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Občina Jesenice in ZB NOB Jesenice
vabita na

PROSLAVO V POČASTITEV  
SPOMINSKEGA DNE OBČINE JESENICE

Proslava bo  
v torek, 1. avgusta 2017, ob 17. uri

v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah
(Fužinska cesta 2, pri glasbeni šoli).

Slavnostna govornica bo 
Maca Jogan, članica sveta ZZB NOB Slovenije.

V kulturnem programu sodelujejo:
Kvintet Vintgar,

harmonikar Niko Kraigher,
recitator Bojan Dornik.

Program povezuje
Bojan Pogačnik.

 Predsednik ZB NOB Jesenice Župan občine Jesenice
 dr. Aleksander Klinar Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

Datum odprtja obvoznice 
mimo Lipc še ni znan, so 
nam v začetku tedna pove-
dali na Občini Jesenice. 
Dela so sicer že zaključena, 
izvajalec pa je tudi že pri-
pravil potrebno dokumenta-
cijo, tako da naj bi Občina 

Jesenice še ta teden podala 
vlogo za pridobitev uporab-
nega dovoljenja na Upravno 
enoto Jesenice. Računajo, 
da bodo cesto odprli v avgu-
stu, vse dotlej pa promet po 
njej še ni dovoljen.
Obvoznica mimo Lipc je 
največja investicija na po-
dročju cest v občini letos. 

Predvsem domačini so jo 
dolga leta težko čakali. Se-
demsto metrov dolga obvo-
zna cesta bo razbremenila 
promet skozi naselji Lipce 
in Blejska Dobrava. Olajša-
la bo tudi dovoz tovornja-
kov do industrijske cone 
Črna vas na Blejski Dobra-
vi, v kateri je največje pod-

jetje Sumida Slovenija. Iz-
vajalec del je bila Gorenj-
ska gradbena družba, obvo-
znico pa so začeli graditi 
septembra lani. Projekt bo 
stal okoli pol milijona 
evrov, od tega je jeseniška 
občina zagotovila 400.000 
evrov, 100.000 evrov pa je 
prispevala država. 

Obvoznica še čaka 
uporabno dovoljenje
Obvozna cesta mimo Lipc je zgrajena, a promet po njej še ni dovoljen, saj na Občini Jesenice še niso 
pridobili uporabnega dovoljenja. Računajo, da ga bodo dobili v kratkem.

Sedemsto metrov dolga obvozna cesta bo razbremenila promet skozi naselji Lipce in Blejska Dobrava, olajšala pa bo tudi 
dovoz tovornjakov do industrijske cone Črna vas. / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINSKE NOVICE

Kosovni odpadki ne 
sodijo na eko otoke!
Občani lahko naročijo brez-
plačni odvoz kosovnih od-
padkov na podlagi izpolnje-
ne dopisnice.
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OBČINSKE NOVICE

Hidria podpira 
jeseniški hokej
Ob dvajsetletnici delovanja 
Hidrie Rotomatike na Jeseni-
cah so podpisali pismo o na-
meri za podporo jeseniške-
mu hokeju.
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KULTURA

Slovenski večer  
z godbeniki na Pagu
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora je 8. Festivalu 
čipke na Pagu dodal "sloven-
ski vzorec".
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RECEPT

Ringloji in mirabele
Okrogli rdeči ali rumeni sa-
deži, po okusu podobni sli-
vam, so zreli na višku pole-
tja. Naši predniki so z njimi 
gasili žejo ob mlačvi pšenice.
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Urša Peternel

V mesecu juliju so pri mo-
stu čez Hrenovco uredili 
klančino za invalide, ki je 
zamenjala dvižno ploščad. 
Kot je povedala direktorica 
občinske uprave Občine Je-
senice Valentina Gorišek, je 
klančina razmeroma dolga, 
zato da ustreza vsem stan-
dardom in predpisom. Pro-
jektirana je tako, da je pri-
merna za uporabnike inva-
lidskih vozičkov, namenjena 

pa je tudi drugim uporabni-
kom, denimo mamicam z 
vozički, starejšim ... Investi-
cija je stala 22 tisoč evrov. 
Po besedah Goriškove so 
prvi odzivi uporabnikov po-
zitivni.
Dvižno ploščad, ki je bila in-
validom namenjena doslej, 
a se je izkazala za nefunkci-
onalno, pa bodo do konca 
poletja prestavili v enega od 
javnih objektov, ki še nima-
jo dostopa za invalide, so še 
povedali na Občini Jesenice.

Klančina za invalide
Občina Jesenice je pri mostu čez Hrenovco 
uredila klančino za invalide, ki je zamenjala 
nefunkcionalno dvižno ploščad.

Prvi odzivi uporabnikov nove klančine so pozitivni, pravijo 
na Občini Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

V zadnjem času je v jeseniš
ki občini zelo pereča proble
matika nepravilnega odlaga
nja kosovnih odpadkov, ki 
jih občani odlagajo kar ob 
zabojnike na eko otokih. 
Nakopičeni kosovni odpadki 
kazijo okolico in onesnažu
jejo okolje. Kot je poudarila 
direktorica občinske uprave 
Občine Jesenice Valentina 
Gorišek, je skrb za urejeno 
in čisto okolje ena od 
pomembnejših nalog, ki je 
ne smemo prepuščati priho
dnjim generacijam. Odvoz 
kosovnih odpadkov je dejav
nost, ki sodi v sklop izvajan
ja gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpad
kov, ki jo opravlja javno 
komunalno podjetje JEKO. 

"Naši občani imajo možnost 
koristiti brezplačni odvoz 
kosovnih odpadkov na pod
lagi izpolnjene vrnjene 
dopisnice. Poleg tega imajo 
že sedaj možnost najema 
velikega zabojnika z odvo
zom proti plačilu ali mož
nost brezplačnega dovoza v 
zbirni center," je povedala 
Goriškova. Žal pa nekateri 
občani kljub temu kosovne 
odpadke odložijo kar na eko
loške otoke. 

Zaradi nemarnega in neve
stnega odlaganja različnih 
kosov odpadkov, ki jih 
občani odlagajo ob zabojni
ke, veliko prijav dobijo tudi 

na Medobčinskem inšpek
toratu in redarstvu. Kot 
poudarjajo, bodo inšpekcij
ski nadzor nad nepravilnim 
odlaganjem kosovnih 

odpadkov poostrili, še nap
rej pa bodo občane ozaveš
čali o pomenu skrbi za oko
lje in o pravilnem odlagan
ju odpadkov.

Kosovni odpadki ne 
sodijo na eko otoke!
Občani lahko naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov na podlagi izpolnjene dopisnice, kosovne 
odpadke pa lahko tudi brezplačno oddajo v zbirnem centru.

Na eko otoke sodijo le papir, embalaža in steklo ...

... kosovne odpadke pa je treba odpeljati v zbirni center ali pa za brezplačen odvoz (na 
podlagi izpolnjene dopisnice) poklicati podjetje JEKO.

Na eko otokih ločeno 
zbiramo papir, steklo 
in embalažo. Na eko 
otoke pa ne sodijo 
kosovni odpadki, 
nevarni odpadki in 
biološki odpadki.

Urša Peternel

Občino Jesenice je obiskala 
britanska veleposlanica So
phie Honey v spremstvu 
sodelavcev za področje gos
podarstva in trgovine med 
Slovenijo in Veliko Britani
jo. Delegacijo je sprejel 
župan Tomaž Tom Mencin
ger s sodelavci. Župan je 
veleposlanici predstavil 
občino Jesenice z vidika gos
podarstva, kulture in športa. 
Beseda je tekla tudi o življe
nju in sožitju prebivalcev 
občine, ki je znana po veli
kem številu različnih naro
dov. Veleposlanica je izrazi
la zanimanje za hokej in 
sodelovanje s podjetji, ki 
delujejo na področju čiščen
ja odpadnih voda.

Britanska veleposlanica na obisku

Veleposlanica Sophie Honey na obisku na Občini Jesenice

Urša Peternel

Kljub poletju se v jeseniški 
občini dogaja marsikaj, 
župan Tomaž Tom Mencin
ger je predstavil nekaj naj
bolj aktualnih projektov. Na 
državnem razpisu je bil 
izbran izvajalec del za grad
njo novega krožišča pod 
Hrušico. Novo krožišče bo 
močno izboljšalo varnost, saj 
se je v preteklosti zgodilo že 
kar nekaj prometnih nesreč. 
Obenem bo zgrajen tudi nov 
most preko reke Save, ki bo 
izboljšal dostop do deponije 
Mala Mežakla.
Direkcija za infrastrukturo je 
objavila tudi že dolgo priča
kovan razpis za gradnjo ploč
nika od Splošne bolnišnice 
Jesenice pod Kopavnikom 
proti Hrušici, kjer se bo pri
ključil na staro cesto, ki se bo 
delno preuredila v pločnik. S 
tem bo bistveno izboljšana 
tudi varnost sprehajalcev na 
tej trasi. "Čaka nas še nekaj 
dodatnih posegov na cesti 
skozi Jesenice, med drugim 
ureditev povezave med par
kiriščem pri železniški po
staji s Kulturnim domom 
Julke in Albina Pibernika. V 
prihodnosti se načrtuje tudi 
dostop preko parkirišča do 
valjarne debele pločevine in 
pa preplastitev in prenova 
ceste do Petrolovega servisa. 
Pričakujemo tudi izbor izva
jalca za prenovo dotrajane 
ceste od Zdravstvenega 
doma do potoka Jesenica, 
razpis je bil že zaključen, 
izbor izvajalca pa za zdaj še 
ni znan," je povedal župan.
Obeta se tudi investicija v 
Planini pod Golico, in sicer 
na področju oskrbe z vodo. 
"Podpisana je že pogodba za 
izgradnjo vodohrana in pove
zave za oskrbo s pitno vodo, 
v prihodnje pa nas čaka še 
povezava od novega vodohra
na do vodohrana nad Čopom 
in povezava za celotno kraje
vno skupnost. V preteklosti 
je v Planini pod Golico že 
prišlo do težav z vodno oskr
bo, zato smo prepričani, da 
bodo te investicije močno 
izboljšale preskrbo s pitno 
vodo," je dejal župan.
Nadaljuje se tudi fazna pre
nova osnovnih šol, v prvi 
vrsti nadaljevanje obnove 
Osnovne šole Toneta Čufar
ja. "Pristopamo k temeljiti 
prenovi strehe, saj so imeli 
že težave z zamakanjem, 
drugi del pa se bo izvajal pri

hodnje leto, to bo še ener
getska sanacija z novo fasa
do, s čimer bo šola temeljito 
prenovljena. Znova pa je bil 
obravnavan tudi problem 
šolskih igrišč, kjer so nas 
krajani opozorili, da se upo
rabljajo celo kot prostor za 
piknik, zato bomo časovno 
omejili uporabo teh povr
šin," je napovedal župan.
Prebivalci v okolici bazena 
na Ukovi pa so se ob polnje
nju bazena z vodo soočili z 
zamakanjem v kleteh njiho
vih domov. "S pristojnimi 
smo si ogledali zamakanja, 
zato bomo v prihodnosti 
morali sredstva nameniti za 
rešitev teh težav. Bazen je 
zelo dobro obiskan, s pro
metno ureditvijo enosmerne 
ceste smo naredili korak na
prej in dosegli nemoteno 
parkiranje za obiskovalce 
bazena, ker pa lahko še nekaj 
let samo razmišljamo o novi 
lokaciji bazena, bo treba najti 
trajno rešitev za obstoječi 
bazen," je dejal Mencinger.
Nova pa je tudi klančina za 
dostop na most na prečni 
povezavi proti Stari Savi. 
"Prečna povezava je bila 
vezana na območje Hreno
vice, kjer so tedaj zaključe
vali štiri stanovanjske bloke. 
Ključno je bilo uporabno 
dovoljenje za prečno pove
zavo, zato smo problemati
ko dostopa za invalide reše
vali z dvižno ploščadjo, ka
sneje pa smo naročili in 
izvedli klančino za dostop. 
Zanjo smo morali pridobiti 
vrsto različnih soglasij, ven
dar nam je uspelo, ta dostop 
je sedaj mnogo prijaznejši 
tako za invalide kot za otro
ške vozičke in prepričan 
sem, da bo povezava s tem 
še bolj uporabna," je še 
povedal župan Tomaž Tom 
Mencinger.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger 

Občinski svetniki so na zadnji seji podprli predlog projekta 
ustanovitve Centra za krepitev zdravja v okviru Zdravstvene-
ga doma Jesenice. Ministrstvo za zdravje bo predvidoma 
avgusta objavilo javni razpis za vzpostavitev 25 centrov za 
krepitev zdravja v Sloveniji, v katerih bodo razvijali ter izva-
jali preventivne programe. V okviru javnega razpisa bo 
Zdravstveni dom Jesenice lahko pridobil sredstva sofinanci-
ranja za pripravo in izvedbo teh programov.

Podpora Centru za krepitev zdravja

Jeseniški občinski svetniki so potrdili predlog za pristop 
Občine Jesenice h Konvenciji županov za podnebne spre-
membe in energijo. Ta združuje lokalne skupnosti, ki so se 
zavezale k izvajanju ciljev Evropske unije na področju pod-
nebnih sprememb in energije.

Pristop h konvenciji za podnebne spremembe
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s kuponom do 31. 8. 2017.

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 11/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 60, ki je iz šel 28. julija 2017.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Hidria Rotomatika praznuje 
dvajsetletnico delovanja na 
Jesenicah. Podjetje je bilo 
ustanovljeno leta 1996 kot 
skupno vlaganje Acronija in 
Hidrie, leta 2004 pa je stood-
stotna lastnica postala Hidria. 
V podjetju, ki sodi pod okri-
lje korporacije Hidria, je da-
nes zaposlenih 150 ljudi, 
razvijajo in izdelujejo pa 
ključne dele visokozmoglji-
vih elektromotorjev za naj-
večje proizvajalce avtomobi-
lov in industrijske tehnike. 
Letni obseg prometa na je-
seniški lokaciji znaša 30 mi-
lijonov evrov, v prihodnjih 
petih ali šestih letih naj bi se 
promet podvojil, zaposlili pa 
naj bi okoli 60 novih sode-
lavcev. Priložnosti vidijo 
predvsem na področju ra-
zvoja inovativnih rešitev za 
električna in hibridna vozi-
la. Ob jubileju so odprli so-
doben Tehnološki center za 
vzdrževanje orodij, v katere-
ga je Hidria vložila pol mili-
jona evrov. Po besedah vod-
je lokacije Hidria Rotomati-
ka Jesenice Gregorja Orla so 
dobili tudi nov, najsodob-
nejši brusilni stroj, ki pred-
stavlja temelj za vzdrževanje 
vseh orodij. 
Ob tej priložnosti je vodstvo 
Hidrie predstavilo poslova-
nje in strateške projekte ce-
lotne korporacije. V sklopu 
družbene odgovornosti pa 
so se v družbi odločili za 
strateški projekt Gradimo 
partnerstva za bodoče zma-
govalce. Z obema hokejski-

ma kluboma – HD Jesenice 
in HDD Jesenice – so podpi-
sali pismo o nameri za pod-
poro Hidrie jeseniškemu 
hokeju. Pri tem pa ne bo šlo 
za klasično sponzorstvo, 
temveč hokejistom ponujajo 

tudi podporo pri štipendira-
nju, strokovnih praksah in 
zaposlitvi v okviru Hidriinih 
potreb. Za sodelovanje se je 
zahvalil predsednik HDD 
Jesenice Anže Pogačar in 
dejal, da ga veseli, da je Hi-

dria prepoznala pomen ho-
keja za Jesenice. Tudi župan 
Tomaž Tom Mencinger je 
vesel, da se podjetja zaveda-
jo družbene odgovornosti in 
vračajo nazaj v okolje, v ka-
terem delujejo.

