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OBČINSKE NOVICE

Predlog proračuna
Zaradi lokalnih volitev so je-
seniški občinski svetniki že 
na junijski seji na mize dobi-
li predlog proračuna za leto 
2019.
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Triinštirideset otrok 
»na čakanju«
V začetku marca je potekal 
redni vpis v Vrtec Jesenice. 
Vpisanih je bilo 256 otrok, 
kar je več od prostorskih 
zmožnosti.
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S prostovoljstvom 
bogati tudi sebe
Hasnija Dugonjić z Jesenic 
je dobila naziv naj prosto-
voljka. Prostovoljstvu name-
nja večino prostega časa.
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ZANIMIVOSTI

Sprejem za najboljše
Župan Tomaž Tom Mencin-
ger je v Kolpernu priredil tra-
dicionalni sprejem za naj-
boljše učence osnovnih šol 
in za dijake srednjih šol, ki 
so bili odlični vse letnike sre-
dnje šole.
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Predsednik je 
podaril uro 
svojega časa
Predsednik republike Borut Pahor 
je na Jesenicah kot prostovoljec 
uro svojega časa namenil otrokom 
s posebnimi potrebami in se z 
njimi pogovarjal o Evropski uniji.
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Oživili del 
železarske 
dediščine
Zanesenjaki iz podjetja SIJ 
Acroni so obnovili malo 
Peltonovo kolo, ki je bilo 
desetletja nepogrešljiv del 
valjarne na Javorniku. 
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Urša Peternel

Uprava Skupine SIJ je 15. 
junija na mesto glavnega di-
rektorja družbe SIJ Acroni 
imenovala Branka Žerdo-
nerja. Kot so sporočili, gre 
za menedžerja z več kot 
35-letnimi izkušnjami z vo-
denjem velikih podjetij. Bil 
je dolgoletni predsednik 
uprave Mariborske livarne 
Maribor, bil je tudi član 
uprave Železarne Ravne in 
koncerna Slovenske železar-
ne ter direktor družbe Metal 
Ravne (zdaj SIJ Metal Rav-
ne). Dosedanji glavni direk-

tor Branko Polanc bo pre-
vzel mesto direktorja proi-
zvodnih operacij.

Glavni direktor družbe SIJ 
Acroni je Branko Žerdoner

Branko Žerdoner 
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Andraž Sodja

V sredo, 6. junija, sta Občina 
Jesenice in Krajevna sku-
pnost Plavž uradno odprli 
otroško igrišče Pika na 
Plavžu. Igrišče je med večsta-
novanjskimi objekti med Vrt-
cem Jesenice, Enoto Angelce 
Ocepek in spominskim par-
kom in je prvo izmed štirih 
igrišč, ki jih bo Občina Jeseni-
ce uredila na območju krajev-
ne skupnosti Plavž v nasle-
dnjih letih. Občina je za igri-
šče namenila nekaj več kot 
sedemdeset tisoč evrov, na-

menu pa sta ga uradno preda-
la jeseniški župan Tomaž 
Tom Mencinger in predse-
dnica Krajevne skupnosti 
Plavž Ivanka Zupančič.
Župan Mencinger je ob tem 
poudaril, da Občina Jeseni-
ce z igriščem Pika sledi pred 
leti sprejeti strategiji, da vsa-
ko leto obnovi ali zgradi vsaj 
eno otroško igrišče: »Ker je 
Plavž največja krajevna sku-
pnost v občini in ima s tem 
tudi veliko število otrok, je 
odločitev za igrišče Pika po-
polnoma smotrna.« 

Odprli igrišče Pika
Otroško igrišče Pika na Plavžu je prvo  
v seriji štirih načrtovanih igrišč v krajevni 
skupnosti Plavž.

Urša Peternel

Nov hibridni mestni avto-
bus, ki ga je v svoj vozni 
park vključil koncesionar 
podjetje Arriva Slovenija, je 
okolju prijazen, saj porabi 
do trideset odstotkov manj 
goriva, bistveno manjši so 

tudi izpusti ogljikovega dio-
ksida. Avtobus na postajali-
šču stoji brez oddajanja iz-
pušnih plinov in lahko spe-
lje z elektriko skoraj brez 
hrupa.
Kot je dejal direktor in pred-
sednik uprave skupine Arri-
va Slovenija Bo Karlsson, je 

novo vozilo moderno, upo-
rabnikom prijazno in ekolo-
ško. »Tako našim potnikom 
zagotavljamo še bolj trajno-
sten, čist in energijsko učin-
kovit potniški promet na Je-
senicah,« je dejal.
Tehnični direktor podjetja 
Arriva Slovenija Borut Smo-

gavec je povedal, da je vozilo 
navzven videti kot vsak drug 
avtobus. Meri dvanajst me-
trov, sprejme lahko okrog 
osemdeset potnikov, saj ima 
22 sedišč in 67 stojišč. Avto-
bus je nizkopodni, ima ram-
po za invalide, na postajali-
ščih pa uporablja nagib, kar 
potnikom omogoča lažje 
vstopanje in izstopanje. 
Glavna posebnost avtobusa 
je hibridna tehnologija, ki 
omogoča trideset odstotkov 
manjšo porabo goriva od av-
tobusov, ki jih poganja di-
zelsko gorivo. Izpusti oglji-
kovega dioksida in dimlje-
nje so manjši, zato je vozilo 
bistveno bolj »zeleno« od 
običajnih mestnih avtobu-
sov.
Kot je dejal župan Občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger, na Jesenicah sledijo 
celostni prometni strategiji 
in uvajajo trajnostne oblike 
prometa. Tako želijo spod-
bujati uporabo javnega po-
tniškega prometa, kolesarje-
nje, pešačenje ... Zato so 
posebno ponosni in veseli, 
da so prvo mesto v državi, 
po katerem vozi tako okolju 
prijazen, sodoben mestni 
avtobus.

Dobili prvi hibridni 
mestni avtobus
Jesenice so kot prvo mesto v državi dobile najsodobnejši, stoodstotno hibridni mestni avtobus.  
Gre za model Lion's City Hybrid proizvajalca MAN, ki že redno vozi na progah mestnega prometa 
velemest, kot so Pariz, Dunaj, München, Milano in Barcelona. 

Slovesnost ob vključitvi novega, stoodstotno hibridnega avtobusa v javni mestni potniški 
promet na Jesenicah

4. stran
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Urša Peternel

Občinski svetnik z liste Slo-
venske demokratske stranke 
(SDS) Aleksander Pozvek je 
odstopil kot član občinskega 
sveta ter z mesta predsedni-
ka odbora za družbene dejav-
nosti ter člana komisije za 
volitve, imenovanje in admi-
nistrativne zadeve (KVIAZ) 
Občine Jesenice. Odstopno 
izjavo je podal 17. junija. V 
28-članskem občinskem sve-
tu v tem mandatu je to že 
sedmi odstop, trije občinski 
svetniki pa so umrli. Kot je 
pojasnila Mojca Levstik iz 

kabineta župana Občine 
Jesenice, naj bi ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata 
Aleksandra Pozveka uvrstili 
na septembrsko sejo občin-
skega sveta. Ker bo to predvi-
doma zadnja seja v tem man-
datu, pa bržkone novega čla-
na niti ne bodo imenovali. V 
skladu z zakonom o lokalnih 
volitvah namreč imenovanje 
nadomestnega člana ni pot-
rebno, če občinskemu svet-
niku mandat preneha manj 
kot šest mesecev pred pote-
kom mandatne dobe občin-
skega sveta (razen če občin-
ski svet odloči drugače).

Podal odstopno izjavo

Občinski svetnik Aleksander Pozvek z liste  
SDS je podal odstopno izjavo.

Urša Peternel

Osrednja točka 28. redne 
seje občinskega sveta Obči-
ne Jesenice, ki je bila predvi-
doma tudi predzadnja v tem 
mandatu, je bila obravnava 
predloga proračuna za leto 
2019 v prvi obravnavi. Pro-
račun je bil dan tudi v javno 
obravnavo, v tem času je 
občinska uprava prejela 
nekaj predlogov, prav tako 
tudi na odborih in na sami 
seji, vse pobude, vprašanja 
in pripombe pa bodo prou-
čili do druge obravnave in 
jih v okviru zmožnosti vklju-
čili v proračuna v drugi 
obravnavi.
Po predlogu naj bi proračun-
ski prihodki znašali 21 mili-
jonov evrov, odhodki pa 22 
milijonov evrov. Razliko 
bodo pokrili z ostankom 
sredstev na računu. Za inve-
sticije bodo namenili 7,7 
milijona evrov, večji projekti 
bodo obnova Ruardove graš-
čine, druga faza ureditve 
Poslovne cone Jesenice, 
obnova Ceste Franceta Pre-
šerna, gradnja kanalizacije 
na Lipcah in Stražišarjevi 
cesti, dokončanje obnove 
ceste na odlagališče Mala 
Mežakla … Občina Jesenice 
naj bi za nekatere projekte 
pridobila tudi sredstva sofi-
nanciranja, na novo pa naj bi 
se zadolžila v višini 2,2 mili-
jona evrov, je pojasnil župan 
Tomaž Tom Mencinger. 
Sredstva proračuna so tudi v 
prihodnjem letu namenjena 
za razpise s področja kultu-
re, športa, sociale, humani-

tarnih projektov, izobraže-
vanja ter kmetijstva in gos-
podarstva. Največ proračun-
skih sredstev bodo namenili 
za področje prometa in pro-
metne infrastrukture, in 
sicer 21 odstotkov oziroma 
4,6 milijona evrov, sledi 
področje izobraževanja, ki 
mu bodo namenili 18,2 
odstotka oziroma štiri mili-
jone evrov, ter področje kul-
ture, športa in nevladnih 
organizacij, ki mu bodo 
namenili 15 odstotkov prora-
čuna oziroma 3,3 milijona 
evrov.
Občinski svetniki so na pre-
dlog proračuna podali nekaj 
pripomb in predlogov. Med 
drugim naj bi za nepovratne 
spodbude malemu gospo-
darstvu namenili 150 tisoč 
evrov (namesto predlaganih 

135 tisoč evrov), zagotovili 
sredstva za prevajalko iz 
albanskega jezika, monito-
ring plazu nad Koroško Belo 
in projekt pogozdovanja. 
Občinska uprava je dobila 
tudi pobudo, naj v prihodnje 
pripravlja proračun za dve 
leti ter naj nameni več sred-
stev krajevnim skupnostim. 
Občinski svetniki so predlog 
proračuna z danimi predlogi 
potrdili v prvi obravnavi, 
sprejeli pa naj bi ga predvi-
doma septembra, ko se bodo 
sestali na predvidoma zadnji 
redni seji v tem mandatu.

Nakupi in prodaje 
premoženja
Na seji so sprejeli še nekaj 
p r e m o ž e n j s k o p r a v n i h 
zadev, med drugim Občina 

Jesenice namerava odkupiti 
nekaj zemljišč za potrebe 
izgradnje komunalne infra-
strukture, v skupni vredno-
sti 114 tisoč evrov. Na drugi 
strani Občina želi prodati 
nekaj premoženja (v predvi-
deni vrednosti 1,1, milijona 
evrov), med drugim dveh 
stanovanj na Hrušici in pra-
znega poslovnega prostora 
Hrušica 5 ter zemljišča za 
stanovanjsko gradnjo na 
Strelski ulici. V letu 2019 
naj bi Občina prodala tudi 
nekaj finančnega premože-
nja, in sicer delnice Gorenj-
ske banke in Gorenjske gra-
dbene družbe. Občina Jese-
nice namerava prodati tudi 
pet tisoč kvadratnih metrov 
veliko zemljišče ob betonar-
ni na zahodnem delu poslo-
vne cone na Plavškem Trav-
niku, kjer Ribiška družina 
namerava urediti manjše 
bajerje za gojitev mladic 
potočne postrvi.

Sredstva za izobraževanje
Po skrajšanem postopku so 
sprejeli predlog Odloka o 
dopolnitvi odloka o dodelje-
vanju sredstev za izobraževa-
nje v občini Jesenice, ki po 
novem določa, da se denarna 
pomoč za izobraževanje v 
občini Jesenice, na podlagi 
javnega razpisa lahko name-
ni tudi izrednim študentom, 
ki se na Fakulteti za zdravs-
tvo Angele Boškin vpišejo na 
magistrski študijski program 
Zdravstvena nega in Promo-
cija zdravja druge bolonjske 
stopnje.

Predlog proračuna
Zaradi lokalnih volitev so jeseniški občinski svetniki že na junijski seji na mize dobili predlog 
proračuna za leto 2019.

Občina razmišlja o prodaji solastniškega deleža 
na zemljišču Avtokampa Finida na Hrvaškem. 
Takojšnji prodaji pa občinski svetniki niso bili 
naklonjeni in so sprejeli sklep, naj občinska 
uprava najprej stopi v stik s sosednjima 
občinama in preveri skupni interes za prodajo 
oziroma naj prouči možnost zvišanja 
najemnine. Občina Jesenice od najemnika 
Istraturista ta čas prejema 36 tisoč evrov letne 
najemnine, kar je po mnenju nekaterih 
občinskih svetnikov premalo. Obenem je bilo 
slišati nasprotovanje prodaji "občinske 
srebrnine", kot sta Finida in Pinea, ki nimata 
samo premoženjske vrednosti, ampak 
omogočata tudi letovanje jeseniškim družinam 
in otrokom.

Urša Peternel

Občina Jesenice, Območno 
združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska 
in Policijsko veteransko 
društvo Sever Gorenjska so 
na mejnem platoju Karavan-
ke pripravili slovesnost v 
počastitev dneva državnosti 
in umika jugoslovanske ljud-
ske armade in zvezne milice 
z mejnega platoja Karavanke 
pred 27 leti. 
Zbrane je pozdravil župan 
Občine Jesenice Tomaž 
Tom Mencinger, slavnostni 
govornik pa je bil dr. Tomaž 
Čas, predsednik Zveze poli-
cijskih veteranskih društev 
Sever. V svojem nagovoru 
je spomnil na nekatera zgo-
dovinska dejstva, ki so se 
dogajala na mejnem platoju 
Karavanke in so vodila v 
osamosvojitev Slovenije, 

hkrati pa je bil kritičen do 
današnjih sprenevedanj o 
tedanjih dogodkih, izkriv-

ljanju resnice in prirejanju 
zgodovine. Zahvalil se je 
vsem, ki so požrtvovalno in 

domoljubno sodelovali v 
osamosvojitvenih procesih, 
obenem pa proslavo na pla-
toju označil za prijetno dru-
ženje in praznovanje vseh, 
»ki iz ustrezne distance in 
razumno ter tam, kjer je to 
mogoče, tudi spravljivo gle-
dajo na prehojeno pot slo-
venskega naroda v prejš-
njem stoletju, ki nas je pri-
peljala do samostojne 
Republike Slovenije«. 
V kulturnem programu so 
sodelovali Pihalni orkester 
Jesenice - Kranjska Gora, 
Veteranski pevski zbor 
OZVVS Zgornja Gorenjska 
ter učenke Osnovne šole 
Prežihovega Voranca Jese-
nice Maruša Gruškovnjak, 
Anja Cvetko, Klara Klobu-
čar in Rebeka Šterk z men-
torico Metko Magdič. Pro-
gram je povezoval Bojan 
Pogačnik.

Slovesnost na platoju
Na mejnem platoju Karavanke so proslavili dan državnosti in 27. obletnico umika pripadnikov  
JLA in zvezne milice. Slavnostni govornik je bil Tomaž Čas, predsednik zveze Sever.

Slavnostni govornik Tomaž Čas / Foto: Andraž Sodja

Urša Peternel

»V torek, 19. junija, je na 
Koroški Beli potekala predsta-
vitev izsledkov poročila Geolo-
škega zavoda Slovenije o 
pobočnih masnih premikih v 
zaledju Koroške Bele. Strokov-
njaki so prisotnim predstavili 
poročilo, prav tako pa tudi pre-
dloge zaščitnih ukrepov. Mini-
strstvo za okolje in prostor bo 
v nadaljevanju pripravilo pro-
tokol sodelovanja vseh potreb-
nih deležnikov, predlog pred-
videnih ukrepov in razdelitev 
finančnih obveznosti, za zdaj 
pa je znano to, da bo morala 
Občina Jesenice zagotoviti 
sredstva za izvajanje monito-
ringa v višini štirideset tisoč 
evrov,« je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger.
Gornjesavski muzej Jesenice 
je pripravil dogodek, imeno-
van Poletna muzejska noč. V 
sklopu dogodka je potekalo 
tudi zadnje javno vodstvo po 
Železarskem muzeju pred 
obnovo Ruardove graščine, v 
kateri je muzej. »Trenutno že 
poteka selitev predmetov iz 
Ruardove graščine, ki se bo 
začela obnavljati v prihodnjih 
mesecih. Gre za enega naših 
najpomembnejših kulturnih 
objektov, katerega obnova je 
prioriteta občinskega razvoj-
nega programa na področju 
kulture. Investicija, vredna več 
kot dva milijona evrov (od 
katerih smo uspeli pridobiti 
sredstva sofinanciranja minis-
trstva za infrastrukturo v višini 
150 tisoč evrov), bo zaključena 
leta 2020. Takrat pa bo konč-
no podoba objekta taka, kakr-
šno si takšna markantna graš-
čina, ki nosi pomembno jese-
niško zgodovino, tudi zaslu-
ži,« je dejal župan.

