji za direktorje
Potem ko so lani spremenili 
pogoje, ki jih za mesto dire-
ktorja morajo izpolnjevati 
kandidati za direktorja Gle-
dališča Toneta Čufarja Jese-
nice, so v občinski upravi 
pripravili predloge spre-
memb tudi za druge tri jav-
ne zavode, s čimer želijo 
poenotiti posebne pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati kan-
didati za direktorje javnih 
zavodov. Gre za Občinsko 
knjižnico Jesenice, Gornje-
savski muzej Jesenice in 
Zavod za šport Jesenice. Kot 
so pojasnili v občinski upra-
vi, s spremembami želijo 
razširiti krog ustrezno uspo-
sobljenih kandidatov za 

mesto direktorja. V razpravi 
so občinski svetniki podali 
nekaj predlogov in pripomb, 
ki jih bodo do druge obrav-
nave na občinskem svetu 
strokovne službe proučile. 

Komunalna infrastruktura 
Hrenovica
Na seji so občinski svetniki 
tudi potrdili načrta pridobi-
vanja nepremičnega premo-
ženja v last Občine Jesenice 
za leto 2016. S tem je Občina 
Jesenice v last prevzela javno 

komunalno opremo na 
območju Hrenovice, in sicer 
dovozno cesto z meteorno 
kanalizacijo in javno razsvet-
ljavo, nadhod čez cesto in 
železniško progo ter pešpot 
med obema nadhodoma. V 
skladu z leta 2006 podpisa-
no urbanistično pogodbo se 
je namreč investitor zavezal, 
da bo namesto plačila komu-
nalnega prispevka uredil 
komunalno infrastrukturo 
na območju Hrenovice in jo 
po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja prenesel v last 
Občine Jesenice. Vrednost 
prenešene infrastrukture 
znaša 733 tisoč evrov.

Volitve in imenovanja
Na seji so podali pozitivno 
mnenje k imenovanju Anite 
Bregar za direktorico Centra 
za socialno delo Jesenice za 
naslednje petletno obdobje. 
Bregarjeva je bila tudi edina 
prijavljena kandidatka na 
razpis za direktorja. Potrdili 
so prenehanje mandata čla-

na občinskega sveta in odbo-
ra za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe Elvisa 
Vukalića, ki je v začetku 
maja podal odstopno izjavo. 
Prav tako so potrdili prene-
hanje mandata članu odbora 
za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe Žigi 
Jerebu, ki je odstopil, name-
sto njega pa so v odbor ime-
novali Janeza Poljšaka. 

Poročila
Na seji so se občinski svetni-
ki seznanili tudi s poročilom 
o realizaciji akcijskega pro-
grama varstva okolja, o delu 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske za leto 2015 s 
finančnim poročilom, o izva-
janju koncesionirane dejav-
nosti javnega mestnega pro-
meta in šolskih prevozov na 
območju občine Jesenice v 
letu 2015 ter s poročilom o 
poslovanju in izvajanju gos-
podarske javne službe oskr-
be s toploto na območju 
občine Jesenice za leto 2015.

S seje občinskega sveta
Na trinajsti redni seji so se 19. maja sestali jeseniški občinski svetniki.

Investitor Anepremičnine je v skladu z urbanistično 
pogodbo v last Občine Jesenice prenesel javno komunalno 
infrastrukturo na območju Hrenovice. / Foto: Tina Dokl

Občinski svetniki so s sklepom podprli peticijo 
za vpis neodtujljive pravice do vode v slovensko 
ustavo. S tem so se pridružili prizadevanjem 
županov sedmih zgornjegorenjskih občin in 
državnega svetnika Steva Ščavničarja, ki so to 
peticijo že podpisali in jo kot pobudo prenesli 
na državno raven.

Urša Peternel

Župan Tomaž Tom Men-
cinger je na povabilo župana 
občine Šentjakob v Rožu 
Heinricha Kattnniga skupaj 
s sodelavci obiskal to avstrij-
sko obmejno občino. 
"Namen obiska je bil predv-
sem prijateljsko srečanje 
predstavnikov obeh občin, 
ki na različnih področjih 
sodelujejo že vrsto let, leta 
2007 pa sta občini za utrdi-
tev medsebojnih odnosov in 
dolgoletnega sodelovanja 
sklenili tudi pogodbo o par-
tnerskem sodelovanju," so 
povedali v kabinetu župana 
Mencingerja. Na srečanju 
so govorili predvsem o mož-
nostih razširitve sodelovanja 
med obema občinama na 
področje kulture, izobraže-
vanja in tudi športa. V sose-

dnji občini so namreč zelo 
ponosni na svoj nogometni 
klub, ki dosega odlične 

rezultate v državnem prven-
stvu, zato so predlagali, da 
bi ta odigral prijateljsko tek-

mo z jeseniškim nogomet-
nim klubom, ki goji že dol-
goletno tradicijo. Na ta 
način bi še poglobili prija-
teljstvo in sodelovanje med 
predstavniki in prebivalci 
obeh občin, ki že vrsto let 
odlično sodelujejo tudi na 
področju prostovoljnega 
gasilstva in civilne zaščite, 
hkrati pa se prijateljske vezi 
ohranjajo na tradicionalnih 
letnih srečanjih prebivalcev 
obeh občin na Rožci ter ob 
srečanjih članov društev 
upokojencev z Jesenic in 
Šentjakoba. Župana sta na 
srečanju govorila tudi o pro-
metu skozi avtocestni predor 
Karavanke ter sprejela skup-
ni dogovor, da bosta podprla 
predlog obmejnih občin za 
uvedbo ugodnosti za potnike 
pri vsakodnevnem prometu 
skozi ta predor. 

Srečanje z županom Šentjakoba

Župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger in župan Šentjakoba 
v Rožu Heinrich Kattnnig / Foto: Občina Jesenice

"Ena od pomembnejših inve-
sticij, obnova ceste Belcijan–
Betel, je zaradi zapletov z 
opremo izvajalca začasno 
prekinjena, saj s trenutno 
opremo na gradbišču izvaja-
lec žal ne zagotavlja dovolj 
kvalitetne izvedbe pilotov v 
skladu s projektno dokumen-
tacijo. Ker mora izvajalec pri-
dobiti drugo, ustreznejšo 
opremo, ki je po informaci-
jah izvajalca ni na voljo celo v 
širši regiji, se bo izvedba del 
nadaljevala predvidoma 15. 
junija," je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger. Do 
nadaljevanja del je postavlje-
na samo delna zapora ceste 
na območju gradbišča, pono-
vna vzpostavitev popolne 
zapore pa bo vzpostavljena, 
ko se bodo dela nadaljevala, o 
čemer bodo pristojni obvesti-
li javnost. Obenem je pri cilj-
ni sankaški koči v Savskih 
jamah prišlo do udora ceste, 
katerega sanacijo pa vzdrže-
valec gozdnih cest že izvaja, 
je povedal župan.
Pred dnevi je bil opravljen 
tudi ogled lokacije, predvi-
dene za izgradnjo regijske-
ga gasilskega vadbenega 
poligona, to je parkirišče na 
Spodnjem Plavžu. Ogleda 
so se udeležili predstavniki 
Gasilske zveze Slovenije, 
Gasilske zveze Gorenjske, 
Gasilske zveze Jesenice in 

Občine Jesenice. "Namen 
ogleda je bil oceniti predla-
gano lokacijo, na podlagi 
le-te pa se bo posebej za to 
imenovana komisija odloči-
la, katere prijavljene lokaci-
je so najbolj primerne za 
dejansko izgradnjo. Komi-
sija je bila z videnim zelo 
zadovoljna, saj je ogled 
pokazal, da je to ena boljših 
lokacij v Sloveniji z izredno 
dobrim dostopom. V nadal-
jevanju bodo izvedene še 
nekatere nadaljnje aktivno-
sti, če pa bi se pristojni na 
državnem nivoju dejansko 
odločili za to lokacijo, pa bi 
bil lahko projekt izveden še 
letos ali v naslednjem letu," 
je še pojasnil župan.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice je začela s postopkom priprave Strategije 
razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017–2020. Gre 
za strateški dokument razvojnega načrtovanja športne poli-
tike, v katerem bodo opredeljene prioritete na področju 
športa, cilji in ukrepi za dosego ciljev, načrtovane investicije 
v javno športno infrastrukturo, čas za njihovo uresničitev ter 
kazalci, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Pri pri-
pravi sodeluje posebna delovna skupina, k sodelovanju pa 
so povabili tudi širšo javnost.

Strategija razvoja športa

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da sta od srede, 1. junija 2016, dalje 
na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si., pod  
rubriko »Javna naročila in razpisi« objavljena

Javni razpis za sofinanciranje aktivne participacije mladih 
(mladinsko delo) v društvih in nevladnih organizacijah v 
letu 2016 

in

Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlaj-
še odrasle v letu 2016.

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger
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Andraž Sodja

V dvorani Podmežakla se je 
1. junija zvečer na dobrodel-
ni prireditvi Fasadni 
»TONI« zbralo okoli 800 
obiskovalcev, ki so s tem 
podprli iniciativnost gleda-
liščnikov, jeseniškega gleda-

lišča Toneta Čufarja z izje-
mno bogato tradicijo, kate-
rega stavba nujno potrebuje 
nekatera obnovitvena dela. 
Obiskovalce skoraj štiriurni 
program ni razočaral, saj so 
lahko spremljali nastope 
številnih zvezd glasbenega 
in gledališkega odra od Pi-

halnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora, mažoretk 
TVD Partizan Jesenice, 
mezzosopranistke Monika 
Bohinec, tenorista Janeza 
Lotriča, Aleksandra Mežka, 
igralskih zasedb Gledališča 
Toneta Čufarja, skupine Šu-
kar, Renato Mohorič, Nino 

Bauman, skupino Obvezna 
smer, hišni ansambel Avse-
nik, plesalca Mirandance, 
Kreativo, Braca Korena, 
Miha Rebernika, Manco Iz-
majlovo, Klemna Bunderlo 
in številne druge. 
Kot je po zaključku priredi-
tve povedala vidno zadovolj-

na direktorica gledališča 
Branka Smole, so s priredi-
tvijo in obiskom več kot za-
dovoljni, koliko sredstev so 
zbrali za obnovo, pa še ni-
majo podatka: »Zadovoljni 
smo, da nam je uspel tak 
program in dobiti toliko 
obiskovalcev. Sredstev še 

nismo sešteli, vendar ka-
korkoli že, vse bomo kori-
stno porabili, če ne bo do-
volj za fasado, bomo pa za-
menjali nekaj oken. Imamo 
neki program najnujnejših 
del, ki so za postoriti, na za-
četku so to kletna okna, po-
tem bomo šteli naprej, 

upam pa da se bodo našli še 
kakšni donatorji, pa tudi mi 
se pri tem dogodku ne 
bomo ustavili.«
Številni nastopajoči so svo-
je prve glasbene ali igralske 
korake napravili na odru 
gledališča Toneta Čufarja, 
med njimi znana imena, 

kot so Aleksander Mežek, 
Manca Izmajlova, Monika 
Bohinec, Nina Bauman, z 
gledališčem so neločljivo 
povezani tudi člani ansam-
bla bratov Avsenik in števil-
ni drugi, ki so se zato z ve-
seljem odzvali povabilu 
gledališčnikov.

Zvezde za novo 
fasado gledališča
Gledališče Toneta Čufarja je za obnovo svoje fasade pripravilo zvezdniški večer Fasadni »TONI« v 
dvorani Podmežakla, na katerem so zbirali sredstva za obnovo fasade gledališča.

Aleksander Mežek Janez Lotrič

Ravnateljica Vrtca Jesenice Zdenka Kovač je prejela nagrado 
za življenjsko delo Združenja ravnateljic in ravnateljev vrt-
cev Slovenije. Kot so zapisali v obrazložitvi, je celotno pro-
fesionalno pot izkazovala veliko skrb in odgovornost do 
predšolskih otrok, požrtvovalnost, energičnost in pedago-
ško občutljivost. Vrtec vodi drugi mandat, pred tem je bila 
dolgo pomočnica ravnateljice. Vsa leta je dejavna na podro-
čju stroke, sodeluje v različnih delovnih skupinah in komisi-
jah, dejavna pa je tudi v aktivu ravnateljic Gorenjske. Kot so 
zapisali, je kot oseba iskrena, polna življenja in v sebi nosi 
še vedno delček otroške iskrivosti in navihanosti.

Ravnateljici Vrtca Jesenice nagrada  
za življenjsko delo

Zdenka Kovač (v sredini) ob prejemu nagrade / Foto: Romana Epih

je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

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

Je se ni ške no vi ce, št. 9/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 46, ki je iz šel 10. junija 2016.
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: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

WWW.JE SE NI CE.SI
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Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju z Občinsko knjižni-
co Jesenice in Gornjesavskih muzejem Jesenice že enajst let 
izvaja projekt raziskovanja kulturne dediščine v lokalni sku-
pnosti z naslovom Kako so včasih živeli? Delo poteka v štu-
dijskem krožku, kjer udeleženci raziskujejo delo in življenje 
ljudi v preteklosti in zatem bogastvo različnih zgodb objav-
ljajo v knjižicah. Projekt vsa leta finančno podpira občina 
Jesenice. Na nacionalnem odprtju letošnjega Tedna vseživ-
ljenjskega učenja v Velenju je študijski krožek prejel prizna-
nje Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in 
znanja za leto 2015. Priznanje je prevzela mentorica študij-
skega krožka Polona Knific, podelitve pa se je udeležilo tudi 
deset članov študijskega krožka. Tudi letos so v občini Jese-
nice pripravili več kot sto aktivnosti Tedna vseživljenjskega 
učenja z dvaintridesetimi izvajalci. 

Pomembno priznanje za študijski krožek

Urša Peternel

"Delavnice in predavanja so 
bila zelo zanimiva in pouč-
na ... Naša volja je tista 
gonilna sila, ki nam pomaga 
najti in popestriti smisel 
našega vsakdana v tretjem 
življenjskem obdobju. Izbor 
tem in izvajalcev projekta 
3fit je zelo dober, nekaj 
novega, koristnega za vsako-
gar, ki mu je mar, v kakšni 
telesni, umski in duhovni 
kondiciji bo 'na stara leta'," 
so besede Marije Novak, 

udeleženke programa 3fit – 
Čili in zdravi starosti napro-
ti, ki je pod okriljem Ljudske 
univerze Jesenice potekal od 
novembra lani v sedmih 
občinah zgornje Gorenjske. 
Namenjen je bil starejšim 
od 55 let, ki na Gorenjskem 
predstavljajo že več kot tret-
jino vsega prebivalstva, zla-
sti njihovemu lepšemu in 
bolj zdravemu staranju. V ta 
namen so na ljudski univer-
zi razvili program ohranja-
nja zdravja starejših v obliki 
delavnic, vadb in izobraže-

vanj, ki so potekala na razli-
čnih lokacijah, tudi na Jese-
nicah. Udeleženci so na njih 
pridobili najrazličnejša zna-
nja za zdravo staranje, s cil-
jem, da postanejo bolj teles-
no aktivni, da spremenijo 
prehranjevalne navade, pos-
tanejo bolj optimistični in 
samozavestni. Kot je dejala 
direktorica Ljudske univer-
ze Jesenice Maja Radinović 
Hajdić, zdravo staranje ne 
pomeni le podaljševanja živ-
ljenja, ampak tudi staranje 
pri dobrem zdravju. Z zdra-

vim življenjskim slogom je 
številne bolezni v kasnejšem 
življenjskem obdobju mogo-
če preprečiti, je poudarila. 
Zato je zelo pomembno, da 
se bo program ohranjanja 
zdravja starejših nadaljeval, 
in sicer s pomočjo strategije 
promocije zdravja starejših, 
ki naj bi jo sprejeli občinski 
sveti sedmih zgornjegorenj-
skih občin.
Za projekt je Ljudska uni-
verza Jesenice pridobila 
sredstva iz Norveškega 
finančnega mehanizma.