Hidria podpira hokej
Ob dvajsetletnici delovanja Hidrie Rotomatike na Jesenicah so podpisali pismo o nameri za podporo 
jeseniškemu hokeju.

Proizvodnjo si je v družbi vodilnih iz Hidrie ogledal tudi jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger. / Foto: Gorazd Kavčič

Mladim jeseniškim hokejistom so podarili kompozitne hokejske palice, športne majice in kape. 

Simon Šubic

Inovacija jeseniškega SIJ 
Acronija znova kandidira za 
eno od nacionalnih priznanj 

za najboljše inovacije, ki jih 
bo Gospodarska zbornica 
Slovenije podeljevala na 
Dnevu inovativnosti 27. sep-
tembra. Inovacija Poletimo 

z jeklom SINOXX 4542 – ra-
zvoj procesne poti izločeval-
no utrjenega nerjavnega je-
kla lastne blagovne znamke 
SINOXX 4542, za katero 

stoji ekipa inovatorjev SIJ 
Acronija in Razvojnega cen-
tra Jesenice, je namreč že 
prejela zlato regijsko prizna-
nje GZS – Območne zborni-
ce za Gorenjsko. 
»Z nagrajeno inovacijo smo 
v SIJ Acroni postavili temelj 
za vpeljavo nove skupine 
nerjavnih vrst jekel v proi-
zvodni asortima podjetja SIJ 
Acroni,« je dejal vodja na-
grajene raziskovalne ekipe 
dr. Boštjan Bradaškja. Na 
delo in rezultate razvojne 
ekipe je zelo ponosen tudi 
glavni direktor družbe Slav-
ko Kanalec: »Očitno imamo 
razvoj in napredek zapisan v 
genih, kar se še posebej ja-
sno odraža skozi naša ne-
nehna prizadevanja za opti-
mizacijo proizvodnih proce-
sov in uvajanje novih nišnih 
produktov, s katerimi osva-
jamo tudi nove trge.«

Spet zlata regijska inovacija
Razvojna ekipa SIJ Acronija in Razvojnega centra Jesenice se tudi letos s svojo inovacijo poteguje za 
zlato nacionalno priznanje.

Razvojniki Acronija in Razvojnega centra Jesenice so zlato regijsko priznanje za naj 
inovacijo prejeli na Bledu. / Foto: SIJ Acroni

Marjana Ahačič

Slovensko ministrstvo za in-
frastrukturo in avstrijsko 
ministrstvo za promet sta 
uspešno konkurirala za pri-
dobitev evropskih sredstev 
za izgradnjo druge cevi avto-
cestnega predora Karavanke 
ter pripravo projektne doku-
mentacije za varnostno-teh-
nično nadgrad njo železni-
škega predora Karavanke, so 
sporočili z ministrstva za 
infrastrukturo. Državi bosta 
tako za izgradnjo druge av-

tocestne cevi predora prejeli 
7,95 milijona evrov oziroma 
deset odstotkov upravičenih 
stroškov ter 1,37 milijona 
oziroma polovico nepovra-
tnih evropskih sredstev za 
pripravo študij in projektne 
dokumentacije za varno-
stno-tehnično nadgrad njo 
železniškega predora Kara-
vanke. Evropska komisija je 
projekt izgradnje druge cevi 
predora prepoznala kot po-
memben nadaljnji korak pri 
odpravi ozkega prometnega 
grla na čezmejnem odseku. 

Evropski denar  
za karavanška predora
Slovenija in Avstrija sta si zagotovili 9,3 milijona 
evrov evropskih sredstev.
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Urša Peternel

Na platoju Karavanke na 
Hrušici je potekalo 26. spo-
minsko srečanje, s katerim 
se vsako leto spomnijo umi-
ka pripadnikov JLA in Zvez-

ne milice s platoja. S sloves-
nostjo pa počastijo tudi dan 
državnosti. Slavnostna 
govornica bi morala biti 
ministrica za delo Anja 
Kopač Mrak, a se zaradi dru-
gih obveznosti dogodka ni 

udeležila. Tako je kot slav-
nostni govornik spomine na 
prelomne junijske dogodke 
leta 1991 obudil Janko S. 
Stušek, tedaj poveljujoči v 
boju za karavanški plato, 
danes pa podpredsednik 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska. Kot je 

poudaril, je pomembno, da 
ohranjamo spomin na pre-
lomne dogodke iz časov osa-
mosvojitvene vojne. V kul-
turnem programu so nasto-
pili člani veteranskega pev-
skega zbora, Pihalni orkes-
ter Jesenice - Kranjska Gora 
in učenci Osnovne šole 
Koroška Bela. 

Ohranjanje spomina 
na platoju Karavanke
Spomine na prelomne junijske dogodke leta 1991 je kot slavnostni govornik obudil Janko S. Stušek, 
tedaj poveljujoči v boju za karavanški plato.

Slavnostni govornik je bil Janko S. Stušek. / Foto: Andraž Sodja

Razvitje prapora občinskega odbora veteranov vojne za 
Slovenijo

Andraž Sodja

V spominskem parku na 
Plavžu so se v petek, 30. 
junija, zbrali krajani najšte-
vilnejše krajevne skupnosti 
– KS Plavž, na kateri so 
počastili praznik krajevne 
skupnosti. S praznikom se 
spominjajo vojnih dni leta 
1941 in prvih krajanov, ki so 
se pridružili narodnoosvo-
bodilni borbi. Krajanom je 
ob prazniku čestital tudi 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, nagovorila pa jih je 
predsednica sveta KS Ivan-
ka Zupančič, ki je poudari-
la, da smo zaradi posamez-
nikov, ki želijo izničiti 
pomen upora proti okupa-
torjem, dolžni ohranjati ta 
spomin. Krajevna skupnost 
Plavž, ki ima več kot sedem 
tisoč prebivalcev, je najbolj 
gosto naseljeno območje 
Jesenic, kar 47 odstotkov 
prebivalcev pa je vezanih na 
svoje bivalne skupnosti, 
predvsem starejši, za katere 
se v svetu krajevne skupno-
sti trudijo za vključevanje v 
družbeno življenje. Zanje 
pripravljajo tako številne 

aktivnosti za varovanje 
zdravja kot družabne aktiv-
nosti. 
V letošnjem letu se po bese-
dah Zupančičeve obeta tudi 
vrsta investicij v krajevni 
skupnosti Plavž, od ureditve 
otroških igrišč, prenove 
Ceste maršala Tita od bolni-
šnice do zdravstvenega 

doma, infrastruktura na 
Murovi in ureditev pešpoti s 
Plavža proti Hrušici. 
Ob krajevnem prazniku so 
podelili tudi dve priznanji, 
in sicer sta ju prejela Terezi-
ja Zinka Šturm za dolgolet-
no delovanje v sekciji žena 
Plavž, kamor se je vključila 
že leta 1965, s svojo aktiv-

nostjo pa je spodbujala roč-
na dela med članicami in 
prenašanje tega znanja na 
najmlajše. Prav članice te 
sekcije pa so bile prve, ki so 
začele s pletenjem copatk, 
ki so jih podarile porodne-
mu oddelku Splošne bolni-
šnice Jesenice.
Drugo priznanje je prejel 
znani jeseniški zobozdrav-
nik Željko Jakelić, za svojo 
družbeno aktivnost, saj je 
bil nosilec številnih vlog v 
krajevni skupnosti in dru-
god, veliko pozornost posve-
ča medosebnim odnosom 
in številnim aktivnostim, od 
publicistike, strokovnih 
člankov, zbirateljske dejav-
nosti na področju medicin-
skih instrumentov, knjig in 
umetnin, prejel pa je tudi že 
priznanje občine Jesenice.

Ob prazniku podelili 
tudi priznanja
V spominskem parku na Plavžu so se krajani zbrali na osrednji prireditvi ob 
prazniku po številu prebivalcev najštevilnejše jeseniške krajevne skupnosti Plavž.

Priznanji krajevne skupnosti sta prejela Terezija Šturm in Željko Jakelič.

Urša Peternel

Nova strokovna direktorica 
Splošne bolnišnice Jesenice 
je postala Anja Jovanovič 
Kunstelj, dr. med., speciali-
stka kirurgije, ki je bila že 
doslej zaposlena v jeseniški 
bolnišnici. 
Kot je pojasnil predsednik 
Sveta Javnega zdravstvenega 
zavoda Splošna bolnišnica 
Jesenice Dušan Krajnik, so 

novo strokovno direktorico 
izbrali izmed dveh prijavlje-
nih kandidatov, ki sta izpol-
njevala razpisne pogoje, in 
sicer na podlagi mnenj dire-
ktorja in strokovnega sveta 
bolnišnice ter po tajnem gla-
sovanju. Dosedanji strokov-
ni direktorici Karmen Janša, 
dr. med., specialistki inter-
ne medicine, se je mandat 
strokovne direktorice iztekel 
konec junija.

Nova strokovna 
direktorica
Svet zavoda je za novo strokovno direktorico 
Splošne bolnišnice Jesenice imenoval 
specialistko kirurgije Anjo Jovanovič Kunstelj.

Urša Peternel

Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo 
Zgornja Gorenjska, ki 
pokriva tudi jeseniško obči-
no, je s slovesnostjo v Lin-
hartovi dvorani v Radovljici 
obeležilo dvajsetletnico 
delovanja. 
Kot je povedal predsednik 
Janez Koselj, je bilo združe-
nje ustanovljeno 20. junija 
1997 v Poljčah, ob ustanovi-

tvi je imelo 250 članov, 
danes jih ima 1273. V zdru-
ženju skrbijo, da dogodki iz 
časa ustanavljanja samostoj-
ne Slovenije ne bodo šli v 
pozabo. Slavnostni govornik 
na slovesnosti je bil predse-
dnik Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo Ladislav Lipič, 
ki je območnemu združenju 
izročil jubilejno plaketo za 
prispevek k ohranjanju spo-
mina na dogodke v procesu 
osamosvajanja Slovenije.

Veterani praznovali 
dvajsetletnico
Osrednja slovesnost ob dvajsetletnici Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenije Zgornja 
Gorenjska je potekala v Radovljici.

Predsednik območnega združenja Janez Koselj na 
slovesnosti ob dvajsetletnici združenja / Foto: Tina Dokl

Nastopil je tudi veteranski pevski zbor.
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OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

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

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

AMIGO   4,99 EUR  

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

KUL   14,99 EUR 

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

ČETVORČEK  15,00 EUR 

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

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

          

Junija je na Bledu potekal 
mednarodni Blejski vodni 
festival, katerega namen je 
vzbuditi večje zanimanje za 
vodo, vodno problematiko 
in skrb za okolje. Dobri pri-
meri odgovorne skrbi za 

vodo so bili letos prvič, v so-
delovanju z ministrstvi za 
okolje in prostor iz Sloveni-
je, Hrvaške in Srbije, tudi 
nagrajeni. Tako je nagrado 
za najbolj okusno vodo 2017 
prejela Občina Jesenice. An-

keta, v kateri so uporabnike 
spraševali o tem, katera voda 
jim je po okusu najboljša, je 
potekala preko Facebook 
strani organizatorja Blejske-
ga vodnega festivala, tekmo-
valo je več kot 19 občin iz 

Slovenije, uporabniki pa so 
največ glasov namenili prav 
jeseniški vodi. Nagrado je v 
imenu Občine Jesenice pre-
vzel upravljavec vodovodne-
ga omrežja, podjetje JEKO, 
d. o. o.

Nagrada za najbolj okusno vodo
Na Blejskem vodnem festivalu je na glasovanju za najbolj okusno vodo nagrado prejela jeseniška voda.

V Jeseniških občinskih novi-
cah je bil 30. junija 2017 obja-
vljen članek S krajani o plazu, 
ki potrebuje nadaljevanje ali 
drugi del. Avtorica v članku 
pravilno navaja, da so strokov-
njaki Geološkega zavoda Slo-
venije ugotovili, »da so bile v 
okviru finančnih zmožnosti 
opravljene kakovostne razi-
skave in ukrepi, ki pa ne zago-
tavljajo trajne rešitve pred po-
bočnimi premiki v zaledju 
Koroške Bele. V ta namen bi 
bilo treba izvesti podrobnejše 
globinske raziskave, ki bi po-
nudile osnovne vhodne podat-
ke za načrtovanje dolgotraj-
nejših sanacijskih ukrepov.«
Ostali imenovani deležniki v 
članku ne ponujajo niti časov-
nice reševanja niti konkretnih 
rešitev v zvezi z masnimi pre-
miki. Rezultati raziskave so 
za ogorčene, jezne in prestra-
šene krajane zelo skrb vzbuja-
joči. Na problematiko plaze-
nja krajani opozarjajo namreč 
že več let, zgodilo pa se ni nič. 
Zgolj ponovne obljube, da se 
bodo masni premiki še naprej 
spremljali, niso več zadostna 
garancija, da se glede na ugo-
tovljene razmere katastrofa s 
posipanjem ne bo ponovila. 
Zaradi neaktivnosti lokalne 
skupnosti in tudi zaradi ugoto-
vitev v projektu RECALL, kjer 
so bili predstavljeni konkretni 
predlogi za začetek izvedbe sa-
nacije, ki glede na napisano še 
dolgo ne bodo udejanjeni, se je 
na Koroški Beli zgodil že drugi 
zbor krajanov. 
Na prvem zboru krajanov, ko-
nec maja 2017, se je ustanovila 
civilna iniciativa Plazovi nad 
Koroško Belo, ki se je najprej 
želela sestati s svetniki krajevne 
skupnosti Javornik - Koroška 
Bela, kjer ni bila uslišana, nato 
pa je zahtevala sestanek na 
Občini Jesenice. Sestanek pred-
stavnikov civilne iniciative z 

Komentar na 
članek S krajani 
o plazu

Prejeli smo
županom, podžupanom, pred-
stavniki občinske uprave in ci-
vilne zaščite je bil 21. junija 
2017 v županovem kabinetu. 
Civilna iniciativa je na sestan-
ku posredovala naslednje zah-
teve krajanov Koroške Bele:
1. Sprotno obveščanje kraja-
nov in civilne iniciative o pre-
teklih in prihodnjih aktivno-
stih občine Jesenice in drugih 
institucij (Civilne zaščite, Od-
bora za okolje in prostor, Geo-
loškega zavoda Slovenije …). 
Obveščanje krajanov je bilo do 
sedaj nezadostno. 
2. Umestitev točke na dnevni 
red ene od prihodnjih sej ob-
činskega sveta Jesenice in s 
tem informiranost vseh svetni-
kov s to problematiko. Ob tem 
predstavitev zaključkov razi-
skave Geološkega zavoda Slo-
venije na Urbasovem plazu, 
kot je bila predstavljena kraja-
nom Koroške Bele, tudi svetni-
kom občine Jesenice.
3. Aktivnosti razširiti na vsa 
plazišča nad Koroško Belo. V 
zelo kratkem času identificira-
ti oziroma poimensko oprede-
liti vse plazove oziroma vsak 
plaz posebej v zaledju Koroške 
Bele (Čikla, Mlaka, Urbas 
…). Če je treba, lahko opravi-
mo skupni ogled lokacij. 
4. Primarno zagotoviti sred-
stva za globinske vrtine na po-
dročju Urbasovega plazu, kot 
je bilo to predlagano s strani 
Geološkega zavoda Slovenije. 
Slednji zaradi dosedanjih raz-
iskav na teh plazovih ter zna-
nja, ki ga ima, ostaja najbolj 
strokovno-kredibilen sogovor-
nik in verodostojen predlaga-
telj ukrepov. 
5. Takoj začeti z načrtovanjem 
ukrepov in prvih raziskav na 
ostalih plaziščih, da se lahko 
oceni potencialna ogroženost 
naselja Koroška Bela.
6. Narediti terminski načrt 
uresničevanja oziroma obrav-
navanja naših zahtev ter iz-
vedbe ukrepov.
Krajani so tokrat odločeni, da 
gredo do konca. V primeru ne-
zadostne aktivnosti lokalne 
politike bodo s protesti nada-
ljevali tudi na drugih nivojih. 