Te dni zaznamuje tudi konec 
šolskega leta, ki za večino 
učencev in dijakov pomeni 
začetek brezskrbnih počitnic. 
»Vsem učencem in dijakom, 
ki so se skozi celo leto trudili 
za čim boljši uspeh, tako 
želim, da bi počitnice kar naj-
bolje izkoristili za sprostitev, 
druženje in igro ter za vse 
ostale stvari, ki jih veselijo, a 
zanje med šolskimi obveznos-
tmi nimajo dovolj časa,« je 
dejal župan in dodal, da eno 
od prijetnih in zelo priljublje-
nih možnosti preživljanja pro-
stega časa v poletnih mesecih 
na Jesenicah nudi tudi kopali-
šče Ukova. »To je prav v teh 
dneh odprlo svoja vrata, obis-
kovalce pa k obisku vabi s kar 
nekaj novostmi in različnimi 
dogodki. Ni pa novost spreme-
njeni prometni režim, ki ga v 
času obratovanja uveljavimo 
na območju kopališča. Tudi 
letos je namreč vzpostavljen 
enosmerni promet od kopali-
šča v smeri Ceste maršala Tita, 
s čimer omogočimo dodatne 
površine za parkiranje. Ukrep 
se vsako leto izkaže za zelo 
koristnega, zato verjamem, da 
bo tako tudi letos.«

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger
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- za no vo grad nje
- za me nja va sta rih oken
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Je se ni ške no vi ce, št. 10/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 52, ki je iz šel 29. junija 2018.
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.
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prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Jesenice je obiskal predse-
dnik republike Borut Pahor 
in v okviru prostovoljske ak-
cije Podari uro – na dan, 
mesec ali leto podaril uro 
svojega časa otrokom s po-
sebnimi potrebami. Z dese-
timi učenci Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja Jesenice 
je v prostorih Večgeneracij-
skega centra Gorenjske bar-

val zastave Evropske unije 
in se pogovarjal o evropskih 
državah, glavnih mestih, 
številu prebivalcev ... Kot je 
dejal, javnost na splošno mi-
sli, da o Evropski uniji vemo 
veliko, a se včasih zatakne 
že pri številu držav članic, 
številu prebivalcev, glavnih 
mestih ... A četudi se je o 
tem pogovarjal z otroki s po-

sebnimi potrebami, je bil 
zadovoljen, kako so s sku-
pnimi močmi zložili skupaj 
posamezne informacije in 
prišli do pravilnih odgovo-
rov. 
Akcija Podari uro – na dan, 
mesec ali leto poteka pod 
okriljem Ljudske univerze 
Jesenice, z njo pa po bese-
dah direktorice Maje Radi-
novič Hajdič želijo pridobiti 

prostovoljce, ki starejšim, 
priseljencem, invalidom, 
osebam s posebnimi potre-
bami, mladim in otrokom 
pomagajo premagovati ovi-
re, s katerimi se srečujejo v 
vsakdanjem življenju. Kar 
okrog šestdeset prostovolj-
cev deluje na različnih po-
dročjih, med drugim prise-
ljence učijo slovenščine, se 
družijo s starostniki, poma-

gajo pri pisanju domačih 
nalog, vodijo kreativne de-
lavnice ... V akciji so doslej 
sodelovali tudi nekateri zna-
ni obrazi, med drugim De-
nis Porčič - Chorchyp, Alma 
Rekić, Maruša Ferk ... Med 
ambasadorji projekta sta 
tudi župan Občine Žirovni-
ca Leopold Pogačar in jese-
niški podžupan Miha Re-
bolj.

Predsednik je podaril 
uro svojega časa
Predsednik republike Borut Pahor je na Jesenicah kot prostovoljec uro svojega časa namenil otrokom 
s posebnimi potrebami in se z njimi pogovarjal o Evropski uniji.

Učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja s predsednikom Borutom Pahorjem 

Urša Peternel

Inovatorji podjetij SIJ Acro-
ni in Razvojni center Jeseni-
ce so tudi letos med preje-
mniki zlatega regijskega 
priznanja za inovacije, ki 
jim ga je Gospodarska zbor-
nica Slovenije (GZS) – Ob-

močna zbornica za Gorenj-
sko podelila v Čebelarskem 
centru Gorenjske v Lescah. 
Najboljšim inovacijam v re-
giji so podelili pet zlatih, pet 
srebrnih in šest bronastih 
priznanj ter eno zahvalo.
SIJ Acroni in Razvojni cen-
ter Jesenice sta ocenjevalno 

komisijo prepričala s pro-
duktno inovacijo Delo v vro-
čem je lažje z orodnim je-
klom Sitherm 2343. Avtorji 
inovacije so dr. Grega Klanč-
nik, Aleš Čop, dr. Boštjan 
Bradaškja, mag. Viktorija 
Marušič, mag. Milan Klinar 
in Aljoša Reven. Inovacija se 

je uvrstila tudi na nacional-
no tekmovanje.
Vodja ekipe razvojni inže-
nir dr. Grega Klančnik je 
dejal: »Inovativnost in kon-
kurenčna prednost Sitherm 
2343 sta v skrbno načrtova-
nem procesu izdelave in to-
plotne obdelave, ki omogo-
ča doseganje mikročistoče 
in homogenosti materiala, 
brez dodatkov mikrolegir-
nih elementov. Po njem 
povprašujejo predvsem ser-
visno-prodajni centri, orod-
jarne in kalilnice, saj lahko 
iz njega izdelajo orodje z 
dolgo življenjsko dobo oro-
dij v livarnah in kovačni-
cah.« Z jeklom Sitherm 
2343 so v podjetju SIJ Acro-
ni že vstopili na evropski 
trg.
Branko Polanc, glavni direk-
tor družbe SIJ Acroni, je po-
nosen, da je trud njegovih 
inovatorjev opažen in nagra-
jen: »Z vpeljavo jekla Si-
therm 2343 smo postavili 
nov mejnik pri izdelovanju 
nišnih izdelkov specialnih 
vrst jekel z visoko dodano 
vrednostjo.« 

Novo zlato za inovatorje
SIJ Acroni in Razvojni center Jesenice sta za produktno inovacijo Delo v vročem je lažje z orodnim 
jeklom Sitherm 2343 prejela zlato regijsko priznanje in se uvrstila na nacionalni nivo.

Inovatorji podjetja SIJ Acroni in Razvojnega centra Jesenice na podelitvi  
v Lescah / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik je otroke 
povabil na obisk 
predsedniške palače in 
sladoled, priti pa 
morajo z odgovorom, 
katero je glavno mesto 
Nizozemske ...

Enota polintenzivne terapije na internem oddelku Splošne 
bolnišnice Jesenice je s pomočjo dobrodelne akcije T-2 za 
življenje, ki poteka pod okriljem telekomunikacijske družbe 
T-2, dobila novo klimatsko napravo. Ta bo v vročih dneh 
olajšala bivanje pacientom, pozitivno vplivala na njihovo 
zdravljenje in počutje, hkrati pa bo olajšala tudi pogoje dela 
zaposlenim, so sporočili iz bolnišnice. Direktor Janez Poklu-
kar se je ob tem zahvalil družbi T-2 in dejal, da tudi s pomo-
čjo donacij delajo majhne korake k izboljšanju pogojev zdra-
vljenja za paciente in pogojev dela za zaposlene v bolnišnici. 
Predsednik poslovodstva telekomunikacijske družbe T-2 
Jure Valjavec je ob tem poudaril, da družbena odgovornost 
sodi med njihove ključne strateške usmeritve.

Donacija klimatske naprave bolnišnici

V Kolpernu na Jesenicah je potekal 22. Andragoški kolokvij, 
ki ga je organizirala Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju 
z Andragoškim centrom Slovenije. Dogodek je bil namenjen 
premisleku o pomenu in priložnostih za razvoj ključnih 
kompetenc starejših odraslih, zato da bodo tudi v tem ži-
vljenjskem obdobju dejavni in uspešni. Kolokvija so se ude-
ležili predstavniki starejših odraslih, organizatorjev, izobra-
ževalcev in svetovalcev, gosta pa sta bila priznana strokov-
njaka prof. dr. Ana Krajnc ter Nizozemec Jumbo Klercq. 
Dogodek je bil letošnje osrednje strokovno srečanje v okviru 
projekta Tedna vseživljenjskega učenja 2018.

Andragoški kolokvij na Jesenicah

Na junijski seji občinskega sveta so v svet javnega vzgojno-
-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice kot pred-
stavnike Občine Jesenice imenovali Franca Rožiča, Vero 
Pintar in Edito Oštraković. V svet javnega zavoda Občinska 
knjižnica Jesenice so imenovali Iva Ščavničarja. V občinski 
volilni komisiji pa bodo v mandatu 2018–2022 predsednica 
Martina Hrovat, namestnik predsednice Primož Ažman, čla-
ni Fikret Avdić, Zvonka Arh in Anton Mohorč ter namestniki 
članov Marija Smolej, Žarko Štrumbl in Zdenko Meglič.

Volitve in imenovanja
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Urša Peternel

Pri klančini oziroma vhodu 
v knjižnico oziroma gledali-
šče je pred nedavnim odpa-
del del ometa pri štukatu-
rah. Na nevarnost padanja 
ometa obiskovalce opozarja 
tudi tabla pri vhodu. Kot je 
dejala direktorica Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice 
Branka Smole, so sicer v 
preteklih letih s pomočjo 
Občine Jesenice in dobro-
delnega koncerta Fasadni 
toni uspeli prenoviti že 
dobršen del stavbe, zdaj jih 
čaka še prenova preostalega 
dela fasade.
Na stavbi gledališča so leta 
2012 zamenjali streho, leta 
2014 prenovili vzhodni in 
severni del fasade, lani in 
letos pa se lotili še menjave 
oken. Kot je povedala Smo-

letova, so s sredstvi, zbrani-
mi na koncertu Fasadni toni 
(ta je v Dvorani Podmežakla 
potekal pred dvema letoma) 
zamenjali devet oken na juž-
ni fasadi, tistih, ki so bila 
povsem dotrajana, v vredno-
sti 6500 evrov. » Letos pa je 
Občina Jesenice iz investi-
cijskih sredstev za drugo 
fazo zamenjave oken na 
stavbi gledališča namenila 
11 tisoč evrov in tako smo 
maja letos zamenjali še pre-
ostalih 16 oken na južni 
fasadi,« je dejala. 
Na dokončno prenovo tako 
zdaj čaka še južni in zahod-
ni del fasade, pri čemer se v 
gledališču zavedajo, da ima 
v občinskem proračunu zdaj 
prednost obnova Ruardove 
graščine in da bodo na vrsto 
prišli v prihodnjih prora-
čunskih letih. 

Odpadel del ometa

Na nevarnost padanja ometa obiskovalce opozarja tabla pri 
klančini oziroma vhodu.

Urša Peternel

Koliko otrok je bilo vpisanih 
v Vrtec Jesenice v času red-
nega vpisa? 
»V času rednega vpisa je 
bilo v Vrtec Jesenice vpisa-
nih 256 otrok, kar je žal pre-
seglo prostorske in norma-
tivne zmožnosti naših enot. 
V novem šolskem letu 
2018/2019 bo Vrtec Jeseni-
ce deloval na šestih lokaci-
jah, otroke bomo vključevali 
v 38 oddelkov, kar je en 
oddelek več kot v šolskem 
letu 2017/2018. Pri obliko-
vanju oddelkov za novo šol-
sko leto smo stremeli k 
temu, da bi lahko sprejeli 
čim večje število otrok. 
Oddelke smo oblikovali 
tako, da smo lahko sprejeli 
213 otrok. Veseli smo, da 
smo lahko sprejeli vse otro-
ke letnikov 2015, 2014 in 
2013, to je otroke, ki sodijo v 
oddelke drugega starostne-
ga obdobja. Na čakalni sez-
nam je bilo uvrščenih 
sedem otrok, rojenih v letu 
2016, in 35 otrok, rojenih v 
letih 2017 in 2018. Med 
temi otroki jih kar nekaj še 
ne izpolnjuje zakonsko 
določenega starostnega 
pogoja za vključitev v vrtec, 
to je starost 11 mesecev. Ker 
nekaj vlog pa je prispelo in 
še prihaja v vrtec tudi po 
rednem vpisu. Vse vloge 
seveda skrbno shranimo in 
bomo starše, v primeri spro-
stitve mest, pozvali k vklju-
čitvi.«

Kako poteka postopek v pri-
meru, da je vpisanih otrok 
več od prostih mest? Kakšni 
so »prednostni« kriteriji za 
sprejem?
»Zaradi prevelikega števila 
oddanih vlog se je sestala 
komisija, ki je vsako vlogo 
točkovala glede na kriterije, 
določene v Pravilniku o spre-
jemu otrok v Vrtec Jesenice. 
Največ, trideset točk prinaša 
stalnost bivanja otroka ali 
enega od staršev oziroma 

zakonitih zastopnikov otroka 
v Občini Jesenice. Ostali kri-
teriji pa so naslednji: zaposle-
nost obeh staršev oziroma v 
primeru enostarševske druži-
ne zaposlenost enega od star-
šev, ki mu je otrok dodeljen 
(15 točk), uvrstitev otroka na 
čakalno listo v preteklem 
letu, pa otrok ni bil sprejet v 
vrtec zaradi pomanjkanja 
prostih mest (deset točk), 
sprejem dveh ali več otrok iz 
iste družine (sedem točk), 
družina ima več vzdrževanih 
otrok (od štiri do šest dodat-
nih točk), vpis otroka zadnje 
leto pred vstopom v šolo ozi-
roma vpis otroka z odlogom 
všolanja, če ta še ni obiskoval 
vrtca (dvajset točk), invalid-
nost enega od staršev (pet 
točk). Po točkovanju vlog 
smo glede na število prostih 

mest sprejeli odločitev, ali se 
posameznega otroka sprej-
me v vrtec ali pa uvrsti na 
čakalni seznam.«

Na čakalnem seznamu je 
torej 43 otrok, kakšne rešit-
ve ste ponudili staršem?
»Upamo, da bomo te otroke 
lahko  sprejemali na izpraz-
njena mesta, saj so se neka-
teri starši odločili za umik 
vloge. V tem primeru bomo 
poklicali starše otroka, ki je 
prvi na vrsti na čakalnem 
seznamu otrok posamezne-
ga letnika.«

Čemu pripisujete povečan 
vpis: je močnejša generaci-
ja, več priseljencev ...?
»Večji vpis je verjetno posle-
dica različnih dejavnikov, 
tudi večje rodnosti in prisel-
jevanja družin, predvsem z 
območja držav bivše Jugos-
lavije. Res je tudi to, da star-
ši vedno bolj prepoznajo 
dodano vrednost vključitve v 
vrtec, ki je vzgojno-izobraže-
valna ustanova in nikakor 
ne le varstvena. Vedo, da so 
njihovi otroci vključeni v 
okolje, v katerem želimo s 
strokovnim znanjem in 
bogatimi izkušnjami pod-
preti optimalni razvoj vsake-
ga otroka. Za njihovo zaupa-
nje, ki so nam ga izkazali ob 
vpisu v naš vrtec, bi se jim 
rada tudi zahvalila.«

Kdaj je bil nazadnje vpis 
večji od prostih mest? 
»Zadnjič smo prevelik vpis 
beležili v šolskem letu 
2012/2013. Kasneje potrebe 
po točkovanju vlog ni bilo, je 
pa res, da nekateri otroci, ki 
so šele med letom dopolnili 
starostni pogoj za vključitev, 
niso dobili mesta. Gre za 
problem, ki ga želimo naslo-
viti tudi s spremembami 
obstoječega pravilnika.«

Triinštirideset otrok 
»na čakanju«
V začetku marca je potekal redni vpis v Vrtec Jesenice. Vpisanih je bilo 256 otrok, kar je več od 
prostorskih zmožnosti, tako da jih je na čakalnem seznamu ostalo 43. O tem, kateri otroci imajo 
prednost pri vpisu, kakšne rešitve so ponudili staršem in čemu pripisujejo povečan vpis, smo se 
pogovarjali z ravnateljico Vrtca Jesenice Vanjo Kramar. 

»Naša želja in želja Občine Jesenice, s katero 
tesno sodelujemo, je, da bi zmogli sprejeti vse 
otroke, katerih starši so oddali vlogo za sprejem 
v vrtec, saj verjamemo, da so predšolsko obdobje 
in spodbude, ki jih je otrok deležen v tem 
obdobju, ključni za celostni nadaljnji razvoj 
vsakega posameznika.«

Ravnateljica Vrtca Jesenice Vanja Kramar / Foto: Tina Dokl

Med »čakajočimi« otroki je 22 takšnih, ki so 
premladi in v septembru ne bodo dosegli 
starostnega pogoja za vključitev v vrtec, dvanajst 
pa jih skupaj z enim od staršev nima stalnega 
prebivališča v Občini Jesenice (med njimi so 
tudi priseljenci iz drugih držav). 