Za lepša "stara leta"
Udeleženci programa 3fit so pridobili najrazličnejša znanja za zdravo staranje, s ciljem, da postanejo 
bolj telesno aktivni, da spremenijo prehranjevalne navade, postanejo bolj optimistični in samozavestni.

Andraž Sodja

Na trgu na Stari Savi se je 
18. maja odvijala že peta tra-
dicionalna Parada učenja, ki 
jo prireja Ljudska univerza 
Jesenice. Na Paradi se je 
predstavilo več kot 20 različ-
nih organizacij, njen namen 
pa je povezovanje različnih 
organizacij, društev in zavo-
dov s ciljem sodelovanja in 
promocije vseživljenjskega 
učenja. Na letošnji Paradi 
učenja so se tako predstavili: 
Zavod Jelša, Ozara Jesenice, 
Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, društvo 
Ejga, Tic Jesenice, Društvo 
za razvoj turizma Jesenice, 
Vrtec Jesenice, Srednja šola 
Jesenice, Gimnazija Jeseni-
ce, Medicoel, Ljudska uni-
verza Jesenice, Mladinski 
center Jesenice, Občinska 
knjižnica Jesenice, Gledališ-
če Toneta Čufarja, Zdravs-

tveno-vzgojni center Jeseni-
ce v sodelovanju z Gorenj-
skim društvom za boj proti 
raku, Društvo upokojencev 

Jesenice, osnovne šole Pre-
žihovega Voranca, Toneta 
Čufarja in Koroška Bela, 
Varstveno-delovni center 

Jesenice pri CUDV Radovlji-
ca, Astrološki inštitut, kvač-
karice, Gornjesavski muzej 
Jesenice in drugi.

Učenje na ogled

Na Paradi učenja na trgu na Stari Savi se je predstavilo več kot 20 različnih organizacij.

Andraž Sodja

V četrtek, 19. maja, so se na 
trgu pred občinsko stavbo 
Občine Jesenice že 11. zavr-

teli jeseniški maturanti v 
ritmih Straussove četvorke 
iz operete Netopir. Četvorko 
jeseniških maturantov že 
vrsto let organizirata Mla-

dinski center Jesenice in 
Plesna šola Studio ritem v 
sodelovanju z obema jeseni-
škima srednjima šolama, 
Gimnazijo Jesenice in Sred-

njo šolo Jesenice. Letos 
maturo sicer opravlja 248 
maturantov – 141 na Srednji 
šoli Jesenice in 107 na Gim-
naziji Jesenice.

Četvorko odplesalo dvesto 
oseminštirideset maturantov

Urša Peternel

V komuni Skupnosti Žarek 
so se razveselili novega vozila, 
kombija, za nakup katerega je 
pretežni del denarja prispeva-
la Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij. "Vozilo potrebu-
jemo za izvajanje programa, 
predvsem za prevoz uporab-
nikov v primeru zdravstvenih 
potreb, pravnih ali upravnih 

obravnav, izobraževanja, 
rekreacije, delovne terapije, 
vključno z montažo v komuni 
izdelanih izdelkov, ter za dos-
tavo prehrambnih izdelkov," 
je povedala Zora Košir Zupan 
iz društva Žarek. Kot je doda-
la, so uporabniki zelo hvalež-
ni za pomoč, saj jim daje 
občutek, da družba razume 
njihove potrebe, kar jim je 
dodatna spodbuda v procesu 
njihove rehabilitacije.

Nov kombi za 
Skupnost Žarek

Novi kombi je nadomestil starega, ki je imel veliko 
prevoženih kilometrov.

Krajevna skupnost Hrušica praznuje svoj krajevni praznik 
21. junija, ko obeležujejo izjemen dogodek iz leta 1905, ko je 
bil opravljen preboj železniškega predora skozi Karavanke. 
Slovesnosti se bodo letos, ko 110-letnico praznuje bohinjska 
proga, z njo pa tudi predor, začele že v petek, 17. junija, ob 
16. uri v spodnjih prostorih KS Hrušica z odprtjem razstave 
Janeza Tarmana in aktiva kmečkih žena KŠD Hrušica. Ob 
16.30 pa pripravljajo športne igre na prireditvenem prostoru 
na Placu. V soboto ob 16. uri bodo na prostoru pred želez-
niškim predorom Karavanke pripravili proslavo ob 110. oble-
tnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški predor, priprav-
ljajo pa tudi ogled miniaturne železnice. V nedeljo, 19. juni-
ja, pa se bodo krajani Hrušice srečali na tradicionalnem 
srečanju krajanov na Hruščanski planini, kamor pripravljajo 
tudi pohod s štartom ob osmih pred kulturnim domom na 
Hrušici. Za starejše krajane pa bo organiziran prevoz. Istega 
dne ob 11. uri pa bodo na Hruščanski planini pripravili tudi 
kratek kulturni program in druženje krajanov. 

Praznik krajevne skupnosti Hrušica

 Z vami že 25 let!

 

Vam nagaja tiskalnik? 
 

Mogoče ne potegne papirja ali pa je čisto mrtev? 
Okvare niso tako redke. 

 

Res je, da so cene novih tiskalnikov sorazmerno nizke. 
Pa vseeno je popravilo lahko tudi polovico cenejše kot 
nakup novega tiskalnika ali multifunkcijske naprave. 

Pa še bolj ekološko je in manj potrošniško. 
 

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne tiskalnike je ta brezplačen 
 

Nudimo vam še: popravilo prenosnih in osebnih računalnikov,  presnemavanje 
podatkov, čiščenje virusov, protivirusno zaščito, priklop na 
internet, nadgradnje računalnikov 
 
 

 

 
Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si 
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Urša Peternel

Februarja je prek javnega 
razpisa najemnik zgornje 
postaje sedežnice Španov 
vrh postal Egon Kepic in od-
prl okrepčevalnico Bar Špa-

nov vrh. Nahaja se na nad-
morski višini 1365 metrov in 
ima kar 360-stopinjski raz-
gled, ki se razteza vse od bo-
hinjskih gora s Soriško pla-
nino prek celotnih Julijcev 
pa vse do Karavank. V 

okrepčevalnici, ki je odprta 
ob petkih, sobotah in nede-
ljah, ponujajo tople napitke 
in pijačo, z dosedanjim obi-
skom pa so zelo zadovoljni. 
Kot je povedal Egon Kepic, 
postajajo priljubljena točka 
domačinov, med njimi so 
tudi udeleženci akcije Osva-
jalec Španovega vrha, ki 
celo leto nabirajo in štejejo 
vzpone. »Trudimo pa se 
tudi, da bi privabili obisko-
valce od drugod, zlasti v 
času cvetenja narcis. Mnogi 
so bili na Golici že večkrat 
in iščejo tudi druge poti 

med narcisnimi travniki in 
Španov vrh je ena od ta-
kšnih točk,« je dejal Kepic. 
Možnih dostopov je sicer 
več, z Jesenic je poltretjo 
uro hoje, iz Planine pod 
Golico slabo uro, ena od 
poti vodi tudi iz Javorniške-
ga Rovta, najkrajša in naj-
lažja pot pa je s parkirišča 
na Križovcu, od koder je le 
še pol ure ne pretežkega 
vzpona. Novi najemnik si 
želi ponudbo še obogatiti in 
prilagoditi željam gostov, 
okrepčevalnica pa bo odprta 
vse leto, tudi pozimi. 

Oživela zgornja 
postaja sedežnice
Zgornjo postajo sedežnice Španov vrh je najel zasebnik in uredil bar z najlepšim razgledom.

Egon Kepic (levo) z delom svoje ekipe, ki se trudi oživiti 
zgornjo postajo sedežnice Španov vrh.

Bar Španov vrh na 1365 metrih nadmorske višine postaja 
priljubljena točka pohodnikov.

Sedežnica Španov vrh verjetno ne bo več vozila, 
saj v Zavodu za šport Jesenice pripravljajo 
program zaprtja smučarskega centra Španov 
vrh, je potrdil Zoran Kramar, direktor zavoda. 
Kljub temu pa bodo smučišče še naprej lahko 
uporabljali turni smučarji, navdušenci nad 
krpljanjem in sankanjem, je dodal Kramar.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
P L AV Ž
Tavčarjeva 3b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne 
skupnosti z dne 8. 12. 2014 objavlja Svet krajevne skupnosti

R A Z P I S
za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I.  Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:
	 		za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvo-

ju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
	 		za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktiv-

nosti v krajevni skupnosti.

II.   Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti 
lahko pošljejo:

	 		Fizične osebe 
	 		Organizacije 
	 		Javni zavodi
	 		Društva 

  Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podat-
ke predlaganega kandidata.

III. Razpis traja od dneva objave, 10. 6. 2016, 
 do 20. 6. 2016.
  Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev pra-

znika KS Plavž dne 1. 7. 2016.

IV.  Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:
  Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuver-

ti na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za po-
delitev priznanj, Tavčarjeva 3b, 4270 Jesenice do 
vključno 20. junija 2016. Zapečatene kuverte morajo biti 
označene “Ne odpiraj – priznanje KS za leto 2016”

  Odpiranje prispelih vlog bo 21. junija 2016 na sedežu kra-
jevne skupnosti ob 16. uri.

  Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge 
bo komisija zavrgla.

       Predsednica KS Plavž 
 Ivanka Zupančič 

Krajevna skupnost Plavž vabi vse krajane na prireditev v po-
častitev krajevnega praznika, ki bo v petek, 1. julija, ob 18. uri 
v Spominskem parku na Plavžu. Ob tej priložnosti bodo 
podelili priznanja zaslužnim krajanom. Pripravljajo tudi kra-
tek kulturni program v sodelovanju s Pihalnim orkestrom 
Jesenice - Kranjska Gora. Če bo deževalo, prireditev odpade.

Praznik KS Plavž

Ob stoletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi na Portugalskem 
je tudi Blejsko Dobravo obiskal kip Marije Romarice, ki že 70 
let potuje po svetu, da bi ob njem molili tudi tisti, ki ne mo-
rejo v Fatimo. V župniji Zasip, kamor sodi tudi Blejska Dobra-
va, so ob tem pripravili bogat verski program, vključno s pro-
cesijo, med katero so kip ponesli po vasi, ter sveto mašo.

Kip Marije Romarice iz Fatime

Jeseniški kriminalisti so konec maja med Slovenskim Javor-
nikom in HE Moste preverjali prijavo domnevnega onesna-
ženja reke Save, na kar je kazala rjava barva in smrad. Do-
mnevali so, da bi bilo onesnaženje lahko povzročeno z izpu-
stom neznane snovi v reko. V preverjanju okoliščin dogodka 
so sodelovali s pristojnimi službami, analiza vode pa je po-
kazala, da v reki ni bilo nevarne snovi in da je spremembo 
barve vode povzročil naraven pojav, to je alge.

Sava je bila rjava zaradi alg
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Pia Kokelj

V Železarskem muzeju na 
Stari Savi so 17. maja odprli 
etnološko razstavo Pranje in 
perilo skozi čas. Razstava je 
tako še bolj popestrila Med-
narodni dan muzejev, ki je 
potekal dan kasneje. 
Ženske so bile v 20. stoletju 
predvsem v vlogi gospodinje 
in matere, skrbele so za dru-
žino, kuhale ter pospravlja-
le. Vendar pa že razstava 
Delavke železarne, ki je prav 
tako na ogled v Železarskem 
muzeju, pokaže, da se jih je 
v povojnem času veliko 
zaposlilo v železarni. Od 
tam pa so delavci domov 
nosili izredno umazane 
obleke, ki so jih so ženske 
morale oprati na roke. Vse 
to je bila pobuda za zanimi-
vo razstavo, ki priča o pral-
nih navadah Slovencev po 
letu 1950. Pranje je veljalo 
za eno najtežjih gospodinj-
skih del, saj so obleke sprva 

nosili prat v Savo, ne glede 
na letni čas. Po navodilih iz 
leta 1953 je namakanje bele-
ga perila trajalo kar 24 ur. 
Pralni stroj se je pri nas uve-
ljavil šele po letu 1970 oziro-
ma 1980, prej pa je bilo delo 
s pranjem olajšano z uvedbo 
skupnih pralnic. »Te so se 
pojavljale v večstanovanj-
skih blokih, kasneje tudi v 
sami železarni, ena je bila 
npr. tudi v Ruardovi grašči-
ni, kjer je bil postavljen za 
19 strank velik kotel za 
kuhanje perila in korito za 
splakovanje,« pojasni avtori-
ca razstave, etnologinja 
Zdenka Torkar Tahir. 
Na vodenem ogledu razstave 
z delavnico Igrajmo so obis-
kovalcem pokazali, kako so 
prali, kakšni stroji so se upo-
rabljali, kako so se spremin-
jala oblačila skozi čas itd. 
Jeseničani so tudi delili svoje 
spomine in v namene raz-
stave donirali svoje predme-
te ter oblačila. »Na razstavi si 

je moč ogledati okoli sto 
kosov belega perila; brisače, 
posteljnine, prte, osebno 
perilo, srajce, nedrčke, piža-
me itd. Ti datirajo v čas od 
20. do konca 70. let 20. sto-
letja in so prvič predstavljeni 
javnosti,« pojasni Tahirjeva. 
Skratka, danes se nam pral-

ni stroj zdi popolnoma 
samoumeven, zato nihče 
niti pomisli ne, kako so lju-
dje prali pred tem izumom. 
Razstava dobro povzame, s 
čim vse so se morale ukvar-
jati naše prednice, da so bila 
v omari sveže oprana in tudi 
zlikana oblačila.

Pranje in perilo skozi čas
V Ruardovi graščini je na ogled etnološka razstava o pranju in perilu skozi čas.

Na ogled so stari pripomočki za pranje in več kot sto kosov 
belega perila. / Foto: Gorazd Kavčič

Pia Kokelj

Že tradicionalni fotonatečaj 
Fotografskega društva Jese-
nice se je tudi letos izkazal 
za zelo uspešnega. Sodelo-
valo je kar 132 slovenskih 
avtorjev, ki so na temo Člo-
vek in kovina prispevali 241 
fotografij, na prosto temo 
pa 252 fotografij. Štiričlan-
ska žirija je izbrala najbolj-
ša dela, ki zdaj krasijo stene 
v avli gledališča in bodo na 
ogled vse do 20. junija. 
Digitalna razstava, ki že od 
leta 2007 poteka na vsaki 
dve leti, je naslednica raz-
stave Človek in jeklo, ki se 
tako kot zdajšnja tema osre-
dotoča na zgodovino žele-
zarskega mesta Jesenice. 
Avtor naj bi ovekovečil 
dejanski trenutek, ki pred-
stavlja povezavo človeka in 
kovine v najširšem pome-
nu. Organizatorji s tem 
želijo približati mesto Jese-

nice tudi ostalim sloven-
skim fotografom, lokalni 
fotografi pa z motiviko 
domačega kraja to uspešno 
realizirajo. Predsednik žiri-
je Vasja Doberlet je v svo-
jem uvodnem govoru izpo-
stavil preplet človeka in 
kovine: »Iz prejetih fotogra-

fij je zelo jasno videti, kako 
je naš vsakdan povezan s 
kovino. Povezava kovine s 
človekom je bila v prejetih 
delih mnogo širša, kot smo 
bili to navajeni skozi stereo-
tipe.« Tudi letos so bili jese-
niški fotografi nadvse uspe-
šni. Prvo nagrado je prejel 

član Fotografskega društva 
Jesenice Jani Novak, ki je s 
fotografijo jeseniškega žele-
zarja zajel vso dramatiko in 
resnost dela ob razgreti 
peči, iz katere letijo iskre. 
Tretjo nagrada pa je pripa-
dala Marjanu Debelaku, 
članu Fotokluba Jesenice. 
Slika Vibracije, ki je bila 
tudi del njegove marčevske 
razstave Vibracije zvoka, 
kaže na ustvarjanje glasbe s 
kovinskimi instrumenti.  V 
prosti temi pa je drugo 
nagrado prejel Aleksander 
Čufar, član Fotografskega 
društva Jesenice s fotografi-
jo W – 700, ki nas je v teh 
pomladnih dneh spomnila 
na gozdno zimsko idilo.
Predsednik Fotografskega 
društva Jesenice Bogdan 
Bricelj se je avtoricam in 
avtorjem fotografij zahvalil 
in jih povabil k sodelovanju 
na naslednji razstavi Človek 
in kovina 2018.