Civilna iniciativa Plazovi 
nad Koroško Belo

Krajevna skupnost Podmežakla v počastitev krajevnega pra-
znika organizira tradicionalno srečanje, ki bo 12. avgusta ob 
10.30 na Zakopu na Mežakli. Krajani, ki se bodo udeležili 
pohoda, bodo na pot odšli ob 8. uri. Zbirališče bo ob pod-
vozu pod avtocesto na Cesti heroja Verdnika. Za ostale bo 
organiziran prevoz z avtobusi, ki bodo odpeljali ob 9. uri 
izpred Hermanovega mostu. Ustavljali bodo na vseh posta-
jah na območju KS Podmežakla. 

Praznik Podmežakle avgusta na Zakopu

V avgustu praznuje tudi Krajevna skupnost Planina pod Go-
lico. Praznovanje se bo začelo v petek, 18. avgusta, s tradi-
cionalno sveto mašo za krajane v Cerkvi sv. križa v Planini 
pod Golico ob 18. uri, ob 19. uri pa bo sledil koncert Janje 
Hvala ob spremljavi Jerneja Valanta na klavirski harmoniki, 
prav tako v cerkvi. V soboto, 19. avgusta, bo gasilska vaja 
PGD Planina pod Golico, sledila pa bo veselica s 101ka ban-
dom. Teden kasneje, v soboto, 26. avgusta, bodo v Planini 
pod Golico obeležili tudi 90-letnico delovanja PGD Planina 
pod Golico, potekala bo gasilska parada, sledila pa bo vese-
lica z ansamblom Veseli svatje v prireditvenem prostoru Pr' 
Čop. Zaključek prazničnega dogajanja ob krajevnem prazni-
ku pa bo sledil 9. septembra z Večerom na vasi.

Praznik v Planini pod Golico
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Branka Smole

Paška godba in pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska 
Gora sodelujeta že vrsto let.
Gostovanja izmenjujejo bie-
nalno, paška Klapa Sol pa je 
že kar stalnica na jeseniš-
kem odru.

Leto 2017 je tisto, ki je 
Gorenj cem odredilo potova-
nje na Pag. Tako so godbe-
niki v petek, 23. junija, svoje 
zloščene instrumente in 
nove noše položili v avto-
bus, kjer jih je sprejel voz-
nik Mersad Muratović. Bil 
je veliko več kot zgolj voznik 
(vodič, svetovalec in humo-
rist) in je s svojo nalezljivo 
dobro voljo odlično vplival 
na celotno ekipo.
Prvi večer so bili gorenjski 
glasbeniki na prizorišču 8. 
Festivala čipke v mestu Pag 
priča nastopu Klape Sol. 
Sobotni večer 24. junija pa 
so paški organizatorji naslo-

vili Slovenski večer. Gorenj-
ci so ta izziv sprejeli dobese-
dno in so izvedli oz. "izvez-
li" slovensko Ljudsko (z)
godbo. Pisala sta jo mlada 
glasbena ustvarjalca, sklada-
telja Aleksander Čonč in 
Anže Rozman, ki sta glasbo 
napisala na pobudo dirigen-

ta Dejana Rihtariča. Sloven-
ske ljudske pesmi sta "preo-
blekla" v moderen slog in 
povezala preteklost s priho-
dnostjo. "Pripovedovalca" 
Ljudske (z)godbe sta bila 
poleg orkestra tudi operna 
solista: mezzospranistka 
Monika Bohinec in tenorist 
Klemen Torkarj. Monika 
Bohinec je (prav tako kot 
orkester) doma z Jesenic. 
Bila je solistka državne ope-
re v Manheimu, zdaj pa je 
solistka prestižne dunajske 
državne opere. Tenorist Kle-
men Torkar je pel v ljubljan-
ski in mariborski operi, v 
domačih Gorjah pa je usta-

novil svojo glasbeno šolo 
Muzičarna.
Slovenska Ljudska (z)godba 
je na trgu mesta Pag priteg-
nila zajetno množico obis-
kovalcev in ustavila marsi-
katerega mimoidočega. 
Seveda pa so domači obisko-
valci že po dveh uvodnih 

taktih prepoznali hrvaški 
dodatek, dalmatinsko Vilo 
moja, kar so potrdili z nav-
dušenim aplavzom. Po slo-
venski Ljudski (z)godbi pa 
so dirigentovi prijatelji, mla-
di Štajerci oz. ansambel 
Razpon s slovensko narod-
no-zabavno glasbo, kot se za 
slovenski poletni večer spo-
dobi, prireditev zaključili.
Slovenska zgodba pa ni bila 
le zgodba za uho, pač pa 
tudi za oko, saj so godbeniki 
pogled obiskovalca popes-
trili z rateško nošo, s katero 
so se prvič predstavili na 
tradicionalnem novoletnem 
koncertu decembra 2016 v 

Kranjski Gori in na Jeseni-
cah. Tudi mladi Štajerci so 
se odeli v slovenske noše.
V resnici je bil Slovenski 
večer tridimenzionalen: za 
uho, oko in celo okus!
Namreč, Slovenija je imela 
na Pagu tudi svojo stojnico, 
s katere so bile slovenske 

dobrote v trenutku dobese-
dno razgrabljene … niti sle-
du ni ostalo o gorenjski 
zaseki, klobasi in še zlasti 
potici, ki je sproti ni bilo 
moč narezati. No, ostal pa je 
dober vtis in spomin na Slo-
venski večer, ki sta mu pri-
sostvovala tudi slovenska 
ambasadorka na Hrvaškem, 
povsem novi župan Paga, 
župan in podžupan Kranj-
ske Gore ter predstavnica 
občine Jesenice.
Je treba priznati: slovenski 
vzorček 8. Festivala paške 
čipke je bil poseben, predv-
sem pa lep na uho, oko in 
tudi okus. 

Slovenski večer  
z godbeniki na Pagu
Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora je 8. Festivalu čipke na Pagu dodal "slovenski vzorec".

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora v novih rateških nošah / Foto: Barbara Toman

"Pripovedovalci" Ljudske (z)godbe: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, dirigent Dejan Rihtarič, mezzosopranistka 
Monika Bohinec, tenorist Klemen Torkar

Janko Rabič

Na Društvu upokojencev 
Jesenice ne poznajo prave-
ga počitka, dejavnosti si kar 
iz meseca v mesec podajajo 
roke. Prvo polovico leta 
osme sezone srečanj z zna-
nimi ljudmi iz domačega 
okolja so v juniju zaokrožili 
z gostoma iz Plavškega 
Rovta. To sta bila mama Til-
ka in sin Klemen iz družine 
Klinar. V pogovoru z vodi-
teljico Albino Seršen sta 
predstavila vrsto zanimivo-
sti o svojih poklicih, ki sta 
povezana s kmetijstvom in 
podeželjem. Tilka kot kme-
tijska svetovalka predvsem 
pomaga kmetom pri admi-

nistrativnih in drugih prav-
nih zadevah. Tilen je zapo-
slen na RAGOR-ju na Jese-
nicah. Že več let uspešno 
vodi projekt hišnih imen z 
naslovom Kako se pa pri 
vas reče.  
Člani moškega pevskega 
zbora pod vodstvom zboro-
vodkinje Mire Mesarič so na 
letnem koncertu predstavili 
predvsem pesmi iz bogate 
slovenske ljudske zakladni-
ce. Poleti sedaj predvsem 
nadaljujejo z izvedbo pla-
ninskih pohodov in kolesar-
skih izletov. Enajstega avgu-
sta bo od 16. ure naprej v 
društvenih prostorih tradici-
onalni Dan društva s šport-
nimi in družabnimi igrami. 

Pestri meseci pri 
jeseniških upokojencih

Klemen in Tilka Klinar sta bila gosta Albine Seršen v 
Društvu upokojencev Jesenice.

Letni koncert moškega pevskega zbora pod vodstvom 
Mire Mesarič

Janko Rabič

Enajsta kulturna mavrica 
Jesenic v organizaciji Mla-
dinskega centra Jesenice, 
posameznih društev in Zve-
ze kulturnih društev Jeseni-
ce je bila v juniju ena od 
osrednjih letošnjih prireditev 
v občini Jesenice. Okoli tisoč 
gledalcev je v dveh dneh 
spremljajo nastope folklor-
nih skupin, pevcev in recita-
torjev s poudarkom na spoz-
navanju kultur različnih 
narodov in narodnosti. Na 
skupnem sestanku so vsi  
sodelujoči ocenili izvedbo 
letošnje prireditve in sprejeli 
usmeritve za naprej. Vsi so 

se strinjali, da je dvodnevna 
prireditev uspela v zadovolj-
stvo vseh. Bila je na kvalitet-
nem nivoju. Poleg domačih 
skupin so k temu pomem-
bno prispevale gostujoče 
skupine. Program s takšno 
vsebino je treba obdržati 
naprej. Opozorili so na neka-
tere manjše pomanjkljivosti, 
med drugim so bili enotnega 
mnenja, da je bil na prvi dan 
prireditve predolg in preob-
sežen program. Vsi so tudi 
izrazili zadovoljstvo, da je 
bilo njihovo obsežno delo v 
desetih letih letos nagrajeno 
s plaketo župana, ki jim jo je 
podelil župan občine Jeseni-
ce Tomaž Tom Mencinger. 

Zadovoljni s Kulturno 
mavrico
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Matjaž Klemenc

Vaša prstometna ekipa Jese-
nice je imela pred zadnjo 
tekmo z ekipo ŠDP Jesenice 
vse v svojih rokah. Vsaka 
zmaga vam je zagotavljala 
naslov prvaka, a tekma se ni 
razvijala po vaših željah. Kaj 
je bilo vzrok za to?
"V tekmo smo šli prepričani, 
morda celo preveč, da bomo 
dvoboj dobili. Na koncu se je 
izkazalo, da imamo na drugi 
strani v ekipi ŠDP Lesce zelo 
težkega nasprotnika. Dvoboj 
smo gladko izgubili. Prepri-
čan sem, da je bil glavni 'kri-
vec' trema. Sam sem odigral 
enega najslabših dvobojev v 
celotni sezoni. Žal se je vse 
to preneslo na moje tri kole-
ge v ekipi."

Pred zadnjim dvobojem 
dvojic je bilo jasno, da o pr-
vem mestu ne odločate več 
sami ...
"Res je. Vse je bilo odvisno, 
kako se bo končala zadnja 
tekma dvojic med ekipama 
Senica in Mišo tim. Ta dvo-
boj je bilo težko gledati. 
Končalo se je po naših že-
ljah, saj je Senica zmagala 
in veselili smo se svojega 
največjega uspeha do sedaj, 
naslova v 1. Prstometni mo-
ški ligi (do sedaj je bilo naj-
boljša uvrstitev tretje mesto 
v lanski sezoni, o. p.). Sreča 
je bila tokrat na naši strani."

Le dva poraza in en neodlo-
čen rezultat v trinajstih tek-
mah 1. Prstometne lige po-
vedo, da ste zasluženo osvo-
jili prvo mesto. Kako ste vi 
videli prvenstvo?

"Mislim, da je naša končna 
zmaga povsem zaslužena. 
Ob porazu v zadnjem kolu 
smo izgubili le še proti Mišo 
timu in igrali neodločeno 
proti ekipi Veseli Gorjanci."

Na kateri tekmi vam je bilo 
najtežje?
"Tu je brez razmišljanja od-
govor zadnje kolo proti ŠDP 
Lesce. Končno prvega mesta 
ne pričakuješ vsak dan. Še 
enkrat se je pokazalo, da je 
vsaka tekma težka in da lah-
kih nasprotnikov ni!"

V ligi ste od prve sezone. Kaj 
vam je všeč, kaj bi spreme-
nili?
"Všeč mi je, da se nekaj do-
gaja, čeprav eni prstomet 
podcenjujejo. Za uspeh je 
treba vložiti kar nekaj trenin-

ga. Ni mi všeč, da je to priva-
tna liga. Vložka, ki ga vplača-
mo za nastopanje v ligi, ni-
mamo povrnjenega. Sam 
sem mnenja, da bi moral 
imeti zmagovalec za nagrado 
vsaj to, da v naslednji sezoni 
ne plača startnine."

Kvaliteta se je v teh osmih 
sezonah zelo povečala.
"V prvi, drugi sezoni si bil 
že uspešen, če si se balinčku 
približal na pol metra. Da-
nes, če ne vržeš tik ob balin-
cu ali na balinca, ne moreš 
pričakovati uspeha. Tukaj še 
enkrat ponavljam, v 1. mo-
ški ligi ni slabe ekipe. Je pa 
res, da je tudi sreča zelo za-
želen faktor v igri."

Kako ste se sploh srečali s 
prstometom?

"Jože Klobučar me je vpra-
šal, ali znam kaj metati ba-
linčke. Tako v igri kot v 
metu na tarčo sem ga pre-
magal in bil takoj sprejet v 
ekipo. Poleg Joža je bil v eki-
pi že Toni Mavrič (na začet-
ku so se igrali trije posame-
zni dvoboji in ena dvojica, 
danes štirje posamezni dvo-
boji in dve dvojici, o. p.).

Koliko se mu posvečate, ko 
ni tekmovanj?
"Pozimi treniramo enkrat 
tedensko. Ti treningi se še 
kako poznajo, ko se začne 
spomladanski del. Poleti 
opravimo dva treninga na 
Šobcu. Ko je liga, se držimo 
tega, da se dan pred tekmo 
ne trenira."

Ob znanju prstometa so po-
membni dejavniki tudi vre-
menski vplivi in različne pod-
lage, kjer se odvijajo tekmova-
nja. Kako se soočate s tem?
"Meni sta najbolj moteča 
dejavnika dež in še posebej 
veter. Ko je vetrovno, imaš 
vsaj možnost čakanja, da 
veter popusti. Na take situa-
cije moraš biti čim bolj psi-
hično pripravljen. V na-
sprotnem primeru te lahko 
to vrže s tira."

Vam bolj odgovarjajo ekipna 
ali posamična tekmovanja?
"Če že lahko izbiram, se 
bolje počutim posamično, 
ko imam v roki štiri ba-
linčke. Dobro se znajdem 
v igri dvojic. Podatek, da 
skupaj z Bogdanom Finž-
garjem letos nisva izgubi-
la nobene igre dvojic, je 
dovolj zgovoren."

Nekateri prstomet še 
vedno podcenjujejo
Marko Hočevar s Koroške Bele je 57-letni član prstometne ekipe Jesenice in tisti, ki je v vsaki tekmi 
Jesenic odigral uvodno partijo. Večino tekem je dobil in veliko pripomogel h končnemu uspehu 
Jeseničanov.

