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OBČINSKE NOVICE

Minister za 
gospodarstvo v 
Damatechu
Minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek je obiskal jeseni-
ško podjetje Damatech.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Slike vandalizma
V občini se je znova začel 
pojavljati vandalizem, van-
dali so se spravili nad pitnike 
za vodo, koše za odpadke, 
razrezali klopi, poškodovali 
vrata na dvigalu, uničili žič-
nico na otroškem igrišču ...
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MLADI

Večje zanimanje za 
strojništvo
Na Srednji šoli Jesenice je 
po skoraj desetih letih znova 
tako veliko zanimanje za 
program strojni tehnik, da 
so vpis morali omejiti.
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Urša Peternel

Sredi meseca so uradno od
prli novo zgrajeno stano
vanjsko sosesko Gorenjski 
sonček v Hrenovici na Jese
nicah. V štirih vila blokih je 
62 stanovanj, cena kvadra
tnega metra znaša med 1250 
in 1350 evri, odvisno od lege 
in velikosti stanovanja. Inve
stitor je bilo podjetje Ane
premičnine, in kot je pouda

ril direktor Gregor Žvipelj, 
so z dosedanjo prodajo zelo 
zadovoljni, osem stanovanj 
je že prodanih, petnajst pa 
rezerviranih. V soseski je ve
liko zelenja, uredili so otro
ško igrišče. Zagotovili so 
tudi dovolj notranjih in zu
nanjih parkirnih mest, po
sebnost pa je tudi polnilnica 
za električna vozila. 

Gorenjski sonček 
uradno odprt
Jesenice so dobile dvainšestdeset novih stanovanj.

V novi soseski je dvainšestdeset stanovanj. / Foto: Gorazd Kavčič 
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V imenu Občine Jesenice, OZVVS Zgornja Gorenjska  
in PVD Sever Gorenjska

vas vabimo na

slavnostno prireditev, ki bo v petek, 1. 7. 2016, 
ob 16. uri na Mejnem platoju Karavanke

v počastitev dneva državnosti in 25. spominskega srečanja
umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavanke 

na Hrušici.

V kulturnem programu sodelujejo: Pihalni orkester Jesenice 
- Kranjska Gora, Veteranski pevski zbor OZVVS Zgornja Go-

renjska, slavnostni govornik bo Jože Ajdišek, podpredsednik 
PVD Sever Gorenjska.

 Jože Mencin, PVD Sever Gorenjska
 Tomaž Tom Mencinger, župan Občine Jesenice
 Janez Koselj, OZVVS Zgornja Gorenjska
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Andraž Sodja

Občina Jesenice je s podpi
som pogodbe o gradnji, ki 
sta jo v torek, 21. junija, 
podpisala župan Tomaž 
Tom Mencinger in direktor 
Gorenjske gradbene druž
be  Branko Žiberna, začela 

največjo investicijo letoš
njega leta, vredno nekaj 
manj kot pol milijona 
evrov. Gre za izgradnjo ob
voznice Lipce–Črna vas  v 
krajevni skupnosti   Blejska 
Dobrava. Namen slednje je 
predvsem razbremenitev 
sedanjega prometa skozi 

naselje Lipce in izboljšanje 
dostopa od križišča z regio
nalno cesto Jesenice–Koč
na–Gorje do poslovne cone 
Črna vas in pokopališča na 
Blejski Dobravi. Za izvajal
ca del je bila izbrana Go
renjska gradbena družba, 
ki bo gradnjo sedemsto me

trov dolge obvoznice začela 
sredi julija, glavnino del pa 
bodo zaključili do februarja 
prihodnje leto. Pol milijona 
evrov vredno investicijo v 
glavni meri financira Obči
na Jesenice, sto tisoč evrov 
pa je pridobila iz državnega 
proračuna.  
Ob podpisu je župan Tomaž 
Tom Mencinger poudaril, 
da bo izgradnja obvoznice 
velika pridobitev ne le za 
krajevno skupnost Blejska 
Dobrava, temveč za celotno 
občino Jesenice. Direktor 
Gorenjske gradbene družbe 
Branko Žiberna pa je zago
tovil, da bodo delo opravili 
dobro. Po pojasnilih direk
torja Komunalne direkcije 
Občine Jesenice Marka Mar
klja bo izgradnja omogočila 
tudi nadaljevanje urejanja 
kanalizacijskega sistema na 
Lipcah in širšem območju 
Blejske Dobrave s priključ
kom na centralno čistilno 
napravo. 
Predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava 
Anton Hribar pa je v imenu 
krajanov Lipc izrazil veselje, 
da bodo po več letih prizade
vanj odpravljene nevšečno
sti s prometom.

Gradnja obvoznice 
mimo Lipc se začenja
Župan Tomaž Tom Mencinger in direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna sta podpisala 
pogodbo o gradnji obvoznice Lipce–Črna vas. Gradnja se bo začela v teh dneh.

Podpis pogodbe o gradnji obvoznice Lipce

RECEPT

Višnje, kaša, kolački
Višnje se nekaterim zdijo 
zelo kisle, a prekašajo češnje 
tako glede arome kot okusa. 
Vsebujejo veliko vitamina C, 
folne kisline, veliko kalcija, 
železa in kalija.
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Praznična 
Golica 
Prazničnega pohoda  
na Golico se je udeležilo 
okrog štiristo 
pohodnikov. 
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Klinarju 
Skok  
v poletje 
Skoki v vodo so ena od 
tradicionalnih prireditev 
Skoka v poletje na 
kopališču Ukova. 
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Urša Peternel

Najprej so z minuto molka 
počastili spomin na nedav-
no preminulega bivšega 
občinskega svetnika Matja-
ža Kašeta. V nadaljevanju so 
potrdili mandat nadomestni 
članici občinskega sveta 
Almi Rekić, ki je za preosta-
nek mandatne dobe nado-
mestila Elvisa Vukalića, ki je 
odstopil z mesta občinskega 
svetnika, kamor je bil izvol-
jen na listi Delavska lista JA 
Jeseniška alternativa. Prav 
tako so potrdili imenovanje 
Rekićeve v odbor za gospo-
darstvo in gospodarske jav-
ne službe. Rekićeve sicer na 
seji ni bilo.

Pogoji za mesto 
direktorja
Občinski svetniki so potrdili 
tudi spremembe odlokov o 
ustanovitvi javnih zavodov 
Občinska knjižnica Jeseni-
ce, Gornjesavski muzej 
Jesenice in Zavod za šport 
Jesenice. Pogoji so poenote-
ni, s spremembami želijo 
omogočiti, da se na razpis 
lahko prijavi širši krog 
ustrezno usposobljenih kan-
didatov, mandati direktorjev 
pa trajajo pet let. Po novem 
se bodo za mesto direktorja 
v omenjenih zavodih lahko 
potegovali kandidati, ki ima-
jo univerzitetno izobrazbo 
ali magisterij stroke (drugo 
bolonjsko stopnjo), vsaj pet 
let delovnih izkušenj (v knji-
žnici od tega tri leta na pod-
ročju knjižnične dejavnosti, 
v muzeju pa na področju 
muzejske dejavnosti), aktiv-
no znanje slovenskega in 
vsaj enega svetovnega jezi-

ka. Pri direktorju knjižnice 
je pogoj tudi opravljen bibli-
otekarski izpit, pri muzeju 
pa strokovni izpit za muzej-
sko področje.

Letno poročilo JEKO-IN
Na seji so se seznanili tudi z 
letnim poročilom JEKO-IN 
za leto 2015. Javno komunal-
no podjetje je lani poslovalo 
pozitivno v obeh občinah 
ustanoviteljicah, to je Jeseni-
ce in Žirovnica. K pozitivne-
mu poslovnemu izidu sta 
prispevali zlasti dejavnosti 
čiščenja odpadne vode in 
odlaganja odpadkov. Lani so 
na deponiji Mala Mežakla 
odložili 28 tisoč ton odpad-
kov; okoljevarstveno dovolje-
nje je izdano za 32 tisoč ton, 
z ničlo pa bi poslovali že pri 
odlaganju 22 tisoč ton odpad-
kov letno. Glede na sedanje 
količine je prostora dovolj še 
za dvajset do trideset let. 
Negativni poslovni rezultat 
pa beležijo pri oskrbi z 
zemeljskim plinom in pri 
vzdrževanju javnih površin. 
Kot je povedal direktor Uroš 
Bučar, je bila ena večjih inve-
sticij lani dograditev central-
ne čistilne naprave, ki še 
vedno poskusno obratuje. Po 
Bučarjevih besedah se zave-
dajo problema neprijetnih 
vonjav, izvajalec ugotovljene 
pomanjkljivosti sproti odpra-
vlja in skoraj vsi rezultati 
meritev so že v skladu s pred-
pisanimi standardi, tako da v 
kratkem pričakujejo uporab-
no dovoljenje za napravo. 
Razprava se je vnela okrog 
koncesije za obdelavo odpad-
kov v sklopu Centra za ravna-
nje z odpadki Mala Mežakla, 
ki jo ima podjetje Ekogor. 

Objekt za mehansko obdela-
vo odpadkov že stoji, zaradi 
spremembe zakonodaje 
odpadke za zdaj skladiščijo, 
saj je treba zgraditi še drugo 
fazo, objekt za biološko 
obdelavo. V kratkem naj bi 
bilo izdano gradbeno dovol-
jenje, medtem ko je okolje-
varstveno dovoljenje že pri-
dobljeno. Kot je še povedal 
direktor JEKO-IN, je bila v 
javnem podjetju uspešno 
izvedena dokapitalizacija, 
podjetje ima po novem 829 
tisoč evrov osnovnega kapita-
la, kar v prihodnje lahko 
pomembno vpliva na njego-
ve bonitetne ocene.

Občinska priznanja
Občinski svetniki so se lotili 
tudi obravnave novega odlo-
ka o priznanjih občine v prvi 
obravnavi. Ohranili naj bi 
priznanja častni občan, pla-
keta občine in plaketa župa-
na, po novem pa naj bi župan 
podeljeval tudi priznanja za 
uspehe v času šolanja odlič-
nim dijakom in študentom. 
Ena od predlaganih novosti 
je tudi ta, da je iz pogojev za 
pridobitev naziva častni 
občan črtan kriterij dvajset 
let delovanja, kar se je izka-
zalo za pomanjkljivost v 
dosedanjih postopkih. 
Občinski svetniki so podali 
več pripomb in predlogov na 
predlog odloka, odlok pa naj 
bi v drugi obravnavi potrdili 
na septembrski seji.

Zadolžitev proračuna za 
leto 2017
Potem ko naj bi po prvotnih 
načrtih Občina Jesenice pri-
hodnje leto najela ugoden 

kredit v višini nekaj manj kot 
153 tisoč evrov iz državnega 
proračuna (z obrestno mero 
0,00 in odplačilno dobo devet 
let) za investicijo v obvoznico 
mimo Lipc, se je izkazalo, da 
bo projekt gradnje obvoznice 
cenejši od načrtov. Po projek-
tantski oceni naj bi namreč 
stroški gradnje znašali 1,4 
milijona evrov, na javnem 
razpisu pa je bila izbrana 
Gorenjska gradbena družba, 
ki je ponudila, da bo dela 
opravila za 480 tisoč evrov. 
Zato denar iz naslova zadol-
ževanja za to investicijo ne bo 
potreben. Da pa bi izredno 
ugoden kredit vendarle izko-
ristili, so na Občini Jesenice 
sklenili, da bodo denar pora-
bili za investicijo v prestavitev 
vodovoda na mostu na Hruši-
ci. V sklopu načrtovane grad-
nje druge predorske cevi bo 
namreč država zgradila nov 
most na Hrušici, Občina pa 
mora urediti ostalo infrastru-
kturo, med drugim tudi pre-
staviti vodovod.

Zdravje starejših, 
nadzorni odbor
Na seji so potrdili tudi stra-
tegijo ohranjanja zdravja 
starejših na območju občin 
zgornje Gorenjske in se sez-
nanili s poročilom o oprav-
ljenem nadzoru zaključnega 
računa proračuna občine. 
Nadzorni odbor bistvenih 
pomanjkljivosti ni odkril, 
zato niso dali nobenih pri-
poročil. Kot je povedal pred-
sednik odbora Rajko Skubic, 
pa bodo na predlog enega od 
občinskih svetnikov jeseni 
začeli opravljati izredni nad-
zor investicije v revitalizaci-
jo območja Stara Sava.

Poročilo s seje
Na zadnji seji pred počitnicami so se sestali jeseniški občinski svetniki.

Urša Peternel

V lanskem letu se je število 
prepeljanih potnikov z avto-
busi Alpetourja Potovalne 
agencije, ki ima koncesijo za 
izvajanje javnega mestnega 
prometa in šolskih prevozov, 
v jeseniški občini znova 
zmanjšalo. Kot izhaja iz 
poročila, ki so ga na majski 
seji obravnavali jeseniški 
občinski svetniki, se je glede 
na leto prej število potnikov v 
javnem mestnem prometu 
zmanjšalo za 4,2 odstotka. 
Število potnikov je tako zna-
šalo nekaj več kot 367 tisoč, 
kar je najmanj od leta 2008. 
Še vedno je bila najbolj zase-
dena linija Hrušica Belo 
Polje –Koroška Bela–Blejska 
Dobrava, ki je tudi edina ren-
tabilna linija, ostale linije 
namreč s prihodki ne pokri-
vajo stroškov. 
Občina Jesenice je za sub-
vencije mestnega prometa 

lani namenila 164 tisoč 
evrov, osnovnošolskih prevo-
zov pa še 308 tisoč evrov. 
Direktorica Alpetourja Poto-
valne agencije Ivanka 
Zupančič Gaber je povedala, 
da so lani na Jesenicah pom-
ladili vozni park, saj so kupi-
li tri nove avtobuse, ki so pri-
merni tudi za gibalno ovira-
ne osebe in mamice z vozič-
ki. Povprečna starost avtobu-
sov, ki vozijo po Jesenicah, je 
tako štiri leta. 
Podjetje je konec lanskega 
leta dobilo tudi novega last-
nika, to je britansko podjetje 
Arriva, ki deluje v sklopu 
nemškega Deutche Bahna. 
Kot je zagotovila, novi last-
nik ne načrtuje nobenih bis-
tvenih sprememb, ki bi vpli-
vale na kakovost prevozov. 
Konec leta se sicer na Jeseni-
cah izteče koncesijska pogo-
dba, po besedah Zupan-
čič-Gabrove pa se bodo na 
razpis ponovno prijavili.

Potnikov spet manj

Urša Peternel

Župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger je 
predstavil nekaj aktualnih 
dogodkov. Tako je pred 
dnevi podpisal pogodbo z 
Gorenjsko gradbeno druž-
bo iz Kranja za izgradnjo 
obvoznice Lipce–Črna vas, 
ki je vredna pol milijona 
evrov. "Dela se bodo pričela 
v prvih dneh julija, predvi-
doma pa bodo končana še 
letos oziroma v prvih mese-
cih leta 2017. Ocenjujem, 
da gre za veliko pridobitev 
za Jesenice in krajane Blej-
ske Dobrave in Lipc, saj 
bodo razbremenjeni tovor-
nega prometa iz industrij-
ske cone Črna vas kakor 
tudi prometa za prvi 
november," je dejal župan.
Prav tako je bila pred dnevi 
uradno odprta nova soses-
ka Gorenjski sonček. "Vrs-
to let nas je skrbelo, ali 
bodo ti objekti po stečaju 
prvotnega investitorja osta-
li nedokončani. Novo nase-
lje vključno s prečno pove-
zavo je velika pridobitev za 
Jesenice, zato smo hvaležni 
Abanki, ki je projekt po 
propadu Gradisa Celje 
dokončala, s tem pa so 
Jesenice pridobile 62 novih 
stanovanj in urejeno obmo-
čje," je dejal župan.
Javno podjetje JEKO-IN se 
je v minulih dneh predstavi-
lo na Blejskem vodnem fes-
tivalu. Nastopili so pod slo-
ganom Naša voda je narav-
na ter zasedli drugo mesto. 
"Festivala so se udeležili 
ponudniki z Bleda, Laškega, 
Jesenic in Tržiča, pri tem pa 
moramo poudariti, da na 
Jesenicah pijemo izjemno 
vodo, ki je neobdelana. Ta 
festival zato zelo podpira-
mo, saj poudarja pomen 
izjemne kakovosti slovenske 
pitne vode," je ob tem pou-
daril Mencinger.