Urša Peternel

Na junijski seji občinskega 
sveta so sprejeli odlok o 
turistični in promocijski 
taksi, po katerem bo turisti-
čna taksa v jeseniški občini 
od 1. januarja 2019 naprej 
znašala 1,20 evra (ta čas 
znaša en evro) in bo še nap-
rej prihodek lokalne skup-
nosti. Vsak gost pa bo v 
skladu z novim zakonom o 
spodbujanju razvoja turiz-
ma poleg tega moral plačati 
še 0,30 evra tako imenova-

ne promocijske takse, ki je 
namenjena Slovenski turi-
stični organizaciji. Ponud-
niki prenočitvenih zmoglji-
vosti v jeseniški občini 
bodo tako gostom morali 
zaračunati 1,50 evra turisti-
čne takse na dan. Najvišja 
možna taksa sicer lahko 
znaša 2,50 evra. V jeseniški 
občini je registriranih 22 
nastanitvenih obratov, ki so 
iz naslova turistične takse 
lani v občinski proračun 
nakazali nekaj manj kot 11 
tisoč evrov. 

Turistična taksa
Urša Peternel

Občinski svetniki so pred 
jesenskimi lokalnimi volit-
vami z odlokom določili 
volilne enote za volitve čla-
nov krajevnih skupnosti. 
Odlok ohranja volilne enote 
in število članov svetov kra-
jevnih skupnosti. Potrdili so 
tudi sklep o delnem povrači-
lu stroškov za organiziranje 
in financiranje volilne kam-
panje za lokalne volitve. 
Organizatorji volilne kam-

panje list kandidatov za čla-
ne občinskega sveta, ki bodo 
dobili mandate, bodo upra-
vičeni do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 
0,33 evra za vsak prejeti glas. 
Organizatorji volilne kam-
panje za župana, ki bodo 
dosegli najmanj deset odsto-
tkov od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so 
glasovali, pa imajo pravico 
do povrnitve stroškov v viši-
ni 0,12 evra za vsak prejeti 
glas.

Povračilo stroškov  
za volilno kampanjo

Na parkirišču ob Gimnaziji Jesenice so uvedli modro cono. 
Brezplačno parkiranje je odslej med tednom med 7. in 15. 
uro časovno omejeno na dve uri; čas prihoda vozniki mora-
jo označiti s parkirno uro. Parkirišče je v lasti Občine Jeseni-
ce in župan Tomaž Tom Mencinger je pojasnil, da z novo 
ureditvijo želijo omogočiti kratkotrajno brezplačno parkira-
nje obiskovalcem Gimnazije Jesenice, lokalov na Čufarje-
vem trgu, gledališča, kina, knjižnice ...

Modra cona za parkiranje ob Gimnaziji Jesenice

Modra cona pri Gimnaziji Jesenice

Predsednica Krajevne skup-
nosti Plavž Ivanka Zupančič 
je otrokom zaželela obilo pri-
jetnih trenutkov ob uporabi 
igrišča, ter otroke in starše 
pozvala, naj igrišče tudi 
čuvajo. 
Odprtje igrišča, ki ga je pove-
zovala Monika Sušanj, so z 
glasbenim nastopom popes-
trile učenke 3. razreda Osno-
vne šole Toneta Čufarja Jese-
nice Ana Pejić, Žana Kostič 

in Tara Stefanovski pod 
mentorstvom Mojce Čebulj. 
Predvidoma se bo še letos 
pričela ureditev drugega 
otroškega igrišča Biba na 
Ulici Staneta Bokala, priho-
dnje leto pa bo na vrsti tudi 
igrišče Rožle na Cesti revo-
lucije. Posebnost novih 
igrišč, pa je tudi medgenera-
cijski prostor, namenjen 
druženju odraslih, ter nekaj 
visokih gred z užitnimi ras-
tlinami.

Odprli igrišče Pika
1. stran
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OBČINA JESENICE
Krajevna skupnost Blejska Dobrava
Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava

Tel: 04 587 42 67 / fax: 04 584 52 90 / 
E-pošta: ks.bl.dobrava@siol.net
Internet: http://www.jesenice.si

Številka: 29/2018
Datum: 4. 6. 2018

Krajevna skupnost Blejska Dobrava na podlagi 10. člena Pravil-
nika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava objavlja 

R A Z P I S
za podajo predlogov za podelitev priznanja  

Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev pri-
znanja v skladu z 12. členom Pravilnika o priznanjih Krajevne 
skupnosti Blejska Dobrava posredujejo do 15. 7. 2018 na na-
slov Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 
4273 Blejska Dobrava. 

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skupno-
sti preučila in Svetu KS Blejska Dobrava predlagala podelitev 
priznanj Krajevne skupnosti.     

 Anton Hribar,
 predsednik Sveta 
 KS Blejska Dobrava
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Urša Peternel

Dr. Tina Peternel, dr. Jernej 
Jež in dr. Jošt Sodnik z Geo-
loškega zavoda Slovenije so 
okrog šestdesetim krajanom 
podrobno predstavili izvede-
ne študije v zvezi z masnimi 
premiki na območju Poto-
ške planine. Kot so pojasni-
li, je aktivno plazenje opa-
zno že na samem terenu, saj 
se kažejo odprte odlomne 
razpoke, deformacije goz-
dnih cest, zastajanje vode, 
ukrivljena drevesa, kar je 
vse dokaz, da je območje 
podvrženo aktivnemu plaze-
nju. V sklopu raziskav so na 
plazovih Urbas in Čikla 
opravili sedem geomehan-
skih vrtin, najgloblje tudi 
štirideset metrov globoko. 
Na osnovi meritev so določi-
li globino plazov in izraču-
nali volumen plazečih mas. 
Kot so ocenili, je v plazu Ur-
bas skoraj devetsto tisoč ku-
bičnih metrov aktivno pre-
mikajočih mas, v plazu Či-
kla pa 140 tisoč kubičnih 
metrov. Obenem so ugotovi-
li, da so na širšem območju 
še vsaj štirje večji in vsaj 15 
manjših pojavov plazenja. 
Kot so poudarili strokovnja-
ki, bi se v primeru večje ko-
ličine padavin (in/ali potre-
sa) lahko sprožil drobirski 
tok, kakršen je zasul Log 
pod Mangartom in ki bi tudi 
za Koroško Belo predstavljal 
veliko nevarnost. Sprožitev 
bi namreč imela uničujoče 
posledice za objekte, kot se 
je to v zgodovini že zgodilo, 
in sicer leta 1789, ko je plaz 
zasul dobršen del vasi. 
Med predlaganimi zaščitni-
mi ukrepi je v prvi vrsti 
vzpostavitev sistema moni-
toringa, kamor sodijo avto-
matski sistem kamer, avto-
matski merilec pretoka po-
toka Bela, sistem za avto-
matsko beleženje padavin, 
merilec razpok, svetujejo pa 
tudi periodične terenske ob-
hode strokovnjakov. Obe-
nem predlagajo gradbene 
ukrepe na vršaju in v zaled-

ju plazov, predvsem gradnjo 
lovilnih objektov, ki bi mate-
rial zaustavili v grapah pod 
plazovi, namestitev fleksibil-
nih mrežnih pregrad, gra-
dnjo klasičnih zaplavnih 
pregrad in redno čiščenje 
zarasti in dreves ter struge 
potoka Bela. V prihodnje bo 

treba tudi zelo skrbno načr-
tovati sečnjo zaradi lubadar-
ja in gradnjo gozdnih cest, 
da ne bi še pospešili plaze-
nja.
Jeseniški župan Tomaž Tom 
Mencinger je ob tem dejal, 
da so se na Občini Jesenice 
aktivno vključili v reševanje 

problematike. Konec maja so 
bili tako na sestanku na mi-
nistrstvu za okolje in prostor, 
naslednji sestanek bo predvi-
doma v juliju. Občina Jeseni-
ce bo, kot je dejal župan, za-
gotovila denar za vzpostavi-
tev sistema monitoringa, 
medtem ko naj bi država za-
gotovila denar za urejanje 
zaplavnih pregrad in struge 
potoka Bela. Dela naj bi se 
začela še letos. Sicer pa je 
ministrstvo za okolje in pro-
stor zagotovilo tudi 130 tisoč 
evrov, kolikor so stale dose-
danje raziskave. 
Predstavitev na Koroški Beli 
sta organizirala Občina Jese-
nice in civilna iniciativa Pla-
zovi nad Koroško Belo, med 
udeleženci pa so bili tudi 
nekateri jeseniški občinski 
svetniki. Tudi na njihovo 
pomoč računajo na Koroški 
Beli, zlasti pri sprejemanju 
občinskega proračuna. Po-
veljnik občinskega štaba ci-
vilne zaščite Igor Arh je ob 
tem povedal, da razmere 
spremljajo in pripravljajo 
ukrepe v primeru zaščite in 
reševanja ob izrednih raz-
merah. Navzoči krajani so 
sicer dobili veliko informa-
cij, a so izrazili dvom, ali se 
bodo ukrepi zares izvajali.

Krajanom predstavili 
raziskavo plazov
Na Koroški Beli je potekala težko pričakovana predstavitev izsledkov raziskav, ki so jih strokovnjaki 
Geološkega zavoda Slovenije opravljali na širšem območju Potoške planine lani jeseni.

Predstavitve v gasilskem domu na Koroški Beli se je udeležilo okrog šestdeset krajanov.

»Ugotovitve so še slabše, kot smo pričakovali. So 
pa zato končno določeni strokovni in finančno 
opredeljeni ukrepi za zagotovitev varnosti. V 
naslednjem obdobju pričakujemo uskladitev 
omenjenih ukrepov med občino in 
ministrstvom, določitev prioritet ter njihovo 
terminsko opredeljenost. Pričakujemo, da bomo 
o njih javno seznanjeni najkasneje do 1. avgusta 
ter da bodo prvi, najbolj nujni izvedeni kar 
najhitreje, že jeseni. Prav tako pričakujemo, da 
bo svoj del naloge opravila Civilna zaščita, ki bi 
morala na novo opredeliti stopnjo ogroženosti 
vasi ter zaščitne in preventivne ukrepe za zaščito 
prebivalcev. V svojih pričakovanjih smo 
previdni. Do sedaj je bilo izrečenih veliko 
obljub, večina jih na fizično realizacijo še čaka. 
Trdno smo odločeni, da vztrajamo pri popolni 
zagotovitvi ukrepov, ki bodo nam in našim 
družinam zagotovili ustrezno varnost,« je dejal 
Robert Sušanj iz civilne iniciative.

Krajevna skupnost Plavž vabi vse krajanke in krajane na pri-
reditev v počastitev krajevnega praznika, ki bo v sredo, 4. 
julija, ob 18. uri v Spominskem parku na Plavžu, s kratkim 
kulturnim programom v sodelovanju s Pihalnim orkestrom 
Jesenice - Kranjska Gora. V primeru dežja prireditev odpade.

Krajevni praznik KS Plavž

Janko Rabič

Ivanka Gašperin iz krajevne 
skupnosti Plavž na Jesenicah 
je 19. junija dopolnila okro-
glih sto let. Po rodu je iz Go-
rij, na Jesenicah sedaj živi 
sedemdeset let. V zakonu z 
možem Tonetom, ki je umrl 
pred 25 leti, je rodila dva si-
nova, Janeza in Zvoneta. Da-
nes ima Ivanka tri vnuke in 
tri pravnuke. Ves čas je njena 
velika vrlina skromnost, ni 
zahtevna, rada še marsikaj 
sama postori. V pomoč sta ji 
sin Janez z ženo Tonko, ki 
živi le nadstropje višje v blo-
ku. Pri teh častitljivih letih ji 

zdravje kar dobro služi, nekaj 
težav v preteklih letih je do-
bro premagala. Redno gre na 
sprehod v bližnji park, bere 
in gleda televizijo. Posebno 
rada peče piškote, včasih se 
je veliko ukvarjala z ročnimi 
deli. Ob okroglem jubileju so 
jo obiskali ter ji izrekli čestit-
ke ter želje po dobrem zdrav-
ju in počutju župan Občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger, predsednica sveta 
Krajevne skupnosti Plavž 
Ivanka Zupančič ter predse-
dnik Društva upokojencev 
Jesenice Boris Bregant. Od-
slej bo Ivanka tudi častna čla-
nica tega društva.

Stoletni jubilej 
Ivanke Gašperin 

Na redni seji sveta Krajevne skupnosti (KS) Plavž so med 
drugim ugotovili, da v roku ni prispel noben predlog za na-
grajenca krajevnega praznika, ki ga praznujejo 4. julija. Sve-
tniki so ugotovili tudi, da krajani niso posredovali nobene 
pripombe na predlog proračuna Občine Jesenice za leto 
2019. 

Seja sveta Krajevne skupnosti Plavž
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Urša Peternel

Fotografsko društvo Jeseni-
ce, ki ga po novem vodi Sta-
ne Vidmar, je pripravilo 
tradicionalni natečaj Človek 
in kovina 2018. Na njem je 
sodelovalo 66 avtorjev s 
skoraj petsto fotografijami 
v kategorijah Človek in 
kovina in Prosta tema. Žiri-
ja, ki so jo sestavljali Matjaž 
Čater, Andreja Peklaj in 
Tomo Jeseničnik, je nagra-
dila najboljše. Prvo nagrado 
v kategoriji Človek in kovi-
na je prejel Igor Debevec iz 
FK Ljubljana za fotografijo 
Hard work. Drugo nagrado 
so podelili Danici Novak iz 
FD Jesenice za fotografijo 

Pred odhodom, tretjo pa 
prav tako članici FD Jeseni-
ce Heleni Vidmar za foto-
grafijo Na mostu. Diplome 
v tej kategoriji so prejeli 
Milan Malovrh iz FK Tržič, 
Aleksander Čufar in Vito-
mir Pretnar iz FD Jesenice, 
Vinko Lavtižar iz FK Jeseni-
ce in Jani Novak iz FK Nova 
Gorica.

V prosti kategoriji je žirijo 
najbolj prepričal Milan Malo-
vrh iz FK Tržič s fotografijo 
Galop, drugo nagrado je pre-
jela Danica Novak iz FD 
Jesenice za fotografijo Fis-
herman, tretjo pa Igor Debe-
vec iz FK Ljubljana za foto-
grafijo Acte Noir 1. Diplome 
so prejeli Darja Lavrenčič in 
Miljko Lesjak iz PD Tolmin, 
Zdenka Šfiligoj iz FK Nova 
Gorica, Marjan Debelak iz 
FK Jesenice in Dajana Čok iz 
FK Žarek Sežana.
Projekcija najboljših fotogra-
fij s podelitvijo nagrad je pote-
kala v začetku meseca v dvo-
rani jeseniškega gledališča, v 
avli gledališča pa so najboljše 
fotografije tudi razstavili.

Človek in kovina
Na natečaj Človek in kovina je prispelo skoraj petsto fotografij. Nagrajeni sta bili tudi članici 
Fotografskega društva Jesenice Danica Novak in Helena Vidmar.

Prva nagrada v kategoriji Človek in kovina: Igor Debevec: 
Hard work

Prva nagrada v kategoriji Prosta tema: Milan Malovrh: Galop

Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so pripravili 13. Brihtin 
dan, dogodek, namenjen 
mladim bralcem ob koncu 
šolskega leta. V dopoldan-
skem času so podelili Ostrž-
kove figurice otrokom iz Vrt-
ca Jesenice, ki so redno obi-
skovali knjižnico, si izposoja-
li knjige in poslušali pravljice 
v knjižnici, doma in v vrtcu. 
»Letos nas je obiskovalo 
osemnajst vrtčevskih skupin, 
na prireditvi pa smo razdelili 
378 lesenih figuric Ostržka,« 
je povedala vodja oddelka za 
otroke v knjižnici Cirila 
Leban. Za nagrado so za 
malčke pripravili tudi Silno 
vljudno predstavo v izvedbi 
Andreje Zupančič. 
V popoldanskem delu Brih-
tinega dne, ki se ga je udele-
žila tudi jeseniška podžupa-
nja Vera Pintar, pa je s pred-
stavo Gusar Bero nastopil 
Studio Anima. Predstava je 
bila namenjena mladim obi-

skovalcem knjižnice, ki so 
obiskovali angleške in nem-
ške urice, ure pravljic, 
ustvarjalne delavnice, Brih-
tino pravljično deželo, se 

udeleževali pogovorov o 
knjigah in sodelovali v pro-
jektu Berem z Brihto. Njim 
so razdelili 103 Ostržkove 
priponke. 

Po besedah Cirile Leban mla-
di na ta način dobijo pohvalo 
za nazaj in spodbudo za nap-
rej, da bi radi brali in obisko-
vali dejavnosti v knjižnici.

Knjige imamo radi ...
V Občinski knjižnici Jesenice je potekal Brihtin dan, na katerem so Ostržkove figurice in priponke 
podelili skoraj petsto mladim bralcem.

Otroci iz Vrtca Jesenice so napolnili dvorano jeseniškega kina na Brihtinem dnevu.

Fotografije na temo 
Človek in kovina naj 
bi predstavljale 
povezavo človeka in 
kovine v najširšem 
pomenu.