Človek in kovina 2016
Fotografsko društvo Jesenice je konec maja v predprostorih Gledališča Toneta Čufarja odprlo državno 
digitalno razstavo Človek in kovina. 

Janko Rabič

Pri Fotografskem društvu 
Jesenice nadaljujejo z orga-
nizacijo razstav svojih čla-
nov in gostujočih fotografov 
v Fotogaleriji v avli Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice. 
Najnovejša z naslovom Slo-
vo ta rdeče dvorane zagotovo 
zasluži posebno pozornost. 
Člana društva Klemen Kle-
menc in Vitomir Pretnar sta 
se odločila, da skozi foto-
grafski objektiv širši javnosti 
predstavita propadanje nek-
danjega Delavskega doma 
pri Jelenu na Jesenicah. Gre 
za pomemben arhitekturni 
spomenik, ki je v svoji sto-
letni zgodovini dal najmoč-

nejši pečat mestu. Vpisan je 
v register kulturne dedišči-
ne kot spomenik lokalnega 
pomena. Bil je simbol delav-
skega gibanja in znan po 
vsej Sloveniji. Po letu 1970 
ga je vse bolj načenjal zob 
časa, vendar do obnove ni 
prišlo. Od leta 2010 je dom 
v zasebni lasti. Avtorja sta še 
pravi čas ujela v objektiv 
poglede na dom in notran-
jost, kar bo verjetno kmalu 
le še zgodovina. Spremno 
besedilo o zgodovini doma 
je pripravil upokojeni 
muzejski dokumentalist 
Tone Konobelj, ki je skupaj 
z avtorjema na odprtju tudi 
predstavil namen in poslan-
stvo razstave.  

Slovo od rdeče 
dvorane
Klemen Klemenc in Vitomir Pretnar sta skozi 
fotografski objektiv predstavila propadanje 
Delavskega doma pri Jelenu.

Avtorja razstave Klemen Klemenc in Vitomir Pretnar

Jernej Kusterle: 

Transcendenca avtorja
Hodiš po rebrih depersonalizirane zgodovine,
snemaš spominski album kot hommáge Davidu 
Bowieju, da bi prekinil stik z Julio Kristevo,
našel sebi avtohtono pisavo ter postal predloga
za gradnjo arhitekturnih dosežkov
avtorjev, ki bodo preponosni, da bi te cenili. 
Ne znaš se odreči poželenju in se kastrirati
brez nakupa tečaja kreativnega pisanja,
brez zvenečih imen sodobne slovenske poezije,
brez larpurlartističnih blodenj,
da se rodiš iz mokrih sanj Stephena Hawkinga,
brez morbidnih deformacij
živalskega nagona v erotičnih pesmih mladoletnic.
Andy Warhol je okužil umetnost vizualij,
pa se ni nihče vprašal, ali je portret Madonne umeten
ali je še vedno umetnost. Zabrisane meje
med besedo in zvokom, med sliko in hologramom,
med živim in mrtvim prinašajo zavedanje,
da je vera stereotipni predsodek, 
odkar se je človek upodobil kot Boga 
in Boga degradiral v karikaturo,
s katere kriči propad družbe, ki je ujeta
med svet brez etike in morale ter preslikavo Raja
v tridimenzionalnem prostoru
pokvarjenih pikslov na ekranih modela č+, ž-.
Ne razumeš ljubezni, ker ni kaj razumeti.
Pod represijo človeških odnosov
so iz trupel odstranili srca in vanje vstavili motorje.
Le tako so čustva lahko postala prestiž,
ki je plačljiv. Tvoj zadnji sprehod po hrbtenici
dehumaniziranega historicizma bo moj »status quo«.

S pesmijo se je Jernej Kusterle uvrstil v finale Pesniškega 
turnirja v Mariboru. O
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Matjaž Klemenc

S člansko ekipo Košarkar-
skega kluba Jesenice ste v 3. 
Slovenski ligi igrali v konč-
nici od sedmega do dvanaj-
stega mesta. Mirno lahko 
rečemo odlično, saj ste le z 
enim porazom v končnici 
sezono končali na končnem 
sedmem mestu.
"Skozi celotno sezono smo 
stopnjevali formo. Igre so 
bile vse boljše in boljše, 
najboljše v končnici. Za-
dnjo tekmo v Kopru smo 
dobili za eno točko in se na 
koncu veselili sedmega 
mesta. Lige nismo najbolje 
začeli. V prvem delu smo 
imeli več porazov kot 
zmag."

Katera ekipa vam je najbolj 
ugajala?
"Kljub temu da se niso uvr-
stili v drugo ligo, je bila 
meni najbolj všeč ekipa Tol-
mina. Tekme z njimi so res 
derbi."

Se vam končna lestvica v 3. 
Slovenski košarkarski ligi 
zdi realna?
"Ekipe, ki so se uvrstile v 
ligo od prvega do šestega 
mesta, so si to povsem za-
služile. Upam, da bo nasle-
dnjo sezono naša ekipa v 
ligi, v kateri se borijo za na-
predovanje."

V drugem delu ste pokazali, 
da bi to lahko uresničili in 
naredili korak naprej.
"Drugo leto bo zagotovo cilj, 
da se v rednem delu uvrsti-
mo v skupino, ki se bo bori-
la za mesto od ena do šest. 
Kot sedaj kaže, bodo vsi 
igralci ostali v klubu, kar se 
mi zdi zelo pomembno." 

Kaj bi bilo treba storiti za ta 
korak?
"Ekipi manjka kakšen sku-
pni trening več. Dostikrat se 
zgodi, da nas ni veliko na 
treningu. Službene, šolske 
in družinske obveznosti žal 

to preprečijo. Dodobra se je 
pokazalo, da ko smo več 
skupaj trenirali, so bile tudi 
naše igre boljše."

Članska ekipa je kombina-
cija starejših in mlajših 
igralcev.
"Res je. Od starejših dobimo 
kakšen dober namig in nam 
s svojimi izkušnjami pose-
bej pomagajo v kočljivih si-
tuacijah."

Kako ste zadovoljni s svoji-
mi igrami v tej sezoni?
"Kar se tiče članske lige, 
sem zadovoljen, saj sem od 
lanske sezone napredoval. 
Trener Primož Samar mi je 
dal veliko priložnosti za 
igranje, tudi v trenutkih, ko 
se je tekma lomila."

Kaj morate pri sebi še po-
praviti?
"Še bolje moram razumeti, 
brati igro."

Ob članski ligi ste nastopili 
tudi v 1.B mladinski ligi.
"V članski ligi sem že nosil 
določeno odgovornost, a je 
bila ta v mladinski ligi še ve-
čja. Pred tem smo mladinci 
igrali ligo nižje in razlika v 
kvaliteti je res velika. Za to 
ligo si potreboval izredno 
dobro pripravljenost, saj je 
igra zelo hitra. Zdi se mi po-
doben preskok, kot ko pre-

stopiš iz mladinske v član-
sko kategorijo."

Omenili ste odgovornost. Jo 
je težko prevzeti?
"V začetku je bil prisoten 
strah, kaj bo, če naredim kaj 
narobe. S časom je tega vse 
manj in manj. Mogoče se ta 
strah občuti le še v uvodnih 
minutah, kasneje pa ga je iz 
minute v minuto vse manj. 
Poleg trenerja me spodbuja-
jo, mi zaupajo in pomagajo 
z nasveti tudi soigralci, kar 
mi veliko pomeni."

Ste maturant. Je bila zaradi 
tega košarkarska sezona kaj 
ovirana?
"Sploh ne. Tako kot prejšnja 
leta sem brez težav organizi-
ral čas za učenje in trening." 

Po gimnaziji greste na Fa-
kulteto za šport, tako da bo 
tudi vaše življenje v priho-
dnosti povezano s športom.
"Vpisal sem se na Fakulteto 
za šport, smer kineziologija. 
Čakajo me še sprejemni iz-
piti."

Študirali boste v Ljubljani. 
Kako boste uredili s treningi 
košarke?
"V klubu so mi obljubili, da 
se bodo dogovorili, da bom 
lahko treniral v Ljubljani, 
petkov trening pa opravil na 
Jesenicah."

Talent pod košem
Devetnajstletni Domen Ravnik z Jesenic je član Košarkarskega kluba Jesenice. V letošnji sezoni je bil 
pomemben član tako mladinske kot članske ekipe.

Domen Ravnik

Matjaž Klemenc

V članski hokejski ekipi Jese-
nic niso bili pretirano zado-
voljni s sezono. Leto prej so v 
vitrino postavili pokal za na-
slov državnega prvaka. Letos 
niso bili tako uspešni, kar se 
tiče lovorik. Igrali so na štirih 
frontah, a nobena lovorika ni 
našla poti v Podmežaklo. 
Kljub temu da je sezone že 
kar nekaj časa konec, to ne 
pomeni, da tisti, ki skrbijo za 

jeseniški hokej, sedijo kri-
žem rok. Pogovarjanje o novi 
sezoni so vsakodnevna tema. 
»Da nismo bili sprejeti v ligo 
EBEL, je povzročilo kar nekaj 
razočaranja, a smo se s tem 
pač morali sprijazniti. Osnov-
ne pogoje smo izpolnili. Vse-
eno me veseli, da smo od 
blizu videli, kako vse to delu-
je in kaj bi lahko še izboljša-
li,« je o nenastopanju v ligi 
EBEL v sezoni 2016/2017 
povedal predsednik HDD Je-

senice Anže Pogačar. Jeseni-
ški hokejisti in navijači »žele-
zarjev« vseeno ne bodo ostali 
prikrajšani za mednarodne 
tekme. Namesto v INL, kjer 
so nastopili zadnja tri leta, 
bodo nastopili v Alpski ligi. 
»Alpska liga naj bi bila še na 
višji ravni kot INL. Italijanske 
ekipe to garantirajo. Liga naj 
bi bila še bolje organizirana 
in medijsko pokrita,« je Alp-
sko ligo ocenil predsednik 
jeseniškega hokejskega ko-

lektiva in se hkrati dotaknil 
igralskega kadra in stroke za 
novo sezono. »Vsem igral-
cem potečejo pogodbe. Do 15. 
junija, ko poteče prijava za 
Alpsko ligo (v času, ko je po-
tekal ta pogovor, Jeseničani 
še niso bili prijavljeni za Alp-
sko ligo, o. p.), bo znano novo 
trenersko ime in vse podrob-
nosti okrog igralskega kadra 
za člansko ekipo.«
Predvidene ekipe za Alpsko 
ligo: Lustenau, Feldkirch, 
Bregenzerwald, Zell am 
See, Kapfenberg, Kitzbühel, 
Salburg 2, KAC 2 (Avstrija), 
Asiago, Cortina, Fassa, Gar-
dena, Pustertal, Ritten, Ster-
zing (Italija), Jesenice, Slavi-
ja, Celje (Slovenija), Medve-
ščak 2 (Hrvaška). Skupaj je 
devetnajst ekip.

Letos še brez lige EBEL
V sezoni 2016/2017 se v Podmežakli še ne bo igralo lige EBEL. Jeseniški 
hokejisti naj bi nastopili v Alpski ligi.

Matjaž Klemenc

Sprehodimo se skozi sezo-
no jeseniških košarkarjev v 
3. Slovenski ligi. Sezono lah-
ko razdelimo na dva dela: 
redni del in drugi del, kjer 
so se ekipe borile za končna 
mesta. V rednem delu so Je-
seničani odigrali dvanajst 

tekem in pri tem zabeležili 
pet zmag (Metlika, dvakrat 
20:0, Gorenja vas 83:67, 
81:69, Calcit Basketball 
82:72) in sedem porazov 
(Union Olimpija mladi 
58:98, 70:108, Calcit Ba-
sketball 79:81, Medvode 
72:84, Litija 61:66, 66:73). 
Osvojili so 17 točk, kar jih je 

v skupini pripeljalo na četrto 
mesto. To je pomenilo, da 
se bodo v končnici, v dru-
gem delu, borili za mesta od 
7 do 12. Drugi del so odigra-
li odlično, saj so v osmih 
tekmah sedemkrat zmagali 
(Posavje Krško 86:84, 
89:66, Tolmin 77:64, Koper 
78:67, 59:58, Globus 85:63, 
73:65) in izgubili le proti 
Tolminu z rezultatom 71:78. 
Za končno lestvico sta bili 
upoštevani tudi obe tekmi z 
Litijo, ki so jo Jeseničani iz-

gubili (61:66, 66:73). Konč-
ni vrstni red v skupini od 
sedmega do dvanajstega 
mesta: 7. Enos Jesenice, 17 
točk, 8. Tolmin, 17, 9. Ko-
per, 17, 10. Litija, 15, 11. Po-
savje Krško, 12, 12. Globus, 
12. Drugi del naj bo smerni-
ca za naprej. Po vsem tem 
se lahko mirno vprašamo, 
ali bomo drugo sezono član-
sko košarkarsko ekipo na 
koncu spremljali v skupini, 
ki se bori od prvega do šeste-
ga mesta. Upajmo.

Odličen drugi del

Matjaž Klemenc

Maraton v Radencih je štel 
tudi za državno prvenstvo. 
Odlično se je odrezal Jani 
Mulej z Blejske Dobrave, ki 
je s časom 2:24,37 osvojil 
tretje mesto v absolutni kon-
kurenci in prvo mesto ter 
naslov državnega prvaka 
med Slovenci. Jani Mulej je 
bil najboljši tudi na domači 
progi, na Cooperjevem te-

stu, ki ga je organiziral Za-
vod za šport Jesenice. Za 
progo dolžine 2400 m je po-
rabil 7 minut in 29 sekund. 
10 minut in manj so za pro-
go porabili naslednji tekači: 
Boštjan Modrijan (8:31), To-
maž Majer (8:53), Esmir Ju-
sič (8:59), Mark Medja 
(9:26), Miro Savič (9:42), 
Armin Džafič (9:47), Uroš 
Lakič (9:51), Vahid Kaltak 
(9:59), Din Džafič (10:00)

Jani Mulej državni 
prvak v maratonu

Tekmovalci Karate klub MI-KI so se udeležili turnirja v italijan-
ski vasi Zgonik. Na najvišjo stopničko sta stopila Matic Panj-
tar (kata, enokoračna borba) in Danaja Podlipnik (enokorač-
na borba). Drugo mesto je pripadlo Iti Zorec (Kata) in Dana-
ji Podlipnik (kata). Tretje mesto je dosegla Tian Hrkič (kata). 
Nehvaležno četrto mesto je pripadlo Ini Zorec (kata). Člani 
kluba so se udeležili tudi dobrodelne prireditve Jesenice teče-
jo. V veliki meri so pomagali Mariu Ponjeviču pri projektu 
preteči 100 km. Dvajset članov Karate kluba MI-KI je po siste-
mu štafete po 41 krogih preteklo 82 kilometrov.