Tik pred koncem šolskega 
leta so podelili tudi prizna-
nja jeseniškim odličnja-
kom. V jeseniških osnov-
nih šolah je takšnih 30, še 
17 pa v Srednji šoli Jesenice 
in Gimnaziji Jesenice. 
Župan je ob tem povedal: 
"Učencem in dijakom čes-
titam za njihov trud in 
uspeh, kot župan pa si 
želim, da se bodo po zak-
ljučenem šolanju vrnili na 
Jesenice. Naša naloga je, da 
poskrbimo za zaposlitvene 
priložnosti." 
Župan pa je izpostavil tudi 
dobre novice iz Hokejsko 
drsalnega društva Jesenice, 
od koder so sporočili, da se 
na Jesenice vrača trener 
Nik Zupančič, ki je v lan-
skem letu z jeseniško ekipo 
osvojil naslov državnih 
prvakov. "Kažejo se tudi že 
obrisi nove jeseniške ekipe, 
s katero bodo nastopili v 
mednarodni Alpski hokej-
ski ligi AHL. Ocenjujem, 
da klub dela dobro, vračajo 
se tudi sponzorji, zato upa-
mo na lepo prihodnost 
jeseniškega hokeja, ki mora 
graditi na podmladku in 
navijačih, ki so cele genera-
cije živeli s tem športom."

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger
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Urša Peternel

Eno uspešnejših jeseniških 
podjetij Damatech, ki ima 
proizvodno-skladiščno halo 
v prostorih nekdanje žele-
zarne na Stari Savi, je v za-
četku meseca obiskal mini-
ster za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Poči-
valšek. Poudaril je, da s ta-
kšnimi obiski podjetij ohra-
nja stik z gospodarstvom. 
»Navdušen sem nad rezulta-
ti podjetja, ki vlaga v znanje 
in svoj obstoj in perspektivo 
išče v specializiranem in vi-
sokotehnološko razvitem se-
gmentu,« je dejal minister. 
Ob njem so se obiska udele-
žili tudi gorenjski poslanki 
Maruša Škopac in Irena Ko-
tnik in jeseniški podžupan 
Miha Rebolj.
Lastnika podjetja Mateja in 
Darko Mikec sta gostom 
predstavila podjetje z 22 za-
poslenimi, ki se ukvarja z 
obdelavo ter distribucijo po-
boljšanih jekel. Lani je ustva-
rilo za 4,5 milijona evrov 
prometa. Podjetje raste s 
skoraj dvajsetodstotno letno 
rastjo, kar 70 odstotkov pro-

daje pa ustvari na tujih trgih, 
zlasti v Avstriji in Nemčiji. 
Direktor Darko Mikec je de-
jal, da je podpora državnih 
organov za razvoj podjetij 
izredno pomembna. »Obisk 
ministra pomeni priznanje 
za naše podjetje in potrditev, 

da smo na pravi poti. Od dr-
žave sicer pričakujemo le to, 
da imamo normalno poslov-
no okolje in infrastrukturo, 
ki omogoča normalno poslo-
vanje in razvoj. Smo pa mi-
nistra opozorili na dve teža-
vi, in sicer potrebo po vzpo-

stavitvi takšnega izobraže-
valnega sistema, ki bo podje-
tjem omogočil pridobitev iz-
obraženega tehničnega ka-
dra, poleg tega pa od države 
pričakujemo, da podjetjem, 
ki rastejo, omogoči prostor-
ski razvoj,« je dejal Mikec. 

Minister za gospodarstvo 
v Damatechu
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je obiskal jeseniško podjetje 
Damatech. 

Direktor Darko Mikec je ministru predstavil podjetje. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

»Stanovanja so prijazna za 
bivanje vsem generacijam, 
tako mladim, družinam kot 
tudi starejšim prebivalcem 
in prebivalcem s posebnimi 
potrebami, saj so objekti 
opremljeni z dvigali, možen 
je dostop do stanovanja iz 
kletne etaže, v kateri so ga-
raže in shrambe,« je pouda-

ril Žvipelj. Stanovanja so 
obrnjena proti jugu, tako da 
imajo veliko sonca, na po-
misleke nekaterih, da so 
bloki v bližini železniške 
proge, pa je odgovoril, da so 
proti železnici obrnjeni ho-
dniki in servisni prostori, 
poskrbeli pa so tudi za doda-
tno izolacijo.
Družba Anepremičnine je 
uredila tudi komunalno in-
frastrukturo v soseski, zgra-
dila 470 metrov dolgo pove-

zovalno cesto in – kar je po-
sebej velika pridobitev za 
mesto – nadhod čez bohinj-
sko progo, ki je povezal se-
verni in južni del Jesenic. V 
skladu z urbanistično po-
godbo je omenjeno infra-
strukturo (namesto plačila 
komunalnega prispevka) ne-

davno tudi že prenesla na 
Občino Jesenice. Zadovolj-
stvo, da je soseska vendarle 
zgrajena, je izrazil tudi jese-
niški župan Tomaž Tom 
Mencinger, ki je zlasti vesel, 
da so Jesenice dobile tudi 
povezovalno pešpot od TVD 
Partizan do Stare Save.

Gorenjski sonček  
uradno odprt
Jesenice so dobile dvainšestdeset novih stanovanj v soseski Gorenjski sonček.

Trak so prerezali jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, 
direktor Anepremičnin Gregor Žvipelj in pooblaščenec 
uprave Abanke Davorin Leskovar. / Foto: Tina Dokl

Na ogled je tudi vzorčno stanovanje.
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V Splošni bolnišnici Jesenice so uvedli nekaj novosti pri na-
ročanju pacientov. V prihodnje bodo večino informacij o 
predvidenem terminu pregleda, preiskave ali posega posre-
dovali pacientom prek SMS-sporočil ali po elektronski pošti. 
»Paciente zato vljudno prosimo, naj ob vpisu v sprejemni 
pisarni zdravstvenim administratorjem povedo svojo mobil-
no številko in elektronski naslov, če želijo prejemati infor-
macije na tak način. Kontaktne podatke za SMS-obveščanje 
ali e-obveščanje lahko pripišejo tudi k napotnicam, ki jih 
pošljejo po pošti, ali pa nas o spremembi obvestijo na elek-
tronski naslov spremembe@sb-je.si,« so povedali v bolni-
šnici. Paciente, ki bi se radi osebno naročili na pregled, pa 
obveščajo, da je pisarna centralnega naročanja premeščena 
iz prvega nadstropja v pritličje glavne bolnišnične stavbe (v 
bivše prostore trgovine z medicinskimi pripomočki).

Novosti pri naročanju pacientov

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

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 10/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 52, ki je iz šel 1. julija 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

WWW.JE SE NI CE.SI

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice so napovedali, da bodo v 
šolskem letu 2017/2018 začeli vpisovati v doktorski študij. 
»Gre za doktorski študij treh smeri – zdravstvene nege, pro-
mocije zdravja in zdravstvenega managementa. Z velikim 
veseljem lahko napovem, da bomo z vpisom začeli že v štu-
dijskem letu 2017/2018,« je napovedala izr. prof. dr. Brigita 
Skela Savič, dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice.

Na Jesenicah kmalu doktorski študij
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Urša Peternel

Čezcestno oglaševanje
Občinska svetnica Eva 
Rebernik je postavila vpraša-
nje glede čezcestnega oglaše-
vanja. "Glede na to, da je 
ideja o čezcestnem oglaševa-
nju nekje na čakanju, me 
zanima, ali bi se lahko za ta 
namen uporabila prečna 
povezava na Hrenovici, saj je 
precej dobro vidna iz smeri 
krožišča in tudi osvetljena."

Marko Markelj, direktor 
Komunalne direkcije, je 
odgovoril: "Površina jeklene 
konstrukcije mosta na preč-
ni povezavi ni primerna za 
oglaševanje in bi jo bilo tre-

ba primerno urediti. Čezce-
stno oglaševanje se bo izva-
jalo v primeru, da zaintere-
sirani oglaševalci izkažejo 
interes ter pridobijo potreb-
na soglasja upravljavca 
infrastrukture in pokrijejo 
stroške izdelave potrebne 
konstrukcije."

Lokacija Jožefovega 
sejma
Občinski svetnik Andrej 
Lavtar je vprašal, zakaj je bil 
Jožefov sejem letos organi-
ziran v muzeju na prostem. 
Ker je bilo letos zelo lepo 
vreme, Stari Savi delamo 
krivico, je dejal in predlagal, 
da naslednje leto prireditev 

načrtujejo zunaj, na Stari 
Savi, v primeru slabega vre-
mena pa jo prestavijo na 
pokriti del. 

Vera Djurić Drozdek, vodja 
oddelka za gospodarstvo, je 
odgovorila: "Osrednje doga-
janje Jožefovega sejma je 
bilo postavljeno na priredit-
veni prostor, muzej na pro-
stem, in sicer zaradi sovpa-
danja organizacije in izved-
be Pomladnega teka, ki je 
imel štart in cilj na trgu pred 
Gornjesavskim muzejem in 
glasbeno šolo. Zato ni bilo 
možno postaviti na isto 
lokacijo še vseh ostalih pro-
dajalcev in razstavljavcev ter 
omogočiti zadovoljivega šte-

vila mest za obiskovalce, saj 
je letošnji Jožefov sejem obi-
skalo skoraj 6000 ljudi. 
Letos smo po zaključku 
Jožefovega sejma izvedli 
tudi anketo med obiskovalci 
sejma z namenom pridobiti 
konstruktivne predloge za 
izboljšanje organizacije 
Jožefovega sejma v nasled-
njem letu. Po analizi preje-
tih odgovorov se je delovna 
skupina za organizacijo 
Jožefovega sejma odločila, 
da bo za drugo leto poskusi-
la upoštevati čim več predlo-
gov in pobud za izboljšanje 
organizacije prireditve in 
vsebine programa sejma 
tako, da bomo poskusili 
upoštevati tudi vaš predlog."

Vprašanja in pobude

Urša Peternel

Agencija Republike Slovenje 
za okolje je izdala okoljevar-
stveno soglasje za gradnjo 
druge cevi predora Karavan-
ke. Občina Jesenice je kot 
zainteresirana lokalna skup-
nost sodelovala v postopku 
in posredovala tudi svoje 
zahteve s področja varstva 
okolja. In kako so na občini 
zadovoljni s pogoji, ki jih bo 
DARS kot nosilec projekta 
moral upoštevati ob gradnji? 
"Upoštevane so bile zahteve 
Občine Jesenice glede raz-
širjenega monitoringa povr-
šinskih voda v času gradnje 
in v času obratovanja druge 
predorske cevi, upoštevane 
so bile zahteve glede meritev 
hrupa, zahteve glede meri-
tev kakovosti zraka (na praš-
ne delce in druge), upošte-
van je bil tudi predlog glede 
meritev v okviru monitorin-
ga tal (prve meritve ter obra-

tovalni monitoring). Prav 
tako so bile upoštevane zah-
teve Občine Jesenice glede 
predvidenih lokacij za zača-
sno skladiščenje izkopanega 
materiala, pri čemer so bile 
neustrezne lokacije izloče-
ne," je pojasnila direktorica 
občinske uprave Valentina 
Gorišek. Poleg tega je Obči-
na Jesenice v času priprave 
osnutka državnega prostor-
skega načrta izpostavila tudi 
nujno potrebno obnovo 
mostu čez reko Savo in ure-
ditev krožišča na regionalni 
cesti z navezavo na most, 
kar je bilo tudi upoštevano. 
"Občina Jesenice glede na 
navedeno in na podlagi 
spremenjenih rešitev iz 
izdanega okoljevarstvenega 
soglasja in osnutka državne-
ga prostorskega načrta šteje, 
da so predvideni ukrepi s 
področja varstva okolja za 
poseg zadovoljivi," je dejala 
Goriškova.

Okoljevarstveno 
soglasje za gradnjo

Abanka je prenovila in tehnološko posodobila poslovalnico 
na Jesenicah. Prenova je trajala štiri mesece, v tem času pa 
je poslovanje potekalo na začasni lokaciji v neposredni bli-
žini, tako da so stranke ves čas lahko nemoteno opravljale 
svoje storitve. Kot so pojasnili v banki, je bila jeseniška 
poslovalnica ena prvih, ki so jo odprli, in sicer že leta 1971. 
Na sedanji lokaciji deluje od leta 1989. Banka za stranke 
posluje od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure. Abanka 
ima na Gorenjskem še dve poslovalnici, in sicer v Kranju in 
v Tržiču.

Prenovljena poslovalnica Abanke

Prenovljena poslovalnica Abanke na Jesenicah
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Urša Peternel

Skupina občinskih svetnikov 
(Andrej Černe, Andrej Lav-
tar, Branko Bergant, Boris 
Grilc, Miha Rebolj, Vera Pin-
tar, Janez Poljšak in Helena 
Razingar) je podala skupno 
pobudo glede izpraznitve 
cerkve Marijinega Vnebovze-
tja na Stari Savi in odprtja za 
priložnostne dogodke. "Čep-
rav za cerkev na Stari Savi 
dolgoročne rešitve še ni na 
vidiku, je trenutno stanje 
nesprejemljivo. Tudi neob-
novljena cerkev, kakršna je v 
trenutnem stanju, si ne zas-
luži ostati skladišče ograj, 
smetnjakov in druge opre-
me. Občinska uprava naj 
zahteva od Gornjesavskega 
muzeja, da poskrbi za izpraz-
nitev cerkve še pred polet-
jem, cerkev naj se pospravi 
in pripravi v stanje, ki bo pri-
merno za priložnostna odpr-
tja ob dogodkih na Stari 
Savi," so zapisali. Predlagajo, 
naj se prouči možnost fazne 
ureditve objekta, saj je za cer-

kev pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za celovito rekon-
strukcijo, ki faznosti ne pred-
videva. Pogoj za uporabo 
objekta je izvedba vseh del po 
veljavnem gradbenem dovol-
jenju ter pridobitev uporab-
nega dovoljenja. Apelirajo 
tudi na Zavod za varstvo kul-
turne dediščine – Območna 
enota Kranj, naj omogoči 
spremembo projektne doku-
mentacije, ki bi omogočila 
postopno ureditev objekta po 
zmožnostih občine. 
Odgovor so pripravili v 
Oddelku za družbene dejav-
nosti in splošne zadeve na 
Občini Jesenice. "Predlog 
glede fazne ureditve cerkve 
na Stari Savi je v okviru pri-
prave Lokalnega programa 
za kulturo v občini Jesenice 
za obdobje 2017–2020 obra-
vnavala tudi delovna skupi-
na za pripravo Lokalnega 
programa za kulturo, in 
sicer na 2. seji dne 23. 5. 
2016 (sestanek delovne sku-
pine in predstavnikov zain-
teresirane javnosti) ter na 3. 

seji dne 13. 6. 2016. Na 
sejah je bilo predlagano, da 
se pri izvedbi investicij upo-
števajo prioritete, določene v 
Novelaciji razvojnega pro-
grama Občine Jesenice 
2011–2025, ter da naj se 
aktivnosti v zvezi z investici-
jo v cerkev na Stari Savi 
zamaknejo v naslednje pro-
gramsko obdobje (po letu 
2021), saj tudi preprojektira-
nje (novelacija) obstoječe 
projektne dokumentacije v 
smislu fazne izvedbe inves-
ticije zahteva določena 
finančna sredstva. Se je pa 
delovna skupina strinjala, da 
pristojni Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je, Območna enota Kranj, 
poda predhodne usmeritve 
(projektne pogoje) glede faz-
ne izvedbe investicijskega 
projekta. Prav tako pa se bo, 
glede na izdelano celotno 
projektno dokumentacijo 
(pripravljenost na takojšen 
začetek del), tudi v prihod-
nje iskalo možnosti pridobi-
tve sredstev sofinanciranja 

investicije in izvedbo le-te. 
Kar pa se tiče predloga za 
izpraznitev cerkve, pa poda-
jamo naslednje pojasnilo. 
Poleg kamnitega tlaka, ki je 
shranjen v cerkvi (ohranjene 
kamnite plošče so bile v pre-
teklosti odstranjene in so 
skoraj v celoti ohranjene, v 
skladu s projektno doku-
mentacijo bodo tudi ustrez-
no obdelane in ponovno 
vgrajene), Gornjesavski 
muzej Jesenice, ki upravlja 
objekt, v cerkvi priložnostno 
hrani opremo za izvedbo 
Poletja na Stari Savi (stole, 
ograje). Glede na podani 
predlog bi muzej lahko pre-
dmetno opremo shranjeval 
na drugi lokaciji (hala t. i. 
lužilnice, ki je v lasti Občine 
Jesenice), ne glede na to pa 
cerkve do pridobitve upora-
bnega dovoljenja ni možno 
uporabljati, tudi za priložno-
stna odprtja ne," je pojasnila 
Petra Dečman, vodja Oddel-
ka za družbene dejavnosti in 
splošne zadeve na Občini 
Jesenice.