Andraž Sodja

Maja so v likovnem salonu 
Dolik na Jesenicah pripravili 
razstavo vrtcev v sklopu 
Dolikovega projekta Lepota 
je umetnost, ki ga je pred 
šestimi leti začela predsed-
nica Dolika Stanka Urbas. 
Kot je povedala, je v šestih 
letih projekt postal vseslo-
vensko likovno srečanje za 
vse generacije mladih 
ustvarjalcev, zato so vključili 
tudi jeseniške vrtce, kjer 
želijo privabiti mlade v ume-
tnost, osnovnošolci potem 
tudi tekmujejo za srečanje 
Lepota je umetnost, nadgra-
dnja pa so še umetniška 
dela gimnazijcev. »Na leto 
bo tako trikrat predstavljena 
mlada umetnost, umetnost 
mladih ustvarjalcev. Iz 
malega raste veliko, in če 
kulturo otroke učimo od 
malega in jim tudi predsta-
vimo Dolik, verjamem, da 
se jim bo, ko bodo večji, zde-
lo vredno obiskati naš salon. 
Vseeno pa vzdržujemo tudi 
kvaliteto, saj velja, da v Dolik 
prav vsako likovno delo ne 
sodi,« je še dodala Stanka 
Urbas, ki posebej vabi v vrs-
te Dolika tudi mlade jeseni-
ške umetnike vseh žanrov 
in tehnik, ki bodo temu pro-

storu z izjemno tradicijo vli-
li novo energijo in nov 
ustvarjalni zagon, hkrati pa 
temu cenjenemu likovnemu 
salonu, kjer se je kalila vrsta 
izjemnih umetnikov, poma-
gali ohranjati nivo kvalitete, 
ki si ga zasluži.
V Doliku pa so 15. junija s 
kulturnim programom, v 
katerem so nastopili dijaki 
Gimnazije Jesenice, odprli 
tudi pregledno razstavo dija-
kov. Na ogled so tako postavi-
li različna umetniška dela, od 
grafik do glinenih izdelkov, 
ki so jih izdelali dijakinje in 
dijaki Gimnazije Jesenice, in 
sicer Dolores Dolar Bratuša, 
Tamara Cvijić, Klara Hudo-
vernik, Tinkara Jan, Lana 
Jensterle, Neža Kavčič, Mar-
jeta Kenda, Maruša Kos, Lau-
ra Koželj, Nina Krajnc, Anita 
Kunšič, Vida Leskovar, Ana 
Muhar, Lara Nikolić, Aleks 
Novković, Jan Oblak, Alek-
sander Piber, Zala Potočnik, 
Manca Povšin, Ema Pšenič-
nik, Jaka Rakovec, Jera Aide-
en Schiffrer, Kaja Larisi Šmit, 
Natalija Šmitran, Tara Štular, 
Ivana Tušek, Nika Vereš, 
Ana Ajša Vičar in Lea Žem-
lja, ki so ustvarjali pod vods-
tvom mentorice Sonje Janša 
Gazič. Razstava bo odprta do 
18. julija.

Dolik v znamenju 
mladih umetnikov

Junijska razstava v Razstavnem salonu Viktorja Gregorača na 
Slovenskem Javorniku je pričakovano naletela na lep odmev v 
športni, še posebno hokejski javnosti. Jože Anderle, eden naj-
večjih simpatizerjev in vnet navijač hokejistov, je s pomočjo 
hokejskih veteranov in drugih zbral fotografije skorajda vseh 
zmagovitih moštev, ki so naslove prvakov osvajala od sezone 
1956/1957 naprej. Na otvoritvi se je zbralo veliko nekdanjih 
jeseniških hokejskih legend in prijateljev jeseniškega hokeja. 
Boris Čebulj, edini še živeči član moštva HK Jesenice ob osvo-
jitvi prvega naslova državnih prvakov v bivši državi Jugoslavi-
ji leta 1957 v Beogradu, je v pozdravnih besedah zbranim 
izrazil veliko zadovoljstvo, da se na ta način ohranjajo velika 
zmagoslavja jeseniškega hokeja. 

Ob fotografijah spomini na velika zmagoslavja

Jože Anderle in Boris Čebulj

s kuponom do 31. 8. 2018.
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Matjaž Klemenc

Po možnem črnem scenari-
ju iz HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce po drugem občnem zboru 
le prihajajo spodbudne bese-
de. Članska hokejska ekipa 
ostaja še naprej, Anže Poga-
čar pa na čelu kluba. Po novi-
cah iz kluba bo ekipa v sezo-
ni 2018/2019 igrala na štirih 
frontah. V državnem prven-
stvu in pokalu (Jeseničani 
bodo branili lovoriki), v Alp-
ski ligi in Kontinentalnem 
pokalu. Cilj je ubranitev na-
slovov in zmaga v Alpski ligi. 
Dolgoročni cilj pa je vrnitev v 
ligo EBEL. 
»Po štiriletnem mandatu so 
bile moje baterije prazne. Že-
lel sem si, da bi bil predse-
dnik kakšen močan gospo-
darstvenik. Težki so časi in 
težko je najti takega človeka. 
Vseeno nismo hoteli, da 
članski hokej na Jesenicah 
ugasne. Ključno je bilo to, ko 
te ljudje kličejo, navijači daje-

jo denar, te ustavljajo na cesti 
in dobiš neko energijo, elan. 
Za dodatni motiv je poskrbel 
človek z veliko idej, Boštjan 
Noč (predsednik Čebelarske 
zveze Slovenija in po novem 
podpredsednik HDD SIJ 
Acroni Jesenice, op. a.). Za-
dnje leto se mi je vseskozi 
zdelo, da potiskamo skalo na 

zadnjem ovinku na Vršič, na-
prej pa ne gre. Vesel sem, da 
se je marsikaj spremenilo, 
pozitivno odzvalo okolje. 
Zdaj gledamo na vse optimi-
stično in gremo v nove zma-
ge,« je po novem štiriletnem 
mandatu povedal novi stari 
predsednik. Proračun kluba 
bo okrog pol milijona evrov, 

kar je malenkostno več kot v 
prejšnji sezoni. Veseli, da 
prihajajo novi pokrovitelji. 
Kar se tiče ekipe, je zagoto-
vo, da Gaber Glavič ostaja 
na mestu glavnega trenerja. 
Ta že sestavlja ekipo in kma-
lu bo jasno, s katerimi igral-
ci bo stopil v sezono 
2018/2019.

Novi stari predsednik
Črnega scenarija na Jesenicah ne bo. Članska ekipa ostane – na čelu z novim starim predsednikom 
Anžetom Pogačarjem.

Šport na kratko

Fasaderstvo Kumalič-Biser ponovilo lanski uspeh
V Medobčinski malonogometni ligi Radovljica nič novega. 
Fasaderstvo Kumalič-Biser so novi stari prvaki. Več kot za-
služeno, saj imajo pred drugo uvrščeno Smolo 16 točk pred-
nosti (Fasaderstvo kumalič-Biser 46, Smola 30). Od Jeseni-
ških ekip sta v skupini A igrala še Hrušica – Pizzeria Trucker 
in Lipce. Hrušičani so bili sedmi s 25 točkami, Lipce so tre-
mi točkami zadnje in zapuščajo skupino A. Skupino B zapu-
šča Venezzia, ki je osvojila 17 točk, prav toliko kot Gorje. 
Gorje so bile boljše v medsebojnih tekmah. V skupini C je 
Tim orange osvojil šesto mesto z 21 točkami.

Bled izgubil, Jeseničani ligo nižje
Nogometašem ekipe SIJ Acroni se ni uspelo obdržati v tretji 
slovenski ligi. O njihovi usodi je odločal Bled, ki bi se z bolj-
šim izkupičkom v dodatnih dveh tekmah proti Beltincem uvr-
stil v drugo ligo in s tem naredil prostor Jeseničanom za ob-
stanek v tretjeligaški konkurenci. Žal ni šlo, saj je Bled po re-
miju v Beltincih (1 : 1), doma izgubil z 0 : 1. Ne smemo pa 
pozabiti uspeha Jesenic v Gorenjskem pokalu, kjer so prišli 
do konca. V drugem krogu so premagali doma Savo z 2 : 1, v 
tretjem krogu Velesovo s 3 : 0. Z enakim izidom so v polfina-
lu v gosteh premagali Bled. Za piko na i so v finalu po kazen-
skih strelih s 7 : 6 premagali že nekdanjega drugoligaša Zari-
co. Z zmago so si Jeseničani priigrali nastop v Pokalu Slove-
nije, kjer se bodo v prvem krogu doma pomerili s Koprom.

Karate klub MI-KI ne prepusti vrha
V Ilirski Bistrici je potekalo 15. državno prvenstvo v tradicio-
nalnem karateju. Jeseniški Karate klub MI-KI je še enkrat več 
dokazal, da je kot ekipa najboljši v Sloveniji. Že peto leto 
zapored so osvojili naslov absolutnega državnega prvaka. 
Pobližje si poglejmo njihove posamezne uvrstitve na sto-
pničke. Zlato so osvojili: Matic Panjtar, Nina Rupnik (oba 
dvakrat), Ajda Oražem, Matija Legat, Denis Čatak, Aleksan-
der Jovanovič, Enej Otovič in Katrin Šehajič; srebro: Timotej 
Mlakar, Aleksander Jovanovič (oba dvakrat), Nina Rupnik, 
Katrin Pazlar, Petra Kavčič, Nives Čatak, Matija Legat in Lo-
rin Rebolj; bronasti so bili: Karin Pazlar, Denis Čatak (oba 
dvakrat), Matic Panjtar, Nina Rupnik, Timotej Mlakar, Petra 
Kavčič, Mitja Dobovišek in Din Tadič.

Druga tekma za državno prvenstvo
V Litiji je bila druga tekma športnih plezalcev za državno prven-
stvo. Merili so se v težavnosti. Jeseničanom se tokrat ni uspelo 
uvrstiti na stopničke. Pobližje si poglejmo uvrstitve med prvo 
deseterico po kategorijah. Cicibanke: peta Liza Babič; kadeti-
nje: šesta Laura Radman, deseta Jana Ravnik; mladinke: peta 
Rosa Rekar.

Jeseničani spet na vrhu
Prstometaši imajo do konca sezoni še dve tekmi, ki bosta na 
sporedu septembra. Kar se tiče vrha lestvice je vse jasno, saj 
imajo lanski zmagovalci Jeseničani neulovljivo prednost. Je-
seničani so v enajstih tekmah zbrali 19 točk. Zanimiv bo boj 
za drugo mesto, saj imajo kar štiri ekipe po 14 točk (Senica, 
Mišo tim, Ribiči 1, Rokce). Zaradi izključitve Starih lisjakov, 
z njimi bi morali Jeseničani odigrati v predzadnjem krogu, 
jih čaka le še tekma z Veselimi Gorjanci, ki pa bo zanje le 
prestižnega pomena.

Matjaž Klemenc

Že nekaj let je tradicija, ki si 
jo ljubitelji športa na Jeseni-
cah zagotovo zapomnijo. 
Prvi petek v juniju se v orga-
nizaciji Zavoda za šport Jese-
nice začnejo Dnevi športa. 
Letos so se začeli 1. junija in 
končali 18. junija. Dnevi 
športa so zanimivi in ne pri-
dejo v poštev samo članom 
klubov in društev, ampak 
tudi vsem ostalim. Za klube 
in društva je lepa priložnost, 
da se pokažejo navzven in 
mogoče pridobijo nove čla-
ne. »Da taka večdnevna pri-
reditev poteka normalno, je 

zelo pomemben dejavnik 
vreme – in to nam je šlo v ve-
čini primerov na roko. Otvo-
ritveni dan je bil zelo pester. 
Predstavili so se številni klu-
bi in društva. Čas za to mo-
goče ni najbolj primeren. 
Primernejši bi bil termin, ko 
se začenja šola. Moram pou-
dariti, da vsem klubom in 
društvom, ki si to želijo, po-
magamo s predstavitvami po 
bližnjih osnovnih šolah. Prvi 
dan so zanimivo športno do-
gajanje pomagali pripraviti 
Športna zveza Jesenice, 
Zdravstveni dom Jesenice, 
Hokejsko društvo Hidria Je-
senice, Nogometni klub Jese-

nice, Košarkarski klub Jese-
nice, Drsalni klub Jesenice, 
Športno plezalni odsek Jese-
nice, Akrobatska skupina 
TVD Partizan Jesenice, Na-
miznoteniški klub Jesenice, 
Karate klub Huda mravljica 
Jesenice in Karate klub MI-
-KI. Veseli me dobro obiskan 
turnir enajstih ekip v malem 
nogometu. Spremljali smo 
še turnir v namiznem tenisu 
in kegljanju. Sobota je ponu-
dila tradicionalni Dan košar-
ke, na katerem se srečajo vse 
jeseniške košarkarske orga-
nizacije. Žal je ob koncu dež 
potisnil košarkarje v dvora-
no. Naštejmo še, kaj je sledi-

lo v nadaljevanju. Organizi-
rali smo Olimpijski tek otrok 
različnih vrtcev. Skupaj smo 
imeli dobro uro športnega 
programa za okoli petsto 
otrok. Osnovna šola Koroška 
Bela je organizirala Svetovni 
dan teka. Sami smo se pri-
družili dogodku z obiskom 
vrtca. Zanimiv je bil dvoboj 
dveh hokejskih ekip na asfal-
tu. Najmanj smo bili zado-
voljni z odzivom na kolesar-
jenje iz Športnega parka Pod-
mežakla do Španovega vrha. 
Za piko na i je bil Ples v pole-
tje z Mojco,« je dneve športa 
opisal Gaber Šorn, predstav-
nik Zavoda za šport Jesenice. 

Dnevi športa uspeli
V organizaciji Zavoda za šport Jesenice so ob večinoma lepem vremenu uspeli Dnevi športa  
na Jesenicah. Končna ocena: odlično.

Matjaž Klemenc

V okviru Športnih iger Jese-
nice so zaključene ekipne 
tekme v namiznem tenisu, 
odbojki in košarki, vse v or-
ganizaciji Zavoda za šport 
Jesenice.
V namiznoteniški ligi je sode-
lovalo deset ekip. Na vrhu je 
zasluženo Namiznoteniški 
klub Jesenice mladi (Jaka Ve-
ber, Nuša Bolte, Nejc Plahu-
ta) z maksimalnim učinkom. 
Drugo mesto je pripadlo žen-
ski ekipi Namiznoteniškega 
kluba Jesenice, tretje pa ekipi 
Društvo upokojencev Javor-
nik Koroška Bela. Blizu sto-

pničk sta bili ekipi Max bar 1 
in TVD Javornik Koroška 
Bela. Sledijo ekipe Stiropor-
ček Gaser, Radovljica, Gostil-
na pri Marički, MDI Jesenice 
in Max bar 2. Vse dvoboje je 
dobil Jaka Vener, en poraz je 
doživela Nuša Bolte. Posame-
zno se je igralo v dveh skupi-
nah. V prvi skupini je slavil 
Toni Lahajnar (Max bar 1), 
drugi je bil Žan Prešeren (Ra-
dovljica). Tretje do četrto me-
sto sta osvojila Janez Bohinc 
(MDI Jesenice) in Bojan 
Rauh (Radovljica). V drugi 
skupini zmaga za Rajka Rali-
ča (Gostilna pri Marički), dru-
gi je bil Niko Pavlovčič (Go-

stilna pri Marički). Tretje me-
sto sta si razdelila Aleš Košir 
(Stiroporček Gaser) in Marko 
Vidic (Radovljica). Merile so 
se tudi dvojice. Zmagala sta 
Drago Filipaj in Drago Ger-
šak (oba TVD Javornik Koro-
ška Bela). Drugo mesto sta 
osvojila Tadej Černe (MDI 
Jesenice) in Jože Repnic (Go-
stilna pri Marički). Tretrje do 
četrto mesto so osvojili Stan-
ko Grbič, Osman Džafič, 
Dino Alagič (vsi Max bar 2) 
ter Klemen Vidmar (MDI Je-
senice). Odbojkarji so se letos 
merili desetič. Ligo je sesta-
vljalo devet ekip. V vsaki sta 
morali biti na igrišču vsaj dve 

ženski. Zmage se je veselila 
novinka v ligi ekipa Bazooka. 
Zmaga je več kot zaslužena, 
saj so izgubili le eno tekmo. 
Za Bazooko so se uvrstili: 2. 
Max bar, 3. Trias, 4. Octopus, 
5. Tosidos, 6. Rožice, 7. Out-
door Slovenia, 8. Sam da poč, 
9. Genis. V košarkarski ligi je 
nastopilo šest ekip. V tekmi 
za prvo mesto sta se pomerili 
ŠD Gorje in Junaki-M. Sle-
dnjim je pripadlo prvo mesto. 
Vrstni red od tretjega do še-
stega mesta: 3. Proteini.si, 4. 
Max bar, 5. Teater bar Jeseni-
ce, 6. TVD Partizan Javornik 
Koroška Bela. Skupne zmage 
se je veselila ekipa Max bar.