Marko Hočevar

Matjaž Klemenc

Smo v času letnih počitnic, ko 
prevladujejo športi, ki so na 
tak in drugačen način poveza-
ni z vodo. Od poletnih eki-
pnih športov so z ligo začeli le 
nogometaši. Kljub vročemu 
poletju je bilo v prvi polovici 
julija živahno v hladni blejski 
hokejski dvorani, kjer sta 
Anže Kopitar in Tomaž Ra-
zingar s številnimi pomočni-
ki posredovala znanje mla-
dim hokejskim nadobudne-
žem. Kmalu bo zaživela tudi 
dvorana Podmežakla, kjer 
domujejo aktualni slovenski 
hokejski prvaki. Na hitro si 
poglejmo, kako so se jeseni-

ške hokejske selekcije odreza-
le v sezoni 2016/2017. Ob 
uspehu v državnem prven-
stvu so člani igrali še v polfi-
nalu novoustanovljene Alp-
ske lige. Uspešne so bile tudi 
mlade ekipe. Selekcija U20 je 
odlično nastopila v mladinski 
ligi EBEL, kjer so položili 
orožje šele v finalu proti ekipi 
Dunaj. Z naslovom prvaka se 
ponašata selekciji U18 in 
U16. U14 je bila poražena v 
finalu, selekcija U12 pa v pol-
finalu.
Prvega avgusta se začnejo pri-
prave članske ekipe. Po bese-
dah predsednika HDD SIJ 
Acroni Jesenice Anžeta Poga-
čarja bo do takrat že bolj ja-

sno, kateri igralci bodo v sezo-
ni 2017/2018 nosili rdeči 
dres. Popolnoma jasno pa je, 
kdo bo »krmaril« jeseniško 
barko. Uspešnega Nika Zu-
pančiča bo zamenjal dolgole-
tni jeseniški vratar Gaber Gla-
vič. Gaber je bil z zelo mlado 
ekipo U20 finalist mladinske 
lige EBEL. Verjamemo, da bo 
uspešen tudi s člansko ekipo.
Članska ekipa se bo merila v 
Alpski ligi, državnem prven-
stvu in Slovenskem pokalu. 
Za razliko od lanskega leta v 
sezoni 2017/2018 ne bodo 
igrali v Celinskem pokalu. 
Alpska liga bo za hokejske 
navdušence še bolj zanimiva, 
saj se bodo v ligi merili tudi 

večni rivali, ljubljanska Olim-
pija. Začetek lige je določen 
za 13. september, ko bodo Je-
seničani doma igrali z Asia-
gom. Prvi derbi bo na spore-
du 14. oktobra v Podmežakli. 
V lanski sezoni so se »žele-
zarji« državnemu prvenstvu 
priključili šele v četrtfinalu. 
Letos bodo začeli na začetku. 
Za uvod bodo doma 18. sep-
tembra gostili Maribor.
Pred Alpsko ligo ima članska 
ekipa predvidenih pet prija-
teljskih tekem. Prvo bodo 
igrali doma, na ostalih štirih 
bodo gostovali: 15. 8. KAC 2, 
18. 8. Pustertal, 20. 8. KAC 2, 
25. 8. Kapfenberg, 26. 8. Ne-
umarkt.

Glavič na klopi namesto Zupančiča
Jeseniški hokejisti bodo v sezoni 2017/2018 branili naslov državnega prvaka.

Matjaž Klemenc

Ob Spominskem dnevu Ob-
čine Jesenice bo jutri živah-
no na kopališču Ukova. Vse 
se bo začelo ob 14. uri s ša-
hovskim turnirjem. Uro ka-
sneje bo na sporedu met na 
koš. Od 15.30 do 18. ure bo 
na sporedu Gusarska zaba-
va. Ob 15.45 se bo začel tur-
nir v prstometu za Pokal me-

sta Jesenic. Pol ure kasneje 
se bodo začeli skoki v vodo 
za mlade, ob 17. uri pa še za 
člane. Ob 18. uri sledi akva-
tlon za otroke, pol ure kasne-
je pa še za starejše. Ob 20. 
uri se bo začel 12-urni plaval-
ni maraton, kjer se bodo zbi-
rali prostovoljni prispevki, 
namenjeni Združenju prija-
teljev mladine Jesenice za 
letovanje otrok na morju.

Jutri bo na bazenu 
Ukova živahno

Matjaž Klemenc

Jeseniški nogometaši so lan-
sko sezono v 1. Gorenjski ligi 
končali na drugem mestu, za 
ekipo Bohinja. Slednji so se 
direktno uvrstili v 3. Sloven-
sko nogometno ligo. Jeseni-
čani so bili nekaj časa na »ča-
kanju«, na koncu pa le dobili 
vstopnico za tretjeligaško 
konkurenco. »Prepričan 
sem, da smo se od lanske se-
zone nekaj naučili, posebej 
iz porazov,« je lansko dogaja-
nje ocenil prvi trener Ferik 
Ališič. Ališič kvaliteto tretje 
slovenske nogometne lige 
pozna, nazadnje je v njej de-
loval kot trener na Bledu. Po 
njegovem je liga sedaj na 
slabšem nivoju. »V ospredje 
bi postavil Ivančno Gorico, 
Zagorje in Šenčur. Cilj naše 
ekipe je v obstanek v ligi, v 
prihodnosti pa, da postane-
mo stabilen tretjeligaš. Ima-
mo kombinacijo mladih in 
izkušenih nogometašev. Za 
razliko od sezone 2016/2017 
bo konkurenca v ekipi na 

vseh položajih večja, kar naj 
bi dvignilo njeno kvaliteto. 
Trenutno ekipe ni zapustil še 
noben igralec. Je nekaj novih 
obrazov (Maid in Adis Amid-
žič, Teoman Čirkič, Nejc 
Ambrožič, povratnik Ermin 
Čamdžič, o. p.) in na tem po-
dročju še nismo končali 
zgodbe. S pripravami smo 
začeli 4. julija in vse treninge 
bomo opravili doma. V začet-
ku je bil poudarek na kondi-
ciji, zadnji teden v mesecu 
juliju pa smo v treninge 
vključili še žogo. S prisotno-
stjo na treningu sem zadovo-
ljen. Čeprav je v tem času 
težko najti ustreznega na-
sprotnika, upam, da se bomo 
dogovorili še za nekaj pripra-
vljalnih tekem,« je priprave 
na sezono ocenil Ališič. Liga 
se začne 19. avgusta, za uvod 
Jeseničani gostujejo pri ekipi 
Rudar Trbovlje. Prva domača 
tekma bo 26. avgusta z ekipo 
Arne Tabor 69, prvi sosedski 
derbi pa 9. septembra, ko 
ekipa SIJ Acroni Jesenice 
Podmežaklo gosti Lesce.

V tretjeligaški 
konkurenci

Ko boste brali te vrstice, bo Jeseničanka Anja Klinar, članica 
Plavalnega kluba Gorenjska banka, že zaključila nastope na 
svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Uvodni nastop je imela 
na 400 m prosto. V tej disciplini ni polfinala, zato je potrebno 
na polno plavati že v dopoldanskem nastopu. Pred odhodom 
nam je Anja povedala, da ji ustreza plavanje v dopoldanskem 
času. To je dokazala s svojim prvim nastopom v madžarski 
prestolnici. Plavala je svoj drugi čas v karieri 4:07,75 (njena 
rekordna znamka na 400 m prosto je 4:06,35). Anjo je rezul-
tat pripeljal na deveto mesto, kar pomeni, da je le za eno 
mesto zgrešila finale. Vseeno odličen nastop najbolj izkušene 
plavalke v letošnji slovenski reprezentanci. Ko je imela Anja 
nastop na 200 m delfin, je bil naš časopis že v tisku.

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

Vse je drugače
»Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo vede, prezira avto-
riteto, nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govo-
ri, kot dela. Mladi ljudje niti ne vstanejo, ko starejši vstopijo. 
Ugovarjajo svojim staršem, v družbi se širokoustijo, pri mizi 
goltajo slaščice in prekrižanih nog tiranizirajo učitelje.« To je 
opazil že Sokrat.
Starejšim generacijam so bile mlajše generacije od nekdaj 
nerazumljene. In vsaka trenutna generacija ima občutek, da 
je potegnila krajši konec kot ena pred njo. Odkar so milenijci 
(generacija, rojena po 1980) na trgu dela, pa se je s pomočjo 
moderne tehnologije in medijev ta medgeneracijski razko-
rak še povečal. Generacija, rojena po drugi svetovni vojni, si 
je v življenju želela preproste stvari: lastno streho nad glavo, 
tri otroke in službo. Služba je bila le služba. Imeti družino in 
hišo so bile sanje večine. Milenijci po drugi strani postavljajo 
na prvo mesto življenjski slog in iskanje višjega pomena v 
sedanjem času. Živijo za zdaj. Pri njih se prepletata služba in 
družba. Ni nenavadno, da so s sodelavci najboljši prijatelji, ni 
nenavadno, da so njihove stranke najboljši prijatelji. Želijo si 
dela, v katerem lahko prepoznajo višji smisel svojega življe-
nja, želijo si opravljati delo v podjetju z vizijo, ki razume 
posameznika, ki spodbuja inovativnost in pušča sledi, ki so 
družbeno priznane in prepoznavne. 
Zanimivo se je pogovarjati z delodajalci, ki imajo občutek, da 
morajo mlade takoj po prihodu na delovno mesto ukrotiti. 
Velikokrat slišim očitke, da so mladi muhasta, sebična gene-
racija, ki si želi zaslužit čim več čim prej. Pri tem pozabljajo, 
da so oni dobili službo v bolj prijaznem času. Težava v nera-
zumevanju med generacijami je seveda veliko bolj komplek-
sna – zelo dobro je vidna v tistih podjetjih, kjer je način vode-
nja zamrznil pred 30 leti. 
Nedvomno se bodo v podjetjih še nekaj časa srečevali posa-
mezniki, pripadniki različnih generacij. Verjamem, da le z 
aktivnimposlušanjem in razumevanjem drug drugega, 
empatijo in medsebojnim spoštovanjem lahko dosežemo 
klimo, ki bo pripomogla k večji produktivnosti in učinkovito-
sti na delovnem mestu.  

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 
20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremem-
bami), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremem-
bami) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – 
zemljišča, kot dela Načrta ravnanja z nepremičnim premožen-
jem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, št. 478-76/2016, spreje-
tega na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 27. 
10. 2016, objavlja  

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO 
NEPREMIČNIN

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

II. PREDMET PRODAJE: 
1.  Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 2199/1, 
 v izmeri 985 m2,
2.  Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 2199/2, 
 v izmeri 371 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj.
Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in z ID znakom: 
parcela 2175 2199/2 predstavljata stavbni zemljišči na območju 
naselja Slovenski Javornik (Strelska ulica). V njuni neposredni bli-
žini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in pli-
novod – komunalna oprema). Dostop (hoja, vožnja) do pred-
metnih nepremičnin je omogočen neposredno z javne ceste 
(Strelska ulica). Za priključitev bodočih objektov na javno komu-
nalno opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo 
kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi 
prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnini z ID znakom: 
parcela 2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2 ležita 
v območju J2/SS19-e, osnovna namenska raba: območja stano-
vanj; podrobna namenska raba: stanovanjske površine.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogo-
dba v pisni obliki 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnini:
 –   z ID znakom: parcela 2175 2199/1 znaša 39.400,00 EUR,
 –   z ID znakom: parcela 2175 2199/2 znaša 14.840,00 EUR,
skupaj 54.240,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 22% davek na 
dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja 
oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od 
izstavitve računa, ki ga bo prodajalka izstavila na podlagi sklen-
jene prodajne pogodbe. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v 
celoti prispe na račun prodajalke. Plačilo celotne kupnine v 
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Polo-
žena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo 
prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 16. 8. 2017 ob 16. uri v mali sejni 
sobi, klet Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

VII. VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno dne 11. 8. 2017 morajo dražitelji, ki 
želijo sodelovati na javni dražbi, za nepremičnini z ID znakom: 
parcela 2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2 polo-
žiti varščino v višini 5.424,00 EUR (pet tisoč štiri sto štiriindvajset 
EUR 00/100), ki predstavlja 10 % izklicne cene, na podračun EZR 
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0124 1010 
0007 593, sklic na št. SI 18 75400-7221002-47891217 s pripisom 
»varščina za javno dražbo – nepremičnini z ID znakom: parcela 
2175 2199/1 in z ID znakom: parcela 2175 2199/2«. 
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1.   Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in z ID zna-

kom: parcela 2175 2199/2 se prodajata kot celota – izključno 
skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vre-
dnost (22 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve 
pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in 
stroške zemljiškoknjižne ureditve novonastalega lastniškega 
stanja (stroški priprave in vložitve zemljiškoknjižnega predlo-
ga, preslikava listine, sodna taksa itd.) plača kupec. 

2.  Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 

3.  Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda-
jalka zadrži njegovo varščino. 

4.  Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike 
Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne 
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije 
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
   potrdilo o plačani varščini in številko svojega TRR za primer 

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

da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z 
zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, 
kar velja za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec mora 
priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, ena-
kovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za sloven-
ske državljane; če takega potrdila ne more pridobiti, pa last-
no 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, šteto od 
dneve 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,

   potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred jav-
no dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo 
za pravne osebe in s. p.); če ima dražitelj odprtih več raču-
nov 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), če gre za fizične osebe,

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

   morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti 
overjeno pooblastilo (upravna overitev) za udeležbo na jav-
ni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda 
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki 
vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na zgoraj navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne 
more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepre-
mičnin, in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi 
povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS, št. 34/2011 s spremembami)).  

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 sporoči podatke o davčni številki oz. ID šte-
vilki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko števil-
ko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če 
se dražbe udeležita dva ali več dražiteljev, ki bodo z draženjem 
višali ceno, nepremičnina ni prodana, če vsaj eden ne zviša cene. 
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če 
izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni 
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka 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 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS, št. 86/2010 s spremembami) in določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. 
RS, št. 34/2011 s spremembami). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepre-
mičnin in ogledom predmetov javne dražbe lahko pokličete na 
tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave 
javne dražbe do vključno 11. 8. 2017. 
Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodar-
ske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dra-
žiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.
jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).                          

  Tomaž Tom Mencinger
  ŽUPAN

Številka: 478-9/2012
Datum: 21. julij 2017
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 22. in 33. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 
14/15 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – ze-
mljišča s stavbami in drugimi objekti Občine Jesenice, za leto 2017, 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v 
lasti Občine Jesenice za leto 2017 in Načrta ravnanja s premičnim 
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, objavlja 

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA  
PRODAJO PREMIČNINE – ŽIČNIŠKE NAPRAVE  

IN NEPREMIČNIN ŽIČNICE ŠPANOV VRH
V LASTI OBČINE JESENICE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PO-
NUDB: 
Lastnica premičnine – žičniške naprave in nepremičnin žičnice 
Španov vrh, ki so predmet prodaje, je Občina Jesenice, Cesta že-
lezarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja premičnine in nepremičnin na podlagi prodajne pogod-
be. 