O cerkvi na Stari Savi
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BREZPLAČNA DOSTAVA  
PO CELOTNI SLOVENIJI

PLAČILO NA  
DO 6 OBROKOV*

VEČ KOT 1000  
ZADOVOLJNIH STRANK

Več o ponudbi in naročila:

www.ece.si  |  080 22 04  |  
biomasa@ece.si

Cene so z DDV in veljajo do 31. 7. 2016 oz. do odprodaje zalog. 
*Do plačila na obroke so upravičeni kupci električne energije in/ali zemeljskega plina pri ECE.

POLETNA AKCIJA 
LESNIH PELETOV
Izkoristite sezono najnižjih cen!

A2

Kakovost A2 (SLO) 

229,99 €/t
redna cena: 259,99 €/t

Kakovost A1 (AUT)

269,99 €/t
redna cena: 289,99 €/t
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Z vami že 20 let

Slike vandalizma
V občini se je znova začel pojavljati vandalizem, vandali so se spravili nad pitnike za vodo, koše za 
odpadke, razrezali so klopi, poškodovali vrata na dvigalu, uničili žičnico na otroškem igrišču, 
poškodovali ograjo. Kot je dejal župan Tomaž Tom Mencinger, bodo storili vse, da to preprečijo, 
občani pa naj o vandalizmu obvestijo policijo ali Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice.

Uničeni ventili na pitniku v Spominskem parku

Poškodovani koši za odpadke / Besedilo: Urša Peternel

Polomljene klopi

Uničena ograja na otroškem igrišču na Slovenskem Javorniku

Urša Peternel

Občinski svetnik Bojan Kor-
bar je na občinski svet pre-
nesel težavo nekaterih kraja-
nov Slovenskega Javornika, 
ki se po njegovih besedah 
pritožujejo zaradi neprije-
tnih vonjav, ki prihajajo s 
čistilne naprave. "Vonjave 
so tako močne, da je nemo-
goče imeti odprta okna," je 
dejal Korbar in prosil pri-
stojne za pojasnila glede vo-
njav in delovanja naprave, 
predlagal pa je tudi sestanek 
s krajani.
Kot je pojasnila Nuša Jelenc 
z JEKO-IN, ki je upravljavec 
nedavno dograjene Central-
ne čistilne naprave Jeseni-
ce, v javnem komunalnem 
podjetju ne zaznavajo ne-
prijetnih vonjav v takšnem 
obsegu, da bi bilo to moteče 
za vsakodnevne aktivnosti 
na prostem ali da bi krajani 
zato morali imeti zaprta 
okna. "Čistilna naprava je 

dograjena in v poskusnem 
obratovanju. Vsi postopki 
čiščenja odpadne vode pote-
kajo od začetnega črpališča 
in grobega čiščenja do me-
hanskega in biološkega či-
ščenja z odstranjevanjem 
fosforjevih in dušikovih 
spojin. Sam proces ne 
ustvarja neprijetnih vonjav, 
neprijetne vonjave so v pro-
storu za shranjevanje izlo-
čenih odpadkov na grabljah 
in pri postaji za prevzem 
grezničnih gošč ter blata iz 
malih komunalnih čistilnih 
naprav," je pojasnila Jelen-
čeva ter ponovila, da v 
objektu v večji meri ne za-
znavajo neprijetnih vonjav. 
Obenem je povabila kraja-
ne Slovenskega Javornika, 
da si čistilno napravo pride-
jo ogledat, jeseni bodo pri-
pravili dan odprtih vrat, na 
katerem bodo krajanom in 
občinskim svetnikom pri-
kazali delovanje celotnega 
objekta.

O smradu  
čistilne naprave

Andraž Sodja

Krajevna skupnost Hrušica 
svoj krajevni praznik pra-
znuje 21. junija, na dan, ko 
je bil prebit karavanški žele-
zniški predor. Tudi letos so 
obeležili ta praznik, vendar 
je bilo letos še posebej slove-
sno, saj je skozi karavanški 
železniški predor leto po 
prebitju zapeljal prvi vlak, 
tako letos praznuje 110. 
obletnico prihoda prvega 
vlaka in s tem odprtja Bo-
hinjske železniške proge. 
Ob tej priložnosti so v Kul-
turnem domu na Hrušici 
pripravili razstavo Janeza 
Tarmana o gradnji karavan-
škega predora in razstavo 
ročnih del, v zgornjem nad-
stropju pa je maketo železni-
ce z maketo karavanškega 
predora razstavljal Miha Kli-
nar. Osrednji del dogajanja 
je bila proslava v soboto, 18. 
junija, s Pihalnim orkestrom 
Jesenice - Kranjska Gora, 
pevskim zborom in slavno-
stnima govornikoma predse-
dnikom krajevne skupnosti 
Hrušica Janezom Marinči-

čem in jeseniškim podžupa-
nom Miho Reboljem. Kot je 
ob prazniku poudaril Rebolj, 
sta Hrušica in Jesenice s tem 
predorom stopila v stik z 
Evropo, predor je odprl šte-
vilne priložnosti za industri-
jo in prebivalce, njegov vpliv 

pa čutimo še danes. Predse-
dnik sveta krajevne skupno-
sti Marinčič pa je izpostavil 
tudi načrtovano gradnjo dru-
ge predorske cevi avtocestne-
ga predora Karavanke in na-
črtovane investicije v most 
preko Save Dolinke in kroži-

šče na Hrušici, ki bodo za 
Hrušico izjemnega pomena. 
Krajevna skupnost pa priča-
kuje, da bodo ob gradnji dru-
ge predorske cevi, ki bo obre-
menila Hrušico, morda rešili 
še katerega od perečih pro-
blemov krajevne skupnosti.

Sto deset let predora
S praznikom krajevne skupnosti Hrušica so obeležili letošnjo 110. obletnico prihoda prvega vlaka 
skozi karavanški predor.

Proslava pred portalom karavanškega železniškega predora na Hrušici 

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so se 
skorajda po petnajstih letih odločili, da se ponovno prija-
vo na zahtevnejše tekmovanje. Po petih mesecih resnih 
vaj so se v maju pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča 
udeležili 36. tekmovanja slovenskih godb, ki je bilo v Bu-
kovici pri Novi Gorici. Za izvedeni obvezni skladbi in eno 
po lastnem izboru so v tretji težavnostni stopnji prejeli 
srebrno plaketo, za zlato so jim zmanjkale štiri točke. Na-
stop so godbeniki ocenili kot uspešen, saj je to potrditev 
kvalitete orkestra za izvajanje najbolj zahtevnih koncer-
tnih programov.  

Srebrna plaketa za jeseniške godbenike

Končala se je liga v prstometu, v kateri so Jeseničani zasedli 
odlično tretje mesto. Na vrhu lige je ekipa Jesenic z 21 toč-
kami, drugi so Kamna Gorica-Talenti z 20 točkami. Po 19 
točk imata Jesenice in K-Print. Jeseničani so boljši zaradi več 
osvojenih balinčkov. V ligi je nastopilo štirinajst ekip. V po-
samezni konkurenci je bil med Jeseničani najboljši Marko 
Hočevar z desetimi zmagami. Jeseničani so v ligi osemkrat 
zmagali (Restavracija Center Lesce, Podnart, Dvojčki, Stru-
ževske korenine, Kamna Gorica-Talenti, Flinger, Mišo tim, 
ŠDP Lesce), trikrat igrali neodločeno (No name, Veseli Gor-
janci, K-Print) in dvakrat izgubili (Cifra, Senica).

Jeseničani tretji

V HDD SIJ Acroni Jesenice sestavljajo igralski kader za se-
zono 2016/2017. Dve stvari so že rešili. Potrdili so igranje v 
Alpski ligi in dobili so novega trenerja. Trenerja Dejana Var-
la bo zamenjal selektor slovenske hokejske reprezentance 
Nik Zupančič. Zupančič je bil na Jesenicah že v vlogi igralca, 
v sezoni 2014/2015 pa v vlogi trenerja. V tisti sezoni je na-
slov državnega prvaka ostal na Jesenicah.

Novi stari trener
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1. 7.
OLIVER 
DRAGOJEVIĆ

PETEK

www.visitkranj.si

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

PETEK

8. 7.8. 7.
NEDELJA

10. 7.10. 7.
JM JAZZ WORLD ORCHESTRA 
& LOIS BONILLA

TRI DIVE POLETNE NOČITRI DIVE POLETNE NOČITRI DIVE POLETNE NOČITRI DIVE POLETNE NOČI

KARAVANA DOMAČIH 
PIVOVARN
KARAVANA DOMAČIH 
PIVOVARN

SOBOTA

16. 7.16. 7.
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TABU • GRUPA VIGOR • HAMO & TRIBUTE TO 
LOVE • KLAPA KAMPANEL • SAMUEL LUCAS 
• DJOMLA KS • KINGSTON • VESELI SVATJE 
• KRANSKA KUHNA • OTROŠKI KRANFEST • 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI • 
in še mnogo več ...

KRANFEST
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ

21. do 23. julij 2016

NA VEČ KOT 
DESETIH

PRIZORIŠČIH

www.visitkranj.com

VSTOP PROST!

Janko Rabič

Na Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja Jesenice so šolsko 
leto zaokrožili še posebej 
praznično. Najprej so pripra-
vili prireditev ob prazniku 
državnosti, zatem pa odprli 
prenovljeno zunanje športno 
igrišče. Kar nekaj časa so se 
soočali s pojavi vandalizma 
na igrišču, uničevanjem 
fasade in nasadov. Lani je 
Občina Jesenice začela z 
obsežno investicijo obnove 
in urejanja igrišča, fasade in 
okolice šole. V času izvajanja 
del je ob močnih nalivih 
poplavilo gradbišče in kletne 
prostore šole. Dodatno so 
morali obnoviti kanalizacij-
ski sistem in povišati obsto-
ječi oporni zid. Stroški so se 
povečali za še enkrat, tako, 
da je bila vrednost celotne 
investicije 96.820 evrov. 
Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je izrazil zadovoljstvo, da 
so s to investicijo omogočili 
dejavnosti učencev tudi na 
zunanjih površinah, predv-
sem je pohvalil njihov šolski 

vrt. Ravnateljica Aleksandra 
Valančič se je zahvalila Obči-
ni Jesenice za vso pomoč in 
dejala, da imajo sedaj pros-
tor primeren za zunanje 

izvajanje vzgojno-izobraže-
valnih vsebin in športno 
vzgojo, v veliko korist in 
ponos pa jim je posebej šol-
ski vrt, ki ga obdelujejo vsi 

učenci. Da je res tako, so se 
navzoči lahko prepričali 
sami na pokušini jedi, ki so 
jih pripravili iz prvih pridel-
kov z vrta.  

Prenovljeno igrišče
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja so se razveselili prenovljenega zunanjega igrišča in šolskega vrta.

Ob zunanjem igrišču je tudi šolski vrt.

Janko Rabič

Sedmi pohod na Golico v 
organizaciji Občine Jesenice 
in Planinskega društva Jese-
nice je v soboto, 25. junija, 
na praznik dneva državnos-
ti, privabil štiristo udeležen-
cev. Veliko je bilo stalnih, 
nekaj novih, za vse je bilo to 
lepo doživetje v gorski nara-
vi. Dopoldanske megle, ki 
so se podile na vrhu, so pre-
cejšnemu številu pohodni-
kov onemogočile lepe raz-
glede z vrha. To ni vplivalo 

na dobro voljo, posebej ob 
vrnitvi nazaj do koče Planin-
skega društva Jesenice. Tam 
sta zbranim praznične bese-
de namenila podžupan 
Občine Jesenice Miha 
Rebolj in predsednik Pla-
ninskega društva Jesenice 
Vlado Hlede. Za vedrejše 
razpoloženje je s harmoniko 
poskrbel Uroš Železnik, pri-
družila se mu je Marjana 
Komel. Zaigrala je na hišno 
harmoniko, ki je na voljo 
vsem, ki obvladajo ta instru-
ment. 

Praznična Golica
Prazničnega pohoda na Golico se je udeležilo 
okrog štiristo pohodnikov.

Pohodniki na vrhu Golice
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Matjaž Klemenc

Vremenska napoved za so-
boto, ki so jo jeseniški košar-
karji namenili za druženje 
vseh generacij, tako v moški 
kot v ženski konkurenci, ni 
obetal nič dobrega. Plan A je 
bil, da se vse tekme odigrajo 
v Športnem parku Podme-
žakla. Jutranje vreme je to 
omogočilo, a le na začetku. 
Na srečo so imeli v rokavu 
tudi plan B in s premestitvi-
jo v dvorano Podmežakla so 
premagali dež, ki je bil pri-
soten v celotnem popoldne-
vu. Dogajanje v Podmežakli 
je vsaj bežno spominjalo na 
slabe tri leta nazaj, ko so se v 
predtekmovanju Evropskega 
prvenstva za napredovanje 
borili Litva, Latvija, Makedo-
nija, Črna gora, Srbija ter 
Bosna in Hercegovina. Tek-
movanje je trajalo slabih 
dvanajst ur. V tem času so 
se na igrišču razvrstili cici-
bani, cicibanke, mlajši pio-
nirji, pionirji, mlajše pionir-
ke ter pionirke, kadeti ter 
mladinci, mlajši veterani ter 
člani, veterani, članice ter 
veteranke. Za razliko od 
prejšnjih petih dnevov jese-
niške košarke se je zadnji 
razlikoval predvsem v dveh 
značilnostih. Kot smo še 
omenili, se je tekmovanje 
prvič moralo umakniti v 
dvorano. Druga značilnost 
je bil rezultat. V tradicional-
nem tekmovanju "belih" in 

"rdečih" tokrat nismo dobili 
zmagovalca. Končni rezultat 
je bil 872:872, kar je zadovo-
ljilo vse prisotne. Namen je 
bil dosežen. Vsi, ki so se tru-
dili na igrišču, so naredili 
nekaj zase, ob tem pa so se 
srečali bivši igralci in igral-
ke, ki so v preteklosti nosili 
jeseniški košarkarski dres. 
"Veseli smo, da imamo to 
večnamensko športno dvo-
rano, ki je prvotno namenje-
na športom na ledu. V času, 
ko ni teh športov, najdejo 
svoj prostor tudi ostale de-
javnosti. To je bilo prvič, da 
nismo imeli sreče z vreme-
nom. Pred šestimi leti se 
nas je nekaj odločilo, da to 
prireditev spet oživimo. Ve-
seli me, da pri tem vztraja-

mo. Škoda, da je danes ne-
katere vreme "prisililo", da 
so ostali doma," je 6. Dan 
jeseniške košarke ocenil Pri-
mož Samar. Dotaknil se je 
še moškega dela jeseniške 
košarke. "Vsaka sezona za 
jeseniško košarko je težka, 
da bi naredili korak naprej. 
Vedno nam manjka en igra-
lec. Igramo z domačimi 
igralci, kar mislim, da je 
prav in moramo pri tem 
ostati. Članska ekipa je zače-
la sezono slabše. Na sredini 
sezone smo se začeli dvigo-
vati. Pošteno smo porazdeli-
li naloge in vse podredili re-
zultatu. Že v prvem delu 
nam je malo zmanjkalo, da 
bi igrali v ligi za prvaka. 
Drugi del je bil po naših že-

ljah: pet zmag in le en po-
raz. Prepričan sem, da bi 
bili s takimi igrami nevaren 
tekmec v ligi za prvaka. Z 
mladimi delamo zelo dobro. 
Zavedamo se, da smo ome-
jeni, saj mladi odhajajo na 
srednje šole ter študije in jih 
drugi klubi lažje zvabijo v 
svoje vrste. Dokler ne bo ve-
čjega vložka v ta šport, se bo 
to dogajalo. Škoda mi je sta-
rejših pionirjev, saj je le ena 
zmaga zmanjkala za za-
ključni turnir četverice. Vse-
eno je peto mesto med 86 
ekipami fenomenalen rezul-
tat. V rednem delu smo pre-
magali vse ekipe, ki so bile 
na zaključnem turnirju. 
Prav iz te generacije bodo 
štirje odšli."