Jeseniške rekreacijske lige
Zavod za šport Jesenice in Športna zveza Jesenice na kopa-
lišču Ukova na Jesenicah organizirata plavalni tečaj za otro-
ke. Za vpis v začetni tečaj plavanja je zaželeno, da je otrok 
star vsaj pet let. Tečaj bo potekal v času od 2. do 13. julija, 
vsak delovni dan med 9.30 in 10. uro.

Plavalni tečaj na kopališču Ukova

Z drugega občnega zbora
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Pred upravno stavbo podjetja 
SIJ Acroni Jesenice so sim-
bolično »zagnali« obnovlje-
no malo Peltonovo kolo, dra-
gocen kos železarske tehniš-
ke dediščine. Kolo je bilo 
ulito leta 1902, vse do leta 
1979 pa je bilo nepogrešljiv 
del valjarne na Javorniku. Po 
77 letih so ga »upokojili«, 
zatem pa so ga na dvorišču 
jeklarne na Javorniku deset-
letja preraščali trava in dreve-
sa, dokler ga ni ekipa zanese-
njakov znova oživila. Projekt 
obnove je vodil mladi inženir 

iz podjetja SIJ Acroni Luka 
Novak z ekipo vzdrževanja. 
Kot je povedal, so kolo izko-
pali, ga očistili, pobarvali in 

protikorozijsko zaščitili. Pos-
tavili so ga na zelenico pri 
glavnem vhodu v upravno 
stavbo podjetja SIJ Acroni, 
kjer bo lahko prihajajoče 
rodove jeklarjev navdajalo s 
ponosom na tradicijo žele-
zarskih Jesenic.
Malo Peltonovo kolo so 
izdelali leta 1902 v madžar-
skem podjetju Ganz. Takrat 
je bilo največji ulitek v enem 
kosu v Evropi, ver jetno tudi 
na svetu. Težko je 38 ton, v 
premeru meri 4,5 metra, po 
svojem obodu pa ima razpo-
rejenih 35 korcev. Z dovo-
dom vode pod tlakom na 
korce je kolo lahko razvilo 
moč devetsto konjskih moči. 
Poganjala ga je voda iz 
Javorniškega Rovta, z njim 
pa so valjali gredice (ingote). 
Zadnjo gredico je kolo izva-
ljalo leta 1979. Spomin na 
čas, ko je kolo še delovalo, je 
na slovesnosti obudil prvi 
vodja obrata debele pločevi-
ne, tako imenovane 2400, 
Anton Albreht.
Kot je ob slovesnem »zago-
nu« obnovljenega kolesa 
poudaril glavni direktor pod-
jetja SIJ Acroni Branko 
Polanc, ima železarska tradi-
cija na Jesenicah večstoletno 

zgodovino, a časi so takšni, 
da zahtevajo strogo sledenje 
načrtom. »Včasih se ne usta-
vimo in ne pomislimo na 
pomembne stvari, zakaj 
smo tu, koliko časa smo tu 
in koliko generacij prej nam 
je to omogočilo,« je dejal in 
poudaril, da so ponosni na 
delo nekdanjih generacij, 
železarsko znanje, trdo delo. 
Te vrednote prenašajo v pri-
hodnost, in kot je dejal, ima-
jo jasno vizijo razvoja, ki jim 
daje mirnost in jasen pogled 
v prihodnost.
Malo Peltonovo kolo je 
»manjši brat« velikega Pel-
tonovega kolesa, ki stoji ob 
avtocesti pri Hrušici.

Oživili del železarske dediščine
Zanesenjaki iz podjetja SIJ Acroni Jesenice so obnovili malo Peltonovo kolo, ki je bilo desetletja nepogrešljiv del valjarne na Javorniku. Na ogled je 
postavljeno pred upravno stavbo podjetja, poleg kolesa pa vsakega obiskovalca pozdravi tudi tabla z osnovnimi podatki in kratkim zgodovinskim opisom 
v slovenskem in angleškem jeziku.

Slovesnost ob simboličnem zagonu malega Peltonovega kolesa: ob voditeljici Branki 
Smole vodja projekta prenove kolesa Luka Novak, glavni direktor podjetja SIJ Acroni 
Branko Polanc in prvi vodja obrata debele pločevine Anton Albreht.

Glavni direktor Branko Polanc je tablo Očka, vrni se zdrav 
domov izročil restavratorki Katarini Plasin, da jo bo 
obnovila, replike pa bodo namestili na vse vhode v obrate 
podjetja.

Po Novakovih besedah bi kolo lahko povedalo 
številne zanimive zgodbe. Ena takšnih je zgodba 
o Janezu Vovku iz Gorij, ki je delal v valjarni. 
Leta 1912 se je odločil, da ima »poln kufer 
fabrke« in se je podal na pot v Ameriko. 
Desetega aprila se je vkrcal na Titanik in dan 
kasneje utonil. Tako ni več videl ne »fabrke« ne 
Amerike ... Druga zgodba pa govori o tem, kako 
je eno od koles ušlo izpod nadzora in 
»pobegnilo«, ležajno postrojenje ni zdržalo in 
kolo je »razgnalo«. Sila je bila takšna, da je 
petstokilogramski del vztrajnika odletel v strugo 
potoka Javornik dvesto metrov stran. Kar dolga 
pot za poltonskega orjaka ...

V podjetju SIJ Acroni so se odločili, da bodo 
obnovili tudi staro tablo z napisom Očka, vrni se 
zdrav domov. Takšne table so že v času Kranjske 
industrijske družbe pred drugo svetovno vojno 
in kasneje v Železarni Jesenice na vseh vhodih 
opozarjale delavce na skrb za varnost pri delu, ki 
je danes še pomembnejša. Zdaj jih bodo 
(obnovljene in replike) ponovno namestili na 
vse vhode v obrate.

Janko Rabič

V lepem okolju Završnice se 
je zbralo več kot osemdeset 
članov družine Šmon s Hru-
šice. Srečanje so poimeno-
vali kar Šmonijada. Štiri 
generacije izvirajo iz velike 
družine očeta Lovra in 
mame Marije Klinar s Hru-
šice, ki sta imela dvanajst 
otrok. Vse sta kljub težkemu 
življenju vzgojila v marljive 
in delovne ljudi. Najstarejša 
na srečanju je bila 89-letna 
Ivanka Koprivec, najmlajša 
pa leto dni stara Zoja Plav-
čak. Največ dela z organiza-
cijo družinskega srečanja je 
imela Andreja Matučec z 
možem, Tomaž Klinar pa je 
zbral veliko podatkov o dru-
žini.

Zbrala se je velika družina Šmon
Družinsko srečanje z več kot osemdesetimi udeleženci so poimenovali kar Šmonijada.
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Jeseničanka Hasnija Dugo-
njić je postala naj prostovolj-
ka na natečaju, ki ga vsako 
leto izvede Mladinski svet 
Slovenije pod častnim pokro-
viteljstvom predsednika dr-
žave Boruta Pahorja. Nagra-
jenko je na natečaj prijavilo 
Društvo UP z Jesenic, saj je 
ena njihovih najbolj dejavnih 
prostovoljk. Sodeluje pri 
vseh njihovih projektih, pri 
vodenju dnevnega centra 
Hiša sreče, je vodja skupine 
žensk Razkrite roke, izvaja 
delavnice za otroke ... 
»S prostovoljstvom bogatim 
sebe in druge,« je po podeli-
tvi, ko smo se srečali v Hiši 

sreče, povedala nagrajenka, 
sicer rojena Jeseničanka. 
Njena starša sta v petdesetih 
letih prišla v Slovenijo iz Bo-
sne, najprej oče, za njim še 
mama, na Jesenicah pa so se 
jima rodili trije otroci. Ha-
snija, ki ji sorodniki in prija-
telji pravijo Hasna, je na Je-
senicah obiskovala osnovno 
šolo, v Kranju pa trgovsko 
šolo. Kot trgovka in kasneje 
poslovodkinja je delala v tr-
govini, takrat je bila to Deli-
katesa. Ko je ostala doma na 
čakanju, pa ji je, kot pravi, 

najbolj manjkal prav stik z 
ljudmi. Prva leta je čuvala 
vnučke, ko so ti zrasli in od-
šli v šolo, pa ji je ostajal čas. 
Tako se je pridružila skupi-
ni prostovoljcev Ejga za lep-
še Jesenice in Društva UP, 
kjer je začela sodelovati v 
vseh akcijah. Ko so odprli 
Hišo sreče, je bila seveda 
zraven. Danes vodi skupino 
priseljenk iz nekdanje Jugo-
slavije, ki ustvarjajo pletene 
in kvačkane izdelke pod 
okriljem projekta Razkrite 
roke skupine Oloop in Dru-

štva UP. »Družimo se ob 
klepetu, kavici, kvačkamo in 
pletemo, svoje izdelke pred-
stavljamo na stojnicah, pred 
kratkim smo dobile tudi pri-
znanje v Torinu,« je poveda-
la. Kot prostovoljka se vsak 
dan oglasi v Hiši sreče, kjer 
sodeluje pri delavnicah, pro-
jektih, dejavni so bili v času 
begunske krize ... 
»Prostovoljstvo je zame ena 
najpomembnejših smernic 
v življenju. Je zahtevno, a 
obenem enostavno, če čutiš 
pripadnost društvu,« pravi 
zgovorna Hasna, ki najde 
čas za vse številne dejavno-
sti, pri tem pa ji najpo-
membnejša v življenju osta-
ja družina. Ima dve hčerki 

in pet vnukov, najstarejša 
vnukinja ima že dvajset let, 
najmlajša le leto in pol. 
Vnuke razvaja s svojimi ku-
linaričnimi specialitetami. 
»Kar rečejo, skuham,« pra-
vi, najsibo skutni kolač ali 
čokoladna peciva. Moža Ve-
hida pa razvaja z bureki, pi-
tami ... Kot pravi, ohranja 
tradicijo bosanske kulinari-
ke, a obenem kuha tudi zna-
čilne slovenske jedi. »Od 
potice do baklave! Pri nas 
imamo božič in bajram, ku-

ham od jote, žgancev do bu-
reka in bosanskega lonca ...« 
Fotografije kulinaričnih do-
brot, ki jih redno objavlja na 
Facebooku, dokazujejo, da 
je res prava mojstrica ...
Hasna, ki je lani dopolnila 
šestdeset let, je tudi ljubite-
ljica narave, še posebno ju-
tranjih sprehodov na Kalva-
rijo. Kot pravi, obožuje mor-
je in dolge sončne počitnice, 
če bi imela možnost, pa bi 
– plesala latinskoameriške 
plese ... 

S prostovoljstvom 
bogati tudi sebe
Hasnija Dugonjić z Jesenic je postala naj prostovoljka. Prostovoljstvu namenja večino prostega časa, 
ob tem pa je tudi prava kuharska mojstrica, ljubiteljica narave in morja.

Hasnija Dugonjić v Hiši sreče na Jesenicah

»Pomagam že od mladih nog in očitno imam v 
sebi ta čut za soljudi ...« pravi.

Andraž Sodja

Jeseniškega kantavtorja Elvi-
sa Fajka številni Jeseničani 
poznajo kot nekdanjega čla-
na skupine Skarabeji, ki je 
pred desetletjem navduševa-
la hokejske navijače z navi-
jaško himno Mi smo tabol. 
Tokrat pa je na samostojni 
glasbeni poti na svoj način 
počastil Jesenice in Zgornje-
savsko dolino s petimi 
skladbami od dvanajstih, ki 
sestavljajo Rdeči album.
Kot je povedal Elvis Fajko, se 
je začel z zabavno glasbo 
ukvarjati pred 25 leti, po za-
ključku sodelovanja s skupi-
no Skarabeji pa se je podal 
na samostojno kantavtorsko 
pot: »Glasbo pa sem pravza-
prav spoznaval pri Pihalnem 
orkestru Jesenice - Kranjska 

Gora, saj sem se v glasbeni 
šoli učil igranja na rog. To so 
bili moji glasbeni začetki, ve-
dno pa sem želel igrati kita-
ro, kasneje tudi orglice – in 
tako je počasi nastajal al-
bum. Menim, da bi te pesmi 
moral vsak Jeseničan, ki mu 
je všeč taka glasba, tudi po-
znati. Gre za enostavno pop 
in pop-rock glasbo, lotil pa 
sem se lokalnih tem, ker 
sem jih pogrešal. Vsi pozna-
mo Mesto rdečega prahu in 
skladbe Caravelle, Termitov 
in drugih skupin, ki so na 
Jesenicah dosegle prav le-
gendaren status. To so sklad-
be tistih časov in s sabo nosi-
jo tudi energijo tistih časov, 
danes pa je drugače in s 
skladbama Mesto jekla in 
narcis in Zgornjesavska doli-
na sem želel poudariti, da 

danes ni več rdečega prahu, 
da je tu lepo, da so Jesenice 
lepo mesto z zeleno naravo.«
Kot pravi Fajko, je zelo vesel, 
da so njegovo skladbo spreje-
li otroci v vrtcih, ki so iskrena 
in najzahtevnejša publika. 
Zgornjesavsko dolino so 
sprejeli tudi za himno v Flo-
orball klubu v Kranjski Gori. 
Kantavtorska pot je težka in 
ploščo Rdeči album je izdal 
v samozaložbi: »Voljo ti dajo 
prijatelji in želel sem si 
ustvariti vsaj en album, naj-
prej sem se odločil za lokal-
no tematiko, ker sem se že-
lel tako zahvaliti tistim, ki so 
me podpirali na moji poti. 
Mladim glasbenikom pred-
vsem polagam na srce, naj 
vztrajajo, dokler jih ljudje 
hočejo poslušati. Ta album 
je tudi izziv mladim, naj 
vsake toliko nastane glasba, 
posvečena krajem, od koder 
prihajajo. Jesenice v drugih 
krajih veljajo za nekaj slab-
šega. Nekaj posebnega je v 
tem kraju. Ko nas kdo vpra-
ša, od kod smo, in povemo, 
da z Jesenic, začutimo neka-
kšen odpor. Takrat je treba 
reagirati in ljudem povedati, 
da so Jesenice lepo mesto s 
svojo zgodovino, nečim 
žlahtnim. Ne smemo seveda 
pozabiti naših narcis, klju-
čavnic. Do svojega mesta 
moramo imeti pozitiven od-
nos – in to sem hotel izraziti 
tudi na svojem albumu. Pri 
tem moramo glavno vlogo 
odigrati prebivalci sami in 
spoštovati svoje mesto.«

Zvoki jeseniške duše 
Jeseniški kantavtor Elvis Fajko je ob občinskem prazniku izdal Rdeči album, 
ki napoveduje trilogijo v barvah slovenske zastave, hkrati pa se poklanja 
mestu rdečega prahu, ki pa je danes vse prej kot to.

Janko Rabič

Na Jesenicah so se v povoj-
nem času generacije dija-
kov izobraževale za železar-
ske poklice. Veliko se jih je 
potem zaposlilo v takratni 
Železarni, nekateri so odšli 
drugam ali dosegli višje sto-
pnje izobrazbe. Značilnost 
razredov v Železarskem izo-
braževalnem centru je bila 

pestrost dijakov. Poleg Jese-
ničanov in okoličanov so 
bili z vseh vetrov. Še vedno 
se srečujejo in obujajo spo-
mine. Lepo in prisrčno je 
izzvenelo letošnje srečanje 
generacije več razredov di-
jakov poklicne, kovinarske, 
metalurške in elektro šole. 
Posebnost je bila v tem, da 
so se prvič srečali, odkar so 
leta 1968 zapustili dijaške 

klopi. V tej generaciji so bili 
od vsepovsod, iz gorenjskih 
krajev, veliko je bilo Pri-
morcev. Čeprav nekateri da-
leč stran in v drugih pokli-
cih, so obudili spomine na 
takratni čas, pridružijo se 
jim je nekaj profesorjev. Da 
je srečanje lepo uspelo, sta 
največ prispevala Zoran 
Manfreda in Zdenko Tor-
kar.

Snidenje dijakov  
po petdesetih letih
V Srednji šoli Jesenice se je srečala generacija dijakov, ki je obiskovala 
nekdanji Železarski izobraževalni center (ŽIC). Srečali so se prvič,  
odkar so leta 1968 zapustili šolske klopi.