Tri prva mesta za karateiste

Jesenski del Jeseničanov v 3. Slovenski nogometni ligi lahko 
ocenimo s pozitivno oceno. Končali so na devetem mestu s 
14 točkami. Povsem drugačno sliko so predstavili v spomla-
danskem delu. Pričakovali smo korak naprej, a žal so nare-
dili velik korak nazaj. V trinajstih tekmah so dosegli le pet 
točk. Pomladanski del so odprli s porazom 0:3 v Zagorju. 
Sledila je gostujoča zmaga 1:0 na Bledu in neodločen izid 1:1 
s Kolpo. V zadnjih desetih tekmah so dosegli le eno točko, 
in sicer v gosteh z ekipo Ivančna Gorica. Tekma se je konča-
la z 0:0. Poraženi so bili z Brinje-Grosuplje z 0:2, Jezero 
Medvode z 1:2, Rudar Trbovlje z 2:3, z Bravom 1:4, s Savo 
Kranj 0:1, z Žirmi 1:4, s Šobcem Lesce 1:2, s Komendo z 1:3 
in za konec z Ilirijo z 0:3. Vse to jih je pripeljalo na predza-
dnje mesto z 19 točkami. To pomeni, da jih naslednjo sezo-
no čaka igranje v 1. Gorenjski ligi.

Slaba pomlad za nogometaše

Matjaž Klemenc

V okviru športnih iger Jese-
nice in v organizaciji Zavo-
da za šport Jesenice sta se 
končali namiznoteniška in 
košarkarska liga. V košar-
karski ligi je nastopilo osem 
ekip. Prvo mesto je osvojila 
ekipa Uno sirni e mesni, ki 
je v finalu premagala ŠD 
Gorje. V tekmi za tretje me-
sto so bili Proteini.si boljši 
od Max bara. V namiznote-
niški ligi je nastopilo deset 

ekip. Na koncu je bil vrstni 
red naslednji: 1. NTK Jese-
nice ženske, 35 točk, 2. DU 
Javornik Koroška Bela, 33, 
3. Max bar 1, 28. Na turnir-
ju posamezno je bil vrstni 
red naslednji: 1. Jaka Veber, 
2. Milana Krmelj, 3.–4. Bar-
bara Jančič, Mojca Smolej. 
Turnir dvojic: 1. Rudi Buh-
-Milana Krmelj, 2. Jaka Ve-
ber-Špela Smolej Milat, 3.–
4. Damjan Lahajnar–Anton 
Lahajnar, Mojca Smolej-
-Barbara Jančič.

Zaključek dveh lig

Jeseniški balinarji v 2. ligi vzhod-center nadaljujejo z uspe-
šnimi igrami. V zadnjih treh tekmah so pobrali ves izkupi-
ček. Doma so premagali Trato mlade in Svobodo, obakrat z 
12:10. V gosteh so bili boljši s 16:6 proti ekipi Brdo. Ta konec 
tedna je zadnje kolo. Na lestvici vodi ekipa Rogovila Tele TV 
z 32 točkami, Jeseničani so drugi s 30 točkami. Jeseničane 
čaka tekma proti Rogovili Tele TV in z morebitno zmago jih 
lahko prehitijo na lestvici.

Prvo mesto še dosegljivo

Jutri, v soboto, se bodo od dnevu jeseniške košarke na ko-
šarkarskem igrišču Podmežakla srečale vse jeseniške – tako 
moške kot ženske – košarkarske ekipe. Ob 10. uri bodo pri-
reditev odprli cicibani. Vsako naslednjo uro gre na igrišče 
nova ekipa. Tako si bodo do 19. ure sledili cicibanke, mlajši 
pionirji, pionirji, mlajše pionirke ter pionirke, pionirji, kadeti 
ter mladinci, mlajši veterani, člani, veterani, mladinke ter 
veteranke.

Dan jeseniške košarke
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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. 86/2010 in spremembe) in 30. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter 
dopolnjenega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v 
lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 
12. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 31. 3. 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: 
Nepremičnine/zemljišča:
-  s parc. št. 597/448 k.o. 2178 - Koroška Bela,  

ID znak 2178-597/448-0, ID 2667655,
-  s parc. št. 597/449 k.o. 2178 – Koroška Bela,  

ID znak 2178-597/449-0, ID 3002463,
-  s parc. št. 598/20 k.o. 2178 - Koroška Bela,  

ID znak 2178-598/20-0, ID 375078,
-  s parc. št. 707/6 k.o. 2178 – Koroška Bela,  

ID znak 2178-707/6-0, ID 2055885, 
vse skupaj v izmeri 2.283 m2.
Nepremičnine se prodajajo kot celota – izključno skupaj.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice 
(UR. list RS, št. 110/2013) se  zemljišča nahajajo znotraj območja 
J3/ZS1 – območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju 
prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izbolj-
šavi kakovosti bivanja.  V naravi predmetna zemljišča predstavlja-
jo opuščena teniška igrišča na Kresu, preko katerih v delu poteka 
javna komunalna infrastruktura (vodovod) in javna razsvetljava, 
zato si bo prodajalka – Občina Jesenice, izgovorila brezplačno 
služnostno pravico uporabe in vzdrževanja za potrebe obstoje-
čega vodovoda in javne razsvetljave na zemljiščih s parc. št. 
597/448 in 597/449 obe k.o. 2178 – Koroška Bela.

Kot instrument utrditve obveznosti kupca nepremičnin/zemljišč, 
ki so predmet te javne dražbe, si Občina Jesenice izgovori odku-
pno pravico, ki daje Občini Jesenice – odkupnemu upravičencu 
pravno možnost, da v primeru podanih razlogov (nespoštovanje 
določil Prodajne pogodbe) in zaradi javnega interesa lahko ure-
sniči odkupno pravico in odkupi nepremičnine/zemljišča, ki so 
predmet te javne dražbe, po enaki ceni oziroma kupnini, kot jih 
bo kupil kupec. Morebitne novo zgrajene športne objekte bo 
Občina Jesenice odkupila po ceni, ki jo bo določil zapriseženi 
sodni izvedenec in cenilec, ki ga bosta pogodbeni stranki izbrali 
sporazumno. 

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogod-
ba v pisni obliki. 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za zemljišča s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 
707/6, vse k.o. 2178 – Koroška Bela, znaša 34.245,00 EUR (z bese-
do: štiriintrideset tisoč dvesto petinštirideset EUR, 00/100). V 
izhodiščno ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, ki 
bremeni najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalke, ki ga bo izstavila na podlagi 
sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Polože-
na 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 pla-
čana, ko v celoti prispe na račun prodajalke.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 29. 6. 2016 ob 15. uri v mali sejni 
sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE
Najkasneje do vključno z 27. 6. 2016 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremič-
nin/zemljišč s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 707/6, vse k.o. 
2175 – Koroška Bela, v višini 3.424,50 EUR (z besedo: tri tisoč šti-
risto štiriindvajset EUR 50/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, 
na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 
SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-2001004-47884016 s 
pripisom »varščina za javno dražbo – Koroška Bela«.
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. Zemljišča s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 707/6, vse 
k.o. 2175 – Koroška Bela, se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 
Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane cene), 
stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa pro-
dajalke) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega last-
niškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslika-
va listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec. Stroške za vpis služnost-
ne pravice uporabe in vzdrževanja za obstoječ vodovod in javno 
razsvetljavo ter za vpis odkupne pravice v zemljiško knjigo plača 
Občina Jesenice (notarska overitev podpisa kupca, stroški pripra-
ve in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i. d.).
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 
navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skla-
du s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastnin-
sko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo najpozneje do 27. 5. 2016 na naslov Občina 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v zapečateni ovojnici 
s pripisom ˝NE ODPIRAJ, JAVNA DRAŽBA˝ in s pripisom imena in 
priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije na-
slednjih dokumentov in originale na vpogled ob izvedbi javne 
dražbe: 
  potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR 

računa za primer vračila varščine, 
  potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, 

da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zako-
nom, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma objave raz-
pisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec ali 
tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija 
v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke),

  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni od datu-
ma objave razpisa:

 -   da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.; 

 -   da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba;

  Tujec ali tuja pravna oseba ali s.p. mora priložiti potrdilo, ki ga 
izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od 
katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, s.p. in 
pravne osebe; v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ni v postopku poravna-

ve, stečaja ali likvidacije (pravna oseba) ali v postopku oseb-
nega stečaja (fizična oseba); 

  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred jav-
no dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo 
za pravne osebe in s.p.). Tuja pravna oseba ali s.p. mora pri-
ložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enako-
vredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za sloven-
ske pravne osebe in s.p. . V kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V kolikor ima dražitelj 
odprtih več računov pri različnih bankah, mora predložiti 
potrdila vseh bank;

  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav čla-
nic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci in tuje pravne osebe);

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

  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 javno dražbo, izločeni iz pos-
topka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj 
poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, 
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelji na javni dražbi ne morejo 
sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetne nepremični-
ne, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ter z njimi 
povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 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 zak-
ljučku javne dražbe predloži osebno izkaznico ali potni list na 
vpogled ter podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV in 
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, 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 izkliče trikrat. Če ni nobenega dražitelja oziro-
ma če pri dveh ali več dražiteljih eden ne zviša cene, je javna 
dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo, najmanj po izklicni 
ceni, za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka javne dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe 
ali jo kakorkoli razveljaviti. 
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 pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 
št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 
34/2011 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepre-
mičnin/zemljišč lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 298, in sicer v 
času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 27. 6. 
2016. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so 
dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).  
                        

  Tomaž Tom Mencinger
  ŽUPAN

Številka: 478-84/2015     
Datum: 10. 6. 2016

Andraž Sodja

Kolpern je zadnjo majsko 
soboto postal pravo znans-
tveno središče, saj je na 
Jesenicah gostovala zaključ-
na prireditev 13. verižnega 
eksperimenta Slovenije, ki 
je letos prvič zapustila Ljub-
ljano, in sicer na pobudo 
Društva upokojencev Jeseni-
ce. Udeležilo se je je 19 ekip 
iz vse Slovenije, od društev 
do osnovnih in srednjih šol, 

cilj vsake ekipe pa je bil 
ustvariti element verižnega 
eksperimenta, ki mora pre-
streči dvocentimetrsko kro-
glico iz predhodne naprave 
in jo na vsaj 45 centimetrih 
višine predati naslednji nap-
ravi. Naprava verige ne sme 
biti večja od površine ene 
šolske klopi in presegati 
višine 150 cm. Dogajanje v 
posamezni napravi verige 
mora potekati najmanj 20 
in ne več kot 120 sekund. 

Kot je povedal predsednik 
Društva upokojencev Jese-
nice Boris Bregant, je 
namen verižnega eksperi-
menta mlade vpeljati v 
naravoslovne poklice. "Vča-
sih, ko so odraščali na kme-
tijah ali v obrteh, so pridobi-
li iznajdljivost in znanje 
reševanja problemov, kar 
jim je koristilo tudi kasneje, 
ne glede na poklic. Zato 
smo šli v šole in otroke pos-
kusili navdušiti za te spret-

nosti, pri tem pa ugotovili, 
da je zanimanja veliko, v 
naših sistemih pa premalo 
spodbude, zato smo tudi 
upokojenci zraven. Imamo 
znanje, med nami so še sta-
ri mojstri, ki znanje lahko 
prenesejo na mlajše genera-
cije," je dejal Bregant. 
Za najboljši člen verižnega 
eksperimenta je bil izbran 
člen Osnovne šole Prežiho-
vega Voranca Jesenice z 
naslovom Kliči 112.

Kliči 112 – naj verižni eksperiment

Zmagovalni člen verižnega eksperimenta, ki so ga izdelali v 
Osnovni šoli Prežihovega Voranca.
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Urša Peternel

V sklopu sredinih predavanj 
na Ljudski univerzi Jesenice 
je nedavno svojo življenjsko 
izkušnjo predstavil Jože Re-
žek s Koroške Bele, ki je 
pred šestimi leti zbolel za 
rakom debelega črevesja, po 
uspešno premagani bolezni 
pa postal ambasador progra-
ma Svit. Gre za državni pro-
gram presejanja in zgodnje-
ga odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki. »Naj-
slabše je, da ljudje, ko dobijo 
pošto programa Svit, to eno-
stavno vržejo v smeti, češ saj 
sem zdrav ... Jaz vsakogar 
vprašam: a si poslal vzorce 
blata?« je dejal Jože, ki lahko 
reče, da mu je program Svit 
rešil življenje. Ko je dobil 
pošto programa, je poslal 
blato v analizo in kmalu tudi 
prejel klic, naj se oglasi na 
nadaljnje preiskave. Sledila 
je kolonoskopija, zatem pa 
postavitev diagnoze: rak. 
»No, pa ga imam!« je bila 
njegova prva reakcija. »Kaj 
pa hočeš ... Eni v jok, mar-
sikdo naredi tudi samomor, 

jaz pa vse jemljem s pozitiv-
no energijo. Kaj boš jokal in 
stokal ... V ogromno pomoč 
pa mi je bila tudi žena. V ti-
stem trenutku je res dobro, 
da imaš ob sebi nekoga, ki te 
razume, podpira. Joj, kako 
je to dobro! Pa nimajo vsi te 
sreče.« Operirali so ga v do-
mači, jeseniški bolnišnici in 
mu odrezali trideset centi-
metrov debelega črevesa, 
medtem ko obsevanje ali ke-
moterapija k sreči nista bila 

potrebna. Sledilo pa je dol-
gotrajno okrevanje, saj je 
prišlo do pooperativnih za-
pletov z rano, potrebna je 
bila še ena operacija, zaradi 
česar je močno oslabel, osla-
belo mu je tudi srce, zbolel 
je za trombozo, voda mu je 
zalivala pljuča ... A se ni pre-
dal, z vsemi zdravstvenimi 
tegobami se je pogumno 
spopadel in danes – čeprav 
mora jemati več vrst zdravil 
– živi polno in lepo življenje. 

»Moraš biti pozitiven, gleda-
ti naprej, sicer je konec! In 
treba je uživati v drobnih 
stvareh. Pojdi ven, na spre-
hod, v naravo, izkoristi ži-
vljenje!« se glasi njegova ži-
vljenjska filozofija. Z ženo 
rada in veliko potujeta, ime-
la sta navado, da sta kar dva-
krat letno nekam odšla z le-
talom, zadnja leta pa gresta 
vsaj enkrat letno na križarje-
nje. Še pred dvema letoma 
sta veliko kolesarila in tekla 
na smučeh. »Po bolezni ži-
vim boljše kot prej!« je pre-
pričan sogovornik, ki odkri-
to govori tudi o tem, da ima 
zaradi posledice bolezni čre-
vesno stomo in nosi vrečko. 
Kot pravi, se je je povsem 
navadil in ga ne ovira v 
vsakdanjem življenju. »Na 
začetku si seveda nevešč, 
zato je pomembno, da lah-
ko izmenjaš izkušnje. Tako 
je zelo koristno društvo 
ILCO Gorenjska, ki združu-
je 140 članov, bolnikov s 
črevesno ali urostomo. Do-
bivamo se enkrat tedensko, 
se pogovarjamo o svojih iz-
kušnjah in pomagamo drug 
drugemu.« 

"No, pa ga imam!"
Jože Režek s Koroške Bele je prebolel raka debelega črevesja in da bi s svojo izkušnjo pomagal še 
komu, postal ambasador programa Svit.