Dež jih ni ustavil
Košarkarski klub Jesenice je pod streho uspešno »pospravil« že 6. Dan jeseniške košarke.

V organizaciji Zavoda za šport Jesenice so bile končane že 
8. Športne igre Jesenic. Tekmovalci so se merili v kegljanju, 
namiznem tenisu, odbojki in košarki. V odbojki je nastopilo 
sedem ekip. Zmage se je veselil Max bar. Druga je bila Kr-
čma Mexico Lesce, tretja pa Trias. V košarki je bilo osem 
ekip. Najbolje se je odrezala ekipa Uno sirni e mesni. Sledi-
ta ŠD Gorje in Proteini.si. V ekipni tekmi kegljačev je bilo 
devet ekip. Na stopničkah so bili Vzdrževanje Grilc, DU Ja-
vornik in Klapa. Najbolj množično, kar se tiče ekip, je bilo v 
namiznem tenisu. Merilo se je deset ekip. Največ je pokaza-
la ženska ekipa Namiznoteniški klub Jesenice. Druga je bila 
DU Javornik Koroška Bela, tretja pa prva ekipa Max bara. 
Skupno je v vsaj eni disciplini nastopilo osemindvajset ekip. 
Prepričljivi skupni zmagovalec štirih disciplin je bil Max bar, 
ki je zbral 108 točk. Drugi je bil DU Javornik Koroška Bela s 
30 točkami. 20 točk so zbrale ekipe Uno sirni e mesni, Na-
miznoteniški klub Jesenice ženske in vzdrževanje Grilc.

Max bar zasluženo

V Dobrovi je potekalo državno prvenstvo v tradicionalnem 
karateju, na katerem je nastopilo 240 tekmovalcev. Uspešno 
sta nastopila tudi jeseniška kluba – Karate klub MI-KI in Kara-
te klub Huda mravljica. Karate klub MI-KI je še tretjič zapored 
postal ekipni državni prvak. Pobližje si poglejmo njihove tek-
movalce, ki so posegli po medaljah: 1. mesto: Matic Panjtnar 
(dvakrat), Nina Rupnik (dvakrat), Aleksander Jovanovič, Ti-
motej Mlakar, Kata team (T. Hrkič, E. Otovič, A. Kapič), Kata 
team (N. Rupnik, K. Pazlar, S. Ravnik); 2. mesto: Alem Kalen-
der (dvakrat), Sara Ravnik (dvakrat), Darko Mušič, Aleksan-
der Jovanovič, Denis Čatak, Enej Otovič, Nikola Mušič, Kata 
team (M. Legat, D. Čatak, A. Jovanovič); 3. mesto: Andrej Ju-
van, Enej Otovič (dvakrat), Nikola Mušič (dvakrat), Mitja Do-
bovišek, Dejan Topič, Nives Čatak, Danaja Podlipnik. S sto-
pničkami so se izkazali tudi iz Karate Kluba Huda mravljica: 
1. mesto: Lana Grbič, 2. mesto: Kata team (A. Hafizovič, A. 
Pejič, A. Čakarevič), Kata team (M. Belič, B. Begič, L. Jovič); 3. 
mesto: Lana Grbič, Alja Hafizovič, Ibrahim Haltak, Tia Grbič, 
Kata team (A. Hafizovič, T. Kolakovič, T. Mahmutovič).

Karate klub MI-KI še tretjič
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1. 7., 20:30  Festivalna dvorana
Gala otvoritveni koncert: MLADI LEVI in otvoritev slikarske 
razstave: VINKO BOGATAJ

2. 7., 20:30  Cerkev Sv. Martina
DUO OSKAR LONGYKA in  SEBASTIAN BERTONCELJ, 
KVARTET ACADEMIA in memoriam Tomaž Lorenz

3. 7., 20:30  Blejski grad, Viteška dvorana
ZALA VIDIC, violončelo, HERMINA HUDNIK, klavir

4. 7., 20:30  Festivalna dvorana
BRIGHTON & HOVE YOUTH BIG BAND BRIGHTON YOUTH 
ORCHESTRA

6. 7., 20:30  Grand hotel Toplice
THE OLD REFRAIN, Michael Frischenschlager s študenti 

7. 7., 20:30  Belvedere
Jadranka Juras (vokal), Janez Gabrič (bobni), Milan 
Stanisavljević (klavir), Igor Matković (trobenta), Jani Moder 
(kitara), Robert Jukić (bas), Gost: Amik Guerra (trobenta)

8. 7., 18:00  Festivalna dvorana
Otvoritev slikarske razstave  KUNSTVEREIN VELDEN 
Lužiškosrbska folklorna plesna skupina Schmerlitz

20:30  Grand hotel Toplice
KONCERT udeležencev jazz in etno delavnice 

www.festivalbled.com
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Matjaž Klemenc

Skoki v vodo so ena od tradi-
cionalnih prireditev Skoka v 
polletje na kopališču Ukova. 
Žal pa je bilo tistih, ki bi se 
pomerili v tej atraktivni di-
sciplini, na edinem deset-
metrskem stolpu, izbira 
»zaletišča« je bila poljubna, 
malo. Mlajši so bili razdelje-
ni v dve starostni kategoriji. 
V »mlajši« kategoriji je na-
stopilo pet tekmovalcev. So-
dniki so najbolje ocenili 
Adela Dizdareviča. Drugi je 
bil Jernej Lavtižar, tretji pa 
Anes Ibrahimovič. V »sta-
rejši« kategoriji so skakali 
štirje. Zmagal je Emil Jaku-
povič, drugi je bil Niko Ka-
petanovič, tretji pa Matija 
Samar. Pika na i so bili sko-
ki članov. Nastopili so le tri-
je, vseeno pa so gledalci lah-
ko uživali v devetih atraktiv-
nih skokih. Sodnike je naj-
bolj očaral domačin Jernej 
Klinar, ki je v zadnjem sko-
ku prejel celo eno desetico. 
Drugi je bil znanec jeseni-
ških tekem, Idrijčan Kri-
stjan Peljhan. Največ spo-
štovanja je požel Pino Au-
ber, Slovenec iz Trsta. Kljub 
svojim 78 letom je pokazal 

svoje mojstrstvo in bil precej 
mlajšima nasprotnikoma 
spoštovanja vreden naspro-
tnik. »Vesel sem, da je ba-
zen spet napolnjen z vodo. 
Dobili smo novo odskočno 
desko za skoke v vodo. To bo 
olajšalo delo z mladimi. Da-
nes ste lahko videli kar ne-
kaj otrok, željnih skokov v 
vodo, a ne skačejo pravilno. 
Odločili smo se, da jim 
damo možnost, da se nauči-
jo pravilnega skakanja. Po-
membno je tudi, da jih na-

vadimo, da pogledajo v vodo 
in se prepričajo o globini, 
preden opravijo skok. Da se 
še usmerim na današnjo 
tekmo. Škoda, ker smo bili 
samo trije. Upam, da nas bo 
čez dober mesec več,« je po 
tekmi povedal zmagovalec 
Jernej Klinar - Gumi. Pri-
znanja najboljšim je podelil 
podžupan Miha Rebolj. Za-
vod za šport Jesenice, na 
čelu z Gabrom Šornom, je 
gonilna sila, da je na kopali-
šču Ukova čez poletje vse-

skozi živahno. »Na začetni 
prireditvi, skokih v vodo, je 
nastopilo manj tekmoval-
cev, kot smo pričakovali. Te-
den pred našo tekmo so se 
merili na Mostu na Soči, 
kjer smo imeli reklamo za 
svojo tekmo, zraven pa smo 
jim poslali vabilo na njihov 
domači naslov. Zadovoljni 
smo bili v kategoriji mladih 
skakalcev, kjer jih je skakalo 
devet. S Klinarjem smo se 
dogovorili, da bi imel nekaj 
treningov skokov v vodo. 
Vsako polletje imamo dve 
tekmi. Druga bo na sporedu 
30. julija. Zraven bo še akva-
tlon in 12 ur dobrodelnega 
plavanja. Omenil bi še nekaj 
akcij. Vsak ponedeljek ob 
14. uri bo tekma otrok v sko-
kih v vodo s prve in druge 
skakalnice. Nagrada za polo-
vico ali tretjino udeležencev 
bo dnevna vstopnica za ba-
zen. Vstopnina ta dan bo le 
en evro. Kdor se malo znaj-
de, bo za dva evra dvakrat v 
tednu lahko obiskal jeseni-
ški bazen. Ob torkih bo na 
sporedu vaterpolo, vsak tre-
tji četrtek pa plavalno tek-
movanje. Verjamem, da se 
bo našlo za vsakega nekaj,« 
je povedal Šorn.  

Klinarju Skok v poletje 

Zmagovalna trojka: tretjeuvrščeni Pino Auber, zmagovalec 
Jernej Klinar in drugouvrščeni Kristjan Peljhan
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Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 
14/2004 in spremembe) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki 
je bil objavljen v prilogi Gorenjskega glasa za občino Jesenice; Jesenice – Občinske novice, župan 
Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger objavlja:

PREDNOSTNO LISTO A PROSILCEV,  
KI NISO ZAVEZANI ZA PLAČILO VARŠČINE

1 ČLAN

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Adil Čajić Ulica heroja Verdnika 38 Jesenice 460

2. Anton Pirc Cesta maršala Tita 47 Jesenice 430

3. Janez Železnikar Kurirska pot 2 Jesenice 430

4. Husein Grbić Cesta Borisa Kidriča 31 Jesenice 430

5. Cvetanka Stankova Cesta maršala Tita 1a Jesenice 410

6. Jelka Leban Cesta Cirila Tavčarja 13 Jesenice 400

7. Jožica Babič Cesta revolucije 12 Jesenice 390

8. Izet Musić Cesta revolucije 9 Jesenice 390

9. Mirica Žurman Cesta maršala Tita 29 Jesenice 390

10. Slavka Pretnar Cesta maršala Tita 71 Jesenice 380

11. Zdravko Sedlar Cesta revolucije 9 Jesenice 360

12. Minka Crnković Cesta Franceta Prešerna 5g Jesenice 360

13. Anja Turčen Cesta maršala Tita 71 Jesenice 360

14. Dajana Stanić Cesta maršala Tita 89 Jesenice 360

15. Danijel Mrak Cesta Franceta Prešerna 3c Jesenice 360

16. Janez Šmid Cesta revolucije 7 Jesenice 350

17. Damjan Toplak Cesta Viktorja Svetina 16 Jesenice 350

18. Marija Rupar Cesta maršala Tita 85 Jesenice 350

19. Emina Čaušević Ulica Staneta Bokala 14 Jesenice 340

20. Edvard Egart Medvedova ulica 5 Jesenice 330

21. Drago Jelič Cesta Franceta Prešerna 5g Jesenice 330

22. Justa Krčel Cesta maršala Tita 71 Jesenice 330

23. Hajra Raković Ulica Viktorja Kejžarja 9 Jesenice 330

24. Nera Alagić Delavska ulica 8 Jesenice 330

25. Denis Čirkić Cesta maršala Tita 53b Jesenice 320

26. Stanislav Zgaga Pod Mirco 6 Jesenice 320

27. Iryna Gnatenko Cesta Toneta Tomšiča 98g Jesenice 320

28. Stanko Janc Cesta v Rovte 6a Jesenice 310

29. Dragana Radišić Log Ivana Krivca 17 Jesenice 310

30. Lidija Slatina Delavska ulica 6 Jesenice 300

31. Evgen Stanić Cesta Cirila Tavčarja 5 Jesenice 290

32. Klemen Čebulj Cesta maršala Tita 2a Jesenice 290

33. Daniel Stanić Cesta Toneta Tomšiča 4 Jesenice 290

34. Sabina Muminović Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice 280

35. Neven Selič Ulica bratov Rupar 5 Jesenice 280

36. Marjan Kosmač Ulica bratov Rupar 5 Jesenice 270

37. Srečko Rotar Cesta 1. maja 100 Jesenice 270

38. Elvisa Ikanović Cesta maršala Tita 22 Jesenice 270

39. Almir Vukalić Cesta Viktorja Svetina 14 Jesenice 270

40. Sadbin Osmićević Cesta revolucije 9 Jesenice 260

41. Peter Vovk Ulica bratov Rupar 5 Jesenice 220

42. Matevž Potočnik Muzga Cesta talcev 7a Jesenice 190

2 ČLANA

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Petra Grilc Cesta maršala Tita 63 Jesenice 520

2. Andreja Mrak Cesta maršala Tita 47 Jesenice 510

3. Danica Povirk Pod gozdom 8 Jesenice 500

4. Alma Krajnović Cesta maršala Tita 63 Jesenice 460

5. Marinka Marić Cesta maršala Tita 72 Jesenice 460

6. Nada Gagić Cesta maršala Tita 29 Jesenice 450

7. Patricia Muzga Potočnik Cesta Toneta Tomšiča 98a Jesenice 440

8. Petra Horvat Ulica Viktorja Kejžarja 36 Jesenice 410

9. Alma Sejdović Cesta maršala Tita 63 Jesenice 410

10. Damjan Alibašić Cesta Cirila Tavčarja 5 Jesenice 410

11. Hamdija Burnić Cesta revolucije 9 Jesenice 410

12. Armina Ljubijankić Delavska ulica 8 Jesenice 390

13. Nataša Zorko Cesta Toneta Tomšiča 70e Jesenice 390 

14. Fidančo Penev Murova 1 Jesenice 380

15. Andrej Branc Cesta revolucije 1b Jesenice 380

16. Peter ml. Jeklič Cesta Franceta Prešerna 5g Jesenice 370

17. Bejisa Šabanović Cesta Toneta Tomšiča 70c Jesenice 370

18. Boris Horn Cesta maršala Tita 94 Jesenice 350

19. Miladin Šakić Cesta Viktorja Svetina 3a Jesenice 330

20. Senad Kusur Cesta revolucije 5 Jesenice 320

21. Snežana Soboljev Cesta talcev 2 Jesenice 300

22. Tatjana Noč Cesta 1. maja 100 Jesenice 300

23. Milan Slivnik Hrušica 170 Hrušica 290

24. Amir Bulut Cesta revolucije 2a Jesenice 260

25. Mirnesa Kanurić Cesta talcev 7 Jesenice 250

26. Janez Miklavčič Cesta revolucije 5 Jesenice 240

27. Samira Bešić Cesta revolucije 2b Jesenice 190

3 ČLANI

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Dragana Simić Cesta Cirila Tavčarja 17 Jesenice 690