Nekdanji dijaki ŽIC-a na srečanju več razredov 
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Urša Peternel

Srednja šola Jesenice je kon-
zorcijski partner projekta Za 
medkulturno sobivanje, s 
katerim posebno pozornost 
namenjajo vključevanje dija-
kov priseljencev. V sklopu 
projekta so pripravili tudi 
lokalni posvet, na katerem 
so govorili o možnostih 
vključevanja staršev otrok 
priseljencev v lokalno skup-
nost. 
Multiplikatorka programa 
Soočenje z izzivi medkultur-
nega sobivanja Nataša Vrtač-
nik s Srednje šole Jesenice je 
predstavila nov predlog pro-
grama Vključevanje otrok pri-
seljencev, Marta Kavčič z 
Upravne enote Jesenice pa 
trende priseljevanja. Anita 
Bregar s Centra za socialno 

delo je predstavila tematske 
delavnice, ki jih pripravljajo za 
starše otrok priseljencev. Na 

centru so oblikovali tudi Sku-
pino za iskanje novih prilož-
nosti, ki jo obiskujejo tudi 
matere otrok priseljencev. 
Katarina Bertoncelj z Ljudske 
univerze Jesenice je predstavi-
la Večgeneracijski center 
Gorenjske, njihove delavnice 
in tečaje, ki so prav tako 
namenjeni vključevanju star-
šev otrok priseljencev. Še zla-

sti so obiskane kuharske dela-
vnice. Ana Kozamernik je 
predstavila aktivnosti, ki jih 
na področju medkulturnosti 
izvaja Mladinski center Jese-
nice. Faila Pašić Bišić pa je 
predstavila ustvarjalno-izobra-
ževalni projekt Razkrite roke, 
ki je k izdelovanju tekstilnih 
izdelkov privabil več kot dvaj-
set žensk, priseljenk iz Bosne 
in Hercegovine, Makedonije 
in Kosova. Maja Radinović 
Hajdić z Ljudske univerze je 
za konec vodila razpravo o 
delovnih načrtih na področju 
vključevanja staršev otrok pri-
seljencev. Ugotovitve posveta 
so bile, da lokalna skupnost 
ponuja veliko aktivnosti za 
uspešno vključevanje staršev 
otrok priseljencev, s katerimi 
bodo starše seznanili že ob 
vpisu otrok v šole.
Srednja šola Jesenice je kon-
zorcijski partner projekta Za 
medkulturno sobivanje, ki 
je delno financiran iz Evrop-
ske unije in Evropskega 
socialnega sklada ter Minis-
trstva za izobraževanje, zna-
nost in šport.

Za starše otrok priseljencev
Na Srednji šoli Jesenice so pripravili posvet o vključevanju staršev otrok priseljencev.

Na posvetu sta sodelovali še društvo Bošnjakov s svojimi 
narodnimi nošami in KPŠHD Vuk Karadžić iz Radovljice. 
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Problem je, da se starši otrok priseljencev 
družijo le z lastno etnično skupnostjo, stiki z 
večino pa so praviloma omejeni le na področje 
dela, in še to predvsem pri moških.

Urša Peternel

V mestu Kazanj v Rusiji so 
potekale svetovne igre mla-
dih rojakov. Na njem se je 
zbralo več kot 650 otrok iz 
šestdesetih držav sveta. Med 
njimi so bili tudi udeleženci 
iz Slovenije, tudi mladi Jese-
ničan Denis Pašagič, sin 
Rusinje, živeče na Jeseni-

cah, Irine Pashagich. Sloven-
ski športniki so nastopili v 
šahu, namiznem tenisu in 
plavanju. Denis je s seboj v 
Rusijo odnesel tudi magnet-
ke v obliki narcis, ki jih bodo 
njegovi novi prijatelji ponesli 
po vsem svetu, na Kubo, 
Poljsko, Irsko, Slovaško, 
Dansko, Švedsko, Portugal-
sko ... 

Denis na igrah 
mladih rojakov
Jeseničan Denis Pašagić se je v Rusiji udeležil 
svetovnih iger mladih rojakov.

Denis (prvi z leve) na svetovnih igrah mladih rojakov  
v Rusiji

Marjana Ahačič

Osnovna šola Toneta Čufarja 
že vrsto let sodeluje z Domom 
Franceta Bergelja, kjer v okvi-
ru projekta Mladi osrečujejo 
starejše učenci pod vodstvom 
učiteljice Alenke Mirtič Dole-
nec obiskujejo stanovalce 
doma. Tudi v pravkar konča-
nem šolskem letu je bilo tako; 
pridružili smo se jim na enem 
od njihovih majskih srečanj.
Gospa Danica - Nuša je pove-
dala, da rada pride v družbo 
mladih. »V domu se dobro 
počutim, tu se ves čas kaj 
dogaja. Tudi ko sem bila še 
doma na Jesenicah, mi ni bilo 
nikoli dolgčas, rada imam 
vrvež okoli sebe,« je povedala, 
in dodala, da je včasih učila 
telovadbo v TVD Partizan, 
zdaj pa je predvsem ponosna 
na svoje vnuke in pravnuke, ki 
so hokejisti.
Podobno je z življenjem in 
dogajanjem v svojem novem 
domu, kjer je že četrto leto, 
zadovoljen gospod Ivan, ki se 
rad udeležuje različnih aktiv-
nosti, posebej všeč pa mu je 
»žoga band.« Tudi gospa Jerca 
je z življenjem v domu za sta-
rejše zadovoljna predvsem 
zaradi dobre družbe in obilice 
priložnosti, da s kom poklepe-
ta. Gospa Ana Marija je po 
poklicu vzgojiteljica in je ime-
la tudi po upokojitvi pestro 
življenje, saj je bila zelo aktiv-
na v domačem Društvu upo-

kojencev Javornik - Koroška 
Bela, posebno v sekciji balinar-
jev in pohodnikov, kar 17 let pa 
je tam vodila tudi krožek za 
ročna dela. Z ročnimi deli se je 
rada ukvarjala tudi gospa 
Darinka, ki je v domu že pet 
let. Gospa Marica je tri desetle-
tja delala v bližnji jeseniški 
bolnišnici; pravi, da se v domu 
počuti kot doma, gospa Berta 
pa, da ji je všeč popestritev, ki 
jo v dom s svojo energijo pri-
nesejo mladi. 
Kot je povedala pobudnica 
projekta, učiteljica Alenka 
Mirtič Dolenec, so na obisk v 
dom najprej hodili učenci 
nižje stopnje, zdaj pa na dru-
ženje s starejšimi prihajajo 

sedmošolci. »Nikoli nam ni 
dolgčas, vedno kaj počnemo, 
tem za pogovor nam nikoli ne 
zmanjka,« pravi Alan. Eva 
rada ustvarja, zato je vesela 
priložnosti, da se tega loti sku-
paj s starejšimi. »Če bi imela 
več časa, bi prišla večkrat,« je 
dodala Dora. Merjem je že 
prej imela kar nekaj stikov s 
starejšimi, tudi na obiskih v 
domu ji je všeč. Posebej rada 
ima prireditve v dvorani. Ani 
je pri srcu sproščeno vzdušje 
in pogovor, Hani pa skupna 
praznovanja rojstnih dni. S 
sodelovanjem je zadovoljna 
tudi študentka Nina, ki je bila 
spomladi v šoli na praksi. 
»Posebno rada poklepetam s 

kakšno upokojeno učiteljico, 
pogosto dobim zanimive pre-
dloge za delo.« Z njo se strinja 
sin učiteljice Alenke Mirtič 
Dolenec Primož, študent na 
pedagoški fakulteti v Ljublja-
ni, ki že leta skupaj z osnov-
nošolci – in s harmoniko v 
rokah – hodi na obiske v Dom 
Franceta Bergelja. Strinja se s 
svojo mamo, ki pravi, da je 
tisto glavno, kar tako mlade 
kot starejše vleče pri družen-
ju, dobra volja. »Dobra energi-
ja se vrača – tudi če sem pri-
deš utrujen, slabo razpoložen, 
odideš drugačen, bolje razpo-
ložen, poln energije!« Zato, 
zagotavlja, bodo takšno druže-
nje še nadaljevali.

Radi so skupaj 
Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja so tudi v pravkar končanem šolskem letu obiskovali stanovalce 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja. Mladi in starejši so uživali v družbi drug drugega.

Sedmošolci z mentorico Alenko Mirtič Dolenec študentoma Primožem in Nino ter delovno 
terapevtko Darjo Kosančič pri druženju s stanovalci doma Franceta Bergelja

Dijaki Gimnazije Jesenice so zelo uspešno atletsko sezono 
zaključili s tremi medaljami na državnem prvenstvu v Mari-
boru. Ekipa štafete 4 x 100 metrov Nika Vereš, Neja Oma-
novič, Lea Holc in Lara Krnc je z odličnim rezultatom 48,95 
zasedla drugo mesto. Lara Krnc je v skoku v daljino zasedla 
tretje mesto (608 cm), prav tako je Matic Silič v skoku v 
daljino z rezultatom 703 cm zasedel tretje mesto.

Gimnazijci na državnem prvenstvu v atletiki

Urša Peternel

V sredo, 20. junija, je vrata 
odprlo kopališče Ukova. 
Zavod za šport Jesenice je v 
dopoldanskem času na kopa-
lišče povabil tri jeseniške 
osnovne šole. Kopalno sezo-
no je tako odprlo kar okrog 
štiristo učencev petih in šest-
ih razredov, ki so se pomerili 
tudi v tekmovanju v plavanju 
in skokih v vodo. Na občin-

skem plavalnem tekmovanju 
je pri petih razredih zmaga 
pripadla učencem OŠ Preži-
hovega Voranca, pri šestih 
razredih pa so zmagali učen-
ci OŠ Toneta Čufarja.
Pestro dopoldne na kopališ-
ču so popestrili tudi supi. 
Vsem učencem pa je reševa-
lec iz vode dal tudi veliko 
koristnih nasvetov glede obi-
skovanja kopališč, varnosti 
in pravil obnašanja.

Dan odprtja 
kopališča Ukova
Kopalno sezono je odprlo okrog štiristo učencev 
treh jeseniških osnovnih šol.

Zmagovalci plavalnega tekmovanja / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice
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Urša Peternel

Vsak poletni torek med 10. 
julijem in 28. avgustom bo v 
Kolpernu na Stari Savi pote-
kala Torkova kinoteka z 
brezplačnim ogledom izbra-
nih filmov. Na spletni strani 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice je še vedno mogoče 
glasovati o tem, katere filme 
bi obiskovalci v sklopu kino-
teke želeli videti. Vsakdo 
lahko glasuje za štiri filme. 
Glasovanje poteka še do 
konca junija. 
Kot je povedala Nina Hribar 
iz Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, bodo na osnovi 
prejetih glasov oblikovali 
program letošnje kinoteke, 

ki je kot vsako leto del Pole-
tja na Stari Savi. Tudi letos 
ga koordinirajo v Gornjesa-

vskem muzeju Jesenice, 
podpira pa ga Občina Jese-
nice. 

Sicer pa se je v sklopu Pole-
tja na Stari Savi v juniju zvr-
stilo že več dogodkov, med 
drugim tudi tradicionalna 
Poletna muzejska noč. Ura-
dno so jo odprli s pozdra-
vom jeseniškega župana To-
maža Toma Mencingerja, 
zatem pa je potekala pred-
stavitev monografije Jane 
Vizjak v Ruardovi graščini. 
Sledilo je zadnje vodstvo po 
železarskem muzeju, pre-
den so zaradi obnove Ruar-
dovo graščino zaprli. V orga-
nizaciji Kluba jeseniških 
študentov pa je potekal še 
Potopis pod zvezdami in 
glasbeni dogodek Odmev s 
koncertom Samuel Blues in 
Bufetkarja.

Torkova kinoteka v Kolpernu

Matjaž Klemenc

Kar nekaj ciničnih izjav gle-
de vremena je bilo izrečenih 
prejšnji petek. Najbolj je pa-
dla na uho tale: »Kakšen 
skok v poletje? Kako se je 
ohladilo, je to skok v zimo?« 
Z vremenom niso bili zado-
voljni na kopališču Ukova in 
Zavodu za šport Jesenice, a 
so s prireditvijo Skok v pole-
tje dali uradno vedeti, da je 
kopališče odprto. Organiza-
tor je bil že zelo blizu odloči-
tve, da prireditev, tradicio-
nalne skoke v vodo z edine-
ga »živečega« stolpa v Slove-
niji ter akvatlon (plavanje in 
tek), odpove. Na srečo se jih 
je vreme usmililo. Nekaj 
sonca, a daleč od še pred 
kratkim tako znane vročine. 
Obe prireditvi sta lepo uspe-
li, tako organizacijsko kot po 
številu udeležencev. Žal so 
manjkali obiskovalci.
Skakalci v vodo so tekmovali 
v dveh kategorijah. Tekmo 
so odprli mladi skakalci. Na-
stopilo jih je šest. Pri fantih 
je sodnike, med katerimi sta 
bila paraolimpijec Jernej 
Slivnik in košarkar madrid-
skega Reala Žiga Samar, 
najbolj prepričal Aljaž Žni-
dar, ki je zbral 37 točk. Sledi-
ta Enej Kneževič (31,5) in 
Matija Samar (22). Pri dekli-
cah prvo mesto za Lauro 
Blatnik (24), druga je bila 
Eva Karničnik (20), tretja pa 
Zoja Klemenc (19). Pri čla-
nih je v seštevku treh skokov 
zmagal stari znanec skokov 
v vodo na kopališču Ukova 
Mariborčan Aleš Karničnik 

(142,4), drugi je bil Tomi 
Klemenc (136,8) in tretji 
Kristjan Peljhan (130,3). Na-
stopilo je enajst skakalcev, 
med njimi tudi Pia Ban, ki 
je na koncu zasedla šesto 
mesto. Akvatlona – tisoč 
metrov plavanja in dva kro-
ga do razgledne točke (3,8 
km) – se je udeležilo šest 
tekmovalcev. Pri moških je 
bil najhitrejši Anže Pretnar 
s časom 29:55 (najhitrejši 
tek 15:10). Drugi je bil Mat-
ko Josipovič (46:20) in tretji 
Igor Zabavnik (50:55). Pri 
ženskah je zmagala Tjaša 
Žnidar, ki je popravila naj-
boljši ženski rezultat do se-
daj – 36:33. Druga je bila 
Ana Vidic (38:49), tretja pa 
Špela Novak (43:55). Le pla-
vanja so se udeležili Emil 
Jakupovič (najhitrejše plava-
nje 13:20), Tomaž Bijol in 
Gaja Poschel, teka pa Draga 
Žbontar.
Poglejmo, kaj se bo poleti še 
dogajalo na kopališču Ukova: 
28. 7. Noč na kopališču Uko-
va (12-urni plavalni maraton, 
skoki v vodo, akvatlon), tečaj 
plavanja od 2. 7. do 13. 7., ju-
tranje rekreacijsko plavanje 
od 9.30 do 11. ure, večerno 
rekreacijsko plavanje od 20. 
ure do 21.30 v ponedeljek, 
sredo in petek, skoki v vodo 
za mlade ob ponedeljkih ob 
14. uri, Ustvarjalne delavnice 
Mladinskega centra Jesenice 
ob torkih ob 14. uri ter rekre-
ativno igranje vaterpola ob 
torkih ob 19. uri. Ob tem bo 
še nekaj preventivnih delav-
nic, v sodelovanju z Zdra-
vstvenim domom Jesenice.

Manjkalo občinstvo
S tekmovanjem v skokih v vodo in akvatlonom se 
je uradno odprla sezona na bazenu Ukova.

Na Hrušici so letos ob krajevnem prazniku najprej v petek, 
22. junija, odprli razstavo del članic krožka ročnih del pri 
Kulturno-športnem društvu in razstavo o zgodovini balina-
nja v kraju. Sledila so športna tekmovanja. Na jubilejnem 
turnirju ob petdeseti obletnici izgradnje prvega sodobnega 
balinišča je zmagala ekipa Balinarskega kluba Jesenice pred 
domačo ekipo. Na nogometnem turnirju je bila najboljša 
četrta ekipa Hrušice, na odbojkarskem pa ekipa gasilcev. Na 
osrednji prireditvi »na placu« je podžupan Občine Jesenice 
Miha Rebolj orisal pomembnejše investicije, ki se izvajajo 
na območju Hrušice. Predsednik sveta KS Hrušica Janez 
Marinčič je balinarjem podelil priznanje za dolgoletno aktiv-
no delovanje. Za popestritev je s spletom plesov poskrbela 
Folklorna skupina Julijana. Pripravili so tudi prikaz delova-
nja defibrilatorja s temeljnimi postopki oživljanja. Praznova-
nje so zaokrožili v nedeljo, 24. junija, s pohodom krajanov 
na Hruščansko planino.

Praznične prireditve v KS Hrušica

Razstava del članic krožka ročnih del

V Ruardovi graščini je potekala predstavitev monografije 
Jane Vizjak. / Foto: arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice
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KRANFEST OSREDNJI GORENJSKI FESTIVAL 
KULTURE, ŠPORTA IN KULINARIKE 
V STAREM KRANJU

19.-21.
JULIJ

20
18

TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE / HELP ! BEATLES TRIBUTE / ABBA MIA 
SLAVKO IVANČIČ / TINKARA KOVAČ / EROIKA AROMATIKA  

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI / FESTIVAL LAJNARJEV 
ULIČNO GLEDALIŠČE ANA MONROE / STAND UP

KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

www.visitkranj.com

Urša Peternel

V okviru Poletja na Stari 
Savi je v Kolpernu potekal 
koncert ob 25-letnici (ponov-
nega) delovanja harmoni-
karskega orkestra Glasbene 
šole Jesenice. Orkester vseh 
25 let uspešno vodi Diana 
Šimbera. Poleg sodelovanja 
na mnogih prireditvah in 
koncertih se orkester udele-

žuje tudi mednarodnih tek-
movanj, kjer dosegajo najvi-
šje uvrstitve. V orkestru so 
poleg najmlajših nastopili 
tudi starejši in nekdanji 
učenci harmonike, nekateri 
od njih so harmoniko izbrali 
tudi za svojo poklicno pot. 
Eden izmed prvih članov 
orkestra je danes tudi učitelj 
na naši glasbeni šoli Zilhad 
Džananović, česar so po 

besedah pomočnice ravnate-
ljice Glasbene šole Jesenice 
Klavdije Jarc Bezlaj še pose-
bej veseli. Bogat glasbeni 
program je z zanimivostmi 
o izvajanih skladbah in o 
orkestru povezovala dirigen-
tka Diana Šimbera. Kot soli-
sta sta ob orkestru zaigrala 
dijak harmonike Florjan 
Kozmus in študent harmo-
nike Sajdin Horozović.