III. PREDMET PRODAJE: 
Predmet prodaje so:
–  premičnina – žičniška naprava, ki sestoji iz smučarske sedežnice 

proizvajalca Metalna Maribor, transportne vrvi in elektro opre-
me proizvajalca AAE Telefunken;

–  nepremičnina s parc. št. 397/6 k.o. 2174 Planina (v deležu 
9592/10000) – zemljišče, na katerem stoji stavba z ident. št. 121 
v izmeri 333,1 m2, ki ima štiri posamezne dele, in sicer postajo 
žičnice – številka dela stavbe 1 v izmeri 211,7 m2, restavracijo 
– številka dela stavbe 2 v izmeri 95,6 m2, sanitarije – številka 
dela stavbe 3 v izmeri 12,2 m2 in transformatorsko postajo – 
številka dela stavbe 4 v izmeri 13,6 m2. Del stavbe št. 4 – trans-
formatorska postaja ni predmet prodaje; 

–  nepremičnina s parc. št. 397/7 k.o. 2174 Planina – zemljišče, na 
katerem stoji stavba z ident. št. 158 v izmeri 36,7 m2, ki ima dva 
dela, in sicer posamezni del št. 1 – skladišče v izmeri 24,4 m2 in 
posamezni del št. 2 – drvarnica v izmeri 12,3 m2;

–  nepremičnina s parc. št. 435/205 k.o. 2174 Planina (v deležu do 
111/1000) – zemljišče, na katerem stoji stavba z ident. št. 357, ki 
v naravi prestavlja srednjo postajo žičnice Španov vrh. Predmet 
prodaje (delež 111/1000) v naravi predstavlja posamezne pro-
store v pritličju stavbe, in sicer pisarno v izmeri 6,63 m2, vetro-
lov v izmeri 2,70 m2, WC v izmeri 1,08 m2 ter shrambo in pred-
prostor v izmeri 1,80 m2;

–  nepremičnina s parc. št. 370/6 k.o. 2637 Prihodi – zemljišče, na 
katerem stoji stavba z ident. št. 240 v izmeri 70 m2, ki ima 4 
posamezne dele, in sicer zgornjo postajo žičnice – številka dela 
stavbe 1 v izmeri 29,9 m2, bife – številka dela stavbe 2 v izmeri 
24,6 m2, sanitarije – številka dela stavbe 3 v izmeri 6,7 m2 in 
shrambo – številka dela stavbe 4 v izmeri 8,8 m2;

–  nepremičnine s parc. št. 397/8 k.o. 2174 Planina, 435/264 k.o. 
2174 Planina, 435/265 k.o. 2174 Planina, 372/2 k.o. 2637 Priho-
di, 372/3 2637 Prihodi, 372/4 2637 Prihodi in 370/7 2637 Priho-
di – zemljišča v izmeri od 8 do 16 m2, na katerih stojijo stebri 
žičniške naprave; 

–  nepremičnina s parc. št. 435/263 k.o. 2174 Planina v deležu do 
111/1000 v naravi predstavlja zemljišče ob srednji postaji žični-
ce Španov vrh (parc. št. 435/205).

Predmetna premičnina in nepremičnine se prodajajo izključno 
kot celota. Ponudniki lahko ponudbe oddajo kot posamezne 
pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje 
žičniške dejavnosti.

Premičnina in nepremičnine bodo prodane po načelu videno - 
kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevale.

Davek na promet nepremičnin plača kupec, stroške overitve pod-
pisa na pogodbi ter stroške, povezane z vpisom lastninske pravi-
ce v zemljiško knjigo, plača prodajalec.

IV. IZHODIŠČNA CENA 
Izhodiščna cena je 82.521,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavi-
tve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil na pod-
lagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih 
strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu 
ponudniku všteje v kupnino. 

VI. ROK ZA ODDAJO PONUDB: 
Rok za oddajo ponudbe je do vključno 16. 8. 2017 (osebno v 
sprejemno pisarno Občine Jesenice do 16. ure ali priporočeno 
po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo v pe-
tek, dne 18. 8. 2017, ob 12. uri, v mali sejni sobi, v kleti Občine 
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od 
dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka dodatnih 
pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna draž-
ba). 

VII. VIŠINA VARŠČINE: 
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dol-
žni najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe položiti varščino 
kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 8.252,10 EUR 
oziroma 10 % izhodiščne cene za predmetno premičnino in pred-
metne nepremičnine. Varščino morajo ponudniki vplačati na 
pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: 
SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-7221002-47863016, s 
pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb za nakup premični-
ne – žičniške naprave in nepremičnin žičnice Španov vrh na ob-
močju občine Jesenice«. Potrdilo o plačani varščini morajo ponu-
dniki priložiti ponudbi.

Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, 
neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 
dni od dneva odpiranja ponudb oziroma od izvedbe postopka 
dodatnih pogajanj ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta jav-
na dražba). 

VIII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PRE-
DLOŽITI PONUDBO 
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne 
osebe in samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje žični-
ške dejavnosti, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na obmo-

čju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo ose-
be, ki bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. 
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako 
»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP premičnine – žičniške na-
prave in nepremičnin žičnice Španov vrh na območju občine 
Jesenice«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali pripo-
ročeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, 
točen naslov ter e-naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zah-
teve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za 
izbiro najugodnejše ponudbe ter drugi podatki o premičnini in 
nepremičninah, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so razvi-
dni iz razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponud-
be, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb 
pridržuje pravico, da če je to potrebno, s ponudniki izvede doda-
tna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne 
ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja, je določeno v Navo-
dilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice v 
primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti jav-
no dražbo, in sicer s ponudniki, katerih ponudbe so najugodnej-
še (zaprta javna dražba).
 
Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena 
ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali 
ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremični-
no, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno, razen če 
Navodila ne določajo drugače.

IX. DRUGI PODATKI 
Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega 
ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje 
župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem žu-
pana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve 
prodajne pogodbe. 

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe 
in pojasnila k razpisni dokumentaciji na Občini Jesenice, Cesta že-
lezarjev 6, Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti, pri ge. Pe-
tri Dečman, vodji oddelka, e-naslov: petra.decman@jesenice.si; 
tel.: 04/5869 297 ali pri ge. Nevenki Kavčič Cenček, e-naslov: 
neva.kavcic-cencek@jesenice.si ali na tel. 04 5869 302. 

Ogled predmetne premičnine in predmetnih nepremičnin je 
možen po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija za prodajo premičnine – žičniške na-
prave in nepremičnin na območju občine Jesenice z javnim 
zbiranjem je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega 
razpisa na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si. 

 Tomaž Tom Mencinger   
 ŽUPAN

Številka: 478-63/2017
Datum: 28. 7. 2017
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Urša Peternel

Na Jesenicah so se v zadnjih 
letih izpraznili številni poslov-
ni prostori, ki žalostno propa-
dajo. V mestu je vse manj 
malih obrtnikov, ki v nekate-
rih večjih krajih dajejo vsako-
dnevni utrip mestu. K sreči 
pa se tudi na Jesenicah najde-
jo mladi, ki v mestu najdejo 
svojo poslovno priložnost. 
Mednje sodijo tudi tri dekleta: 
Tina Bremec, Mateja Bremec 
in Tina Sekelez, ki so oživile 
prazen, zapuščen poslovni 
prostor pod nekdanjo tržnico, 
med domačini znan kot 'za 

Murko'. Na nekaj manj kot 
štiridesetih kvadratnih me-
trov so uredile frizerski salon 
in salon za tetoviranje, kmalu 
pa bodo dejavnost razširile še 
s ponudbo izdelovanja pier-
cingov. Frizerski del posla vo-
dita Tina in Mateja Bremec, 
Tina je frizerka že dvajset let, 
prej je delala v frizerskem sa-
lonu pod Korotanom, potem 
pa se je pogumno odločila za 
samostojno podjetniško pot. 
Kot pravi, si želi z dostopnimi 
cenami omogočiti prav vsem, 
da si uredijo pričesko in se 
počutijo urejeni. Med njeni-
mi strankami so tako starejši 

kot tudi mladina, ki si želi 
modernih frizur in živih barv 
las, ki jih Tina imenuje kar 
"crazy barve". Tina Sekelez, 
po izobrazbi grafična obliko-
valka, pa se ukvarja s tetovira-
njem. Kot pravi, je telo zanjo 
kot neke vrste platno, ki ga 
okrasi s tetovažami. Med nje-
nimi strankami so tako mladi 
kot starejši, ljudje si izbirajo 
različne motive, od manjših, 
kot so denimo metuljčki, vr-
tnice, razni napisi ali datumi, 
pa vse do velikih tetovaž prek 
celotne roke ali hrbta. Tina je 
svoje podjetje poimenovala 
Black market tattoo.

Od pričesk do tetovaž
Tina in Mateja Bremec in Tina Sekelez so oživile prazen poslovni prostor 
pod nekdanjo tržnico na Jesenicah. Ukvarjajo se s frizerstvom, tetoviranjem 
in izdelovanjem piercingov.

Mateja Bremec, Tina Sekelez in Tina Bremec v novem salonu / Foto: Jana Muhar
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Urša Peternel

Neža Žerjav, Tjaša Češek, 
David Cerkovnik in Manca 
Novak so letošnji "zlati" 
maturanti Gimnazije Jese-
nice. Neža je postala celo 
"diamantna" maturantka, 
saj je ena od dveh gorenj-
skih gimnazijcev, ki sta na 
maturi zbrala vseh 34 točk. 
Le malo so za njo zaostajali 
ostali trije, David in Tjaša 
sta zbrala po 32 točk, Man-
ca pa 30. Ravnateljica Gim-
nazije Jesenice Lidija Dor-
nig je nad takšnim uspe-
hom navdušena. Kot je 
povedala, je na spomladan-
ski rok mature pristopilo 
76 dijakov, od tega je matu-
ro uspešno opravilo 74 dija-
kov, kar pomeni 97,4-odsto-
tni uspeh. En dijak ima en 
popravni izpit, eden pa dva, 
je povedala Dornigova. V 
povprečju so jeseniški 
maturanti zbrali 21 točk, 
kar osemnajst pa jih je 

doseglo 25 točk ali več. 
Posebej navdušujejo rezul-
tati pri posameznih pred-
metih, kjer so nekateri dija-
ki dosegli med 95 in 100 
odstotki vseh možnih točk. 

Ravnateljica je vsem dija-
kom, ki so se že poslovili od 
Gimnazije Jesenice, zažele-
la uspešen vpis na želeno 
fakulteto in jim zaželela res 
lepe najdaljše počitnice. Na 

Gimnazijo se bodo sicer 
vrnili vsaj še enkrat, in 
sicer konec septembra, ko 
zanje in za njihove starše 
pripravljajo slovesnost ob 
zaključku šolanja.

Ena "diamantna" 
maturantka
Na Gimnaziji Jesenice se letos lahko pohvalijo s štirimi "zlatimi" maturanti, ki so dosegli več kot 30 
točk na splošni maturi. Ena od njih, Neža Žerjav, pa je dosegla vseh 34 možnih točk.

Najboljši maturanti: David Cerkovnik, Neža Žerjav, Tjaša Češek in Manca Novak z 
ravnateljico Lidijo Dornig / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela je v juniju potekala že 
osma Torkarjeva likovna 
kolonija. Na njej so sodelova-
li učenci petih osnovnih šol, 
poleg domače še učenci z OŠ 
Gorje, OŠ Toneta Čufarja 
Jesenice, OŠ Bistrica in OŠ 
Križe. Sodelovali so lahko na 
delavnicah risanja, slikanja 
ali kiparjenja na temo Koro-
ška Bela – kontrasti, udele-
ženci pa so si sami izbrali 
tako motiv kot tehniko. 
Nastala dela je ocenila stro-
kovna komisija in najboljša 

tudi nagradila. Torkarjevi 
plaketi sta prejela Janez 
Jemec z OŠ Gorje na podro-
čju kiparstva in Maja Zupan 
z OŠ Koroška Bela na pod-
ročju slikarstva. Priznanja 
po posameznih delavnicah 
pa so prejeli: v delavnici 
kiparstva Neža Tonejc z OŠ 
Toneta Čufarja Jesenice, v 
skupini risanje Žan Zupan 
z OŠ Križe in v skupini sli-
karstvo Katarina Romana 
Fon z OŠ Koroška Bela. 
Nagrado za najbolje upošte-
vano tematiko pa je prejela 
Maša Pavlović z OŠ Koroš-
ka Bela.

Kontrasti Koroške 
Bele skozi oči otrok 
Potekala je Torkarjeva likovna kolonija, letos z 
udeležbo učencev petih osnovnih šol.

Janez Jemec je prejel Torkarjevo plaketo na področju 
kiparstva.

S Torkarjevo plaketo nagrajena slika Maje Zupan

Otroci so motive za ustvarjanje iskali po Koroški Beli.

Urša Peternel

V začetku julija so bili zna-
ni rezultati spomladanske-
ga roka poklicne mature in 
zaključnih izpitov. Kot je 
povedala ravnateljica Sred-
nje šole Jesenice Andreja 
Vehar Jerman, je pri njih 
150 dijakov zaključilo izo-
braževanje na četrti oziro-
ma peti stopnji. Med njimi 
so imeli letos kar dva zlata 
maturanta in pet dijakov, 

ki so opravili zaključni 
izpit z oceno odlično s 
pohvalo. 
Dijakinja zdravstvene usme-
ritve Aleša Sodja in dijak 
strojne usmeritve Andraž 
Gasar sta dosegla vseh 22 
točk in s tem naziv zlati 
maturant. 
Dijakinje administrativne 
usmeritve Aldenisa Kabas-
hi, Qendrese Pajaziti, Sara 
Soboljev, Zala Marolt in 
dijak programa mehatronik 

operater Jan Debelak pa so 
dosegli vse možne točke na 
zaključnem izpitu. Dosežki 
vseh so vredni vse pohvale, 
še posebej dosežka Aldenise 
in Quendrese, ki sta v Slove-
nijo prišli s Kosova, zaključ-
ni izpit pa sestavljata sloven-
ščina in stroka, je povedala 
ravnateljica. "Dekleti sprem-
ljam že vse od njunega pri-
hoda v Slovenijo in sta 
dokaz, kaj vse se da storiti s 
pridnim delom!" 

Spričevala so dijakom podeli-
li na zaključni prireditvi v 
Kolpernu. "Letos smo obudili 
tradicijo in maturantom pri-
peli rdeče nageljčke. V spre-
mljevalnem programu pode-
litve so nam zaigrale in zape-
le Nina Cerar, Tina Bečan in 
Anja Potočnik – še zadnjič 
tudi same maturantke. Pro-
gram je povezoval Luka 
Pipan. Vodja prireditve je bil 
profesor Matjaž Zaplotnik," 
je še povedala ravnateljica.

Dva zlata maturanta
Tudi na Srednji šoli Jesenice se lahko pohvalijo z dvema zlatima maturantoma. Vse možne točke  
na poklicni maturi sta dosegla dijakinja zdravstvene usmeritve Aleša Sodja in dijak strojne  
usmeritve Andraž Gasar.