2. Merisa Vukalić Ulica Viktorja Kejžarja 6 Jesenice 670 

3. Matej Kuralt Ulica Staneta Bokala 19 Jesenice 650

4. Jasna Brdar Cesta Toneta Tomšiča 1 Jesenice 590

5. Dženita Hopovac Džamkić Ulica Viktorja Kejžarja 32b Jesenice 585

6. David Reihard Cesta revolucije 9 Jesenice 580

7. Sanela Šolak Cesta Ivana Cankarja 1a Jesenice 560

8. Alma Rekić Cesta Cirila Tavčarja 1b Jesenice 560

9. Amra Čaušević Cesta maršala Tita 45 Jesenice 550

10. Amer Skenderović Ulica heroja Verdnika 40 Jesenice 540

11. Milana Kutlača Ulica Staneta Bokala 15 Jesenice 510

12. Renata Skumavec Cesta maršala Tita 9 Jesenice 510

13. Sebastjan Horn Cesta revolucije 2b Jesenice 510

14. Goce Ivanov Cesta železarjev 13 Jesenice 505

15. Jasmina Barba Cesta bratov Stražišarjev 10 Jesenice 500

16. Emira Vilić Cesta maršala Tita 39 Jesenice 490

17. Marko Vučković Mladinska cesta 1 Jesenice 490

18. Amela Ekić Cesta maršala Tita 10 Jesenice 460

19. Štefan Horvat Cesta Toneta Tomšiča 1 Jesenice 460

20. Gašper Breznik Hrušica 70 Hrušica 450

21. Ivo Filipović Cesta železarjev 34 Jesenice 440

22. Suzana Brtan Cesta 1. maja 107 Jesenice 430

23. Lidija Klobučar Cesta maršala Tita 2 Jesenice 430

24. Simon Divjak Cesta Toneta Tomšiča 70d Jesenice 410

25. Elvisa Solce Hrušica 63 Hrušica 410

26. Mirsada Rekić Cesta železarjev 23 Jesenice 410

27. Liubov Vozniak Ulica heroja Verdnika 38 Jesenice 390

28. Alen Kočmar Cesta 1. maja 26a Jesenice 390

29. Hrusmina Begić Cesta maršala Tita 4 Jesenice 380

30. Anita Knific Ulica Srečka Kosovela 15 Jesenice 360

31. Fikret Alagić Delavska ulica 8 Jesenice 350

32. Melita Jevtić Cesta maršala Tita 45 Jesenice 350

33. Dijana Režek Cesta železarje 31 Jesenice 350

34. Hamo Felić Ulica heroja Verdnika 38 Jesenice 350

35. Nihad Pivalić Cesta železarjev 17 Jesenice 340

36. Vehid Mujić Cesta maršala Tita 10 Jesenice 330

37. Nina Ulčar Cesta talcev 2 Jesenice 280

39. Indira Burzić Ulica Franca Benedičiča 1 Jesenice 280

4 ČLANI

Z.ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Belma Dervić Cesta Franceta Prešerna 3b Jesenice 690

2. Adela Osmanović Blejska Dobrava 117 Bl. Dobrava 620

3. Dijana Džafić Cesta Viktorja Svetina 18 Jesenice 600

4. Amel Forčaković Blejska Dobrava 117 Bl. Dobrava 590

5. Sanela Šekerić Ulica heroja Verdnika 40 Jesenice 585

6. Elmedina Ademi Cesta maršala Tita 33 Jesenice 580

7. Snježana Ćosić Cesta v Rovte 7 Jesenice 560

8. Vesna Jakupović Ulica heroja Verdnika 38 Jesenice 550

9. Edisa Šahić Cesta maršala Tita 22 Jesenice 550

10. Darja Zver Hadžić Cesta Viktorja Svetina 8b Jesenice 540

11. Danijela Beronja Cesta Toneta Tomšiča 70 Jesenice 535

12. Alan Zukić Cesta revolucije 2a Jesenice 525

13. Hatidže Saljihi Cesta maršala Tita 33 Jesenice 520

14. Selma Duraković Cesta maršala Tita 38 Jesenice 515

15. Nina Petric Cesta talcev 7 Jesenice 500

16. Anela Mujić Mršić Savska cesta 23 Jesenice 490

17. Elmedin Suljkanović Ulica Staneta Bokala 15 Jesenice 480

18. Tanja Davidović Cesta revolucije 1a Jesenice 460

19. Elmerina Habibović Delavska ulica 3 Jesenice 450

20. Esad Kurbegović Cesta 1. maja 40 Jesenice 445

21. Aldijana Đokić Cesta železarjev 20 Jesenice 435

22. Tomaž Nadižar Cesta Toneta Tomšiča 11 Jesenice 410

23. Milka Zrnić Cesta revolucije 4 Jesenice 400

24. Ksenja Rajhart Cesta maršala Tita 62 Jesenice 370

25. Rešid Rekić Cesta maršala Tita 4a Jesenice 240



5 ČLANOV

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Dado Selimović Blejska Dobrava 80 Bl. Dobrava 680

2. Damir Sadiković Savska cesta 23 Jesenice 580

3. Brigita Strehar Ulica bratov Rupar 5 Jesenice 520

4. Emira Jukić Ulica Staneta Bokala 12 Jesenice 500

5. Suvad Huseinbašić Ulica Viktorja Kejžarja 1 Jesenice 490

6 ČLANOV

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Adam Fatkić Ulica Staneta Bokala 6 Jesenice 380

7 ČLANOV

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Monika Rožič Podkočna 5 Jesenice 750

PREDNOSTNO LISTO B PROSILCEV, 
KI SO ZAVEZANI ZA PLAČILO VARŠČINE

1 ČLAN

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Matej Moškon Cesta talcev 7 Jesenice 320

2. Bahrudin Vilić Cesta revolucije 2b Jesenice 260

2 ČLANA

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Radenko Matarugić Log Ivana Krivca 17 Jesenice 430

3 ČLANI

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Edo Osmič Savska cesta 22 Jesenice 510

4 ČLANI

Z. ŠT. IME PRIIMEK NASLOV POŠTA ŠT. TOČK

1. Denis Pivać Kosova ulica 13 Jesenice 590

2. Adnen Musić Cesta maršala Tita 29 Jesenice 450

3. Sejad Fatkić Ulica Franca Benedičiča 2b Jesenice 430

4. Darinka Vavtar Delavska ulica 7 Jesenice 320

 Tomaž Tom Mencinger
 ŽUPAN
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Andrej Babič,  
Občina Jesenice

Nenadni zastoj srca je eden 
od številnih vzrokov, ki lah-
ko privedejo do smrti, če ne 
ukrepamo pravočasno. Zato 
je pomembno zavedanje 
vsakega posameznika o 
pomembnosti in nujnosti 
takojšnje pomoči obolele-
mu. Le takojšnja pomoč 
pomaga preživeti, in to pra-
viloma celo brez hujših pos-
ledic. Takojšnjo pomoč pa 
lahko ponudi le posameznik 
ali skupina ljudi, ki se v 
danem trenutku prva znajde 
v neposredni bližini osebe, 
ki potrebuje pomoč. Ravno 
zato velja poudariti pomen 
razširjenosti in javne dosto-
pnosti defibrilatorjev ter 
množičnega poznavanja 
postopkov pri uporabi defib-
rilatorjev, za katere se upo-
rablja tudi kratica AED (avto-
matski eksterni defibrilator).
Za nas, laike, je pomem-
bno, da se v primeru, ko 
nekdo nujno potrebuje 
pomoč, ne ustrašimo in da 
znamo po svojih močeh kar 
najbolje pomagati. Mož-
nost, da se bomo ravno mi 
znašli v neposredni bližini 
obolelega s srčnim zasto-
jem ali motnjo srčnega rit-
ma in da bo hkrati v bližini 
dostopen AED, je sicer izre-
dno majhna, ni pa nezane-
marljiva. Redko se v tak-
šnih situacijah tudi znajde-
mo sami, zato veliko lahko 
pomagamo že s tem, da 
vsaj v lokalnem okolju poz-
namo lokacije, kje so te 
naprave nameščene. 
V občini Jesenice imajo 
AED-je ekipe Nujne medi-
cinske pomoči ter Gasilsko 
reševalna služba Jesenice in 
Gorska reševalna služba 
Jesenice, ki jih uporabljajo 
pri izvajanju svoje dejavno-
sti, nihče od teh AED-jev pa 
ni nameščen na javnem kra-
ju in dostopen za uporabo 
širši javnosti.
Edina javno dostopna 
AED-ja sta v občini Jesenice 
nameščena pri blagajnah v 
Mercator centru na Plavžu 
in na steni severne tribune 

ob ledeni ploskvi v Športni 
dvorani Podmežakla, a žal le 
v času obratovanja trgovske-
ga centra oz. v času priredi-
tev in športnih dogodkov v 
športni dvorani. Zavod za 
šport Jesenice ima na voljo 
še en mobilni AED, ki je 
poleti praviloma stacioniran 
na kopališču Ukova, po pot-
rebi pa ga uporabljajo tudi 
na prireditvah, ki jih organi-
zira zavod.

Označevalna nalepka  
za AED
Zaradi zavedanja pomena 
številčnosti in dostopnosti 
AED-jev, še posebej v krajih, 
ki so od strokovne medicin-
ske pomoči (zdravstveni 
domovi in bolnišnice) kraje-
vno in časovno nekoliko bolj 
oddaljeni in s ciljem boljše 
pokritosti občine Jesenice z 
AED-napravami, je Občin-
ski štab civilne zaščite Obči-
ne Jesenice v letu 2016 začel 
s projektom vzpostavitve 
mreže AED-naprav po celot-
ni občini, k sodelovanju pa 
so bila povabljena tudi pod-
jetja v občini Jesenice. 
Nakup prvih treh novih 
AED-naprav je v mesecu 
juniju financirala Občina 

Jesenice iz sredstev občin-
skega proračuna. Eno nap-
ravo imajo tako v službenem 
avtomobilu na razpolago za 
posredovanje v nujnih pri-
merih redarji Medobčinske-
ga inšpektorata in redarstva, 
ostali dve pa sta nameščeni 
v Krajevni skupnosti Plani-
na pod Golico (Gasilski 
dom) in v Javorniškem Rov-
tu (Dom Pristava). Nakup 
AED-naprav iz sredstev, ki 
so jih prispevala podjetja in 
posamezniki, pa bo predvi-
doma izveden v mesecu juli-
ju. Več o projektu, zbranih 
sredstvih, donatorjih ter sez-
namu in lokacijah vseh 
AED-naprav v jeseniški 
občini bomo v Jeseniških 
novicah ter na spletni in 
Facebookovi strani Občine 
Jesenice objavili takoj po 
zaključku projekta.
Na tem mestu se iskreno 
zahvaljujemo za posluh in 
donirana sredstva vsem, ki 
ste že, in tistim, ki še boste 
prispevali v ta namen. Še 
vedno je namreč mogoče 
donirati, sredstva pa lahko 
nakažete na račun Občine 
Jesenice, št. SI56 01241-
0100007593, sklic na št. SI 
18 75400-7300000.

Novi defibrilatorji  
v občini Jesenice 

Trenutne lokacije AED-naprav v občini Jesenice (vir podatkov: Zavod za šport Jesenice in spletna 
stran http://www.ihelp.si/podstran.php?kat=stran&stran=AED_defibrilator):

Zap. 
št. Imetnik Število 

AED Lokacija AED

1
 

Gasilsko reševalna služba  
Jesenice (GARS)
 

2
 

Mobilni – v reševalnem vozilu GARS
Mobilni – v gasilskem vozilu

2
 

Zavod za šport Jesenice
 

2
 

Ledarska ulica 4 (dvorana Podmežakla)
Mobilni – poleti na kopališču Ukova in  
na prireditvah

3 Društvo Gorska reševalna služba 
Jesenice (GRS)

1 Mobilni – v avtomobilu GRS

4 Harscho minerali d.o.o. 1 Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice

5 Mercator Hipermarket Jesenice 1 Sp. Plavž 5, Jesenice

6
 
 

Občina Jesenice
 
 

3
 
 

Mobilni – v avtomobilu MIR
Planina pod Golico 31 (KS/Gasilski dom)
Javorniški rovt 22 (Dom Pristava)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščano vas, da je bil dne 21. 3. 2016 na spletni strani www.jesenice.si objavljen Javni razpis 
o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2016, 
kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjet-
nike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Razpisana višina sredstev: 110.000,00 €.

Dodatne informacije: 

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

Rok za prijavo na javni razpis: torek, 26. 7. 2016

Obveščamo krajane Krajevne skupnosti Planina pod Golico o nadaljevanju del na cesti in na plazu 
v Planini pod Golico. Izvajalec InkaIng, d. o. o., Ljubljana, je dne 14. junija 2016 dostavil novo opre-
mo za vrtanje pilotov, dne 15. junija 2016 je začel z vrtanjem in že zabil prve pilote. Pešpot mimo 
gradbišča je že urejena. Usada na gozdni cesti preko Križevcev na območju sankaške proge (iztek) 
sta sanirana. Krajane bomo o napredku sanacije in delih na cesti in na plazu v Planini pod Golico 
sproti obveščali.

Občina Jesenice

Obvestilo o nadaljevanju del v Planini pod Golico
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine 
Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji 
Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20. 11. 2015, objavlja  

PONOVNO JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

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

II. PREDMET PRODAJE: 
– nepremičnina/stavbno zemljišče s parc. št. 429/31, v izmeri 11 
406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.
Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v 
območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce–Hrušica in 
Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda 
Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala 
Mežaklja – naselje Hrušica.
Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kate-
gorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za pri-
ključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo 
kupec poskrbel sam – na lastne stroške. 
V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nep-
remičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/
IG3-OPPN, osnovna namenska raba: območje proizvodnih deja-
vnosti, podrobna namenska raba: gospodarske cone (območje 
urejanja z OPPN). 

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 nepremičnino s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hru-
šica znaša 299.407,50 EUR (z besedo: dve sto devetindevetdeset 
tisoč štiri sto sedem EUR, 50/100). V izhodiščno ceno ni vključen 
22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnej-
šega dražitelja oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil 
na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupni-
ne v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogod-
be. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne 
kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo, 
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Šteje se da je 
kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 20. 07. 2016 ob 15. uri v mali 
sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno z 18. 07. 2016 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino s 
parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, v višini 29.940,75 EUR (devet-

indvajset tisoč devet sto štirideset EUR 75/100), ki predstavlja 
10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri 
Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-
2001004-47811016 s pripisom »varščina za javno dražbo – parc. 
št. 429/31 k.o. Hrušica«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. 

VIII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica se proda-
ja po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano  vrednost (22 % 
od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla 
(notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjiž-
ne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in 
vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača 
kupec. 
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodaja-
lec zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skla-
du s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastnin-
sko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo najpozneje do 18. 07. 2016 na naslov Občina 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v zapečateni ovojnici 
s pripisom ˝NE ODPIRAJ, JAVNA DRAŽBA˝ in s pripisom imena in 
priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije nas-
lednjih dokumentov in originale na vpogled ob izvedbi javne 
dražbe: 
  potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR 

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

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

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

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

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

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

  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred 
javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa 
(samo za pravne osebe in s.p.). Tuja pravna oseba ali s.p. 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za 

slovenske pravne osebe in s.p. . V kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zad-
njih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V kolikor ima 
dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah, mora pre-
dložiti potrdila vseh bank;

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

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

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

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz 
postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko vsak dražitelj 
poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, 
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelji na javni dražbi ne morejo 
sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetne nepremični-
ne, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo ter z njimi 
povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 
št. 34/2011 in spremembe)).  
5. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran 
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zak-
ljučku javne dražbe predloži osebno izkaznico ali potni list na 
vpogled ter podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV in 
telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če 
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina 
ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka 
nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če 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 pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 
št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS 
št. 34/2011 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepre-
mičnine lahko pokličete na tel. št. 04 5869 298, in sicer v času 
uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 18.07.2016. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so 
dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).  

Številka: 478-11/2015
Datum: 1. 7. 2016                       

  Tomaž Tom Mencinger
  ŽUPAN

OBVESTILO O IZVEDBI AKCIJE   
»IZBOR NAJLEPŠE CVETLIČNE ZASADITVE  

V OBČINI JESENICE« ZA LETO 2016

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izve-
dla akcijo »Izbor najlepše cvetlične zasaditve 
v občini Jesenice«.
 