Četrt stoletja 
harmonikarskega orkestra
Orkester vseh petindvajset let uspešno vodi Diana Šimbera.

Harmonikarski orkester / Foto: Gregor Vidmar

Andraž Sodja

Gasilstvo ima na Blejski Dob-
ravi dolgoletno tradicijo, tako 
so 16. junija proslavili 110 let, 
odkar skrbijo za varnost kra-
janov Blejske Dobrave. 
Domačini, včlanjeni v druš-
tvo, posredujejo ob požarih in 
drugih nesrečah z velikim 
uspehom in zanesljivostjo – 
kot preostale ekipe Gasilske 
zveze Jesenice, ki so s svojo 
prisotnostjo pozdravile visok 
jubilej tovarišev. V soboto, 16. 
junija, so visoki jubilej počas-

tili s parado in prireditvijo 
izrazili čast pomembnemu 
jubileju. Ob navzočnosti čla-
nov, krajanov in gostov je 
predsednik društva Marko 
Koblar v uvodu orisal zgodo-
vinske mejnike delovanja in 
poudaril, da vsa leta veliko 
skrb namenjajo usposabljan-
ju, nakupu nove opreme, raz-
ličnim drugim dejavnostim 
in podmladku, pri čemer so 
zelo uspešni. Čestitke so jim 
ob pomembni obletnici med 
drugim izrekli župan Občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-

cinger, predsednica Gasilske 
zveze Jesenice Saša Kejžar in 
drugi gostje. Podelili so več 
priznanj in odlikovanj. Gasil-
sko plamenico prve stopnje je 
prejela Andreja Šebat, gasil-
sko plamenico druge stopnje 
Boštjan Stopar, gasilsko odli-
kovanje tretje stopnje Vid 
Fabjan. Priznanje častni 
poveljnik društva je prejel 
Klemen Šebat, društvena pri-
znanja pa še Florijan Černe, 
Bogdan Razinger, Vilko Ber-
gant, Mitja Kalčič in Štefan 
Razinger. 

Sto deset let dobravskih 
gasilcev
S parado in veselico na Blejski Dobravi so počastili dolgo, kar stodesetletno 
tradicijo prostovoljnega gasilstva v kraju.

Visoki jubilej so obeležili s slovesnostjo ...

 ... in parado.

Andraž Sodja

Praznovanje tridesetletnice 
PGD Javorniški Rovt so 
začeli 1. junija z gasilsko 
mokro vajo na kmetiji Pri 
Noču, na kateri so sodelova-
la vsa prostovoljna gasilska 
društva iz jeseniške občine 
(Hrušica, Planina pod Goli-
co, Jesenice, Blejska Dobra-

va, Koroška Bela in Javorni-
ški Rovt). Praznovanje so 
nadaljevali v petek, 8. junija, 
s slavnostno sejo, na kateri 
so podelili tudi društvena 
priznanja ter priznanja 
Gasilske zveze Jesenice. 
Osrednji dogodek pa je bil v 
soboto, 9. junija, na Pristavi 
z gasilsko parado ter podeli-
tvijo gasilskih odlikovanj 

Gasilske zveze Slovenije. 
Priznanja so dobili Marko 
Zupančič (gasilska plameni-
ca 2. stopnje), Edi Vengar 
(gasilska plamenica 1. sto-
pnje) in Branka Modic Šmit 
(gasilsko odlikovanje 1. sto-
pnje). Ni pa manjkala tudi 
gasilska veselica, na kateri so 
za zabavo skrbela dekleta iz 
ansambla Me tri do polnoči.

Trideset let gasilcev  
iz Javorniškega Rovta
V letu obletnic prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice je trideset 
let delovanja praznovalo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Javorniški Rovt.
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IZLET /  OD 7. DO 9.  SEPTEMBRA 2018

CENA: 249 €

(ob prijavi 40 gostov)
Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express – dodatni odhod

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je obli
kovana po drugačnem navdihu. 
1. dan: Najprej se bomo odpeljali do Lugana, kjer bomo imeli postanek. Sledi 
vožnja v čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade, nato 
vožnja v mesto Bellinzona. Nad mestom se dviguje mogočna trdnjava, iz katere so 
varovali vstop v dolino in je uvrščena na seznam Unesca.  
2. dan: Po zajtrku bomo pot nadaljevali proti mestu Chur, ki je najstarejše švicarsko 
mesto. Sledi vožnja v St. Moritz,  kjer bomo presedli na vlak Bernina Express. 
Doživetja, razgledi in narava, ki jo bomo srečevali na naši poti so edinstveni! Peljali 
se bomo po delu trase železniške proge; izstopili bomo v Tiranu, na italijanski strani 
prelaza.   
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali po dolini Camonica, ki slovi po risbah, ki so jih 
tamkajšnji prebivalci v prazgodovini na različne načine vrezovali v gladke skalne 
površine, prikazujejo pa dogodke iz vsakdanjega življenja. Od tu se bomo odpeljali 
do slikovitega jezera Iseo, ki ga krasi jezerski otok Montisola. Postanek bo tudi v 
slikoviti vasici Iseo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v 
dvoposteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. 
Moritz, ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/20 13 220, Škofja Loka – 04/51 70 
305, Radovljica – 04/53 20 445; Jesenice – 04/58 09 755,  
Ljubljana – 01/23 08 505, Domžale – 01/72 20 016,  
Tržič – 04/59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Janko Rabič

Dvanajsta Kulturna mavrica 
Jesenic je v Športni dvorani 
Podmežakla v petek, 8., in 
soboto, 9. junija, spet po-
stregla s pestrim progra-
mom iz bogate zakladnice 
plesov, glasbe in običajev 
različnih narodov in naro-
dnosti. Za vse udeležence, 
250 nastopajočih in okoli ti-
soč gledalcev, je bila to prilo-
žnost za spoznavanje dru-
gih kultur in širitev sodelo-
vanja vseh, ki sobivajo v 
mestu. Pomembna obogati-
tev in popestritev je bil drugi 
dan sprevod skupin skozi 
mesto Jesenice in krajši na-
stop na Čufarjevem trgu. Za 
izvedbo Kulturne mavrice 

so uspešno poskrbeli v Mla-
dinskem centru Jesenice 
skupaj z drugimi jeseniški-
mi kulturnimi društvi in 
Zvezo kulturnih društev Je-
senice. 
Vodja Mladinskega centra 
Jesenice Ana Kozamernik je 
izrazila zadovoljstvo nad ce-
lotno izvedbo: »Bil je pester 
program, lepo je bilo gledati 
vse narode, ki se na enem 
odru družijo in ustvarjajo 
skupno kulturo. Pa na stoj-
nicah bogat izbor jedi celo-
tnega območja Balkana. Po-
membno sporočilo povezo-
vanja se je najbolj izrazilo v 
zaključni točki, ko so vsi 
skupaj pod odrom zaplesali 
po taktih ljudske pesmi 
Abraham.«

Mavrična pestrost 
jeseniških kultur 
Kulturna mavrica Jesenic je združila dvesto 
petdeset nastopajočih in okoli tisoč gledalcev.

Urša Peternel

»Največja pridobitev lokalne 
skupnosti je, če se uspešni 
posamezniki kasneje vrnejo 
v svoje domače okolje, zato 
si želim, da bi tudi vi po 
končanem izobraževanju 
našli svojo pot nazaj na Jese-
nice,« je dejal župan Občine 
Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger na tradicionalnem 
sprejemu najboljših učen-
cev jeseniških osnovnih in 
srednjih šol, ki ga je pripra-
vil v Kolpernu. Letos je med 
odličnjaki 29 osnovnošolcev 
in 17 dijakov, ki jim je župan 

čestital za uspeh in jim po-
daril knjigo Duša slovenska.
Na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca so to Admir 
Krajnović, Denis Smajlović, 
Nermin Mušić, Taja Jovičić, 
Nika Sintič, Manca Noč, 
Mark Medja, Ana Nikolić, 
Anja Demšar in Nik Jan. Na 
Osnovni šoli Toneta Čufarja 
so se med najboljše vpisali 
Kristina Arhar Bošnjak, Ma-
tic Brešan, Tinka Tonejc, 
Ines Džombić, Tina Ivašta-
nin, Zala Klarić, Luka Roz-
man, Zal Vukalić, Drejc Ga-
sar in Jure Hiršenfelder. Na 
Osnovni šoli Koroška Bela 

pa so najboljši po učnem 
uspehu Miha Černe, Ema 
Dautović, Tia Grbić, Tomaž 
Kusterle, Nejc Pšeničnik, 
Rok Makuc, Luc Slivnik, 
Ana Toman in Nana Vukče-
vić.
Vsa štiri leta je bilo odličnih 
kar 14 dijakov Gimnazije Je-
senice: Luka Kambič, An-
draž Maier, Tanja Pfajfar, 
Ana Maja Kralj, Katjuša 
Krupenko, Ana Ogrin, Sara 
Ravnik, Neža Ribnikar, 
Nina Rupnik, Aljaž Stopar, 
Sara Strasser, Zala Škrabelj, 
Nika Gomezel in Anja Man-
deljc. Odlične vsa štiri leta 

pa so bile tudi tri dijakinje 
Srednje šole Jesenice: Nina 
Hrovat, Ana Smolej in Man-
ca Jerman.
V imenu ravnateljev se je 
županu za sprejem zahvalila 
ravnateljica Gimnazije Jese-
nice Lidija Dornig, učencem 
pa je položila na srce, naj si 
v življenju postavljajo visoke 
cilje, saj najlažja pot ni ve-
dno najboljša. Ob tem pa 
naj nikoli ne pozabijo biti 
dobri ljudje, jim je dejala. 
Za kulturni program na 
sprejemu je poskrbel kvartet 
klarinetov Glasbene šole Je-
senice.

Sprejem za najboljše
Župan Tomaž Tom Mencinger je v Kolpernu na Stari Savi priredil tradicionalni sprejem za najboljše 
učence osnovnih šol, ki s šolskim letom 2017/2018 zaključujejo osnovnošolsko šolanje, ter za dijake 
srednjih šol občine Jesenice, ki so bili odlični vse letnike srednje šole. 

Najodličnejši učenci in dijaki z županom / Foto: Gregor Vidmar

Jeseniški policisti so obravnavali prijavo drzne tatvine v pro-
dajalni. Storilec je izkoristil nepazljivost prodajalke in ji med 
njeno odsotnostjo iz blagajne odtujil denar. Po dejanju je s 
kraja odšel. Policisti so po prijavi dejanja osumljenca izsle-
dili, denar so mu zasegli, zaradi utemeljenega suma kazni-
vega dejanja pa ga bodo še kazensko ovadili, so sporočili s 
Policijske uprave Kranj.

Drzna tatvina

Neznani storilec je na parkirišču na Slovenskem Javorniku 
razbil steklo na osebnem avtomobilu oškodovanca in mu 
odtujil denarnico. »Predmeti v vozilih so lahek plen. V izo-
gib tovrstnemu oškodovanju zato ne puščajte vrednih stvari 
v vozilih, tudi če ga zapuščate za kratek čas, ker je vanje 
lahko vlomljeno v zgolj nekaj sekundah,« svetujejo gorenj-
ski policisti.

Vlom v vozilo
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Sudoku s končno rešitvijo

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa
no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 6. julija 2018, 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.

Jelka Koselj

Na darila pomislimo že prej. 
Otroci veliko sedijo. Zato 
naj bodo darila taka, da 
vzpodbujajo več gibanja. To 
je oprema za hojo, tek, kole-
sarjenje, planinarjenje in 
druge športe. Knjiga je več-
no dobro darilo, tudi pripo-
močki za ustvarjalne.
Torta je pika na i pri prazno-
vanju rojstnega dne. Z njo 
nazdravimo in zapojemo 
obdarovancu. Najboljše in 
najlepše torte so tiste, ki jih 
pripravimo skupaj z otroki. 
Podlago za torto kupimo v 
trgovini. Prva torta je izdela-
na s kremo, vloženim sad-
jem in smetano. Krema je 
zmešano razmehčano mas-
lo, kakav in sladkor v prahu. 
Podlage poškropimo jo s 
sokom od vloženega sadja, 
vmes namažemo kremo, 
vrh torte pa obložimo z vlo-
ženim sadjem in okrasimo s 
stepeno sladko smetano.
Druga torta je skutna. Med 
dvema podlagama za torto 
je skuta, ki ji vmešamo slad-

kor v prahu in malo limoni-
nega soka. Namesto skute je 
lahko kremni sir ali mascar-
pone. Po vrhu torte položi-
mo sezonsko sadje in ga 
prelijemo s tortnim preli-
vom. Torte postavimo za 
nekaj ur v hladilnik.
Kot glavno jed ponudimo 
priljubljene palačinke, 
tokrat nadevane s piščan-
čjim mesom, gobami in 
mlado čebulo. Palačinke 
spečemo malo boljše kot 
običajno, tako da namesto 

mleka damo vmes še kislo 
smetano. Piščančje prsi 
narežemo in na segretem 
olju na hitro opečemo. Poso-
limo in popramo, vzamemo 
iz ponve in damo na stran. 
Ostanek olja segrejemo in 
na njem pet minut pražimo 
na lističe narezane gobe in 
mlado čebulo, narezano na 
kolobarčke. Nazadnje doda-
mo piščančje meso in nadev 
je gotov. Zavijemo ga v pala-
činke, ki jih ponudimo 
tople. Nasvet: Nadevane 

palačinke lahko zložimo na 
pomaščen pekač, jih polije-
mo s stepenim jajcem in 
kislo smetano ter spečemo, 
da po vrhu porumenijo. 
Nadevane palačinke lahko 
po želji tudi paniramo in 
ocvremo. Lahko se odločimo 
tudi za palačinke iz polnov-
redne moke, nadevane s 
sesekljano kuhano šunko ali 
pršutom ali prekajenim 
lososom ali različno zelenja-
vo (špinačo, blitvo), panira-
ne in ocvrte. Za pijačo ponu-
dimo bezgovo limonado. 
Za igre na prostem priporo-
čam knjigo z naslovom 
Otroške igre na Slovenskem 
od A do Ž (avtor je Igor Cve-
tko, izdala pa jo je Mohorje-
va družba). V njej je opisa-
nih 150 otroških iger. Opisa-
no je izredno bogato izročilo 
dediščine za igro današnjih 
otrok na šolskem dvorišču, s 
prijatelji na ulici ali ob veče-
rih doma v družini. Doma 
so najbolj priljubljene igre z 
žogo, skrivalnice, slepe miši, 
kozo zbijat, tek čez drn in 
strn ter risntanc.

Otroci praznujejo ...
... rojstni dan in še konec šolskih obveznosti je in začetek počitnic. Tudi lep poletni dan je podarjen. 
Kaj jim doma pripravimo? Nekaj idej. 