Aleša Sodja z ravnateljico Andrejo Vehar Jerman ... ... in Andraž Gasar v družbi ravnateljice. / Foto: Nik Bertoncelj
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Urša Peternel

"Da v šoli ni pomembno le 
izobraževanje otrok, temveč 
tudi učiteljev, se na Srednji 
šoli Jesenice dobro zaveda-
mo. Odločili smo se narediti 
korak naprej ter izobraževa-
nja in izkušnje doma oboga-
titi še s tistimi iz tujine," je 
povedala učiteljica anglešči-
ne na Srednji šoli Jesenice 
Ines Rajgelj o projektu KA1 
– Mobilnost šolskega osebja, 
ki poteka pod okriljem pro-
grama Erasmus+, financira 
pa ga Evropska unija. Tako 
so tri učiteljice šole: Ljubica 
Ravnikar in Petra Alič, učite-
ljici zdravstvene nege, in 
Ines Rajgelj, učiteljica angle-
ščine ter hkrati koordinatori-
ca projekta, marca preživele 
teden dni na srednji šoli IES 
Santa Aurelia v španski Sevi-
lji. Kot je povedala Ines Raj-
gelj, so v sklopu obiska pri-
merjale izobraževalna pro-
grama zdravstvene nege 
obeh držav, zlasti strokovne 
vsebine in uporabo angle-
škega jezika kot prvega tuje-

ga jezika med mladimi v 
programih poklicnega izo-
braževanja. "Med bivanjem 
v Španiji smo spoznale šolo, 
opazovale pouk zdravstvene 
nege in ustnega higienika 
ter obiskale splošno bolni-
šnico v Sevilji. S prikazom 
prve pomoči, opisom prak-
tičnega izobraževanja dija-
kov v Sloveniji in predstavi-
tvijo naše države je vsaka iz-
med nas dobila priložnost 
sodelovanja s tamkajšnjimi 
dijaki," je povedala.
Štirje učitelji iz Španije pa so 
na aprilskem obisku spozna-
li Slovenijo, program zdra-
vstvene nege na Srednji šoli 
Jesenice, Splošno bolnišnico 
Jesenice, delo v razredu in 
delo svetovalne službe. Sre-
čali so se z učitelji in dijaki, 
se seznanili z učnimi načrti, 
predmetniki, praktičnim izo-
braževanjem, potekom pou-
ka ... Kot je povedala koordi-
natorica projekta, si v priho-
dnje želijo tovrstno sodelova-
nje nadgraditi še z drugimi 
državami, v izmenjavo pa 
vključiti tudi dijake.

Izmenjava učiteljev 
Tri učiteljice Srednje šole Jesenice so gostovale v 
Sevilji, štirje učitelji iz Španije pa so spoznavali 
delo jeseniške šole.

Španski učitelji na obisku na Jesenicah

Janko Rabič

Pri Društvu upokojencev Je-
senice so se pred desetimi 
leti vključili v vseslovenski 
projekt Starejši za starejše, 
ki poteka pod okriljem Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije. Glavni namen je ugo-
tavljanje kakovosti življenja 
ljudi, starejših od 69 let. 
Delo opravljajo  prostovolj-
ke, ki z obiski na terenu na 
podlagi ankete pridobijo po-
datke, ki potem služijo za 
organizacijo različnih oblik 
pomoči. V desetih letih je 
bilo teh obiskov 8500 pri 
2751 občankah in občanih. 
Prostovoljke so pomoč nudi-
le 847 osebam, v tem obdo-
bju pa  opravile več kot 15 ti-
soč prostovoljnih ur. Ivanka 
Zupančič, ki projekt zelo 
uspešno vodi od začetka, po-
udarja: »Opravljeno je bilo 
veliko in pomembno delo, 
rezultati so zagotovo spod-
budni. V tem času smo zaje-
li 98 odstotkov starejših lju-

di v tem starostnem obdo-
bju. Razveseljivo je, da pri 
njih ni hudih in perečih pro-
blemov ter stisk. Le sedem je 
bilo primerov, da je bila po-
trebna socialna in zdravstve-
na pomoč. Predvsem starejši 
ljudje so velikokrat osamlje-
ni, zato si želijo druženja. 
Pri 857 ljudeh obiske pona-
vljamo prav s tem name-
nom. Poleg tega gre za po-
moč, kot je spremstvo k 
zdravniku, v trgovino in po-
dobno. Delo prostovoljk je 
zelo zahtevno, ob obiskih 
morajo izpolniti anketo s 64 
vprašanji, potem jih pri dru-
štvu obdelamo. Imamo res 
kvalitetne in dobre podatke, 
kako starejši ljudje živijo, in 
to je v pomoč različnim stro-
kovnim službam.  
Projekt Starejši za starejše je 
letos Evropski parlament iz-
bral za dobitnika nagrade 
državljan Evrope za posebne 
dosežke. Poteka v več kot tri-
sto društvih upokojencev v 
Sloveniji. 

Starejši za starejše

Smo podjetje z 60-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, v celoti usmerjeno 
v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni 

in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je 
za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 

zaposlenih prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.
Družba šteje 650 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo:

PROIZVODNI DELAVEC (m/ž)
(večje število)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
 osnovnošolska izobrazba,
 izkušnje z delom v proizvodnji.

Opis del in nalog:
  sestavljanje polizdelkov in izdelkov v skladu s predpisano 

tehnologijo in standardi kakovosti,
  izvajanje delovnih operacij pri izdelavi plastičnih polizdelkov in 

izdelkov.

Nudimo:
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 delo poteka v treh izmenah.

Osebnostne lastnosti:
 natančnost, ročne spretnosti, samoiniciativnost, sistematičnost, 

zanesljivost.

Delovna mesta so prosta na lokaciji v KAMNIKU.

VODJA PROJEKTOV STALNIH IZBOLJŠAV 
(m/ž)

O poziciji
Koordinator stalnih izboljšav bo direktno podrejen direktorju pro-
izvodnje. S svojimi aktivnostmi bo sodeloval pri načrtovanju in izvajanju 
napredka družbe na področju WCM. V prvi vrsti bo zadolžen za 
sistematično izvajanje metode 5S v vseh organizacijskih enotah družbe.   

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 pričakujemo  vsaj VI. stopnjo izobrazbe, 
  dokazljive dosežke z uporabo  Lean manufacturing orodij,
  računalniška pismenost( Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, 

Minitab)
 pismene in govorne komunikacijske spretnosti,
 vodstvene sposobnosti,
  izkušnje na področju projektnega vodenja  (kakovost, kadri, 

produktivnost, varnost …), 
  pripravljenost na dodatno izobraževanje in izpopolnjevnje (Lean 

Champion certification),
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, angleščina predstavlja 

prednost.

Opis del in nalog:
  podpora oddelkom pri izvajanju izboljšav za doseganje ciljev, 
  izvajanje usposabljanj na področju Lean npr. 5S, VSM, standardna 

opravila z namenom, da timi in posamezniki razumejo Lean pristope, 
  vzpostavitev in vzdrževanje sistema mesečnih presoj 5S  in objava 

mesečnih rezultatov,
  sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti stalnih izboljšav: izboljševanje 

delovnega toka, skrajševanje delovnega cikla, skraševanje skupnega 
pretočnega časa,  povečevanje obrata zalog, zmanjševanje zalog v 
procesih, zmanjševanje izmeta, zniževanje stroškov dela, 

 druga dela po navodilu nadrejenega. 

Nudimo:
 delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim obdobjem,
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, zanesljivost, samoiniciativnost, fleksibilnost, 

proaktivnost, želja po spoznavanju novosti in uvajanju izboljšav, 
sposobnost timskega in samostojnega dela, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost tehničnega presojanja in odločanja, 
korektnost.

Dodatno prednost pri izbiri  imajo kandidati z izkušnjami:
 Six sigma, 
 TPM.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.     

VIŠJI INŽENIR NA PODROČJU RAZVOJA 
MEHATRONSKIH SISTEMOV (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 najmanj VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina ) in 

pasivno drugega (angleščina, nemščina),
  izkušnje iz področja razvoja/načrtovanja mehatronskih sistemov,
 sposobnost tehničnega presojanja in odločanja.

Opis del in nalog:
  sodelovanje pri razvoju in načrtovanju izdelka v fazi razvoja,
 izvajanje testiranj in analiz,
 vodenje projektov/pod-projektov,

  sodelovanje in usklajevanje z domačimi in tujimi partnerji in 
institucijami,

 občasna službena potovanja.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju 

novosti, sposobnost timskega in samostojnega dela, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost strateškega razmišljanja

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
  imajo znanja iz enega od področij: tribologija, termomehanika, 

vibroakustika, pogonska tehnika
  imajo izkušnje pri vodenju projektov (manjših ali večjih),
  imajo izkušnje z uporabo orodij za robusten razvoj izdelkov (FMEA, 

DVP),
  imajo izkušnje s področja avtomobilske industrije,
  poznajo načina dela po APQP in ISO/TS16949 ali 13485 (medicinski 

standard).

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.

STROKOVNI SODELAVEC ZA KOVINE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII. stopnja izobrazbe strojne  smeri,
  aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega), 
  poznavanje dela na računalniku (MS Office, osnovno poznavanje 

orodij za ogled in obdelavo 3D-datotek, zaželeno poznavanje Lotusa 
in SAP-a),

  poznavanje materialov, tehnologij in postopkov obdelave kovinskih 
materialov,

  izkušnje pri delu v kovinskopredelovalni industriji, predvsem na 
področju obdelave kovin (izsekovanje, struženje, površinska zaščita, 
termična obdelava),

 zaželene so izkušnje nabavnega managementa.

Opis del in nalog:
  vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo kovinskih 

komponent, 
 sodelovanje pri razvoju novih produktov,
 iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in nabavnih trgov,
 graditev in razvoj nove in obstoječe dobaviteljske baze.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  organizacijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti, 

komunikativnost, natančnost, zanesljivost, sposobnost za timsko 
delo, sposobnost strateškega razmišljanja.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI. 

STROKOVNI SODELAVEC ZA  
PODROČJE PLASTIKE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII. stopnja izobrazba strojne smeri,
  aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega), 
  poznavanje dela na računalniku (MS Office, osnovno poznavanje 

orodij za ogled in obdelavo 3D-datotek, zaželeno poznavanje Lotusa 
in SAP-a),

  poznavanje materialov, tehnologij in postopkov obdelave plastičnih 
materialov,

  zaželene so izkušnje pri delu v predelovalni industriji, predvsem na 
področju predelave granulatov, 

  zaželene so izkušnje nabavnega managementa.

Opis del in nalog:
  vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo brizganih 

komponent,
  sodelovanje pri razvoju novih produktov,
  iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in nabavnih trgov,
  graditev in razvoj nove ter obstoječe dobaviteljske baze.

Nudimo:
  delo na naprednih projektih,
  priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  organizacijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti, 

komunikativnost, natančnost, zanesljivost, sposobnost za timsko 
delo, sposobnost strateškega razmišljanja.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.     

Cenimo samostojnost,  komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter  željo po 

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju,  
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov,  
najkasneje do 31. 8. 2017:

ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa, 
tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta:bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si
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Andraž Sodja

Jeseniški sankači tudi poleti 
ne počivajo. Ko je sankališče 
Savske jame kopno, sani 
zamenjajo za posebne letne 
sani na koleščkih in se 
odpravijo na "mejo" med 
občinama Jesenice in Žirov-
nica, točneje na servisno 
cesto hidroelektrarne Moste 
v Kavčkah, kjer se vsak 
ponedeljek odvijajo treningi 
sankačev, 20. avgusta pa se 
bo odvijala tudi prava tekma 
v poletnem sankanju. 
Kot je povedal predsednik 
Sankaškega kluba Jesenice 
Klemen Rev, na treninge 
prihajajo tudi novinci in 
radovedneži, ob dnevu špor-
ta in zabave v Završnici pa 
so naleteli na nepričakovano 
dober odziv mladih, ki se 
želijo preizkusiti v tem zani-
mivem športu. "Medse tako 
vabimo vse, ki jih privlači 
hitrost in spretno zavijanje 
med ovinki, sama vožnja pa 
ob poznavanju pravil sanka-
nja ni nevarna. Sankanje je 
primerno že od starosti šest 
let dalje, ravno tako pa so 
sani na voljo za izposojo in 
preizkus. Več informacij 
lahko dobite tudi na Facebo-

ok strani Sankaški klub 
Jesenice oziroma pri članih 
društva, za tehnična navodi-
la pa na srečanjih poskrbijo 
tudi strokovni trenerji druš-
tva." Disciplina sankanja na 
koleščkih je dobrodošel tre-
ning sankanja pred zimski-
mi razmerami, v alpskih 
deželah pa poteka tudi polet-
ni pokal, ki se ga udeležuje-
jo tudi domači tekmovalci, 
ki so letos že odpeljali dve 
uspešni tekmi na Hrvaš-
kem, avgusta sledita dve tek-
mi na Tirolskem, septembra 
na avstrijskem Štajerskem 
in svetovno prvenstvo v Švi-
ci. Poslastica letošnjega 
poletja pa bosta po besedah 
Klemna Reva domači tekmi, 
ki bosta v nedeljo, 20. avgu-
sta, dopoldne na naši doma-
či progi v Kavčkah, ter dan 
prej v Idriji. Tekma v Kavč-
kah se bo začela ob 9. uri s 
treningi dvosedov, ob 9.45 
bo tekmovalna vožnja dvo-
sedov, sledi trening enose-
dov in ob 11. uri prva tekmo-
valna vožnja enosedov. 
Takoj po zaključeni prvi tek-
movalni vožnji sledi druga 
tekmovalna vožnja enose-
dov in zaključek tekmovanja 
s podelitvijo nagrad.

Sankanje  
na koleščkih
Na "meji" med občinama Jesenice in Žirovnica  
se ob ponedeljkih odvija zanimiv šport, poletno 
sankanje oziroma sankanje na koleščkih,  
ki poteka na servisni cesti do hidroelektrarne  
v Kavčkah. 

Jeseniški sankači poleti ne počivajo. / Foto: Sankaški klub Jesenice

Našel jo je v stanovanju 
Občan je na Cesti Toneta Tomšiča ob prihodu domov doži-
vel nenavadno srečanje, saj je v svoji stanovanjski hiši zalo-
til neznano žensko, ki mu je v prodajo takoj začela ponujati 
stvari. Gre za žensko, ki je stara med 40 in 50 let, s temno 
poltjo, visoka je okoli 165 cm in ima temne lase. Bila je v 
krilu, preko ramen je imela še črno torbico, v hišo občana pa 
je vstopila skozi odklenjena vrata v kleti. Po do sedaj zbranih 
podatkih ni odtujila ničesar, gre pa nedvomno za okolišči-
no, ki se pojavlja pri izvrševanju tatvin v stanovanjih in 
hišah. "Zato apeliramo na lastnike, naj zaklepajo vrata hiš in 
stanovanj, tudi ko so doma, v odsotnosti naj zapirajo okna, 
vredne stvari naj pospravijo, ob prodaji ali ponujanju stvari 
ali storitev od vrat do vrat naj imajo osebe ves čas pod nad-
zorom, 'posle' pa naj iz previdnosti raje opravijo zunaj obje-
kta. Prav tako imajo občani pravico preveriti, s kom govori-
jo, in naj v izogib morebitnemu oškodovanju vedno preveri-
jo še okoliščine nudenja določene storitve ali prodaje, obstoj 
podjetja ali organizacije, za katerega oseba trdi, da ga zasto-
pa ali zanj prodaja stvari," opozarja Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj.

Iz policijskih beležk

Urša Peternel

Med številnimi pestrimi 
dogodki, ki to poletje pod 
okriljem Mladinskega centra 
Jesenice potekajo na kopališ-
ču Ukova, je tudi vadba tako 
imenovane akromantix – 
akro joge v vodi. Gre za 
mešanico joge in akrobatike, 

da je zadeva še posebej zaba-
vna in osvežilna, pa poteka v 
in ob bazenu. Akro jogo vodi 
Sanja Despotovič, poteka pa 
v dvojicah. Imenujejo jo tudi 
"leteča joga" in je menda 
nadvse sproščujoča aktiv-
nost, ob kateri se razvijajo 
tudi ravnotežje, gibljivost in 
vzdržljivost telesa.