Občani ste vabljeni, da se pridružite akciji, in 
sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone 
in vrtove. Strokovna komisija bo ocenila pris-
pele predloge krajevnih skupnosti in izbrala 
prve tri v naslednjih kategorijah: 

	najlepši hišni balkon, 
	najlepši balkon v večstanovanjski stavbi, 
	najlepši cvetlični vrt in
		najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt 

(terase gostinskih objektov, izložbe ipd.).

Krajevne skupnosti bodo vaše predloge zbira-
le do 5. 8. 2016. Predlogu priložite tudi foto-
grafijo vaše cvetlične zasaditve.

Člani občinske komisije si bomo vse predlaga-
ne cvetlične zasaditve ogledali v drugi polovi-
ci avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvir-
nost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, 
usklajenost z objektom ter celotni vtis.

Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kate-
goriji razglasila na zaključni prireditvi v mese-
cu oktobru 2016 in ob tem podarila praktične 
nagrade.

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

 Občina Jesenice, 
 Oddelek za gospodarstvo

OBČINA JESENICE
Krajevna skupnost Blejska Dobrava

Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava

Številka: 16/2016
Datum: 20. 6. 2016

Krajevna skupnost Blejska Dobrava na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupno-
sti Blejska Dobrava objavlja 

RAZPIS
za podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev priznanja v skladu z 12. členom Pravilni-
ka o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava posredujejo do 15. 7. 2016 na naslov Krajevna 
skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava preučila in Svetu 
Krajevne skupnosti Blejska Dobrava predlagala podelitev priznanj krajevne skupnosti.

 Anton Hribar, 
 predsednik Sveta KS Blejska Dobrava
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Urša Peternel

Po besedah ravnateljice Sre-
dnje šole Jesenice Andreje 
Vehar Jerman se je v pro-
gram strojni tehnik vpisalo 
32 dijakov (med njimi sta dve 
dekleti), sprejeli pa jih bodo 
lahko 28. Ministrstvo so sicer 
zaprosili za povečanje vpisa 
in odprtje še enega oddelka, 
a je to prošnjo zavrnilo. Po 
besedah Vehar Jermanove se 
je zanimanje za strojništvo 
znova začelo povečevati lani. 
Zadnja »močna« generacija 
je bila pred devetimi leti, za-
tem pa se je vpis slabšal in so 
vsako leto vpisali po manj kot 
dvajset dijakov. In čemu na 

šoli pripisujejo povečanje za-
nimanja? »Gospodarstvo če-
dalje bolj glasno in jasno 
pove, da potrebuje ta kader 
pa tudi štipendije so pravi ko-
rak v to smer,« je povedala 
ravnateljica.
Žal pa na Srednji šoli Jese-
nice že vrsto let ne izobražu-
jejo več metalurgov, in to 

kljub temu, da so v Acroniju 
nedavno napovedali, da jih 
bodo v prihodnjih letih po-
trebovali kar petdeset. Rav-
nateljico šole Andrejo Vehar 
Jerman smo zato vprašali, 
kakšne so možnosti, da bi 
na Jesenicah znova pridobili 
omenjeni program. »V šol-
skem letu 2016/2017 bodo v 

vsebinah prostega kurikula 
programa strojni tehnik na-
šla mesto tudi znanja s po-
dročja metalurgije. To je 
pravzaprav tudi najhitrejša 
možnost, da se v rednem iz-
obraževanju izobrazi ta ka-
der. Ob ustrezni spodbudi 
gospodarstva pa bomo lahko 
v šolskem letu 2017/2018 
razpisali tudi program me-
talurški tehnik,« je poveda-
la.
Ob tem pa je dodala, da so 
letos žal ukinili program ad-
ministrator in ekonomski 
tehnik PTI, zato Jesenice se-
daj ostajajo brez programa 
za dekleta, ki niso učno naj-
bolj uspešna.

Večje zanimanje  
za strojništvo
Na Srednji šoli Jesenice je po skoraj desetih letih znova tako veliko zanimanje za program strojni 
tehnik, da so vpis morali omejiti.

Na enoti za izobraževanje odraslih Srednje šole 
Jesenice bodo po osmih letih jeseni ponovno 
začeli izvajati program, ki ga v teh letih ni bilo v 
naboru izobraževalnih programov v Sloveniji, to 
je za poklic strojni mehanik. 

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela so s posebnim dogod-
kom obeležili 1. junij, sve-
tovni dan teka. Na pobudo 
učiteljev so tekli učenci, uči-
telji in ostali zaposleni na 
šoli, pridružili pa so se jim 
tudi otroci iz vrtca. Kako je 
vse skupaj potekalo, je opi-
sala devetošolka Liza Zida-
rević. 
"Skupaj smo pretekli 340 ki-
lometrov.  To je razdalja od 
Koroške Bele do Portoroža 
in nazaj, kar je dvakrat toli-
ko, kot smo sprva načrtovali. 
Skoraj vsak od udeležencev 
teka je pretekel več kot načr-
tovana dva kroga in tako 
smo dokazali, da imamo 
radi šport in smo veseli, če 
odmor lahko preživimo na 
šolskem igrišču. Želeli bi si 
še več takih aktivnosti, ki 

združujejo gibanje in zaba-
vo. Upamo pa, da smo doka-
zali, da teče lahko čisto vsak 

in da nista pomembna raz-
dalja in čas, ampak da je naj-
bolj pomembno zavedanje, 

da zmoremo. Naj živi zdrav 
duh v zdravem telesu …" je 
vtise strnila Liza.

Pretekli razdaljo do Portoroža

Skupaj so pretekli toliko kilometrov, kolikor znaša razdalja od Koroške Bele do Portoroža. 
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Dvanajstletni Rok Makuc s Koroške Bele je član Atletskega 
kluba Radovljica in nedavno je postal klubski državni prvak 
v mnogoboju in skoku v daljino v svoji kategoriji. V skoku v 
daljino je z zmago na šolskem državnem prvenstvu še dru-
gič izboljšal državni rekord. "S skokom 5,88 metra je posta-
vil mejnik, ki ga bo težko preseči. Talent, nepopustljivost in 
marljivost, ki sta mu ju privzgojila starša Klavdija in Robert, 
ter vadba pod strokovnim vodstvom trenerja Iztoka Omerze 
so pripomogli k tem izvrstnim rezultatom. Poleg uspehov 
na športnem področju pa je Rok tudi izvrsten učenec vzor-
nega vedenja, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč pri 
družbeno koristnem delu v šoli in doma pri domačih opra-
vilih," je povedal Rok Pekolj z Osnovne šole Koroška Bela.

Rok je dvakratni državni prvak

Rok Makuc je učenec 7. razreda OŠ Koroška Bela in 
uspešen atlet.

Pia Kokelj

Pred koncem šolskega leta 
so v Glasbeni šoli Jesenice 
potekali različni glasbeni 
nastopi, na katerih so učen-
ci pokazali svoje znanje. 
Eden takšnih je bil zaključ-
ni recital učenke viole Kri-
stine Klare Čušin. Mlada 
gimnazijka je v glasbeno 
šolo prišla pred sedmimi 
leti. Sprva se je učila violi-
no, nato pa se je odločila za 

violo, ki jo navdušuje še da-
nes. Prihaja iz glasbene 
družine, že njen oče je kot 
otrok namreč nastopal v 
družinskem ansamblu. Kri-
stina Klara je kot najstarejša 
v družini že kmalu začela 
stopati po glasbeni poti. 
Med drugim nastopa v due-
tu z violistko Klaro Jan, je 
članica godalnega orkestra 
Zveze slovenskih glasbenih 
šol, v kratkem bo nastopala 
na koncertu simfoničnega 

orkestra, prav tako pa so 
njeni uspehi vidni tudi na 
državnih tekmovanjih. Re-
cital je pripravila skupaj z 
mentoricami Urško Zupan, 
Urško Rihtaršič, Matejo 
Blaznik in Ireno Urbanc, ki 
jo je spremljala tudi na kla-

virju. Osem skladb je na re-
citalu odigrala skupaj z go-
sti oziroma svojimi prijate-
lji iz glasbene šole, zaključi-
la pa ga je s skladbo Liber-
tango v duetu z bratom 
harmonikarjem Matijem 
Joštom Čušinom. 

Violski recital
Violistka Kristina Klara Čušin je v dvorani Lorenz 
v prostorih Glasbene šole Jesenice pripravila 
zaključni recital z gosti.
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Pia Kokelj

V predprostoru Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice so 
odprli fotografsko razstavo 
avtorja Tomaža Laniška s 
simboilčnim naslovom 20 
let potem. Izkušeni fotograf, 
ki svoja dela razstavlja tako v 
tujini kot tudi pri nas, je 
pred natanko dvajsetimi leti 
namreč na Koroški Beli kot 
gimnazijec prvič dosegel na-
grado. Razstava mladih foto-
grafov Pokrajina 96' mu je 
odprla pot v fotografsko ži-
vljenje. Po tem letu se je ak-
tivneje začel ukvarjati s foto-
grafijo, pri tem pa zelo uživa 
še danes. »To je moja strast. 
Moj ventil, ko imam vsega 
preveč, ko mi pride služba 
čez glavo in potrebujem mir 
in sprostitev. Kamera me 
popelje v čisto drugačen 
svet,« je pojasnil Tomaž. Na 
skupnih razstavah je razsta-
vljal že v več kot štiridesetih 
državah, za svoje posnetke 
pa je prejel več kot 150 na-
grad in diplom. Najraje slika 
naravo in portrete, pravi 
mojster pa je tudi pri prika-
zovanju gibov človeškega 
telesa, saj kot dolgoletni ple-
salec pozna podrobnosti, ki 

jih le malokdo zazna. Tokra-
tna razstava je imela tri 
teme. Prvi sklop so bile foto-
grafije narave iz različnih 
delov sveta, drugi sklop so 
predstavljali portreti, tretji 
sklop pa plesne fotografije. 
Peter Pokorn je v uvodnem 
govoru zapisal, da Tomaž 
prekaša mnoge avtorje z 
medijskimi referencami in 
nudi več, kot smo vajeni na 
razstavah uglednih galerij. 
Lanišek je sicer član Foto 
kluba Anton Ažbe Škofja 
Loka, vendar se je z vese-
ljem odzval vabilu Fotograf-
skega društva Jesenice, da bi 
ob jubileju zopet razstavljal 
tam, kjer je sprva začel. »Na 
Jesenice me vežejo lepi spo-
mini. Tukaj sem začel in ve-
seli me, da se lahko po toli-
ko letih vrnem z lastno raz-
stavo.« Kot član žirije je so-
deloval tudi pri natečaju 
Človek in kovina, ki ga vsaki 
dve leti organizira Fotograf-
sko društvo Jesenice. Za 
glasbeno podlago sta s štiri-
ročnim igranjem na klavir 
poskrbela učenca Glasbene 
šole Jesenice Marko Ponja-
vić in Natalija Šmitran. Raz-
stava bo na ogled do 20. ju-
lija. 

Fotografija je  
moj ventil
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Urša Peternel

V jeseniškem Kolpernu je 
potekal dogodek Zaposlitve-
na priložnost za mlade, ki so 
ga pripravila dekleta iz 
Zaposlitvenega kluba Jese-
nice. Klub združuje sedem 
mladih, izobraženih, sposo-
bnih in zelo motiviranih 
deklet, iskalk zaposlitve, ki 
pripravljajo različne dejav-
nosti, s katerimi se želijo 
predstaviti tako delodajal-
cem kot širši javnosti, obe-
nem pa na ta način pridobi-
vajo nova znanja in izkuš-
nje. 
Namen dogodka Zaposlitve-
na priložnost za mlade je bil 
omogočiti neposreden stik 
iskalcev zaposlitve z gorenj-
skimi delodajalci. Odzvala 
so se štiri podjetja, in sicer 
Hidria, Sumida, Elan in Hit 
Alpinea, iskalci zaposlitve 
pa so dobili priložnost za 
"hitre zmenke" s kadroviki 
iz omenjenih podjetij. Kot 
je v imenu organizatork 
dejala Oldina Pehadžić, 
iskalci zaposlitve običajno 
napišejo na desetine pro-

šenj za delo, le redko pa 
dobijo možnost za osebni 
razgovor v podjetju. In kak-
šen kader iščejo gorenjska 
podjetja? Kot se je pokazalo, 
v večini iščejo delavce za 
delo v proizvodnem in teh-
ničnem kadru. Dogodka se 
je udeležil tudi Uroš Kopav-
nik, svetovalec z Zavoda RS 
za zaposlovanje, ki v zapos-

litvenem klubu pomaga kot 
mentor. Kot je dejal, so prav 
tovrstni dogodki eno učin-
kovitejših orodij pri iskanju 
zaposlitve, saj omogočijo 
osebni stik iskalcev zaposli-
tve z delodajalci. Na dogo-
dek so povabili tudi iskalce 
zaposlitve iz svojih evidenc, 
a je bil odziv dokaj slab. "Tu 
se predstavljajo dobri delo-

dajalci in velika škoda je, da 
iskalci zaposlitve niso bolje 
izkoristili te priložnosti. 
Prav nezainteresiranost in 
slaba motivacija sta namreč 
njihov pogost problem," je 
dejal. Na dogodku so sode-
lovali tudi zaposlitvena 
agencija Trenkwalder, Ljud-
ska univerza Jesenice, Kam-
ra in RAGOR.

Hitri zmenki z delodajalci
Iskalci zaposlitve so dobili priložnost za "hitre zmenke" s kadroviki štirih podjetij: Sumide, Hidrie, 
Elana in Hit Alpinee.

Mladi iskalci zaposlitve so imeli priložnost spoznavanja delodajalcev v obliki hitrih 
zmenkov.

Janko Rabič

Čas beži, leta si podajajo 
roke, spomini ostajajo, 
predvsem tisti najlepši. 
Veliko jih je zasidranih v 
srcih nekdanjih dijakinj 
razreda Srednje zdravstve-
ne šole Jesenice, ki so leta 
1962 sedle v šolske klopi v 
kleti Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje na Jesenicah in se kma-
lu zatem preselile v prosto-
re Splošne bolnišnice Jese-
nice. Leta 1966 jih je šest-
indvajset diplomiralo kot 
prva generacija srednjih 
medicinskih sester na Jese-
nicah. Bile so iz različnih 
krajev, z Jesenic, Rateč, 
Bohinja, Gorij, Bleda in od 
drugod. Čeprav jih je pokli-
cna pot kasneje vodila v raz-
lične zdravstvene ustanove 
po Sloveniji, ostajajo pove-
zane do današnjih dni. Na 

vsakih pet let se srečujejo. 
Letošnjemu sicer niso 
namenile večje pozornosti, 
vendar niso mogle mimo 
dejstva, da je od njihove 
mature minilo okroglih pet-
deset let. Spet je bila prilož-
nost za obujanje spominov 
skupaj z njihovo razredni-
čarko Miro Jazbinšek, čast-
no občanko občine Jeseni-
ce. Vedno rade poudarijo, 
da so si v šoli nabrale veliko 
znanja, velik poudarek je 
bil na praktičnem delu. To 
je bilo še kako pomembno 
pri kasnejšem opravljanju 
tega zahtevnega in pleme-
nitega poklica, ki so mu 
bile ves čas predane. Vse so 
takoj dobile zaposlitev v 
zdravstvenih ustanovah na 
Jesenicah in v drugih kra-
jih, že po mesecu dni so 
glede na veliko pridobljene-
ga znanja same začele 
samostojno opravljati delo.  

Medicinske sestre 
prve generacije

Urša Peternel

Trije vandali
Jeseniški policisti so izsledi-
li tri mlajše kršitelje, ki so 
na Slovenskem Javorniku z 
vandalizmom kršili javni 
red. Pred trgovino so prevr-
nili betonski smetnjak. Proti 
kršiteljem policisti vodijo 
prekrškovni postopek. 
Zagrožena globa je od 
208,65 do 417,29 evra.