Jože z ženo Julko, ki mu je tudi v času težke bolezni stala 
ob strani.

Urša Peternel

Kulinarična artistika je ume-
tnost ustvarjanja dekoracij iz 
sadja in zelenjave, denimo 
iz lubenic, buč, korenja ... 
Eden od mojstrov te ume-
tnosti je Jeseničan Nenad 
Mladenović, po izobrazbi 
kuhar, zaposlen v enem od 
kranjskogorskih hotelov. 
Kot je povedal, se je ustvarja-
nja iz sadja in zelenjave lotil 
pred šestimi leti, je samouk, 

ki je prve posnetke te vešči-
ne, ki je razvita zlasti na Taj-
skem, videl na YouTubu. V 
kulinarični artistiki sicer ob-
staja več kategorij, najpogo-
steje ustvarjajo iz sadja in 
zelenjave, zlasti lubenic, 
bučk, korenja in druge trde 
gomoljne zelenjave, obstaja-
jo pa tudi umetnine iz se-
men, testenin, sladkorja, 
soli, masla ... Nenad pri svo-
jem delu uporablja poseben 
tajski nožek, ki je kot neke 

vrste skalpel, za eno umetni-
no pa porabi tudi po štiride-
set ur. Zanimivo je, da Ne-
nad zase pravi, da sploh ne 
zna risati, kljub temu pa so 
njegovi izdelki prave ume-
tnine. To potrjujejo tudi 
uspehi na tekmovanjih, kjer 
je doslej prejel štiri zlata pri-
znanja in dve bronasti ter 
srebrno kolajno. Na medna-
rodnem kulinaričnem tek-
movanju v Kranjski Gori je 
denimo navdušil s skulpturo 

z naslovom Guns N'Roses; 
iz lubenic je oblikoval podo-
bo Axla Rosea, pištolo, sim-
bol skupine. Za skulpturo je 
prejel zlato priznanje in po-
kal za prvo mesto. Kot pravi, 
se prav na tekmovanjih naj-
več nauči in z vsako udelež-
bo naredi korak naprej v svo-
jem znanju. Zanimiva je 
tudi njegova umetnina, ko je 
v bučo izdolbel portret Tita, 
osvetljen od znotraj. Zadnje 
čase se za hobi ukvarja tudi 
z ustvarjanjem iz mila, kjer 
je pravi mojster v oblikova-
nju rož. V prihodnje pa pri-
ložnost vidi tudi v kreiranju 
poročnih bifejev, kjer ustvar-
jalne možnosti segajo vse do 
oblikovanja podob neveste 
in ženina v sadju oziroma 
zelenjavi.

Axl Rose v lubenici
Jeseničan Nenad Mladenović je mojster kulinarične artistike, to je 
ustvarjanja skulptur iz sadja in zelenjave.

Nagrajena skulptura iz lubenic z naslovom Guns N'RosesNenad Mladenović z nagrado

Pia Kokelj

V sklopu sredinih tematskih 
predavanj so 11. maja na 
Ljudski univerzi Jesenice 
pripravili srečanje na temo 
budizma z doktorantom fi-
lozofije Simonom Habja-
nom.

Popoldansko predavanje o 
budizmu je obiskovalce na 
deževno sredo popeljalo v 
misteriozen svet budizma, 
ki ga je mogoče razumeti 
zelo življenjsko. Vse to je v 
več kot enournemu preda-
vanju pojasnil filozof Si-
mon Habjan. Budizem je 
poseben, saj je ena redkih 
religij brez boga. Razvil se 
je med šestim in četrtim 
stoletjem pr. n. št. na indij-
ski celini in danes velja za 
eno najbolj razširjenih reli-
gij po svetu. Na grobo stro-
kovnjaki štejejo, da je po 
svetu od 350 do 500 milijo-
nov vernikov. Začetnik je 
bil učitelj Siddhartha Gav-
tama, bolj poznan pod ime-

nom Buda. Habjan je pred-
stavil tudi legendo, po kate-
ri naj bi Buda v iskanju vere 
našel praznino. To ga je 
prebudilo, zato danes nje-
govo ime pomeni »prebu-
jen«. Temelj budizma je v 
iskanju samega sebe, kako 
postati sam s sabo, in ne 

približevanje bogu, kot to 
velja za večino verovanj. 
Človek je namreč bog sam 
in se mora naučiti soočiti z 
lastno energijo. Buda je že-
lel čutečim bitjem pomaga-
ti končati njihovo neve-
dnost, hrepenenje in trplje-
nje, tako da bi spoznali pra-
znino in tako dosegli nirva-
no, kar pa predstavlja naj-
višjo pot do odrešitve. Poleg 
tega je Simon pojasnil in 
osvetlil glavne veje budiz-
ma kot tudi praktično nara-
vo, ki jo lahko uporabimo v 
vsakdanjem življenju. Zani-
miv dogodek je privabil pol-
no predavalnico ljudi, vse 
od otrok pa tudi do malo 
starejših.

Skrivnostni svet 
budizma

Pia Kokelj

V salonu DOLIK na Jeseni-
cah so tudi letos nagradili 
najbolj izvirna dela mladih 
ustvarjalcev, ki so sodelova-
li v likovno ustvarjalnem 
natečaju 2016 Lepota je 
umetnost. Tradicionalni 
natečaj je potekal v sklopu 
Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejav-
nosti. Letošnja tema so bili 
letni časi, vendar umetniki 
pri tem niso bili omejevani 
z vsebino in slikarskim slo-
gom. Najbolj pogoste tehni-
ke so bile letos risanje s 
tempera barvami na risalni 
list, linorez in časopisna 
tehnika. Dvajsetega maja je 
potekala zaključna priredi-
tev, kjer so nagrajenci in 
tudi njihovi mentorji prejeli 
priznanje. Ta so jim podeli-
li podžupan Miha Rebolj, 
Petra Ravnihar iz Javnega 

sklada ter Stanka Urbas iz 
kulturnega društva Svobo-
da. 
Med 179 prispelimi deli, ki 
so jih s pomočjo mentorjev 
ustvarili mladi likovniki iz 
skupno dvajsetih vzgojno-
-izobraževalnih zavodov, je 
bilo za razstavo izbranih 34 
del, med katerimi je devet 
del tudi nagrajenih. V kate-
goriji od 1. do 6. razreda sta 
prvo nagrado prejeli Larisa 
Musić in Zala Pia Biček z 
OŠ Toneta Čufarja Jesenice 
za sliko Drevo letnih časov. 
V kategoriji od 7. do 9. ra-
zreda je 1. nagrado prejel 
Benjamin Todorovič z OŠ 
Koroška Bela za Barve jese-
ni. V kategoriji srednjih šol 
pa je žirijo najbolj prepriča-
la dijakinja Gimnazije Jese-
nice Manca Povšin s sliko 
Pomlad. 
Razstava bo na ogled do 14. 
junija v salonu Dolik.

Nadarjeni mladi 
ustvarjalci



10

Mladi

Jeseniške novice, petek, 10. junija 2016

Urša Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice so 
v začetku maja pripravili 
koncert tistih učencev, ki 
letos zaključujejo nižjo ozi-
roma višnjo stopnjo glas-

benega šolanja. Kot je 
povedala ravnateljica Mar-
tina Valant, je program 
glasba zaključilo 26 učen-
cev, od tega ena učenka 
višjo stopnjo. Na koncertu 
se je prestavilo enajst učen-

cev: pianisti Maj Košir, 
Karmen Zaletelj in Natalija 
Šmitran, trobentač Kevin 
Kuralt, pevka Marika Rav-
nik, flavtistki Katja Jakopič 
in Mojca Sebanc, kitaristka 
Neža Lavtižar in harmoni-

karja Aleš Jakopič in Mateo 
Jakelić. Na koncertu so naj-
prej poslušali posnetek 
nastopa vsakega učenca iz 
prvega razreda, nato pa je 
vsak od njih zaigral še skla-
dbo.

Uspešno zaključili glasbeno šolo
Šolanje v Glasbeni šoli Jesenice letos zaključuje 26 učencev.

Učenci, ki letos zaključujejo glasbeno šolo, z mentorji. / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Učenca Osnovne šole Polde-
ta Stražišarja Jesenice Tina 
Korpič in Bojan Pavliičević 
sta se udeležila letošnje 
delavnice poslikave panjskih 
končnic, ki je potekala na 
Kongresnem trgu v Ljublja-
ni. Delavnico že sedemnajst 
let prirejajo na Osnovni šoli 
Antona Janše Radovljica, na 
njej pa se družijo otroci s 
posebnimi potrebami iz šol 
s prilagojenim programom 
z vse Gorenjske in osnovno-
šolski otroci iz občin Radov-

ljica, Bled, Gorje, Bohinj, 
Žirovnica, CUDV Radovljica 
... Doslej je delavnica vsako 
leto potekala v Radovljici, 
letos prvič pa v Ljubljani. 
Gostja delavnice je bila 
čebelarka in slikarka Anja 
Bunderla. Ob delavnici so v 
avli državnega zbora pripra-
vili tudi razstavo poslikanih 
panjskih končnic, ki so nas-
tale na dosedanjih delavni-
cah. Zaključne razglasitve 
se je udeležila tudi ministri-
ca za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Maja Makovec 
Brenčič, ki je v dar dobila 

panjsko končnico, ki jo je 
poslikal prav Bojan Pavliče-
vić z OŠ Poldeta Stražišarja. 
"Bojan je z gospo ministrico 
poklepetal in se fotografiral. 

Rekel je, da je vesel, da je 
panjska končnica prišla prav 
njej v roke," je povedala nje-
gova mentorica Veronika 
Repinc Bajrič.

Bojanova panjska končnica 
za ministrico
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v dar prejela panjsko končnico, ki jo je poslikal 
učenec OŠ Poldeta Stražišarja z Jesenic Bojan Pavličević.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič z Bojanom 
Pavličevićem in njegovo poslikano panjsko končnico 

Panjske končnice, ki so jih ustvarjali učenci.

Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so pripravili že enajsti 
Brihtin dan, to je zaključno 
prireditev za otroke in mla-
de, ki so prek leta pridno 
zahajali v knjižnico. Kot je 
povedala Cirila Leban, vodja 
oddelka za otroke, so dan 
razdelili na dva dela. Dopol-
dne je potekala zaključna 
prireditev za otroke iz Vrtca 
Jesenice, popoldne pa zak-
ljuček za mlade. V dopol-
danskem delu je Brihtine 
diplome dobilo 414 otrok iz 
Vrtca Jesenice, ki so pridno 
obiskovali knjižnico, si izpo-
sojali knjige in poslušali 
pravljice v knjižnici, doma 
ter v vrtcu. Popoldne pa je 

diplome prejelo še 108 mla-
dih bralcev, ki so sodelovali 
pri rednih dejavnostih, 
kamor sodijo angleške in 
nemške urice, ure pravljic, 
ustvarjalne delavnice, Brihti-
na pravljična dežela, pogovo-
ri o knjigah ter projekt 
Berem z Brihto. Malčki so si 
za nagrado ogledali predsta-
vo Zgodboljub in Rimofila v 
izvedbi Čaramesta, v popol-
danskem delu pa je bila na 
vrsti izobraževalna interakti-
vna predstava z znanstveni-
mi eksperimenti v izvedbi 
Fun Science. Brihtine diplo-
me pomenijo pohvalo za 
nazaj in vzpodbudo za nap-
rej, da bi otroci radi brali, da 
bi radi obiskovali dejavnosti 
v knjižnici.

Diplome za mlade 
"knjigoljubce"
V Občinski knjižnici Jesenice so podelili več kot 
petsto Brihtinih diplom.

Dopoldne se je otrokom najprej predstavila otroška 
pisateljica Andreja Novšak, zatem pa so si ogledali še 
predstavo Zgodboljub in Rimofila v izvedbi Čaramesta.

V Ljubljani je bila letošnja zadnja tekma v skokih z male prož-
ne ponjave za 41. odprto prvenstvo Sokol Bežigrad Ljubljana. 
Tekma je štela tudi za zadnjo kvalifikacijo za finale Pokala 
Slovenije. Jeseniška ekipa mlajših deklic (Nina Koljanin, 
Danaja Osmančević, Seldijana Bajektarević, Katarina Žuber) 
je z odličnim nastopom zbrala največ točk in zmagala pred 
"nepremagljivimi" Primorkami. Večina skokov je bila ocenje-
na z visokimi ocenami okrog devet točk in pol. Na koncu je 
zmagala najmanjša in najmlajša med vsemi, Jeseničanka 
Danaja Osmančević. Nina Koljanin je bila tretja, drugo mesto 
in srebrno kolajno pa je z lepimi skoki osvojila Žirovničanka 
Rosa Rekar. Vse tri so se uvrstile tudi na finalno tekmo za 
Pokal Slovenije, kjer je vsaka izvedla še po dva skoka. Zmaga-
la je spet Danaja, druga je bila Nina in tretja Rosa. Ekipa sta-
rejših deklic je bila šesta. Uspeh so dopolnile cicibanke s četr-
tim mestom, je sporočil trener Leon Mesarič.

Jeseniške akrobatke zmagovalke

Ekipa mlajših deklic Nina Koljanin, Seldijana Bajektarevič, 
Katarina Žuber in Danaja Osmančević