Akro joga v vodi

 F
o

to
: a

rh
iv

 M
la

d
in

sk
eg

a 
ce

n
tr

a 
Je

se
n

ic
e



Zanimivosti

13Jeseniške novice, petek, 28. julija 2017

Janko Rabič

Življenjske zgodbe ljudi so 
različne. Predvsem starejši 
so imeli težko mladost, mar-
sikdo je moral od doma, da 
si je zagotovil pot v boljši in 
lepši vsakdan. Takšna je 
tudi zgodba Vide Roškar s 
Tavčarjeve ulice na Jeseni-
cah, ki je v juniju praznovala 
devetdesetletni življenjski 
jubilej. Kljub težki mladosti, 
trdemu delu in odrekanjem 
ji volje, poguma in optimiz-
ma ni nikoli zmanjkalo. Iz 
rodnih Gorij pri Cerknem 
se je kot devetnajstletno de-
kle podala v svet. Pot jo je 
pripeljala na Jesenice, kjer 

je najprej pomagala pospra-
vljati pri Regovcu, potem je 
delala v Železarni in do upo-
kojitve v Žitu Lesce. Z mo-
žem Mihom sta si ustvarila 
družino na Jesenicah, kjer 
so se rodile tri hčerke: Irena, 
Mihela in Zvonka.
Dobro razpoložena pripove-
duje: "Sedaj se počutim kar 
dobro, samo da bi bilo 
zdravje, tega želim tudi dru-
gim. Ne manjka mi nič, vse-
ga imam dovolj. Ja, včasih je 
bilo drugače, ni bilo kaj za 
obleči in obuti. S petsto lira-
mi sem odšla od doma. Na 
Jesenicah mi je neka gospa 
odstopila sobo, da sem lah-
ko prespala."

Vida je bila zaradi prijetne-
ga značaja ves čas priljublje-
na med ljudmi in takšna je 
ostala do današnjih dni. Ve-
liko je pomagala ljudem, 
rada je imela ročna dela, ve-
zla prte, s prijateljicami so 
klekljale tudi po polnoči. 
Danes še sama kuha, najraje 
svojo primorsko jed sirako 
pa tudi krompirjevo polento 
in žgance. Pomagata ji pred-
vsem hčeri Mihela in Zvon-
ka, ki sta najbližji. Lepe tre-
nutke preživlja v krogu svo-
jih najdražjih, ima šest vnu-
kov in osem pravnukov. Ve-
sela je obiskov svojih, tudi v 
njen rojstni kraj jo še zape-
ljejo. 

Pogumna življenjska pot 
slavljenke Vide
Vida Roškar s Tavčarjeve na Jesenicah je v juniju praznovala 
devetdesetletni jubilej.

Vida Roškar s hčerami

Urša Peternel

V desnem atriju Mestne 
hiše v Ljubljani je še do 3. 
avgusta na ogled razstava, 
ki predstavlja rezultate pro-
jekta Razkrite roke 3. Ta je 
potekal v sodelovanju obli-
kovalskega tima Oloop z je-

seniškimi priseljenkami in 
azilantkami iz ljubljanske-
ga azilnega doma pod okri-
ljem Človekoljubnega do-
brodelnega društva UP z 
Jesenic. Na ogled so ročno 
izdelane in vrhunsko obli-
kovane kvačkane blazine, 
poleg tega pa še video doku-

mentarec ter fotografije, ki 
prikazujejo ustvarjalni pro-
ces izdelovanja blazin. Obi-
skovalci si lahko tudi izriše-
jo načrt za svojo blazino in 
kar na razstavi oddajo naro-
čilo skupini žensk z Jese-
nic.
Projekt Razkrite roke 3 je 
potekal od oktobra lani do 
junija letos, gre pa za druž-
beno angažiran projekt, v 
katerega so vključene jeseni-
ške priseljenke in azilantke. 
Rezultat so sodobno obliko-
vani izdelki, izdelani na tra-
dicionalen način, projekt pa 
na površje prinaša tudi žen-
sko migrantsko problemati-
ko in obenem za ranljivo 
skupino išče možnosti druž-
benega integriranja ter ma-
terialnega in duhovnega 
preživetja. 
Projekt Razkrite roke – hu-
mani in poslovni uspehi 
financirata Evropska unija 
iz Evropskega socialnega 
sklada in Republika Slove-
nija.

Razstava Razkrite roke 3
Z razstavo v Ljubljani se zaključuje projekt Razkrite roke 3, v katerem 
sodelujejo jeseniške priseljenke.

Dva kluba, eno srce!

acroni

Jeseniška hokejska zgodovina je zelo pestra, 
bogata z uspehi, ne manjka pa tudi grenkih 
razočaranj. Dolgoletna tradicija pa, navkljub 
vsem tegobam in oviram, ni končana. Uspehi 
zadnje sezone kažejo, da je za pozitivne 
premike v jeseniškem hokeju potrebno le nekaj 
osnov. Pošteno razmišljanje, ljudje z znanjem in 
neomajno voljo ter podpora širše lokalne 
skupnosti. Na ta način smo od nekdaj dosegali 
nemogoče.
Že več kot petdeset let na Jesenicah uspešno 
deluje sistem dela in razvoja v hokeju, ki se je 
izkazal za odličnega in so ga kopirali mnogi 
hokejski centri v tem delu Evrope. V članskem 
moštvu, HK Jesenice, so svojo odličnost 
dokazovali najboljši slovenski hokejski igralci, v 
njegovi senci pa so se brusile mlajše generacije 
hokejistov, ki so čakali na svojo priložnost v 
profesionalnem moštvu. Za razvoj in kakovost 
slednjih so skrbeli najprej v HK Kranjska Gora, 
na prehodu v novo tisočletje pa so to 
odgovorno nalogo prevzeli pri HD Jesenice.
Dva kluba, dve na ven povsem različni pravni 
osebi, sta delala in še vedno delata za jeseniški 

hokej. Naslove smo skozi desetletja osvajali 
serijsko v vseh kategorijah, ob krizah pa smo 
znali stopiti skupaj in narediti tisto, kar je bilo 
prav. Vsi doseženi uspehi so bili uspehi 
jeseniškega hokeja. Naši uspehi! Tudi v zadnjih 
treh letih, ko je na mesto žal propadlega 
hokejskega velikana vstopilo novo ime, HDD 
Jesenice, se preverjen in dokazan način dela ne 
spreminja. Jeseniški hokej ima še naprej dva 
pravno gledana ločena subjekta, ki sta tesno 
povezana.
Jeseniški hokej ostaja torej to, kar je vedno bil. 
Spet bomo premikali gore in dosegali 
nemogoče. Ostajamo enotni, povezani in 
odločni. Zavedamo se, da brez enega 
hokejskega društva ni drugega. Dve ekipi, 
vendar eno jeseniško srce. Zato kmalu 
nasvidenje v Športni dvorani Podmežakla – kjer 
bomo skupaj zopet segali visoko, najvišje. 

Športni pozdrav,
Anže Pogačar, predsednik HDD SIJ ACRONI  
JESENICE, in Miha Rebolj, predsednik HD 
JESENICE                                                                         

Prijateljske tekme v avgustu:
15. avgusta 2017 ob 19.30 na Jesenicah – HDD JESENICE : KAC2
18. avgusta 2017 ob 20.30 v Brunicu – BRUNICO : HDD JESENICE 
20. avgusta 2017 v Celovu – KAC2 : HDD JESENICE
25.–26. avgusta 2017 – TURNIR V KAPFENBERGU

Prodaja sezonskih vstopnic 
se začne 4. avgusta 2017

Jeseniško člansko moštvoima novega 
trenerja. Uprava državnih prvakov je sklenila 
dogovor z 39-letnim Gabrom Glavičem, 
nekdanjim vratarjem Jesenic, ki je v pretekli 
sezoni kot trener mladinske ekipe Jesenic 
dosegel izredne rezultate doma in v 
mednarodnem tekmovanju.
Gaber Glavič je jeseniškim ljubiteljem hokeja 
dobro znan. Je otrok jeseniške hokejske šole. 
Hokejsko je odraščal v dvorani Podmežakla, 
kot član prvega moštva pa je štirikrat posegel 
po naslovu državnega prvaka. Velik del svoje 
profesionalne kariere je branil mrežo 
Železarjev. Bil je tudi član državne 
reprezentance, s katero je nastopil na vseh 
večjih tekmovanjih.
Po končani karieri je z delom v hokeju 
nadaljeval kot trener v domačem klubu. Ob 
trenerskih nalogah je bil tudi vodja stroke HD 

mladi Jesenice. V zadnjih sezonah je stalni 
član strokovnega štaba slovenske članske 
reprezentance. 
Gaber Glavič je s svojo vizijo, ki temelji na 
razvoju mladih igralcev, trdemu delu, 
ekipnemu duhu, predanosti hokeju in želji 
po uspehu, prepričal vodstvo HDD SIJ 
Acroni Jesenice. Zato mu je zaupana 
odgovorna naloga vodenja članske ekipe v 
novi sezoni. 
Vodstvo HDD SIJ Acroni Jesenice bi se ob tej 
priložnosti rado zahvalilo vodstvu HD mladi 
Jesenice, ki je omogočilo Gabru Glaviču 
storiti korak naprej v njegovi trenerski karieri. 
Želimo si, da bi bil Gaber uspešen tudi na 
klopi članske ekipe Jesenic.
Gaber Glavič bo uradno predstavljen ob 
koncu meseca julija, ko bo z njim opravljen 
tudi daljši pogovor. Ena ekipa, eno srce!

Gaber Glavič je novi trener državnih prvakov.

Železarje bo vodil Gaber Glavič 
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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, 14. avgusta 2017, na Go renj ski glas,  
Ble i     we i     so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

SESTAVIL:
CVETO
ERMAN

PTICA 
SELIVKA IZ

REDA 
JADRALCEV,

VDAB, VODEB

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA

PSIČKA, KI 
JE PRVA 

POLETELA V 
VESOLJE

IME 
AMERIŠKE
IGRALKE

GARDNER 

VLADIMIR
LEVSTIK

ŽITO S 
TRIROBIM 
SEMENOM

REDKO 
MOŠKO IME

OBČINSKI
SISTEM ZA 
IZPOSOJO

KOLES

NAGNJENOST
ORGANIZMA

H KAKI 
BOLEZNI

OVČARSKI 
PES

LEGENDARNI
HRVAŠKI

NOGOMETNI
VRATAR

1 11

UPRAVLJA-
LEC PRE-

PROSTEGA
PLOVILA

5
KRAJ PRI 

DOMŽALAH

16 2 4

DROBNA 
ŽUŽELKA, KI

ŽIVI V 
VELIKIH

SKUPINAH

11 IME SLIKAR-
JA ŠUBICA

PREBIVALEC
KRAJA

JEPERJE

3 8

NAČRTNA
GOJITEV

ŽIVALI

PLITVA
VDOLBINA V

ZEMLJI
AM. IGRALKA

WEST

4 12

LADJEDEL-
NIŠKA

NAPRAVA ZA
POPRAVILO

LADIJ

IZDELOVA-
LEC MAKET

.GORA V 
ALPAH

5 13

JUHI 
PODOBNA 

GOSTA JED
IZ MESA IN
ZELENJAVE 

2 SPEVOIGRA

PLOD
BUKVE 

6 1 14

KATJA
LEVSTIK

ŽIVAL Z 
BODICAMI

NAPRAVA ZA
DOZIRANJE

EMIL
ZATOPEK

VELEUM

ORGAN ZA
SPREJE-
MANJE

DRAŽLJAJEV

NEPROFE-
SIONALEC

6 15

VERDIJEVA 
OPERA

OOLIT,
IKRNIK

14
PRIPRAVA,

NAPRAVA ZA 
IGRANJE 

7 12

VEČ INFOR-
MACIJ NA 
SPLETNI 
STRANI
OBČINE

KRTAČA TOVORNI
AVTOMOBIL

IVAN
TAVČAR

NASUTI DEL 
VINOGRADA

KARTICO ZA 
UPORABNINO 

KOLES DO-
BITE V TIC
JESENICE

ŽIVAL ALI
RASTLINA IZ 
EKSOTIČNIH

DEŽEL

BRITANSKI
FIZIOLOG

NOBELOVEC
(BERNARD)

SRBSKI ŠAHOVSKI
VELEMOJSTER

(BORISLAV - BORA)
DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE

VEČNOST,NESKONČNOST

STVAR

RAZPRE-
DELNICA

RAZUM
EGIPTOVSKI

KRALJ V 
LETIH

1922 DO 1938

9 4 16

NAJVIŠJA
KARTA

PRI
TAROKU

EDVARD
KOCBEK

TIHO 
GOVO-
RJENJE

RAZSTRE
LIVO

DOLINA S 
STRMIMI
POBOČJI

12
ZEMELJSKO 

TEKOČE 
GORIVO

8 17

NASELJE V
OBČINI
LITIJA

BIBLIJSKA
MARIJINA

MATI

ZOŽITEV

ESKIM

OGNJENIK
NA SICILIJI

13 3 18

EDI
MOHORKO

7 PESTUNJA

ČETRTI RIM-
SKI KRALJ

1 PREVAJALEC,
OPERNI PE
VEC (JOŽE)
IT. MEZZOS.

STIGNANI

8 ANGLEŠKO
SVETLO PIVO

ORGAN VIDA

9 4

IME
AMERIŠKE
IGRALKE
CARRERE

DRŽA,
POLOŽAJ
KEMIJSKI 
ZNAK ZA
ŽELEZO

10 PRAVICA
UGOVORA

RDEČI KRIŽ

EDO TORKAR

ALEŠ PAPLER

4 KRAJ,
KJER VODA

ODNAŠA
ZEMLJO

ILKA VAŠTE

10 8

BONBON 
BELE BARVE 

Z MAN-
DELJNOM V

SREDINI

18
PRIPRAVA, 
STROJ ZA 

PREBIRANJE

17
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ZBIRANJE
PODATKOV
ZA DOLO-

ČENO 
VPRAŠANJE

3
SPREJEM V

SLUŽBO,
PRISTOP

15 IME FIN-
SKEGA

TEKAČA
NURMIJA

SLOVARČEK: KATZ: brit. nobelovec (Bernard),     EKRAZIT: razstrelivo,     STABEJ: naš operni pevec, prevajalec, enigmat (Jože),    IVKOV: srbski šahist,
AKCES: sprejem v službo,     FUAD: egiptovski kralj,     SMRDOKAVRA: ptica selivka,     DNJAČA: plitva vdolbina v zemlji,  INUIT: Eskim

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

Jelka Koselj

Sadeže, ki so kar kisli, a aro-
matični in okusni, je najbolje 
pojesti sveže. Odlični so za 
kompote, sok in marmelade, 
niso pa primerni za kuhanje 
žganja in sušenje. Lahko jih 
zamrznemo in med letom 
dodajamo kompotom in mar-
meladi, ki jo kuhamo kasne-
je, ko še drugo sadje dozori. 
Pripravki zahtevajo malo več 
sladkorja kot drugo sadje. 

Marmelada iz ringlojev 
(ali mirabel) in jabolk
(za približno 12 kozarčkov 
po 3,5 dl marmelade)
Potrebujemo: okoli 4 kg rin-
glojev ali mirabel, kar je pri-
bližno 3,30 gošče brez koš-
čic in kože, 70 dag jabolk 
(npr. beličnikov, ki so istoča-
sno zreli), 1 kg želirnega 
sladkorja v razmerju (1 : 1), 2 
kg kristalnega sladkorja, 
malo klinčkov in skorjico 
cimeta ali pa par cm sveže 
ingverjeve korenine. Jaz 

kuham marmelado v 6-litr-
ski »ta črni« ponvi.
Priprava: Ker se sadeži ne 
dajo ločiti od koščic, jih 
oprane skuhamo v lastnem 
soku. Pri tem jih ves čas 
mešamo, da se razpustijo. 
Nato jih pretlačimo skozi 
cedilo in s tem istočasno 
izločimo in odstranimo 
kože in koščice. Jabolka olu-
pimo in narežemo na košč-
ke. Ingverjevo korenino 
ostrgamo in nasekljamo. 