Zloraba bankomata
Radovljiški kriminalisti so 
sredi februarja na banko-
matu v Lescah po prijavi 
delavca banke zavarovali in 
odstranili t. i. skimming 
napravo, ki je bila prikrito 
nameščena za branje zapisa 
bančnih kartic. V tej preis-
kavi so še eno tako napravo 
našli tudi na bankomatu na 
Slovenskem Javorniku. V 
dejanju takrat neznanih 
storilcev so kriminalisti zbi-
rali obvestila in ugotovili, 
da je podan utemeljen sum, 
da sta kaznivo dejanje izvr-
šila dva državljana Bolgari-

je. Enega – gre za 30-letne-
ga osumljenca – so v začet-
ku meseca na mejnem pre-
hodu Obrežje prijeli novo-
meški policisti, radovljiški 
policisti pa so ga po prijetju 
privedli k preiskovalni sod-
nici okrajnega sodišča, ki je 
zanj odredila pripor. Za 
kaznivo dejanje se storilec 
kaznuje z zaporom do petih 
let. "Uporabnikom banko-
matov svetujemo, naj bodo 
pri dvigovanju gotovine 
pozorni na delovanje ban-
komata in morebitne dodat-
ne elemente, ki so nanj 
nameščeni, prav tako pa naj 
pri vpisovanju PIN-številke 
vedno zakrijejo tipkovnico. 
Dodatni elementi so lahko 
miniaturne kamere, spre-
menjen je lahko videz reže, 
v katero se potiska bančna 
kartica, dodana plastika. 
Kakršno koli razliko ali 
sum nepravilnega delovan-
ja bankomata naj uporabni-
ki tudi čim prej prijavijo 
banki, avtorizacijskemu 
centru Bankarta in policiji 
na številko 113," svetuje 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj.

Iz policijskih 
beležk

Andraž Sodja

Po uspešnih akcijah v maju, 
tradicionalnem teku Jeseni-
ce tečejo in dobrodelni draž-
bi športnih artiklov Fikreta 
Avdiča, na katerih so zbrali 
več kot 10 tisoč evrov, se je 
uspešna dobrodelna akcija 
odvila še v Dvorani Podme-
žakla, kjer je Športna zveza 
Jesenice v sodelovanju z 
Zavodom za šport Jesenice, 
humanitarnim športnim 
društvom Olimpiki, Druš-
tvom za razvoj turizma Jese-
nice in številnimi drugimi 
pripravila dobrodelno nogo-
metno tekmo med velikani 
slovenskega športa v društvu 
Olimpiki in jeseniškimi 
športnimi legendami. Z 

dobrodelno tekmo, ki so se 
je na strani društva Olimpiki 
udeležili navijači Srečko 
Katanec, Dragan Bulič, Tone 
Fornezzi Tof, Nina Osenar 
in igralci Pero Lovšin, Dejan 
Kontrec, Sašo Udovič, Mla-
den Rudonja, Tomaž Kle-
menčič, Aleš Čeh in številni 
drugi, za zasedbo Jeseniških 
legend pa Sabina Felc, Alen-
ka Dovžan, Jure Košir, Miha 
Rebolj, Andrej Razingar, 
Alma Rekič, Maruša Škopac, 
Marjan Kozar, Robert Sabo-
lič, Denis Chorchyp, Ivo Jan, 
Blaž Jasnič, pater Bogdan 
Knavs in drugi. Tekme se je 
udeležilo okoli 500 obisko-
valcev, ki so se po zaključku 
pred dvorano še pozabavali s 
skupino Kdr Voč. 

Kot je povedal idejni vodja in 
glavni organizator Brane Jer-
šin, je pravi užitek narediti 
takšno prireditev s takšno 
dobro voljo: »Vesel sem šte-
vilne udeležbe naših športni-
kov in znanih osebnosti in pa 
seveda športnikov iz športne-
ga društva Olimpiki. Z vsemi 
tremi akcijami smo pokazali, 
da Jeseničanov, ko stopimo 
skupaj, nič ne ustavi in lahko 
pripravimo lepe dogodke in 
razveselimo številne otroke. 
Veseli smo, da nam je prire-
ditev tako uspela, k trem 
tisočakom pa so prispevali 
tudi pokrovitelji, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo.«
Kot je še dodal Miloš Jenkole, 
predsednik zveze društev pri-
jateljev mladine Jesenice, je 

zelo zadovoljen, da so Jeseni-
čani še enkrat stopili skupaj, 
in ocenjuje, da letos najver-
jetneje nihče od otrok, ki so 
jih predlagali socialni delavci, 
ne bo ostal doma: »Otroci 
bodo odšli na morje že z jese-
niškimi kolonijami, največja 
pa bo odšla na letovanje od 3. 
do 13. avgusta. Otroci so 
pomešani z ostalimi otroki, 
tako da jih ne izpostavljamo 
ali stigmatiziramo. Njihov 
nasmeh pa je najboljše plači-
lo za ves trud,« je še dodal 
Jenkole. Med premori nogo-
metne tekme so se predstavi-
li akrobati TVD Partizan, pro-
stovoljni gasilci s skupinskim 
tekom na smučeh in drugi, 
ki so poskrbeli za zabaven 
spremljevalni program.

Tekma legend
Z dobrodelno nogometno tekmo med športnim društvom Olimpiki in Jeseniškimi legendami so zbrali 
še dodatne tri tisočake za letovanje socialno ogroženih otrok, tako bo sredstev najverjetneje dovolj za 
vse otroke, ki sicer radosti počitnic na morju ne bi izkusili.

Udeleženci nogometne tekme med legendami športnega društva Olimpiki in Jeseniškimi legendami
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Janko Rabič

Občina Jesenice se zavze-
ma, da bi gospodarskim 
družbam in podjetnikom 
omogočila nastope in sode-
lovanje na trgih drugih dr-
žav. Po slabo obiskani prvi 
okrogli mizi je Oddelek za 
gospodarstvo Občine Jese-
nice skupaj z Veleposlani-

štvom Indije v Sloveniji v 
dvorani Lorenz Glasbene 
šole Jesenice  pripravil še 
drugo okroglo mizo o mo-
žnostih poslovanja s to, po 
prebivalstvu drugo največjo 
državo na svetu. Odziv 
predstavnikov gospodar-
skih družb, podjetnikov ter 
jeseniških srednjih šol je bil 
tokrat boljši. Poslovnež Da-

vorin Likovič in Mateja Ge-
der, direktorica razvoja in 
študija na daljavo na DOBA 
Fakulteti v Mariboru. sta 
predstavila številne možno-
sti za sodelovanje na gospo-
darskem in drugih podro-
čjih, ki jih ponuja Indija. 
Izzive in priložnosti sta po-
udarila tudi veleposlanik 
Indije v Sloveniji Shri Sar-

vajit Chakravarti in župan 
občine Jesenice Tomaž 
Tom Mencinger. Navzoči 
na okrogli mizi so v razpra-
vi postavili več vprašanj o 
administrativnih ovirah in 
okoljski zakonodaji v Indiji. 
Prvi koraki so narejeni, vsi 
navzoči so dobili napotke, 
kam se lahko obrnejo o mo-
žnostih sodelovanja. 

Izzivi poslovanja z Indijo

V soboto, 16. julija, bo v Ledeni dvorani na Bledu potekala 
dobrodelna poslovilna tekma hokejista Tomaža Razngarja z 
naslovom #9tomažrazingar. Ob 17. uri bo najprej na sporedu 
tekma novinarjev, ob 18. uri tekma Tomaževih prijateljev (med 
njimi bo tudi Anže Kopitar), ob 20. uri pa bo sledil še koncert, 
nastopili bodo Kdr voč, Lady's first in John F. Doe. Izkupiček 
prireditve bodo namenili Splošni bolnišnici Jesenice za dokon-
čanje prenove ginekološko-porodniškega oddelka.

Dobrodelna poslovilna tekma Tomaža Razingarja

OKNO V SVET

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

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

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

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

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

          

Dne 15. junija 2016 je preminul naš prijatelj Siniša 
Petković, upokojeni vzgojitelj in predstojnik Doma 
učencev Železarskega izobraževalnega centra na Jese-
nicah. V Slovenijo je prišel v šestdesetih letih z name-
nom študija kemije v Ljubljani. Ker ni dobil štipendije, 
je moral delati, in sicer kot vzgojitelj v vzgojnem zavo-
du Logatec.
Na Jesenice je prišel 1965. leta in začel delati kot vzgo-
jitelj. Kot vzgojitelj in pozneje predstojnik je bil zelo 
vesten, razmeroma strog in pravičen. Vsem učencem, 
ki so imeli težave pri učenju, je nesebično pomagal, 
tudi izven delovnega časa, zato je bil zelo priljubljen 
in so mnogi njegovi učenci vzdrževali z njim prijatelj-
ske stike tudi po končanem šolanju. Siniša se je ukvar-
jal tudi s prevajanjem; prevajal je slovenske pesnike v 
srbski jezik pa tudi iz nemščine v slovenščino in srbšči-
no.  Med drugim je prevajal tudi strokovna dela iz 
matematike znanega slovenskega matematika Franca 
pl. Močnika (1814–1892), kot so učbeniki iz aritmeti-
ke, algebre in geometrije za študente in učitelje. Sam 
je pisal tudi kratke novele – za eno je celo dobil nagra-
do časopisne hiše Politika iz Beograda.
Na Jesenicah je imel veliko prijateljev, ki so ga z vese-
ljem sprejemali, bil je priljubljen sogovornik in prija-
telj – tako v intelektualnih krogih kot tudi med vsemi 
drugimi, ki so ga imeli priložnost srečati in se družiti 
z njim.
Vedno je bil pripravljen poslušati sogovornike in po-
magati vsakomur, ki je rabil pomoč.

Radi se ga spominjamo vsi njegovi prijatelji na Jesenicah

In memoriam

Siniša  
Petković
(1937–2016)

V Vrtcu Jesenice so v sodelovanju z Zavodom za šport Jese-
nice tudi letos pripravili družinske športne igre Iz majhnega 
raste veliko, ki so se odvijale na pomožnem nogometnem 
igrišču v športnem parku Podmežakla. Pripravili so sedem 
zabavnih športnih preizkušenj, ki so bile namenjene pred-
vsem sodelovanju med otroki in starši, nasmejani obrazi 
otrok ob zaključenih nalogah pa so bili po mnenju staršev 
vredni vsega truda, najmlajši pa so se še v naslednjih dneh 
radi pohvalili s simboličnimi medaljami, ki so jih prejeli.

Družinske športne igre v vrtcu

Na Osnovni šoli Koroška Bela so tudi v sodelovanju s Foto-
grafskim društvom Jesenice pripravili razstavo fotografij Po-
krajina 2016. Prispelo je 114 fotografij 38 avtorjev. Prvo na-
grado za najboljšo fotografijo sta prejela Luka Kotnik iz fo-
tokrožka Gimnazije Ravne na Koroškem za fotografijo Koro-
ška Peč (v starostni kategoriji od 16 do 19 let) in Lia Valjavec 
z Osnovne šole Koroška Bela za fotografijo Cvetje v snegu 
(v starostni kategoriji do 16 let). Vse fotografije natečaja so 
razstavili v prostorih šole na Koroški Beli.

Pokrajina za mlade fotografe
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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, 11. julija 2016, na Go renj ski glas,  
Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je GOSTILNICA PASTEL ZOPET Z VAMI. 
Sponzor križanke je Gostilnica in pizzerija Pastel, Trg Tone-
ta Čufarja 3, Jesenice, telefon 070 194 300. Odlična postre-
žba in pestra ponudba testenin, pic, jedi z žara in iz krušne 
peči. Za reševalce so namenili tri enakovredne nagrade, 
3-krat zapitek v višini 20 evrov, postreženo v prostorih Gos-
tilnice in pizzerije Pastel. Nagrajenci so: Marjeta Žerjav, 
Jesenice, Igor Dežman, Zgoša in Boža Torkar, Bohinjska 
Bela. Za nagrade se oglasite s Gostilnici in pizzeriji Pastel.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Pečena prosena kaša z 
višnjevim prelivom
Za proseno kašo potrebuje-
mo: 3 dl prosene kaše, približ-
no 1 liter mleka, ščep soli, žlico 
sladkorja, za oreh masla in 
maslo za pekač.
Priprava: Oprano kašo na 
pol skuhamo v osoljenem 
mleku, kar traja približno 20 
minut. Nato dodamo slad-
kor in maslo. Zmes damo na 
pekač, ki ga prej namastimo 
z maslom. Kašo pečemo pri 
srednji temperaturi toliko 
časa, da zgoraj porumeni.
Višnjev preliv: 40 dag opra-
nih višenj razkoščičimo, jim 
dodamo žlico ali dve slad-
korja in jih skuhamo v last-
nem soku. Na koncu kuhe 
dodamo še 5 dag bele čokola-
de in malo mletega cimeta. 
Preliv ohladimo. Jed ponudi-
mo. Najboljša je malo mlač-
na pečena kaša in hladen 
preliv. Preliv lahko uporabi-
mo tudi za narastke, pudin-
ge, carski praženec itd.  

Višnjevi kolački
Potrebujemo: 20 dag višenj, 5 
dag bele čokolade, 20 dag bele 
ali pirine moke, 5 dag seseklja-
nih orehov ali mandljev, 3 žli-
čke pecilnega praška, 10 dag 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 2 
jajci, 1–2 dl kisle smetane ali 
jogurta, pol dl olja in skodelice 
za kolačke.

Skodelice so lahko silikon-
ske, kovinske ali papirnate. 
Silikonske skodelice zahte-
vajo manj maščobe, kolačke 

zlahka zvrnemo iz njih, so 
trajno uporabne in veliko jih 
lahko namestimo na pekač.  
Priprava: Skodelice namas-
timo. Višnje operemo, raz-
koščičimo, nekaj pustimo 
celih za okras. Belo čokola-
do naribamo. V skledi zme-
šamo suhe sestavine: moko, 
pecilni prašek in orehe ali 
mandlje. V drugi skladi 
penasto zmešamo najprej 
jajci in sladkor, nato doda-
mo smetano ali jogurt in 
olje. Suhe in mokre sestavi-
ne s kuhalnico zmešamo, 

nato dodamo še višnje in 
čokolado. Z maso napolni-
mo skodelice do malo pod 
vrhom in jih postavimo na 
pekač. Pečico prej ogreje-
mo. Kolačke pečemo približ-
no 30 minut pri 175 stopnjah 
C. Pečene kolačke pustimo 5 
minut v skodelicah, če so te 
silikonske, ali pa kar pusti-
mo v papirnatih skodelicah. 
Okrasimo jih s celimi viš-
njami.

Zamrznjene višnje  
(čas obstojnosti je do 
devet mesecev)
Zamrzujemo jih tako, da jih 
razkoščičimo ali pa še bolje 
– pustimo s koščicami, ker 
so okusnejše. Malo jih posu-
jemo s sladkorjem, da se 
ohrani aroma. Porabimo jih 
za odlične kompote in druge 
pripravke, npr. ponudimo s 
smetanovim jogurtom in 
vaniljevim sladkorjem. Sla-
doled naredimo tako, da viš-
nje brez koščic zmešamo v 
mešalniku skupaj z zamrz-
njenimi in na koščke nare-
zanimi bananami.

Višnje, kaša, kolački
Višnje se nekaterim zdijo zelo kisle, a prekašajo češnje tako glede arome kot okusa. Vsebujejo veliko 
vitamina C, folne kisline, veliko kalcija, železa in kalija.
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VRV,
KONOP

ZAJČJA 
SAMICA

GENETSKO 
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POTOMSTVO

SLOVARČEK: ITEA: grško pristanišče,  VELEUM: genij,     OZEJ: biblijski prerok,     CANARIS: nemški admiral, zarotnik proti Hitlerju, ESTERA: perzijska kraljica
ŠTOK: koruzni storž,     MAVRAH: vrsta gobe,     IONA: otok v Hebridih,     LEJLA: muslimansko žensko ime        HOT: ena od zvrsti jazza

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=T, 2=E, 3=K 4=V, 5=A, 6=O 7=R, 8=S, 9=I), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto 
v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je KRUŠNA PEČ.