 F
o

to
: O

Š 
Po

ld
et

a 
St

ra
ži

ša
rj

a 
Je

se
n

ic
e



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 10. junija 2016

Urša Peternel

Pri Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja Jesenice deluje 
mobilna specialnopedago-
ška služba, v kateri deluje 
devet specialnih pedagoginj. 
Te pomagajo tistim učen-
cem v osnovni šoli, ki potre-
bujejo specifično učno po-
moč, ter tistim malčkom v 
vrtcu, ki zaostajajo v razvo-
ju. Pokrivajo osnovne šole 
na Jesenicah, v Kranjski 
Gori, Mojstrani in Žirovnici, 
delajo pa tudi v Vrtcu Jese-
nice. Ker mnogi starši točno 
ne vedo, kakšna je vloga spe-
cialnih pedagoginj in na ka-
kšen način lahko pomagajo 
njihovim otrokom, smo jih 
obiskali, da bi podrobneje 
predstavile svoje delo. 
Kot so povedale, kar veliko 
otrok v osnovni šoli potrebu-
je malce dodatne pomoči, 
denimo pri branju, matema-
tiki ... "Gre za otroke, ki so 
na določenem področju – re-
cimo pri branju, pisanju, na 
področju matematike, tuje-
ga jezika – šibkejši, medtem 
ko jim gre pri ostalih pred-
metih dobro. Če takšnemu 
otroku ne bi priskočili na 
pomoč, bi se njegov napre-

dek lahko ustavil. Zato je 
prav, da njemu in staršem 
ponudimo pomoč," so pove-
dale sogovornice. Včasih so 
specifične učne težave tudi 
hujše (denimo disleksija, di-
sgrafija, diskalkulija ...) in so 
po samostojni poti nepre-
magljive, zato je pomoč spe-
cialnih pedagoginj res nuj-
na. Ko otrok dobi odločbo 
zavoda za šolstvo, je upravi-
čen do dveh ur dodatne stro-
kovne pomoči tedensko pri 
tistih predmetih, kjer je šib-
kejši. V praksi to pomeni, da 
se pouk tega predmeta izvaja 
prilagojeno, da torej tisto 
uro, ko je na urniku določen 
predmet, dela v kabinetu s 
specialno pedagoginjo. "To 
je vsekakor v korist otroka in 
ne pomeni dodatne obreme-
nitve zanj, saj zgolj dela na 
drugačen način, ki je prila-
gojen njegovim zmožno-
stim. Za takega učenca prila-
godimo razlago in snov do-
datno utrjujemo," so poja-
snile sogovornice. Seveda pa 
je za to potrebno tesno sode-
lovanje z učitelji, so dodale. 
In kako poteka dodatna stro-
kovna pomoč v vrtcu? Tam 
je delo specialne pedagogi-
nje bolj usmerjeno v razvoj-

na področja, denimo podro-
čje motorike, razvoja govo-
ra, jezika, predmatematič-
nih spretnosti ... "Pozorni 
smo, kako otrok deluje v 
skupini. Če preveč odstopa 
ali njegov razvoj kasni, deni-
mo še ne govori, ne hodi, se 
potem zelo ciljno ukvarjamo 
s temi področji. Pri tem pa 
je zelo pomembna zgodnja 
obravnava, da takšnemu 
otroku pomoč ponudimo 
dovolj zgodaj." 
Zelo pomembno pa je tudi 
sodelovanje s starši. Kot 
ugotavljajo sogovornice, je 
za mnoge starše na začetku 
težko slišati, da je njihov 
otrok na določenem podro-
čju manj uspešen. A dej-
stvo, da otrok potrebuje 
učno pomoč, ne pomeni, da 
je konec sveta, saj z malce 
pomoči otrok lahko doseže 
super rezultate. Je pa res, da 
je treba več delati, več sode-
lovati, pri takšnem otroku 
samorastniški način vzgoje 
ne bo dal uspeha ..." Special-
ne pedagoginje iz izkušenj 
vedo, da so na koncu starši 
zelo zadovoljni, ko vidijo, da 
otrok s pomočjo lepo napre-
duje in, kar je morda še po-
membnejše, ohranja pozi-

tivno samopodobo. Prav to, 
da se otrok zave, da imamo 
vsi močnejša in šibkejša po-
dročja, in da zato, če ima 
učno pomoč, ni nič slabši od 
drugih, želijo specialne pe-
dagoginje povedati tako 
otrokom kot staršem. "Cilj 
je, da si uspešen, ne pa, da 
imaš same petice ..."
Staršem bi zato rade položi-
le na srce, naj se v primeru, 

da opazijo, da ima otrok pri 
določenem predmetu v šoli 
težave, obrnejo nanje. "Naj 
stopijo do nas, smo na vseh 
osnovnih šolah, vselej tudi 
na skupnih govorilnih urah, 
in skupaj bomo našli pravo 
pot. Če otroku v šoli ne gre, 
je v stiski, v stiski so tudi 
starši, a to ne sme biti slepa 
ulica, temveč mora biti iz-
ziv. Vse težave so premaglji-

ve, če stopimo skupaj, le tre-
ba je iti v akcijo. To ni ko-
nec, temveč le malo druga-
čen začetek, malo drugačna 
pot," so poudarile.
Sicer pa na Gorenjskem de-
luje tudi društvo za pomoč 
otrokom s specifičnimi uč-
nimi težavami Bravo, kjer 
pripravljajo predavanja, sre-
čanja za starše, delavnice za 
otroke ...

Učna pomoč daje super rezultate
Prav to, da se otrok zave, da imamo vsi močnejša in šibkejša področja, in da zato, če ima učno pomoč, ni nič slabši od drugih, želijo specialne 
pedagoginje povedati tako otrokom kot staršem. "Cilj je, da si uspešen, ne pa, da imaš same petice ..."
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Na nedavni paradi učenja se je pod okriljem Zavoda Jelša z 
recitacijami svojih pesmi predstavil 34-letni Jeseničan Si-
mon Šlibar. Kot je povedal, pesmi piše zadnjih pet let, v njih 
pa razmišlja o svojem življenju, o naravi ... Piše, ko je žalo-
sten, in tudi, ko je vesel. V Zavodu Jelša so mu pomagali 
natisniti skupek pesmi, ki jim je dal naslov Razmišljanja v 
moji 34. pomladi. Simon si želi, da bi svoje pesmi lahko še 
večkrat javno predstavil, rad pa bi našel tudi založnika, ki bi 
mu izdal pesniško zbirko. Za pokušino objavljamo eno od 
njegovih pesmi z naslovom Kitara: Kitara je glasbilo, ki meni 
da povabilo, težko se jo je učiti, inštruktorja sem dobil, ki je 
pošten in zanesljiv, ki ga je treba plačati, zmeraj je točen, 
potrka na vrata, jaz mu odprem, k meni so hodili nepošteni 
ljudje, to so bili narkomani, rabili so za drogo.

Razmišljanja v moji 34. pomladi

Simon Šlibar piše pesmi.

Urša Peternel

Sedemnajst članic krožka 
ročnih del, ki deluje pri Far-
nem kulturnem društvu Ko-
roška Bela, je pripravilo novo 
razstavo svojih izdelkov. Poi-
menovale so jo Zima, saj pre-
vladujejo motivi z zimsko te-
matiko. S to razstavo zaklju-
čujejo svoj opus ustvarjanja 
na temo letnih časov. Jeseni 
obljubljajo tečaj klekljanja in 
tudi razstavo s to tematiko.

"Prizadevne članice aktivno 
delujejo v društvu že od leta 
1999, ko so na ogled posta-
vile svojo prvo razstavo. Ta-
krat je sodelovalo kar 31 raz-
stavljavk. V teh letih so ne-
katerim roke postale težke 
in okorne, tudi vid je opešal, 
a se kljub temu kvaliteta iz-
delkov izboljšuje. Pozna se 
namreč 'kilometrina'," so 
povedali v Farnem kultur-
nem društvu Koroška Bela. 
Idejo postavitve in samo po-

stavitev razstav krožka roč-
nih del že vsa leta udejanjata 
Katrca Horvat in Anica Ru-
čigaj. Pri samem delu krož-
ka pa že od vsega začetka s 
strokovnimi nasveti pomaga 
mojstrica domače obrti Kati 
Čušin. 
Krožek ročnih del je doslej 
sodeloval na vseh treh med-
narodnih festivalih vezenja 
v Velenju, kjer so njihovi iz-
delki, ki so na ogled širši jav-
nosti, tudi opaženi ter po-

hvaljeni, njihova stojnica pa 
je med najbolj obiskanimi. 
"Malo je takih vezilj, ki si 
upajo svoje izdelke prepusti-
ti ocenjevanju priznanih 
strokovnjakov s področja do-
mače obrti. Članice pravijo, 
da vztrajajo tudi zato, da se 
lahko družijo, poklepetajo 
in se tudi poveselijo. Ob tem 
pa nastajajo nove vezi, nova 
poznanstva pa tudi marsika-
teri izdelek," so povedali v 
društvu.

Razstava ročnih del Zima
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OKNO V SVET

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

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

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

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

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

          

HUMANITARNA AKCIJA - 
POMAGAM ANI!
Sem ANA, radovedna in družabna 

najstnica. A imam cerebralno paralizo 
in potrebujem tvojo pomoč.

Pomagaj Ani!
Za nakup rabljenega kombija pošlji SMS na 1919  
s pripisom ANA5 in prispevali boste 5 € za nakup 

rabljenega kombija za Ano.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj organizira 
humanitarno akcijo – POMAGAM ANI. Poleg SMS sporočil,  
lahko donirate tudi z nakazilom na transakcijski račun RKS 
Območno združenje Kranj, št. 07000-0000100776 s sklicem  
00 05-2016 in pripisom POMAGAM ANI. 

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma  
Slovenije, Izimobila, Debitela, Telemacha in SiMobila. Pravila  
in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavlje-
ni na spletni strani www.kranj.ozrk.si.
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Člani Društva upokojencev Jesenice so 26. maja na Pristavi 
v Javorniškem Rovtu organizirali letošnje srečanje pohodni-
kov vseh društev upokojencev Gorenjske. Več kot dvesto 
pohodnikov iz dvanajstih društev je najprej izvedlo dve turi, 
na Španov vrh in do izvira potoka Javornik, sledilo je druža-
bno srečanje z bogatim kulturnim in glasbenim progra-
mom. Ob tej priložnosti so obeležili desetletnico uspešnega 
delovanja pohodniške skupine pri DU Jesenice, ki jo ves čas 
zavzeto vodi Janez Komel. V tem obdobju so izvedli 244 
pohodov z več kot sedem tisoč udeleženci. Najbolj vztraj-
nim, ki se pohodov udeležujejo od vsega začetka, so pode-
lili priznanja. Prejeli so jih: Janez Komel, Marjana Komel, 
Marina Čemažar, Magda Zupančič in Mimi Varl.  

Srečanje pohodnikov

Najbolj zvesti pohodniki DU Jesenice

Urša Peternel

Vsako leto se na dan polet-
nega sončevega obrata 21. 
junija združijo vsi, ki vadijo 
in učijo jogo. "Na mednaro-
dni ravni se na dan poletne-
ga sončevega obrata poklo-
nimo zunanji in notranji 
svetlobi s praksami, ki jih 
vsebuje joga. To so vadba 
asan – telesnih položajev, 
vinjas – dinamičnih zapore-
dij telesnih položajev, pra-
najam – dihalnih vaj in 
meditacije – globoke notra-
nje umiritve. Letos bomo na 
ta dan vse te prakse izvajali 
tekom dneva in zvečer zak-
ljučili z zvočno meditacijo, 
kjer se nam bodo pridružili 
gongi, zvončki, tibetanske 
zvočne sklede in sklede iz 
kvartz kristala ter šruti in 
čudovit glas pevke manter," 
je povedala Andreja Kopri-
vec iz društva Prvi korak, ki 
obeležitev svetovnega dneva 
joge pripravlja na Jesenicah. 
Ves dan se bodo vrstile raz-
lične vadbe, in sicer na trav-

niku pred Kolpernom na 
Stari Savi, v primeru dežja 
pa v zgornji dvorani Kolper-
na. 
"Vadbam na ta dan se lahko 
priključite vsi, tudi če joge 
še niste izvajali. Če imate 
precejšnje telesne omejitve, 
bo za vas kot naročena jutra-
nja vadba – v stoječem polo-
žaju, v običajnih oblačilih, 

brez blazine in pripomoč-
kov," vabi Andreja. 
Od 8.30 do 9.30 bo najprej 
potekala Joga za zdravje in 
pretočnost na jutranjem tra-
vniku (v udobnih oblačilih 
in v stoječem položaju, brez 
blazine), vadbo bo izvajala 
Andreja Koprivec. Od 18. do 
19. ure bo potekala vadba 
dinamične joge vinjasa na 
travniku (prinesite blazino, 
odejo), vadbo bo izvajala 
Vesna Karakaš. Od 19.15 do 
20.15 bo pod vodstvom 
Andreje Koprivec na vrsti 
vadba ajurvedske joge za 
ravnovesje, in sicer na trav-
niku. Od 20.30 do 21.15 pa 
bo sledila še zvočna medita-
cija s kristalnimi kvartz skle-
dami in gongi, ki jo bodo 
izvajale Mina, Valči in Son-
ja. Vsi dogodki so brezplač-
ni.
Joga je pot plemenitenja 
samega sebe skozi različne 
prakse telesnih vaj, dihal-
nih vaj, vaj osredotočanja 
in meditacije. Telesne vaje 
te ohranjajo mladostnega, 

prakse dihanja te napolni-
jo s kisikom in prano in 
vplivajo na umirjanje živč-
nega sistema, na nivoju 
uma se seznaniš s tehnika-
mi umirjanja in koncen-
tracije, v meditacijah pa 
izkušaš svojo odsotnost 
(ego utihne) in božansko 
prisotnost, dodaja Andreja 
Koprivec. 

Svetovni dan joge
Na dan poletnega sončevega obrata 21. junija 
bodo na Jesenicah obeležili svetovni dan joge.

"Ko človek dojame, kako mu joga pomaga v 
telesnem, dihalnem, umskem in duhovnem 
napredku, se z veseljem loti praks, ki 
predstavljajo 'avtocesto' do notranjega miru in 
izpolnjenosti ter s tem seveda do fizičnega in 
psihičnega zdravja," pravi Andreja Koprivec.
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Urša Peternel

V Športnem parku Podme-
žakla na Jesenicah bo od 22. 
do 26. junija potekala Dina-
mova mladinska akademija, 
ki je namenjena mladim no-
gometašem, starim od osem 
do osemnajst let. Akademijo 

bodo vodili vrhunski trener-
ji NK Dinamo, udeleženci 
bodo imeli pet dni treninga, 
naučili pa se bodo najbolj 
učinkovitih tehnično-taktič-
nih elementov igre. 
To je le ena od novosti, ki 
jo pripravljajo v Nogome-
tnem klubu Jesenice, ki ga 

od lanskega avgusta vodi 
predsednik Edvin Karahod-
žić. Skupaj z vodjo mladin-
ske šole in trenerjem vra-
tarjev Mirhetom Redžićem 
sta predstavila načrte klu-
ba, ki je eden od klubov z 
najdaljšo tradicijo v državi, 
saj je bil ustanovljen dalj-

nega leta 1912. Kot sta po-
vedala, so delo v klubu za-
stavili na novih temeljih, 
saj želijo načrtno in stro-
kovno delati z mladimi. 
Tako pripravljajo program 
dela za otroke za vsako sta-
rostno obdobje. Vsaki se-
lekciji so dodali po enega 
trenerja, vsi trenerji (ta čas 
jih v klubu dela dvanajst) 
so šolani in imajo licenco. 
"Želimo delati načrtno in 
strokovno in mladim nogo-
metašem omogočiti naj-
boljši možni razvoj," sta 
poudarila sogovornika. V ta 
namen so v program dela 
vključili atletske treninge, 
ki jih vodi znana nekdanja 
atletinja Brigita Bukovec, 
del treninga mladih nogo-
metašev je tudi akrobatika. 
V klubu imajo okrog dvesto 
članov, da bi bazo še razši-
rili, pa so se odločili, da 
bodo jeseni v štirih jeseni-
ških osnovnih šolah začeli 
z nogometnimi krožki. Za-
nimanje je že zdaj izredno, 
saj je samo na Osnovni šoli 

Toneta Čufarja Jesenice 
prijavljenih že sto otrok, od 
tega kar 36 deklic. Ker žen-
ski nogomet podpira tudi 
Nogometna zveza Sloveni-
je, so tudi v klubu zanima-
nja deklet za nogomet zelo 
veseli in načrtujejo, da 
bodo v prihodnje lahko se-
stavili celo žensko ekipo. 
"Potencial za nadaljnji ra-
zvoj nogometa na Jesenicah 

je ogromen, naš cilj pa je, da 
s strokovnim delom selekci-
oniramo najboljše mlade 
nogometaše in jim omogo-
čimo najboljši možni napre-
dek," sta poudarila Redžić 
in Karahodžić. Razmere za 
delo v klubu so dobre, sta 
dodala, pri čemer so hvale-
žni za podporo Občini Jese-
nice, sponzorjem in tudi 
staršem.

Trenirajo z Brigito Bukovec
V Nogometnem klubu Jesenice so delo zastavili na novih temeljih, saj želijo načrtno in strokovno delati z mladimi. K sodelovanju so povabili Brigito 
Bukovec, pripravljajo nogometni kamp Mladinska akademija Dinamo Zagreb ... 

Atletske treninge z mladimi nogometaši v Podmežakli vsako sredo vodi Brigita Bukovec. 