Vse sestavine nato počasi 
kuhamo med stalnim meša-
njem. Med kuhanjem prip-
ravimo kozarčke, ki jih pos-
tavimo v pečico. Pečico pri-
žgemo na malo več kot 100 
stopinj C, ugasnemo in 
kozarčke pustimo v pečici, 
da se pasterizirajo. Ko se 
jabolka zmehčajo, jih še 
malo pretlačimo z mešalni-
kom ali lesenim tolkačem. 
Marmelado kuhamo toliko 
časa, da želira, kar preizku-

simo s kapljicami na krožni-
ku. Ohlajena kapljica se ne 
sme razliti. Za tako veliko 
količino je čas kuhanja (vre-
nja) približno pol ure. Vročo 
marmelado nalijemo v tople 
kozarce in takoj zapremo s 
kovinskimi pokrovčki. 
Kozarce pokrijemo z odejo, 
da se počasi ohladijo.
Namig: Namesto jabolk lah-
ko uporabimo slive, češplje 
in drugo sadje. Če pa damo 
v marmelado več drugega 
sadja, ringloje in mirabele 
pa le za aromo, taka marme-
lada potrebuje manj slad-
korja. 

Marmelada iz mirabel
Potrebujemo: 1,4 kg mirabel 
(ali 1,2 kg brez koščic), lupi-
no (drobno narezano) in sok 
1 bio limone, 1 kg kristalne-
ga sladkorja. 
Priprava: Kuhamo, da se 
zgosti. Naredimo preizkus 
želiranja. Vročo marmelado 
damo v kozarce in jih obrne-
mo narobe.

Ringloji in mirabele
Okrogli rdeči ali rumeni sadeži, po okusu podobni slivam, so zreli na višku poletja. Naši predniki so z njimi 
gasili žejo ob mlačvi pšenice. Drevo – mirabelo so zato na kmetijah posadili prav blizu skednja.

Sponzor križanke je Občina Jesenice, ki vas vabi, da se preizkusite v vožnji s kolesi. Na kolo lahko sedete pred Občino 
Jesenice, pri TIC-u ali na Hrušici. Več informacij dobite na spletni strani ali pa v pisarni TIC-a, kjer lahko tudi nabavite 
kartico za uporabo. Za naše zveste reševalce križanke so pripravili tudi pet nagrad: sezonska uporabnina za kolesarski 
sistem jeseNICE BIKES 2017. Kartice nagrajenci dobijo v pisarni TIC-a.

Geslo je JEDI Z ŽARA DOSTAVA HRANE NA DOM. Sponzor 
križanke je Gostilna BIG&STRONG, d. o. o., Cesta Borisa 
Kidriča 13, na Slovenskem Javorniku (nekdaj Gostilna pr Čbu-
lar), odlične jedi z žara, dostava na dom 051 859 802. Podar-
jajo pet nagrad, naročilo jedi v vrednosti po 10 evrov, postre-
ženo v prostorih Gostilne BIG&STRONG. Nagrajenci so: 
Stana Kapus, Kamna Gorica; Antonija Reberšek, Kranj; Miha-
el Kersnik, Mojstrana; Slavko Vogrič, Koroška Bela in Ernest 
Noč, Zapuže. Za nagrade se oglasite v Gostilni BIG&STRONG.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Sobota, 29. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. ure v soboto do 8. ure v nedeljo

Športno-zabavni dan z 12-urnim nočnim plavalnim maratonom na 
kopališču Ukova ob spominskem dnevu občine Jesenice

KOPALIŠČE UKOVA, od 15.30 do 18. ure
Gusarska zabava z animatorji Vesele pande

Nedelja, 30. julija
BALINIŠČE PODMEŽAKLA

Tradicionalni balinarski turnir za pokal mesta Jesenic

Torek, 1. avgusta
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri

Proslava v počastitev spominskega dne občine Jesenice

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 
20. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Torkova kinoteka – Upornik brez razloga, 
drama (1955)

Sobota, 5. avgusta
PROSTORI MMJ, KURILNIŠKA ULICA 10, od 14. do 18. ure

Ogled največje modulne železniške makete

Torek, 8. avgusta
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 
20. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Torkova kinoteka – Zajtrk pri Tiffanyju, 
melodrama (1961)

Petek, 11. avgusta
DOM DU JESENICE, POD GOZDOM 13, ob 16. uri

DAN DRUŠTVA – praznovanje s piknikom, DU Jesenice

Sobota, 12. avgusta
Zakop na Mežakli, ob 10.30

Praznik KS Podmežakla

Petek, 18. avgusta
CERKEV SVETEGA KRIŽA V PLANINI POD GOLICO, ob 18. uri

Tradicionalna sveta maša za krajane, KS Planina pod Golico

CERKEV SVETEGA KRIŽA V PLANINI POD GOLICO, ob 19. uri
Koncert Janje Hvala ob praznovanju krajevnega praznika, KS Planina 
pod Golico

Sobota, 19. avgusta
PRIREDITVENI PROSTOR PR' ČOP – PLANINA POD 
GOLICO, ob 20. uri

Gasilska vaja in veselica s 101ka band, PGD Planina pod Golico

Torek, 22. avgusta
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 
20. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Torkova kinoteka – Janis Joplin: Otožno 
dekle, biografski dokumentarni glasbeni film (2015)

Sobota, 26. avgusta
PRIREDITVENI PROSTOR PR' ČOP – PLANINA POD 
GOLICO, ob 17. uri

Gasilska parada in zabava z ansamblom Veseli Svatje, PGD Planina 
pod Golico

Torek, 29. avgusta
BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 
20. uri

Poletje na Stari Savi 2017: Torkova kinoteka: Pr' Hostar, komedija 
(2016)

Razstave

Do nadaljnjega, od torka do sobote, od 10. do 18. ure, Železarski mu-
zej na Stari Savi, Jesenice – Mesto železarjev, muzejska razstava. 

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

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

Vabljeni na prireditve!

Prireditve od 29. julija  
do 29. avgusta

Mavrica nad Jesenicami

Poletne nevihte ustvarjajo tudi čudovite mavrice, eno takšno nad ozko jeseniško dolino je v objektiv ujel bralec Daniel.

Andraž Sodja

Televizijska hiša TV Golica, 
posvečena narodno-zabavni 
glasbi, se je odločila prvo 
sezono oddaje Ena po do-
mače zaključiti z narodno-
-zabavnim spektaklom na 
prostem, kar jim je tudi 
uspelo. Prireditev Z Golico 
na Golico so pripravili pri 
Domu Pristava v Javorni-
škem Rovtu nad Jesenica-
mi, kjer se je več kot tisoč 
ljubiteljev narodno-zabavne 
glasbe zabavalo s kar 14 na-
rodno-zabavnimi ansambli. 
Da ni ostalo samo pri glasbi 
in besedah, pa je poskrbel 
tudi voditelj oddaje, prilju-
bljeni Boris Kopitar, ki se je 
s skupino okoli petdeset 
najbolj zagretih obiskoval-
cev v spremstvu planinskih 

vodnikov Planinskega dru-
štva Jesenice in reševalcev 
GRS Jesenice tudi odpravil 
na Golico.
Prireditev je bila izvrstno 
sprejeta, na odru pa se je 

zvrstilo kar štirinajst ansam-
blov, začenši s Stanetom 
Vidmarjem, duom Skater, 
Murni, triom Utrip, ansam-
blom Zupan, Čudežnimi 
Dečki, ansamblom Pika Si, 

Veselimi svati, Mladimi upi, 
ansamblom Zaka pa ne, an-
samblom Nalet, dekliškim 
triom Me tri do polnoči, an-
samblom Vikend in Poskoč-
nimi muzikanti.
Idejni oče prireditve je 
'frontmen' Čukov Jože Po-
trebuješ, ki je povedal, da je 
prireditev stičišče ljubiteljev 
narodno-zabavne glasbe, ki 
imajo tudi radi naravo: »Ta-
kšen dogodek je nujen, vsa-
ko leto, za vse tiste, ki ima-
mo nekaj Avsenika v sebi. 
Čudim se, da se tega ni že 
kdo prej spomnil. Če je pr-
vič tako uspelo, s takšnim 
odzivom, lahko že za priho-
dnje leto zaznamujemo eno 
nedeljo in se spet srečamo 
na Pristavi.« Voditelj pri Go-
lica TV Iztok Gartner je po-
udaril, da jih veseli, da so 
prišli obiskovalci iz cele Slo-
venije, celo iz Ljubljane. 
Dogodka pa je bil vesel tudi 
jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger, ki je poudaril 
povezavo Golice z najbolj 
prepoznavno Avsenikovo 
skladbo in bogato tradicijo 
glasbe na Jesenicah. Župan 
je še dodal, da je dogodek za 
Jesenice pomemben in da 
ga veseli, ker se je našel or-
ganizator, ki je prepoznal 
priložnost v tem enkratnem 
okolju, zato si želi, da bi pri-
reditev postala tradicional-
na. Nad dogodkom pa sta 
bila navdušena tudi naje-
mnika Doma Pristava Jože 
in Dragica Repe, ki si želita, 
da bi se obiskovalci kar naj-
raje vračali na Pristavo.

S TV Golica na Golico
Na Pristavi v Javorniškem Rovtu se je 12. junija s televizijo TV Golica v ritmih narodno-zabavne 
glasbe zabavalo več kot tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije.

Jože Potrebuješ si je vzel čas tudi za oboževalke.

Ob vrnitvi z Golice je zapel tudi Boris Kopitar.
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Andraž Sodja

V nedeljo, 16. julija, je bila v 
športnem parku Podmeža-
kla na Jesenicah že četrta 
prireditev Dan metalurga. 
To je praznik, ki so ga ruski 
lastniki Slovenske industrije 
jekla uspešno uvozili v Slo-
venijo. Praznovanje se seli 
med dvema najpomembnej-
šima lokacijama SIJ, in sicer 
med Ravnami na Koroškem 
in Jesenicami, ki so tokrat 
prireditev gostile drugič. 
Celodnevnega programa, ki 
je vseboval vse od zabave z 
glasbo do športnih tekmo-
vanj in drugega, se je udele-
žilo več kot 3000 zaposlenih 
v Slovenski industriji jekla, 
za tiste iz oddaljenih krajev 
pa so pripravili tudi avtobu-
sne prevoze. Zbrane delavce 
je nagovoril član uprave 
SIJ  Dmitrij Bočkarev, ki je 
poudaril pomen inovacij za 
uspeh na zahtevnem svetov-
nem jeklarskem trgu: "Naše 
družine pričakujejo, da jim 
bomo zagotavljali dostojno 
življenje, zato smo se lastni-
ki in vodstvo SIJ zavezali, da 
bomo vsako leto povišali 
plače. Da bomo to lahko 
izpolnili, pa moramo delati 
učinkovito, zmanjšati števi-
lo poškodb pri delu in pre-
nehati proizvajati izdelke 
neustrezne kakovosti, kar 
bomo s skupnimi močmi 
lahko dosegli."
Dan metalurga so izkoristili 
tudi za podelitev priznanj 
najbolj inovativnim in najz-
vestejšim delavcem. Med 

inovatorji so tako priznanja 
in nagrade prejeli Ajdin 
Šeper iz Suz, Anton Mikša 
iz Metala Ravne ter Janez 
Katnik in Bojan Finc iz 
Acronija. Za najinovativnej-
še predloge akcije Znamo 
varno, zmoremo zdravo, s 
katero spodbujajo varnost 
pri delu, so priznanja prejeli 
Boštjan Kos iz SIJ Acroni, 
Robert Hribernik iz SIJ 
Metal Ravne, Lucija Hip iz 
SIJ Ravne Systems, Darko 
Simnovčič iz SIJ Elektrode 
Jesenice in Uroš Posušen iz 
SIJ SUZ. Podelili so tudi kar 
16 nagrad za najboljše sode-
lavce, med katerimi so iz 
Acronija Dušan Baloh, Kar-
men Krničar, Haris Krupič, 
Marko Koblar in Matjaž 
Zupančič ter Slobodan Fili-

pov iz SIJ Elektrode Jesenice 
in Uroš Posušen iz Sij SUZ. 
Osem nagrad so podelili 
tudi najzvestejšim delavcem 
s štiridesetimi leti delovne 
dobe, med katerimi je tudi 
Drago Filipaj iz jeseniškega 
Acronija.
Direktor Sij Acroni Jesenice 
Slavko Kanalec je ob Dnevu 
metalurga in podelitvah 
nagrad delavcem povedal, da 
za podjetje inovativnost 
pomeni prihodnost, v inova-
tivnost je treba vložiti veliko 
truda, kjer beležijo lepe 
uspehe na številnih področ-
jih: „Acroni je tudi po številu 
zaposlenih tako veliko podje-
tje, da mora biti vpeto v 
lokalno okolje, kako, je pač 
odvisno od časa in dogajanja. 
Ne moremo se zapreti za 

ograjo in tam delati. Zame 
kot direktorja ta dogodek 
pomeni priložnost za druže-
nje. V tej sredini me zadnja 
tri leta ni bilo in lepo je spet 
srečati znane obraze pa tudi 
nove na bolj neformalen 
način.“
Dogodka se je udeležil tudi 
jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger, ki je ob tem 
povedal, da je samo v Acro-
niju zaposlena tretjina zapo-
slenih v Slovenski industriji 
jekla: „V jeseniški občini so 
največji zaposlovalec, pa 
tudi eden najpomembnejših 
zaposlovalcev širše na 
Gorenjskem, veseli pa nas, 
da so s takšnim dogodkom, 
ki ima izredno dober odziv, 
tudi nosilec družbenega 
dogajanja."

Drugo metalurško 
druženje na Jesenicah
Jeklarski koncern Slovenske industrije jekla, ki je v lasti ruske skupine Koks, je pred štirimi leti začel s 
praznovanjem sicer v Rusiji bolj znanega Dneva metalurga, ki je za delavce SIJ predvsem priložnost 
za druženje in podelitev nagrad.

Dan metalurga so izkoristili tudi za podelitev priznanj najbolj inovativnim in najzvestejšim 
sodelavcem. 

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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           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

S knjigami Špiclji 
UDBE 1, 2, 3 
je evidentno 
dokumentirano, da 
je slovenska UDBA 
imela okoli 60.000 
sodelavcev ali virov. 
V knjigi boste našli 
seznam registriranih 
virov, opuščenih 
operativnih pozicij 
in rezervnih 
sodelavcev UDBE.

24  90
EUR
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422 strani, 145 x 205 mm, mehka vezava
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 24  90

EUR

Poletne aktivnosti za otroke
Da otrokom v času poletnih počitnic ni dolgčas, skrbijo tudi v Mladinskem centru Jesenice. Pestro je 
tako v Centru II kot v prostorih mladinskega centra in na bazenu Ukova. Poletno ustvarjanje, športne 
in družabne igre, foto stojnica, cirkuška šola – dogajalo se bo vse do konca počitnic, več informacij je 
na voljo na spletni strani centra.

Julijsko športno-zabavno popoldne v soseski Center II Poletno ustvarjanje / Besedilo: Urša Peternel
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