Sponzor križanke je Picerija Domino Jesenice, Cesta maršala Tita 7. Nudijo pestro ponudbo pic, sendvičev in hrenovk v 
testu iz krušne peči ter veliko izbiro burgerjev in ocvrtih jedi. Hrano lahko naročite na tel. 04 583 13 66 in jo dostavimo na 
dom. Za reševalce so pripravili tri enakovredne nagrade, 3-krat zapitek v vrednosti 20 evrov, postreženo v Piceriji Domino.
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Petek, 1. julija
SPOMINSKI PARK NA PLAVŽU, ob 18. uri

Praznovanje krajevnega praznika KS Plavž

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
POTOPISNO PREDAVANJE INDONEZIJA z Emo Zupan in Žigom 
Koseljem

Nedelja, 3. julija
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

DELAVNICA AKROJOGA JAM

Torek, 5. julija
KNJIŽNICA HRUŠICA, poletne počitniške delavnice,  
od 16. do 18. ure 

Izdelajmo dekorativne predmete za dom

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Torkova kinoteka: ŽENSKA – dokumentarni film o bojih slovenskih 
žensk za pravice

Sreda, 6. julija
MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 
41, ob 16. uri 

ŠPORTNO POPOLDNE ZA OTROKE IN STARŠE: plezalna stena, tek-
movanje v strelih na gol, tekmovanje v metu na koš …  

Četrtek, 7. julija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. do 12. ure

Turnir v nogometu za mlade

KNJIŽNICA HRUŠICA, poletne počitniške delavnice,  
od 16. do 18. ure

Izdelajmo dekorativne predmete za dom

Petek, 8. julija
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 9. uri

ANIMATOR OD A DO Ž, dvodnevno usposabljanje za mlade nad 15 
let (8. in 9. julija 2016)

 
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 16. uri

FOTOGRAFSKA DELAVNICA z Nikom Bertoncljem (F3 FZS) 

Nedelja, 10. julija
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

POLETNI JOGA FLOW

Torek, 12. julija
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri

Torkova kinoteka: SURFAŽETKE, biografska zgodovinska drama

Sreda, 13. julija
LJUDSKA UNIVERZA, ob 10. uri

Zabavno o glasbi na LU Jesenice: 1. srečanje: Govorica glasbenih in-
štrumentov

Četrtek, 14. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 17.30 do 20. ure

Košarkarski turnir trojk 3 x 3 na kopališču

Petek, 15. Julij
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Odprtje razstave članov Foto kluba Jesenice

Ponedeljek, 18. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure

Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodo

Torek, 19. julija
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri

Torkova kinoteka: ČAROVNIJA V MESEČINI, romantična komedija

Sreda, 20. julija
FOTOGALERIJA V AVLI GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA, 
ob 18. uri

Odprtje fotografske razstave Matjaža Vidmarja

 

Ponedeljek, 25. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure 

Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodo

Torek, 26. julija
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri

Torkova kinoteka: OTOŽNA JASMINE, drama

Julijske in avgustovske prireditve
Sreda, 27. julija
LJUDSKA UNIVERZA, ob 10. uri

Zabavno o glasbi na LU Jesenice: 2. srečanje: Poskočna harmonija

Četrtek, 28. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. ure dalje

Tekmovanje v plavanju – najhitrejši plavalec na 21 in 42 metrov

Sobota, 30. julija
KOPALIŠČE UKOVA, od 15. ure dalje

Tekmovanje v skokih v vodo, 22. jeseniški akvatlon

KOPALIŠČE UKOVA, od 20. do 8. ure
Spominski dan Občine Jesenice – 12-urni plavalni maraton, tekmova-
nje v prstometu, delavnice MCJ

BALINIŠČE BAZA JESENICE (ura bo objavljena naknadno na 
spletni strani Zavoda za šport Jesenice)

Turnir v balinanju za pokal mesta Jesenice

Ponedeljek, 1. avgusta
KOPALIŠČE UKOVA, od 9.30 dalje 

Začetek plavalnega tečaja za začetnike 

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

Torek, 2. avgusta
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri

Torkova kinoteka: RIMU Z LJUBEZNIJO, komedija

Sobota, 6. avgusta
MODULNA MAKETA JESENICE, Prostori CP, Kurilniška 10a, 
od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat za ogled makete in voženj vlakcev

Ponedeljek, 8. avgusta 
KOPALIŠČE UKOVA, od 14. do 15. ure 

Ponedeljkovo športno popoldne, skoki v vodo

Torek, 9. avgusta 
KNJIŽNICA HRUŠICA, poletne počitniške delavnice,  
od 16. do 18. ure

Papirno kiparstvo

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Torkova kinoteka: PRISELJENKA, misteriozna romantična drama

Sreda, 10. avgusta 
LJUDSKA UNIVERZA, ob 10. uri 

Zabavno o glasbi na LU Jesenice: 3. srečanje: Veseli klarinet

ZAVOD ZA ŠPORT, KAMNOLOM JESENICE,  
od 16. ure dalje 

Turnir v odbojki na mivki

Četrtek, 11. avgusta 
KOPALIŠČE UKOVA, od 16. ure dalje 

Tekmovanje v šahu

KNJIŽNICA HRUŠICA, poletne počitniške delavnice  
od 16. do 18. ure

Papirno kiparstvo

Zavod za šport

28. 7.–2. 8. 2016, ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 9. ure 
dalje, hokejski kamp vratarjev

29. 7.–31. 7. 2016, ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 15. ure 
dalje, HTA hokejski kamp igralcev

2. 8.–7. 8. 2016, ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, mednarodni 
hokejski turnir Bauer 

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

Vsak torek, KOPALIŠČE UKOVA, od 18. do 19. ure, Rekreativno igra-
nje vaterpola, 1 evro/obisk

 

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
 

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

7. in 14. julija 2016 od 10. do 14. ure: DNEVNI KLUB MCJ, brezplačno 
igranje namiznih športnih in družabnih iger

 

KOPALIŠČLE UKOVA, 04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si

5. in 12. julija 2016 od 16. do 18. ure: MCJ RAZVEDRILNI KOTIČEK – 
INFORMIRANJE – KITARSKA POPESTRITEV: možnost izposoje dru-
žabnih iger in 3D-zavozlank, informacije o poletnih taborih za mlade, 
možnost pobud za jesenska mladinska dogajanja 

19. in 26. julija ter 2. in 9. avgusta 2016 od 16. do 18. ure: MCJ RAZVEDRIL-
NI KOTIČEK – GLASBA SKOZI ČAS – USTVARJALNE DELAVNICE 

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

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

ZAVOD ZA ŠPORT

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, 7. 7. in 21. 7, od 10. do 12. ure, turnir 
v nogometu za mlade

Vsako sredo, ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10.00 do 11.30, igra-
nje nogometa za mlade na igrišču z umetno travo Podmežakla

  

Prireditve za osnovnošolce in mlade  
do 15. leta

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

med 1. in 13. julijem 2016, ob ponedeljkih, torkih in sredah od 10. do 
12. ure: FLETNO POLETNO, vodene počitniške dejavnosti za osnov-
nošolce nad 8 let starosti

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

5. julija 2016 ob 10. uri: PLESNO GIBALNA DELAVNICA – RAZISKUJ-
MO GIBANJE (za otroke od 10. do 15. leta, brez prijav, trajanje do 11.30)

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

7. in 14. julija 2016 od 10. do 14. ure: DNEVNI KLUB MCJ 12–15 LET, 
brezplačno igranje namiznih športnih in družabnih iger

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

Poletne počitniške delavnice, v igralnici knjižnice, od ponedeljka do 
petka od 10. do 12. ure, za otroke od 6. leta dalje. Obvezne prijave!

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

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

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

Od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016 ob 10. uri: Angleščina za učence prve triade

Od 18. 7. 2016 do 22. 7. 2016 ob 10. uri: Angleščina za učence druge 
triade

Od 25. 7. 2016 do 29. 7. 2016 ob 10. uri: Prvi koraki v nemščini za 
učence druge triade

Od 22. 8. 2016 do 26. 8. 2016 ob 10. uri: »Ta huda« angleščina za 
učence tretje triade

 

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO

Vsak petek ob 18. uri – delavnice peke domačega kruha

Razstave

KOSOVA GRAŠČINA

Ivko Dolenc, fotografska razstava bo na ogled do 31. 7. 2016 

    

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI 
JESENICE

Muzejska razstava Rokodelci in domača obrt v Dolini

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, AVLA

Fotografsko društvo Jesenice, razstava Tomaža Laniška, do 18. 7. 2016 

Fotografsko društvo Jesenice, razstava Matjaža Vidmarja, do 16. 8. 2016

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI

Delavke železarne, muzejska razstava 

Pranje in perilo skozi čas, etnološka razstava 

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

"Še najtežji se mi je zdel 
osmi razred, sicer pa ni bilo 
tako težko. Vpisala sem se 
na Gimnazijo Jesenice, saj 
še nisem odločena, kaj 
želim postati po poklicu. 
Med počitnicami bom šla 
na morje, predvsem pa se 
bom družila s prijatelji," je 
povedala Aleks Novković, 
ena od 47 učencev oziroma 
dijakov, ki jih je tik pred 

koncem šole na tradicional-
ni sprejem v banketno dvo-
rano Kolperna povabil jese-
niški župan Tomaž Tom 
Mencinger. Gre za tiste 
učence oziroma dijake, ki 
letos zaključujejo osnovno 
oziroma srednjo šolo, vsa 
leta šolanja pa so se izkazali 
z odličnim uspehom. Na 
jeseniških osnovnih šolah 
je takšnih trideset, na sred-
nji šoli in gimnaziji pa 
sedemnajst.

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela imajo letos enajst učen-
cev, ki so vseh devet let šola-
nja dosegli povprečno oceno 
več kot 4,50. To so: Manca 
Bertoncelj, Lana Grbić, Hana 
Klincov, Dejan Kovač, Teja 
Car Šapek, Liza Zidarević, 
Luka Grčar, Laura Koželj, 
Maja Mušič, Lara Stare Kni-
fic in Martina Velkova. 
Na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja so to: Nejc Žagar, 
Anastasija Jocić, Iris Hatić, 

Stefan Mitrić, Doris Mitrić, 
Mark Klinar, Maja Bertala-
nić, Kaja Gril, Aleks Novko-
vić, Lea Žemlja, Benjamin 
Talić, Eldar Talić in Tim 
Mali. 
Na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca pa so odličnjaki: 
Luka Panič, Damjan Jovano-
vić, Žiga Samar, Denis Boš-
njaković, Petja Murnik in 
Kaja Prezelj. 
Na Gimnaziji Jesenice so 
bili vsa štiri leta šolanja odli-

čni: Alma Skenderović, Tina 
Gabrovec, Ema Češek, Jan 
Bertoncelj, Nika Svetina, 
Peter Ogrin, Tjaša Legat, 
Špela Medja, Miha Ličef, 
Zala Kobentar in Domen 
Ravnik.
Na Srednji šoli Jesenice pa 
imajo šest dijakinj, ki so bile 
vsa leta odlične. To so: Ines 
Jelenc, Maša Kocjančič, Ana 
Marija Krč (vse iz programa 
predšolska vzgoja) ter Lucija 
Kozjek Mencinger, Nina 
Tavčar in Leja Gabor (iz pro-
grama zdravstvena nega). 
Na sprejemu v Kolpernu 
jim je župan podelil knjiž-
ne nagrade in jih pohvalil 
za doseženi uspeh ter jim 
zaželel vse dobro na nadalj-
nji poti. Izrazil pa je priča-
kovanje, da bodo po zaklju-

čku šolanja ostali oziroma 
se vrnili na Jesenice. V 
imenu ravnateljev je učen-
ce in dijake pozdravila rav-
nateljica Gimnazije Jeseni-
ce Lidija Dornig, ki jim je 
dejala, naj bodo ponosni na 
svoj uspeh, hkrati pa hva-
ležni vsem, ki so jim na tej 
poti pomagali, to je star-
šem, učiteljem ... "Postavi-
te si visoke cilje in ne zado-
voljite se s povprečjem!" 
jim je položila na srce ter 
poudarila, da jim znanja ne 
more vzeti nihče. "Ostanite 
optimistični in dobri ljud-
je!" jim je še zaželela. Za 
kulturni program sta pos-
krbela (prav tako odlična) 
učenca Glasbene šole Jese-
nice Zala Zarja Mesec in 
Timotej Willewaldt.

Najboljši pri županu
V Kolpernu je potekal županov sprejem za najboljše učence in dijake jeseniških šol.

Najboljši učenci in dijaki z ravnatelji, županom in podžupanoma

Urša Peternel

Jeseniško kopališče Ukova 
so odprli 23. junija, prvi 
gostje so bili učenci petih in 
šestih razredov jeseniških 
osnovnih šol, ki so šolsko 
leto zaključili z vodnimi 
aktivnostmi. Sicer pa se v 
počitniških dneh na bazenu 
veliko dogaja, poleg kopan-
ja, tečajev plavanja, jutran-
jega in večernega rekreacij-
skega plavanja, igranja 
vaterpola, skokov v vodo in 
potapljanja v Zavodu za 
šport Jesenice in Mladin-
skem centru Jesenice prip-
ravljajo več zanimivih spre-
mljevalnih aktivnosti, zlasti 

za mladino. Cena celodnev-
ne vstopnice je za odrasle 
štiri evre, za otroke 2,50 
evra, poldnevne vstopnice 
pa stanejo tri evre za odras-
le in dva evra za otroke. 
Vstopnina za rekreativno 
plavanje znaša en evro. Kot 
je povedal Zoran Kramar, 
direktor Zavoda za Šport 
Jesenice, ki upravlja bazen, 
so pred letošnjo sezono 
opravili nekaj vzdrževalnih 
del na kopališču, med dru-
gim so prepleskali veliki in 
mali bazen, uredili plažo, 
prenovili kopalnico za obis-
kovalce kopališča in kupili 
trideset ležalnikov za obis-
kovalce.

Poletno veselje  
na bazenu
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Matjaž Klemenc

Po skokih v vodo je Zavod za 
šport Jesenice spravil pod 
streho še drugo prireditev – 
že 21. Akvatlon. Kot na preo-
stalih dvajsetih akvatlonih so 
člani preplavali 1000 m in 
pretekli 3400 m, s kar nekaj 
višinske razlike. S kombina-
cijo je najbolje opravil Nejc 
Pogačar, ki je za vse skupaj 
porabil 31 minut in 5 sekund. 
Svojega rekorda iz leta 2009 
(29:42) ni ogrozil, a ostaja 
prvi na večni lestvici rezulta-
tov vseh jeseniških akvatlo-

nov. Na stopničke sta stopila 
še Emil Jakupovič (32:50) in 
Klemen Žbontar (33:43). 
Emil Jakupovič je bil najhit-
rejši v plavanju (12:40), Kle-
men Žbontar pa v teku 
(16:39). Skupno je nastopilo 
osem tekmovalcev. Pri žen-
skah je slavila Tjaša Žnidar 
(39:28) pred Gajo Poschl 
(50:06). V otroškem akvatlo-
nu je nastopilo šest tekmo-
valcev. 50 m plavanja in tek, 
dvakrat okrog bazena, je naj-
hitreje opravil Jernej Lavtar. 
Drugi je bil Arnes Kerič, tre-
tji pa Dino Kerič.

Rekord akvatlona 
ni padel

Udeleženci akvatlona

Urša Peternel

Teater bar so 9. junija zase-
dli ljubitelji smeha in slo-
venske literature, saj je druš-
tvo za razvoj turizma Jeseni-
ce v sodelovanju s Teater 
barom pripravilo pogovorni 
večer s komikom, pisateljem 
in prevajalcem Boštjanom 
Gorencem Pižamo. V pogo-
voru, ki ga je povezoval filo-
zof Simon Habjan, je Piža-
ma predstavil knjigo Slol-

venski klasiki 1, kjer na nje-
mu lasten humoren način 
slovenske literarne klasike 
presaja v sodobno komuni-
kacijo Twitterja, Facebooka 
in ostalih spletnih medijev. 
Govorila sta tudi o prevajal-
stvu, komediji in komikih, 
pogovor pa se je zaključil s 
prevajalsko vlogo Boštjana 
Gorenca Pižame pri prevaja-
nju kultne literarne in že 
ekranizirane serije Georgea 
R. R. Martina Igra prestolov.

Pogovorni večer  
s Pižamo
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