Predsednik Nogometnega kluba Jesenice Edvin Karahodžić, 
Brigita Bukovec in vodja mladinske šole Mirhet Redžić
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Janko Rabič

367. premiera v Gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah 
je postregla s posebno posla-
stico. Štirinajst žensk v zre-
lejših letih (točnih ne bomo 
navajali) je najprej obiskova-
lo gledališko šolo seniork, ki 
sta jo vodili Katja Stušek in 
Nika Brgant. Potem so pod 
njunim režijskim vodstvom 
pogumno stopile na oder in 
odigrale predstavo Najlepše, 
najboljše in najbolj slečene. 
Marsikatera je s tem uresni-
čila svoj življenjski izziv, vse 
pa so na ta način spoznale 
čar gledališča in odrskih 
luči. Zgodba je bila kar pi-
kantno začinjena, saj se čla-
nice za preživetje društva 
odločijo za izdajo koledarja, 
in to kar z razgaljenjem svo-

jih teles. Kaj se je res zgodi-
lo, vedo le tisti, ki so si ogle-
dali predstave, koledar pa so 
v resnici izdale. Na premieri 
so doživele stoječe ovacije 
publike, prav tako so navdu-
šile na dveh ponovitvah. In 
katere so bile naj, naj, naj? 

Milena Šimnic, Andreja Ur-
šič, Miroslava Novak, Vanja 
Simeonov, Metka Šuligoj, 
Cvetka Puhar, Marjeta Vero-
všek, Danila Koselj, Milica 
Berlot, Jolanda Urek, Marija 
Legat, Stanislava Ogrin, Po-
lonca Jan in Zdenka Volk.

Pikantno začinjena 
premiera seniork
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Urša Peternel

Z včerajšnjo baletno pred-
stavo Glasbene šole Jesenice 
se je začelo letošnje Poletje 
na Stari Savi. Stara Sava bo v 
prihodnjih dneh in tednih 
zaživela v utripu različnih 
prireditev. Že danes, v pe-
tek, ob 17. uri bo na trgu na 
Stari Savi koncert harmoni-
karskega orkestra Glasbene 
šole Jesenice pod vodstvom 
Diane Šimbera. V nedeljo 

ob 10. uri bo sledila komedi-
ja za otroke in odrasle Butal-
ci v izvedbi gledališke šole 
pri Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice. Naslednja prire-
ditev bo 17. junija ob 21. uri 
v Kolpernu, in sicer koncer-
tni dogodek predOdmev, na 
katerem se bodo predstavile 
mlade rokovske glasbene 
skupine in posamezniki. 
Osemnajstega junija pa bo 
Stara Sava zaživela v utripu 
Poletne muzejske noči. Za-

čela se bo ob 20. uri z vod-
stvom po razstavi Delavke 
železarne, sledil bo umirjen 
glasbeni večer na trgu s kon-
certom Romančice v izvedbi 
Romane Krajnčan Kvarteta. 
Ob torkih v juliju in avgustu 
bo potekala tudi Torkova ki-
noteka s projekcijami filmov 
v Kolpernu. Dogodke v sklo-
pu Poletja na Stari Savi ko-
ordinira Gornjesavski mu-
zej Jesenice, podpira pa Ob-
čina Jesenice. 

Začelo se je Poletje na Stari Savi

www.visitkranj.si

1. 7.1. 7.
OLIVER 
DRAGO
OLIVER 
DRAGO

PETEK

23. 6.
ASTITEV DNEVAASTITEV DNEVA
AVNOSTIAVNOSTI

RTEK
23. 6.

Z BIG BAND RTVSLO
DARJA ŠVAJGER, NUŠA DERENDA IN ALENKA GODEC

PETEK

8. 7.8. 7.
NEDELJA

10. 7.10. 7.
JM JAZZ WORLD ORCHESTRA 
& LOIS BONILLA
JM JAZZ WORLD ORCHESTRA 
& LOIS BONILLA
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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, 20. junija 2016, 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

TUKAJ VPIŠETE
REŠITEV SUDOKUJA;

UPORABLJAJO JO TUDI V 
GOSTILNICI IN PIZZERIJI
PASTEL NA JESENICAH

SEZNAM
OBVEZNOSTI

PLITVA 
OMAMA

Z ETROM
POTROŠNJA OČKA

PREBIVALCi
KRAJA NA

GORNJI
GORENJSKI

PESTRA
PONUDBA

PIZZ IZ 
KRUŠNE

PEČI

IME NEK-
DANJEGA 

ALBANSKEGA
PREDSED-

NIKA HOXHA

FRAN
ILEŠIČ

KOŠČEK 
SVIN. MESA, 
KI OSTANE 

PRI TOPLJE-
NJU SLANINE

VELIKA
PLAHTA

(ZASTARELO)

1 4

PREBIVALEC
KRAJA NA 
GORENJ-

SKEM

NADZORNIK
V ŠPARTI
ROMULOV

BRAT
DVOJČEK

2 11

SHRAMBA
ZA STARE,
NERABNE

STVARI

10 8 3 6

STROG 
OPOMIN

ZARADI NE-
GATIVNEGA
RAVNANJA

11 VLADIMIR
NAZOR

EVROPSKA 
UMETNOST-

NA SMER 

4 12

GOZDNA 
PTICA IZ 

RODU
VRANOV

UPOKOJENEC

IVO ROBIĆ

5 2

NADA
VIDMAR

13 JAHAČEV
PRIBOR

POGANJEK

HRV. NOG. 
TRENER

(KRASNODAR
STANJE NA-
HOD.OSEBE

6 10

LETOVIŠČE 
PRI KOPRU

DUŠA
HARMONIKE

PRAVNIK
IN POLITIK 

(INGO)

14 7 11

IME BALER-
INE MLAKAR

ŠTIRIIN-
DVAJSET UR

HRIBOVJE
V ZAHODNI

EVROPI

KAR NI V 
SKLADU

S PRAVILI

5 4

AVTOR:
CVETO
ERMAN

OBLIKA
ŽENSKEGA 

IMENA 
KRISTINA

NAŠ PEVEC 
ZABAVNE 
GLASBE

(VILI)

KONOP, 
VRV

NEM. PISEC 
VOJAŠKE 
TEMATIKE

(HANS 
HELLMUT)

ALOIS
JIRASEK

ITALIJANSKI
IGRALEC
VALLONE

GOSTILNICA 
IN PIZZERIJA

PASTEL
JESENICE

070 194 300

OTIŠČANEC,
ŽULJAVOST

NAJETA ŽEN-
SKA ZA DELO
NA KMETIJI
GEOMET-
RIJSKI LIK

KRAJ PRI
DOMŽALAH

TONE
VOGRINEC

5
TRŠČICA,
MAJHEN

DEL LESA

IME NEKDAN-
JE NEMŠKE 
SMUČARKE

MITTER-
MAIER

8 12

VEČJA 
ČRNA 
PTICA

2 GOVORICA
ZASEBNE
NARAVE,
ČENČA

4 MRŽNJA

IZMIŠLJENA
ZGODBA, MIT

GOSTILNIČAR

IME PEVCA
FLISERJA

9 13

UMETNIŠKO
OBLIKO-
VANJE

DRAMSKE-
GA DELA

DELEC Z 
ELEKTRIČ.
NABOJEM

MITOLOŠKI
LETALEC

ZVER NAŠIH
GOZDOV
ENO OD 

AGREGATNIH
STANJ

IME PEVCA
ZABAVNE 
GLASBE

MOJZERJA

10 9

DESNI 
PRITOK DO-
NAVE SKOZI 
MÜNCHEN

POSNETO NA
CELULOIDNI

TRAK
TRAVNIK OB

VODI

TKANINA Z
VZORCEM
IME AMER.
IGRALKE

GARDNER

DAVID
NIVEN

REKA V
ZAHODNI

BOSNI

OBŽALO-
VANJE

LJUDSKA
TEHNIKA

9 14

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
KOSITER

3 STANKO
LORGER

NOVI SAD

KOVINA SIVE 
BARVE (CO)

MARKO 
OKORN

6 NEKDANJI 
ITALIJANSKI
DIRKAČ F-1

(TAZIO)
LANTAN

7 3 5

PISARNIŠKI 
DELAVEC
(SLABŠ.)

12
KDOR IGRA 
NA VIOLINO GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  9 / 2016 

PP. 124, 4001  KRANJ

NEZNANKA V 
MATEMATIKI

IZRAZITA 
VZPETINA

1
ITALIJANSKA

TISKOVNA
AGENCIJA 

STAR 
SLOVAN

9 VSAK DAN 
OKUSNE 

TESTENINE 
IN JEDI Z

ŽARA

SLOVARČEK: TRAČ: čenča,     RORA: nekdanji hrvaški nogometaš,     RANTAHA: velika plahta,     TINTOMAZ:  pisarniški delavec (slabšalno),
ISAR: nemška reka,     TILOZA: otiščanec, žuljavost,     ANSA: italijanska tiskovna agencija,     NUVOLARI: nek. italijanski voznik formule ena

Jelka Koselj

Marelični krhki kolač  
z lešniki
Za okrogel pekač premera 
26 cm; najboljši je s kera-
mično notranjo oblogo.
Za testo potrebujemo: 40 
dag bele moke, 20 dag masla 
in 5 dag margarine sobne tem-
perature, 12 dag sladkorja v 
prahu, 1 jajce, 1 vaniljev slad-
kor, maslo za pekač in jajce za 
premaz. Namaz: 40 dag 
marelic, 4 žlice marelične 
marmelade, 3 nageljnove žbi-
ce, malo cimetove skorjice, 1 
žlička ruma, 1 žlica piškotnih 
drobtin, 1–2 žlici rjavega trs-
nega sladkorja, 10 dag zmletih 
lešnikov, 1 žlica sladkorja, 
malo mletega cimeta, ingverja 
in kardamoma ter žlička 
kakava. 

Priprava: Testo zamesimo 
ročno na mizi. Maslo nare-
žemo na večje koščke z 
nožem, dodamo sladkorja 

in jajce, dobro zmešamo in 
vmešamo še moko. Hitro 
zgnetemo testo in ga damo 
za eno uro počivati v hladil-
nik.
Marelice izkoščičimo, nare-
žemo na koščke in malo 
podušimo skupaj z žbicami, 
cimetovo skorjico in rjavim 
trsnim sladkorjem. Med 
dušenjem jih mešamo, in 
ko se zmehčajo, dodamo še 
marelično marmelado, rum 
in piškotne drobtine. Zmes 

ohladimo. Lešnikovo zmes 
pripravimo tako, da zmeša-
mo zmlete lešnike, dišave in 
kakav. 
Testo vzamemo iz hladilni-
ka in razvaljamo v dva kro-
ga. En krog naj bo malo 
večji od drugega. Tega polo-
žimo na dno pomaščenega 
pekača, robove testa pa malo 
dvignemo. Testo namažemo 
najprej z lešnikovo zmesjo 
in nato z marelično. Čez ves 
namaz naredimo mrežo. 

Manjši krog iz testa nareže-
mo na 2 cm široke trakove. 
Ko trakove v obliki mreže 
polagamo na pekač, jih 
vmes premažemo z razžvr-
kljanim jajcem, da se stičiš-
ča lepo sprimejo. Kolač 
pečemo približno 1 uro pri 
175 stopinjah C.

Marelični predzajtrk
Marelice kupujmo le sveže, 
ne smejo biti prezrele in 
kašaste, ker se hitro pokvari-
jo; rajši sezimo po trših, pol-
zrelih sadežih. Marelice 
dobro operemo, neolupljene 
narežemo na male koščke in 
jih lahko jemo z jogurtom, 
mlekom, smetano, pinjen-
cem, sladkamo pa jih z 
medom ali rjavim trsnim 
sladkorjem. Primer predzaj-
trka: 2 dl pinjenca, 1 žlica 
medu, četrt žličke ingverja v 
prahu in 6 večjih marelic 
zmešamo v mešalniku. Pije-
mo počasi po požirkih. Pos-
tali bomo bolj zbrani.

Marelični krhki kolač
Marelice so zaradi mešanice učinkovin, folne kisline, bakra in kobalta idealno sadje za slabokrvne. 
Marelična semena pa so strupena, zato ne pustite otrokom igre s koščicami! Marelice jemo pred 
zajtrkom, kot vmesni obrok, pripravimo sladice, napitke, marmelade ali kot del glavnega obroka 
(čežane, omake).
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Pravilno geslo je BISTRO OAZA Z VAMI OD LETA 1989. 
Sponzor križanke je BISTRO OAZA, Iztok Morič, s. p., Cesta 
maršala Tita 55, Jesenice. Vabijo vas na odlično hrano in 
postrežbo. Hrano lahko naročite tudi na dom po tel. 04 586 
43 96. Nagrajenci so: zapitek v vrednosti 20 evrov: Franci 
Macuh, Jesenice; druga in tretja nagrada zapitek v vredno-
sti po 15 evrov: Milka Iveljić, Jesenice in Mateja Zupan, 
Radovljica. Nagrade postrežejo v Bistro Oaza.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke je Gostilnica in pizzerija Pastel, Trg Toneta Čufarja 3, telefon 070 194 300  na Jesenicah. Odlična 
postrežba in pestra ponudba testenin, pic, jedi z žara in iz krušne peči. Za naše reševalce so namenili tri enakovre-
dne nagrade, 3-krat zapitek v višini 20 evrov, postreženo v prostorih Gostilnice in pizzerije Pastel.

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=N, 2=K, 3=P, 4=A, 5=Č, 6=Š, 7=R, 8=E, 9=U), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev 
sudokuja iz prejšnje številke je POSTREŽBA.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 10. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA KEGLJIŠČE, od 15. do 20. ure

Dnevi Športa, Jesenice 2016 (nogometni turnir, kegljanje, plezanje, 
test, hoje, inline hokej, tek, namizni tenis …) 

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, LEDARSKA ULICA 2, 
JESENICE, ob 16. uri

Dan športa – Športne igre – Dj Alycea – promocija Mladinskega cen-
tra – miselne 3D-igre

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 17. uri
Poletje na Stari Savi: Koncert harmonikarskega orkestra

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri
Martin McDonagh, SAMOTNI ZAHOD, črna komedija

Sobota, 11. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 17. uri

Druženje športnikov in športnih delavnic veteranov v okviru dneva 
košarke na Jesenicah

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 9. do 21. ure
Dnevi športa, Jesenice 2016 – dan jeseniške košarke, nogometni tur-
nir in turnir v floorballu

Nedelja, 12. junija
TRG NA STARI SAVI, ob 10. uri

Poletje na Stari Savi: Butalci (Fran Milčinski), komedija za otroke in 
odrasle

Ponedeljek, 13. junija
MLADINSKA TOČKA CENTER II, TITOVA 41, JESENICE, ob 
16. uri

Športno zabavno popoldne – Plezalna stena – turnir košarkarskih 
dvojk – tekmovanje v metanju prostih metov

DOM DU JESENICE, POD GOZDOM 13, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 18. uri
1. srečanje študijskega krožka: KAKO SO SE NA JESENICAH VČASIH 
IZOBRAŽEVALI?