Pravilno geslo je PRIJETNA SENČICA IN DOBRA KAVA. 
Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., 
Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Za reševalce 
so pripravili pet enakovrednih nagrad: zapitek v vrednosti 10 
evrov, postrežen v lokalu Zvonček. Nagrajenci so: Urška 
Taler, Zgornje Gorje; Stanka Šorl, Jesenice; Poldka Šmid, 
Jesenice; Renata Berce, Jesenice in Igor Bogataj, Jesenice. 
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Baru Zvonček.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ZIMSKI
ŠPORTNI
OBJEKT

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

IME SLO-
VENSKEGA
SLIKARJA

LANCA

AZIJSKA
GORSKA

KOZA

GOSTA JUHA
IZ MESA IN 

KROMPIRJA
IGRA

NA SREČO
OLGA
REMS

STAR
DAVEK NA 

SOL

NAŠA
SOSEDNA
DRŽAVA

OBLIKA
 IMENA 
JOŽEFA

GRŠKI
DIDAKTIČNI

PESNIK
(IZ ČRK 
TARA)

GESLO
1

NAUK O 
FOSILNIH

IZTREBKIH

6 1 9

POMOČNIK,
SODELAVEC

2 10

STROJ 
ZA KAKO 

OPRAVILO

10 SORTA, 
VRSTA

NAŠ PEVEC,
KANTAVTOR

5 3 11

VELIKA
POSODA ZA 

KOPANJE

KOBALTOVA
RUDNINA

RUSKI
VLADARSKI

NASLOV

4 6

??????
V ČUDEŽNI 

DEŽELI

OLIVER
(KRAJŠE)

DELAVEC V
TKALNICI

NEMARNEŽ IME PEVCA
SMOLARJA

5 12

MANJŠA 
ODPRTINA V 

STENI

11 ŽENSKA
PRIČESKA

GORLJIV PLIN 
IZ NAFTE

6 13

NIKO
ŠTRITOF

OSNOVNO
ŽIVILO ZA 

KRUH

TEKOČA
VODA

MANJŠI 
OTROK

4 STAROGRŠKI
LJUDSKI
PEVEC
KARL

ALPIGER

7 14

VABLJENI
V KOPALIŠČE

UKOVA NA
JESENICAH

NAŠA
PEVKA
(ANJA)

TIPALKA
PRI

ŽUŽELKAH

IZPAD DELA 
VIDNEGA 

POLJA PRI
OČESU

PRODUKT 
SUHE

DESTILACIJE
LESA

NEKDANJA
DENARNA

ENOTA
EVRO. UNIJE

LJUDSKA
TEHNIKA

ZA POLTON
ZVIŠAN
TON E 

MOČNA
GOZDNA

OVIJALKA
NACIJA

LJUDSTVO

IME SLO. 
IGRALCA
UDIRJA

PRIJETNOST,
DOMAČNOST

OKLEPNO
VOZILO

MIGUEL
INDURAIN
AMERIŠKI 
IGRALEC

DULLE

4 14

NIZEK
MOŠKI
GLAS

2 NOVO
SREBRO
GRENKI

ZELIŠČNI
LIKER

9
REDEK,

NEGOVAN
GOZD

2 8

IZPRAŠE-
VANKA

STAREJŠI 
IGRALEC 

(ALI)

HEKTOLITER

STARA ENOTA 
ZA DELO

MERA ZA
RITEM

4 1

KORUZNI
STORŽ

(NAREČNO)

12 VRSTA

VOLOVSKA
VPREGA

OSAMLJEN
GRIČ NA
RAVNINI

NAŠA PESNI-
CA (MAJDA)

REKA V 
SREDNJI

DALMACIJI

ZEL ZA JUHE

3 3

PRIJETNA 
OSVEŽITEV 

ZA POLETNE
DNEVE

ŠKATLICA ZA
OČALA

DRAGOTIN
KETTE

14 ITAL. ŠAHIST
(PAOLO)

SREDIŠČE
VRTENJA

ZAČINJENA
PARADIŽNI.

KOVA OMAKA

ALEŠ VALIČ

13 PERZIJSKI
KRALJ

KAZALNI
ZAIMEK

8 10

SPODNJI
DEL POSODE

AM. JAZZ
GLASBENIK

(BENNY)

1
PESNIK

LJUBEZEN-
SKIH PESMI GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  10 / 2018

PP. 124, 4001  KRANJ

PREŠERNO-
VA PESEM

8
KONICA

STARO-
RIMSKI

POZDRAV

3
PUSTNA

ŠEMA
KURENT

7

SLOVARČEK: BOI: italijanski šahist (Paolo),     SKOTOM: izpad vidnega polja pri očesu,     SKATOLOGIJA: nauk o fosilnih iztrebkih,     ALPAKA: novo srebro,
GABELA: star davek na sol,     ARAT: grški didaktični pesnik,     MIČO: ime igralca Udirja,     KEIR: ime ameriškega igralca Dullea

Sponzor križanke je Zavod za Šport Jesenice, Kopališče Ukova, ki vas vabi na vsakodnevno rekreacijsko plavanje, kopa
nje in uživanje v čisti vodi. Več informacij o kopališču dobite na spletni strani www.zsportjesenice.si. Za naše reševalce 
so pripravili petkrat po dve celodnevni vstopnici za obisk kopališča.

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=E, 2=P, 3=Č, 4=L, 5=K, 6=Š, 7=O, 8=I, 9=A), od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev iz 
prejšnje številke je OKREPČILA.

Sestavil: Cveto Erman
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Sobota, 30. junij
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, Grajska cesta 16, Bled, ob 
11. uri

Zipline Dolinka, dodatne informacije: info@kjs-klub.si, 040 599 911 
(Špela Pirc)

HRUŠICA – IGRIŠČE NA PLACU, od 8. do 22. ure
In-line turnir

Sreda, 4. julij 
KOPALIŠČE UKOVA, ob 16. uri

Acroyoga: na prostem in v bazenu

DNEVNI CENTER ZA MLADE, NAJ MLADIH NE VZGAJA 
ULICA, ob 10. uri

Poletno ustvarjanje: hobotnice, rakci

SPOMINSKI PARK NA PLAVŽU, ob 18. uri
Prireditev v počastitev krajevnega praznika KS Plavž s kratkim kultur-
nim programom v sodelovanju s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranj-
ska Gora

Petek, 6. julij
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10.30

Sveta maša

Sobota, 7. julij
PROSTORI CP v III. nadstropju, od 14. do 18. ure

Dan odprtih vrat Modulne makete Jesenice, 3. nadstropje

Nedelja, 15. julij
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, ob 16. uri

Potopisno predavanje: Češka in degustacija piva

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, Ulica Viktorja Kejžarja 22, 
ob 18. uri

Ogled finala svetovnega prvenstva v nogometu in degustacija piva

Sreda, 18. julij
DNEVNI CENTER ZA MLADE: NAJ MLADIH NE VZGAJA 
ULICA, ob 10. uri

Poletno ustvarjanje: ribice iz CD-jev

Sreda, 25. julij
DNEVNI CENTER ZA MLADE: NAJ MLADIH NE VZGAJA 
ULICA, ob 10. uri

Poletno ustvarjanje: morski konjički – servetna tehnika

Četrtek, 26. julij
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 15. uri 

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev, rojenih v mesecu juliju

Kopališče Ukova

Preventivne delavnice na letnem kopališču Ukova – v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Jesenice

Sreda, 4. 7. 2018, 10.–12. ure, Zdravi zobki, program za otroke

Četrtek, 5. 7. 2018, 17.–19. ure, meritve krvnega sladkorja in krvnega 
tlaka, preventiva in ozaveščanje kopalcev

Sreda, 11. 7. 2018, 10.–12. ure, postopki oživljanja z uporabo AED, 
preventiva in ozaveščanje kopalcev

Četrtek, 19. 7. 2018, 10.–12., meritve krvnega sladkorja in krvnega tla-
ka, preventiva in ozaveščanje kopalcev

Sreda, 25. 7. 2018, 19.–21. ure, v času rekreacijskega plavanja, meritve 
krvnega sladkorja in krvnega tlaka, preventiva in ozaveščanje kopalcev

Petek, 27. 7. 2018, 10.–12. ure, stojnica za zdravje

Vsak ponedeljek – tekmovanje v skokih v vodo za mlade – ob 14. uri

Vsak torek – rekreativno igranje vaterpola – ob 19. uri

Vsak ponedeljek, sredo in petek – večerno rekreacijsko plavanje

Več informacij o kopališču Ukova: www.zsport-jesenice.si

Dogodki od 29. junija do 26. julija 

Prireditve
Gornjesavski muzej Jesenice organizira 10. 7. 2018, 17. 7. 2018 in 24. 
7. 2018 v Banketni dvorani v Kolpernu na Stari Savi, Jesenice, POLE-
TJE NA STARI SAVI: TORKOVO KINOTEKO, ob 20. uri

Aktivnosti za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
USTVARJALNI TORKI ob 10. uri: ustvarjalnice in družabne igre

KOPALIŠČE UKOVA, Pod gozdom 20, Jesenice

USTVARJALNI TORKI ob 15. uri: ustvarjalnice in družabne igre

Občinska knjižnica Jesenice, igralnica:

Petek, 29. 6. 2018, 10.–12. ure, poletne počitniške delavnice: Morski 
svet. Delavnice so brezplačne, vabljeni otroci, starejši od šest let. Ob-
vezne prijave!

Od ponedeljka, 2. 7. 2018, do petka, 6. 7. 2018, 10.–12. ure, poletne 
počitniške delavnice: Narava. Delavnice so brezplačne, vabljeni otro-
ci, starejši od šestega leta. Obvezne prijave!

Od ponedeljka, 9. 7. 2018, do petka, 13. 7. 2018, 10.–12. ure, poletne 
počitniške delavnice: Šivajmo iz starih krp. Delavnice so brezplačne, 
vabljeni otroci starejši od šest let. Obvezne prijave!

Od ponedeljka, 16. 7. 2018, do petka, 20. 7. 2018, 10.–12. ure, poletne 
počitniške delavnice: Oblikujmo nakit. Delavnice so brezplačne, va-
bljeni otroci, starejši od šest let. Obvezne prijave!

Od ponedeljka, 23. 7. 2018, do petka, 27. 7. 2018, od 10.–12. ure, pole-
tne počitniške delavnice: Naredimo strip. Delavnice so brezplačne, 
vabljeni otroci, starejši od šest let. Obvezne prijave!

Knjižnica Hrušica:
Torek, 3. 7. 2018, in četrtek, 5. 7. 2018, 16.–18. ure, poletne počitniške 
delavnice: Narava. Delavnice so brezplačne, vabljeni otroci, starejši 
od šest let.

Aktivnosti za mlade od 15. do 30. leta 

starosti.

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do srede, od 10. do 13. ure: POLETNI MCJ KLUB – Na-
mizne športne in družabne igre

Razstave
Do nadaljnjega, od ponedeljka do srede od 10. do 13. ure, Mladinski 
center Jesenice, fotografska razstava Matjaža Vidmarja: Stockholm 

Od 4. 7. do 1. 8. 2018, avla Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Foto-
grafska razstava Matjaža Vidmarja, člana FD Jesenice, z naslovom: 
Gran Canaria 

Do 29. 7. 2018, Kosova graščina, Jana Vizjak – Z likovno estetiko obar-
vana sporočila o nepogrešljivem, preprostem, a vendar lepem, likov-
na razstava

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari Savi.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Urša Peternel

Javna agencija RS za varnost 
prometa je v sodelovanju s 
Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
(SPV) Občine Jesenice ko-
nec maja organizirala po-
svet SPV-jev gorenjske regi-
je. Udeležence je nagovoril 
župan Občine Jesenice Tom 
Tomaž Mencinger, ki je po-
udaril, da v občini veliko po-
zornosti posvečajo varnosti 
v cestnem prometu. Pred-
stavnik javne agencije za 
varnost prometa Matjaž 

Keržan je poudaril pomen 
sodelovanja na lokalni ravni. 
Predstavil je delo lokalnih 
SPV-jev, uporabo Portala 
SPV, digitalizacijo šolskih 
poti, tekmovanje osnovno-
šolcev Kaj veš o prometu ... 
Na posvetu so bili predsta-
vljeni tudi primeri dobrih 
praks, kamor sodi sodelova-
nje občin s šolami in agenci-
jo, pravila obnašanja na šol-
skem avtobusu ... Udeležen-
ci so izrazili željo, da bi pro-
metno vzgojo uvrstili kot 
obvezne učne vsebine v šol-
ski sistem.

Regijsko srečanje svetov 
za preventivo in varnost

Udeleženci srečanja

Nesreča s hujšimi poškodbami
Policisti so na Jesenicah obravnavali nesrečo s hujšimi po-
škodbami. V njej je bil po prvih podatkih udeležen en osebni 
avtomobil z voznikom in dvema potnikoma, ki je na Cesti 
železarjev prebil varovalno ograjo in pristal na železniških ti-
rih pod nivojem vozišča. Voznik in eden od potnikov sta po 
podatkih policije lažje poškodovana, drugi potnik pa huje. 

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

V Kolpernu je potekala okro-
gla miza na temo družbene 
odgovornosti podjetij. Orga-
nizirala sta jo RAGOR in Eko-
nomska gimnazija in srednja 
šola Radovljica, ki sta partner-
ja v evropskem projektu, so-
delovali pa so tudi predstavni-
ki večjih jeseniških podjetij, 
obeh srednjih šol, Občine Je-
senice in Inštituta za razvoj 
družbene odgovornosti. Kot 
je po okrogli mizi dejal direk-
tor RAGOR-ja Stevo Ščavni-
čar, je družbena odgovornost 
opredeljena kot pošten odnos 
do zaposlenih, okolja, širše 
skupnosti, kupcev in dobavi-
teljev. »V razpravi smo iskali 
odgovor na dve temeljni vpra-
šanji: v kolikšni meri jeseni-
ška podjetja delujejo v skladu 
z načeli družbene odgovorno-
sti in ali je pomembno, da se 
prebivalci lokalne skupnosti 
in zaposleni v podjetjih zave-
dajo prizadevanja podjetij za 
tako ravnanje. Splošna ugoto-
vitev udeležencev je bila, da 
podjetja pomen družbene od-
govornosti poznajo in ga tudi 
upoštevajo. Predvsem tista, ki 
so del večje skupine (denimo 

SIJ, SOL, Sumida) imajo nje-
no konkretizacijo opredeljeno 
v svojih strateških dokumen-
tih. Njihov odnos do družbe-
ne odgovornosti je najbolje 
povzel eden od razpravljav-
cev: podjetje, ki družbene od-
govornosti nima vtkane v svo-
je delovanje, na dolgi rok ne 
more obstati,« je povedal 
Ščavničar. Kot je dodal, v jav-
nosti prevladuje mnenje, da 
podjetja družbeno odgovor-
nost izražajo z donacijami 
športnim društvom. A druž-
bena odgovornost podjetij je 
bistveno širša: je trajnostni 
pristop k razvoju, skrb za so-
cialno pravičnost, ekonom-
sko vzdržnost in trajnostno 
uporabo naravnih virov. »Če 
bodo prebivalci to razumeli, 
bodo razumeli tudi, da podje-
tja v času ''suhih krav'' ne 
morejo biti vedno velikodu-
šna in da morajo včasih 
sprejeti tudi manj prijetne 
ukrepe, saj morajo najprej 
poskrbeti za svoje ekonom-
sko preživetje. Le tako bodo 
lahko ohranila sposobnost 
izvajanja najpomembnejše-
ga ukrepa družbene odgo-
vornosti, to je redno izplače-
vanja plač zaposlenim.«

O družbeni 
odgovornosti podjetij

Brez vozniškega dovoljenja in pozitiven na drogo
Gorenjski prometni policisti so na Jesenicah v rutinski kon-
troli prometa obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki 
je bil v prometu udeležen brez veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, hitri test na prepovedano drogo pa je pri njem poka-
zal na prisotnost droge. Manjšo količino, ki so mu jo polici-
sti v postopku zasegli, je imel voznik tudi pri sebi. Strokovni 
pregled zaradi utemeljenega suma vožnje pod vplivom ma-
mil je voznik odklonil. Zaradi hujšega prekrška je bil izločen 
iz prometa, avtomobil pa mu je bil zasežen.
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Urša Peternel

Pri Domu Pristava v Javorni-
škem Rovtu je potekal zaklju-
ček letošnjega projekta Turi-
zmu pomaga lastna glava. 
Učenci treh jeseniških osno-
vnih šol (OŠ Toneta Čufarja, 
OŠ Prežihovega Voranca in 
OŠ Koroška Bela), ki obisku-
jejo turistični krožek, so 

tokrat pripravili gledališko 
predstavo Legende in pripo-
vedke v občini Jesenice. Na 
predstavo so povabili sošolce, 
med gledalci pa so bili tudi 
učenci iz drugih delov Slove-
nije, ki so v teh dneh na tabo-
ru v Domu Trilobit v Javorni-
škem Rovtu. 
Kot je povedala mentorica 
turističnih krožkov in vodja 

projekta Hermina Biščević 
iz Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske, so lani izdali 
brošuro Legende in pripo-
vedke v občini Jesenice, 
letos pa so nekatere od 
legend oživili v gledališki 
predstavi. Mladi igralci so 
na prikupen način predsta-
vili legendo o narcisah, Ber-
gmandeljcu, dobrih vilah … 

Za scenarij in režijo je pos-
krbela Nika Brgant, v proje-
ktu pa je sodelovala tudi 
Nena Koljanin iz TIC Jese-
nice.
Obiskovalci so lahko igrali 
tudi igro Človek ne jezi se z 
Bergmandeljcem ter se spre-
hodili po pravljični učni poti 
po Zoisovem parku. Na 
označenih točkah so jim 

učenci predstavili marsikate-
ro zanimivost. Kot je dejala 
Hermina Biščević, je to lah-
ko zametek ureditve prave 
pravljične učne poti po bota-
ničnem parku, ki ga je zasa-
dil in negoval Karel Zois in 
še danes navdušuje obisko-
valce s pestrostjo dreves in 
cvetlic. In menda je park tako 
poseben, da so v njem domo-

vanja našli škratki, dobre vile 
in celo zlata ptica ...
Projekt Turizmu pomaga 
lastna glava sofinancira 
Občina Jesenice, po besedah 
Hermine Biščević pa na ta 
način učenci spoznavajo in 
raziskujejo naravno in kul-
turno dediščino, kraj in raz-
mišljajo o možnostih razvo-
ja turizma v občini.

Bergmandeljc, narcise, vile ...
Učenci, ki obiskujejo turistične krožke, so pripravili predstavo na prostem z naslovom Legende in pripovedke v občini Jesenice.

Mladi igralci so predstavili legendo o narcisah, Bergmandeljcu, dobrih vilah … Kje se skriva Bergmandeljc?

Obiskali so jih tudi liki iz Savskih jam: fužinar Viktor Ruard, oskrbnik Heinrich in rudar 
Tona.

Učenci so pripravili tudi pravljično učno pot po Zoisovem parku.

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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