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Recital flavtistk Katje Jakopič in Mojce Sebanc

Torek, 14. junija
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ULICA BRATOV RUPAR 2, 
JESENICE, ob 10. uri

Info točka: Informiranje dijakov – poletni počitniški program

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, SPODNJI 
PLAVŽ 24E, 4270 JESENICE, od 10. ure do 13.30

Delavnica: OSNOVE EXCELA ZA PODJETNIKE

 

Četrtek, 16. junija
GIMNAZIJA JESENICE, TRG TONETA ČUFARJA 1, 
JESENICE, ob 10. uri

Info točka: Informiranje dijakov – poletni počitniški program

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Recital violistke Kristine Klare Čušin

Petek, 17. junija
SPODNJI PROSTORI V KRAJEVNI SKUPNOSTI HRUŠICA, 
ob 16. uri

Odprtje razstave Janeza Tarmana st. in razstave aktiva žena KŠD Hru-
šica

PRIREDITVENI PROSTOR PRED KULTURNIM DOMOM 
NA HRUŠICI, ob 16.30

Športne igre (balinanje, odbojka, nogomet)

TRG NA STARI SAVI, ob 21. uri
Poletje na Stari Savi: predODMEV, koncerti mladih glasbenih skupin 
in posameznikov

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Odprtje razstave JASIMA SULJANOVIĆA

Sobota, 18. junija
PROSTOR PRED ŽELEZNIŠKIM KARAVANŠKIM 
PREDOROM NA HRUŠICI, ob 16. uri

Proslava ob 110-letnici prihoda prvega vlaka skozi železniški predor in 
ogled miniaturne železnice

Junijske prireditve
TRG NA STARI SAVI, ob 20. uri

Poletje na Stari Savi: Poletna muzejska noč, javno vodstvo po raz-
stavi 

Delavke železarne v Železarskem muzeju in koncert Romančice – 
Romane Krajnčan Kvartet 

Nedelja, 19. junija
ZBOR PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI, ob 8. uri

Pohod in srečanje na Hruščanski planini. Ob 11. uri kratek kulturni 
program na Hruščanski planini. V primeru slabega vremena bo po-
hod 26. 6. 2016.

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje
Turnir v hokeju na asfaltu

 

Torek, 21. junija
TRG TONETA ČUFARJA, JESENICE, ob 13. uri

Info točka: Dj Alycea – Miselne 3D-igre za dijake ob zaključek šolske-
ga leta

DOM DU JESENICE, POD GOZDOM 13, ob 17. uri
Proslava dneva državnosti in letni koncert MPZ DUJ 

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert posvečen Tomažu Lorenzu

Četrtek, 23. junija
KOPALIŠČE UKOVA, od 10. ure dalje

Otvoritveni dan za osnovnošolce, športne igre

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 18. ure dalje
Dobrodelna nogometna tekma: Slo Velikani : Jeseniške legende  

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Ivko Dolenc, odprtje fotografske razstave

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 20.45
Druženje Jeseničanov pred državnim praznikom ob glasbi (po za-
ključku dobrodelne nogometne tekme)

Petek, 24. junija
MLADINSKI CENTER JESENICE, KEJŽARJEVA 22, 
JESENICE, ob 12. uri

Postavitev II. samostojne razstave risb in karikatur; dijak Leon Jože 
Bernik

Sobota, 25. junija
7. PLANINSKI POHOD NA GOLICO – start pohodnikov 
med 8. in 10. uro zjutraj izpred planinske postojanke Pri 
Fencu v Planini pod Golico. 

Ob 11. uri pri Koči na Golici pozdrav predstavnika Občine Jesenice 
in predsednika PD Jesenice. 

 

MUZEJ NA ODPRTEM – STARA SAVA JESENICE, ob 14. uri
Vidovdanska proslava KPŠHD Vuk Karadžić

KOPALIŠČE UKOVA, od 16. ure dalje
Skoki v vodo za pokal mesta Jesenic in 21. jeseniški akvatlon

 

Torek, 28. junija
AVLA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE, ob 19. uri

Dediščina Cirila Pračka – domoznanska razstava

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
 

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, 
04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si

od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure do vključno 24. junija 
2016: DNEVNI KLUB MCJ – aktivnosti po vnaprejšnjih dogovorih z 
dijaki za opravljanje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), namizne špor-
tne in družabne igre, informiranje mladih o priložnostih, ki jih mla-
dim nudi MCJ, ter o MCJ-podpori njihovim idejam 

Poletni počitniški program; celoten program bo objavljen naknadno 
na spletni strani Mladinskega centra Jesenice, www.mc-jesenice.si

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD), 
030 625 298, info@drustvo-zarek.si

Vsak dan od torka do petka od 18. do 20. ure ustvarjalno-kreativne 
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta

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

Četrtek, 16. in 23. junija, od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vo-
dene dejavnosti za osnovnošolce: ustvarjalne delavnice, družabne 
igre, igre na prostem

27., 28. in 29. 6. 2016 od 10. do 12. ure: VODENE POČITNIŠKE DE-
JAVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE; celoten program bo objavljen na-
knadno na strani Mladinskega centra Jesenice, www.mc-jesenice.si

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD), 030 
625 298, info@drustvo-zarek.si

Vsak dan od torka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-kreativne 
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre 

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Zbiranje prijav za brezplačni začetni tečaj računalništva: Petra Eržen, 
04 58 33 800

Torki in srede, 14.00–17.00, Pripravimo se na nov šolski dan – starši 
na LUJ podpišejo soglasje in vključijo otroka v program, kjer s prosto-
voljci in/ali mentorji LUJ pišejo domače naloge

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO
Vsak petek ob 18. uri – delavnice peke domačega kruha

Razstave

KOSOVA GRAŠČINA
Helena Tahir, akademska slikarka, likovna razstava – razstava bo na 
ogled do 18. 6. 2016, od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 
18 ure. 

Ivko Dolenc, fotografska razstava bo na ogled do 31. 7. 2016, od torka 
do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure. 

    

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI 
JESENICE

Od 24. maja dalje bo na ogled muzejske razstave Rokodelci in doma-
ča obrt v Dolini, od torka do sobote med 10. in 18. uro. Za ogled po-
kličite 04 583 35 00.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, AVLA
Razstava nagrajenih fotografij Človek in kovina 2016. Odprta bo do 
20. 6. 2016.

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI
Delavke železarne, muzejska razstava (za najavljene skupine vsaj 10 
ljudi ogled tudi izven odpiralnega časa) – razstava bo na ogled do 15. 
11. 2016 od torka do sobote med 10. in 18. uro.

Pranje in perilo skozi čas, etnološka razstava – razstava bo na ogled 
do 19. 9. 2016, od torka do sobote med 10. in 18. uro.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
Razstava Tomaža Laniška, MF, EFIAP/s člana Foto kluba Anton Ažbe 
Škofja Loka

Odprtje razstave bo 22. 6. 2016 ob 19. uri. Odprta bo do 18. 7. 2016

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si 

E-pošta: tic.jesenice@siol.net
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Urša Peternel

V Planini pod Golico so v 
mesecu narcis poskrbeli za 
posebno popestritev maj-
skega dogajanja. Pripravili 
so namreč zabavno dobro-
delno prireditev Planica po 
Planici, ki je potekala na 

pomanjšani repliki planiške 
velikanke, imenovani Kajže, 
ki jo je pod domačo hišo 
zgradil Cena Razingar. Nas-
topilo je 75 tekmovalcev iz 
šestnajstih držav, med njimi 
tudi »Peter Prevc«, vsi seve-
da v miniaturni, dvanajst-
centimetrski različici iz plo-

čevine, vse v merilu 1 : 16,7 
... Manjkali niso niti merilci, 
teptači, fanfare – vzdušje je 
bilo prav takšno kot v pravi 
Planici, skupaj z glasnimi 
navijači in prenosom na 
velikem platnu ... Pravzap-
rav se je zgodila »Planica 
pod Golico«, je dejal vodja 
skakalnice Iztok Pergarec - 
Ič, ki je tekmo izpeljal prav 
tako profesionalno kot pla-
niško tekmo, skupaj z ostali-
mi planiškimi zanesenjaki 
in ekipo iz Golica Teama. 

Modelčke skakalcev so spu-
ščali po skakalnici in merili 
njihove daljave, na koncu pa 
je »Peter Prevc« moral priz-
nati premoč Norvežanu 
"Bjoernu Einarju Romoroe-
nu", padel pa je celo svetov-
ni rekord, ki ga je z 254,5 
metra postavil Robert Kran-
jec. Kot je dejal predsednik 
Teama Golica Jure Svetlin, 
so celoten izkupiček priredi-
tve namenili nakupu defib-
rilatorja, ki ga bodo postavili 
v Planini pod Golico. 

Planica pod Golico
V Planini pod Golico so pripravili prvo tekmovanje v smučarskih poletih na letalnici Kajže, izkupiček 
zabavne prireditve pa namenili nakupu defibrilatorja.

Replike planiških skakalnic v merilu 1 : 16,7

"Oče" maket Cena Razingar je bil vodja tekmovanja.

Dvanajstcentimetrski smučarski skakalci

Urša Peternel

Športni zvezi Jesenice je na 
Jesenice uspelo privabiti 
ekipo slovenskih športnih 
legend, ki delujejo pod okri-
ljem humanitarnega šport-
nega društva Olimpik. Vodi 
jih geslo Pomagajmo otro-
kom, zato igramo za njih. 
Športni spektakel v Športni 
dvorani Podmežakla bo 
potekal v četrtek, 23. junija, 
z začetkom ob 19. uri. V 
malem nogometu se bosta 
pomerili ekipi ŠD Olimpik 
Velikani slovenskega športa 
in ekipa Jeseniške legende. 
Pred tekmo in med odmori 
bo potekal zanimiv zabavni 
program s številnimi gosti.
Kot je povedal Brane Jeršin 
iz Športne zveze Jesenice, 
selektor ekipe ŠD Olimpik 
Peter Ameršek in njegov 
pomočnik Andrej Stare 
obljubljata zelo močno eki-
po, sestavljeno iz nogometa-
šev, ki so v preteklosti pisali 
slovensko nogometno prav-
ljico in igrali na svetovnem 
in evropskem prvenstvu, 
predstavili pa se bodo tudi 
vrhunski slovenski športniki 
iz drugih panog. Športna 
zveza Jesenice pa je selek-

torsko taktirko za sestavo 
ekipe Jeseniških legend zau-
pala Fikretu Fiču Avdiču in 
Janezu Tušarju. "Glede na 
moč nasprotne ekipe sta se 
selektorja izjemno potrudi-
la. V ekipo sta pritegnila 
Alenko Dovžan, Sabino 
Felc, Almo Rekič, Jureta 
Koširja, Andrej Razingerja, 
Matjaža Kopitarja, Marjana 
Kozarja, Bineta Felca, patra 
Bogdana Knavsa, Miho 
Rebolja, Roberta Saboliča, 
Roka Tičarja, Luka Gračnar-
ja, Iva Jana, Senada Tignja, 
Mirhata Redžića, Damjana 
Hvalo, čakata pa še na potr-
ditev nekaterih okrepitev iz 
gospodarskega in družbene-
ga življenja Jesenic," je 
povedal Brane Jeršin.
Izkupiček od prireditve 
bodo namenili Zvezi druš-
tev prijateljev mladine Jese-
nice za letovanje otrok v 
Pineti pri Novigradu. Vsi 
obiskovalci, ki bodo ob vho-
du na tekmo darovali žele-
ni prispevek, bodo prejeli 
spominsko zapestnico. Po 
tekmi bo na pobudo Obči-
ne Jesenice pred dvorano 
druženje občanov ob glasbi 
ob 25. obletnici osamosvo-
jitve.

Tekma veteranov
V četrtek, 23. junija, bo v Športni dvorani 
Podmežakla potekala zanimiva tekma v malem 
nogometu med nekdanjimi vrhunskimi 
nogometaši in Jeseniškimi legendami.

Andraž Sodja

Zveza društev prijateljev 
mladine Jesenice je tudi 
letos pripravila že tradicio-
nalni dobrodelni tek Jeseni-
ce tečejo, s katerimi zbirajo 
sredstva za letovanje social-
no ogroženih otrok v otroš-
kem letovišču Pinea v Pineti 
pri Novigradu. Prireditev 
vsako leto raste, udeležba na 
dobrodelnem teku pa je pos-
tala obvezna tudi za številne 
znane obraze, med katerimi 
so bili številni znani z Jese-
nic in širše okolice. Dobro-
delnega teka, ki se je tudi 
letos odvijal na tradicionalni 
dvokilometrski trasi med 
podhodom Podmežakla in 
krožiščem pri upravni enoti 
Jesenice, se je letos udeleži-
lo 508 tekačev, ki so v dobro-
delni sklad za letovanje 
otrok iz socialno ogroženih 

družin prispevali kar 5950 
evrov. Kljub visokim tempe-
raturam je lanskemu rekor-
derju Mariu Ponjaviču uspe-
lo letos znova premagati 
samega sebe, saj je v desetih 
urah pretekel kar 50 krogov, 
skupno torej 100 kilomet-
rov, kar je dosežek, ki ga bo 
težko ponoviti. Med ženska-
mi pa je letošnji rekord pos-
tavila Eva Mlakar z 18 krogi 
oziroma 36 kilometri.
Uspeh teka je dopolnil še 
uspeh šeste dobrodelne dra-
žbe Fikreta Avdiča Fiča, ki je 
z licitacijo športnih dresov 
zbral še dodatnih 4200 evrov, 
tako je skupni znesek za leto-
vanje otrok iz socialno ogro-
ženih družin že prekoračil 
znesek 10 tisoč evrov. Pred 
zaključkom redakcije pa smo 
izvedeli, da je dodatnih 1554 
evrov podarila Jeseničanka 
Ani Tram, ki se je odpovedala 

honorarju od prodaje knjige 
Ranjena, za kar se ji v Zvezi 
društev prijateljev mladine 
Jesenice posebej zahvaljuje-
jo. Še nekaj dodatnih sred-
stev pa pričakujejo, da bodo 

zbrali z dobrodelno nogome-
tno tekmo med jeseniškimi 
legendami in velikani sloven-
skega športa, ki se bo odvijala 
23. junija ob 19. uri v dvorani 
Podmežakla.

Mariovih sto kilometrov
Na dobrodelnem teku Jesenice tečejo je bilo zbranih rekordnih 5950 evrov, ob tem pa je Mario 
Ponjavič podrl lanski rekord in v desetih urah pretekel kar 50 krogov oziroma sto kilometrov. 

Mario Ponjavič je v desetih urah pretekel kar sto 
kilometrov.

Andraž Sodja

Športno kinološko društvo 
Fido Hrušica je pripravilo 
državno razstavo psov vseh 
pasem CAC Hrušica 2016, 
letos že v 17. izvedbi. Razsta-
vo je slavnostno odprl pred-
sednik Kinološke zveze Slo-
venije Egon Dolenc, na raz-
stavo pa je bilo prijavljenih 
več kot 308 psov 107 pasem 
iz 12 držav. Po informacijah 
Renate Bok Zelenjak iz 
Športno kinološkega druš-
tva Fido Hrušica je bilo naj-
več domačih razstavljavcev, 
sledili pa so udeleženci iz 
Italije in Avstrije: »Največ 
prijavljenih psov je bilo 
francoskih buldogov in staf-
fordshirskih terirerjev. Za 

najlepšega psa mladih je bil 
v hudi konkurenci izbran 
nemški kratkodlaki ptičar 
Reena Adin Dom, drugi je 
bil črn angleški koker špan-
jel Julije tof English Lady in 
tretji pritlikavi nemški špic 
– pomeranec None such 
inspiration. Vsi trije psi so v 
lasti slovenskih lastnikov. 
Najlepšega psa razstave in s 
tem naziv CAC Hrušica je 
izbral hrvaški sodnik Srečko 
Kukić, in sicer psa hrvaških 
lastnikov coton de Tulear 
Nicolass Snezenky z Mada-
gaskaru, drugi je bil dolgod-
laki škotski ovčar Thunder-
clap Alex avstrijskih lastni-
kov in tretji škotski terier 
Rhum Emporio Armani s 
Finske.

Najlepši štirinožci

Najlepša trojica razstave CAC Hrušica 2016
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