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OBČINSKE NOVICE

Predelavo žlindre 
prevzel SIJ Acroni
Podjetje SIJ Acroni je od 
družbe Harsco Minerali pre-
vzelo dejavnost predelave 
žlindre.
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Ogrevane klopi na 
postajališčih
Na Jesenicah bodo s pomo-
čjo evropskih sredstev tri-
najst avtobusnih postajališč 
opremili z LED-ekrani na do-
tik, brezžično dostopno toč-
ko, defibrilatorji in celo ogre-
vanimi klopmi.
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ZANIMIVOSTI

Mojster namiznega 
nogometa
Simon Zorman iz Podmeža-
kle je eden od začetnikov na-
miznega nogometa pri nas 
in večkratni državni prvak.
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Zlata maša 
triglavskega župnika
France Urbanija, dolgoletni triglavski 
župnik, ki zadnja leta živi v župniji Sv. 
Križ v Planini pod Golico, je s slovesno 
zlato mašo v cerkvi sv. Lenarta na 
Jesenicah obeležil pol stoletja 
duhovništva.
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Pripravlja se na 
newyorški maraton

Jeseničan Željko Najdek, 37-letni 
uporabnik VDC Jesenice, bo prvi 
Slovenec s posebnimi potrebami, ki se 
bo udeležil slovitega newyorškega 
maratona, ki bo potekal četrtega 
novembra. 
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Urša Peternel

V začetku meseca so delav-
ci Vodnogospodarskega 
podjetja (VGP) Kranj začeli 
sanacijo struge potoka Bela 
na Koroški Beli. Gre za 
enega prvih ukrepov za za-
gotovitev večje zaščite pred 
plazovi, ki bi glede na geo-

loške raziskave lahko ogro-
zili naselje.
Kot je povedal Aleš Klabus 
iz VGP Kranj (podjetje je dr-
žavni koncesionar za izvaja-
nje gospodarske javne služ-
be urejanja voda), so delati 
začeli pri mostu čez potok 
Bela pri gasilskem domu 
oziroma gorvodno od ustali-

tvene pregrade pri brvi za 
pešce. Sledila bo sanacija 
struge na ostalih odsekih 
skozi naselje v skupni dolži-
ni okrog osemsto metrov. 
Po Klabusovih besedah je 
Bela vodotok, ki ima hudour-
niški vodni režim, kar pome-
ni, da v primeru deževja lah-
ko voda nenadno pridere in s 

seboj prinese veliko materia-
la oziroma hudourniških na-
plavin. To lahko povzroči raz-
dejanje same struge in okoli-
ce, če ni zagotovljena pretoč-
nost. Struga v zadnjem dese-
tletju ni bila zadostno vzdrže-
vana, saj država za redno 
vzdrževanje vodotokov na-
menja premalo denarja. Tako 
je regulacija struge, ki so jo 
zgradili že pred drugo svetov-
no vojno, v dokaj slabem sta-
nju, zaraščena, zidovi so raz-
pokani, pragovi poškodovani, 
v njej je veliko materiala 
(skal, ostankov vejevja, dre-
ves ...). Po besedah Aleša Kla-
busa bodo v sklopu del regu-
lacijo struge v celoti obnovili, 
sanirali poškodovane prago-
ve in zidove, posekali vegeta-
cijo, očistili naplavljen mate-
rial. Na nekaterih odsekih so 
k slabemu stanju brežin in 
zmanjšanju pretočnosti pri-
spevali tudi domačini s pose-
gi v obvodni pas z gradnjo 
objektov, denimo lop, širje-
njem vrtov ... S sanacijo stru-
ge se bo prevodnost hudour-
nika spet povečala, tako da bo 
struga prevajala stoletne vode 
(gre za količino vode, katere 
teoretična verjetnost pojavlja-
nja je enkrat na sto let).

Sanacija struge 
potoka Bela že poteka
Delavci VGP Kranj urejajo strugo hudournika Bela na Koroški Beli. Dela bodo trajala do maja 
prihodnje leto, stala bodo več kot pol milijona evrov. 

Dela so začeli pri mostu čez potok Bela pri gasilskem domu. Sledila bo sanacija struge na 
ostalih odsekih skozi naselje v skupni dolžini okrog osemsto metrov. 3. stran
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Jeseničan Luka Potočar, ki 
pleza za ŠPO PD Radovljica, 
je na svetovnem mladin-
skem prvenstvu v težavnosti 
v Moskvi postal svetovni 
mladinski podprvak med 
kadeti. Kljub vrhu finalne 
smeri je moral premoč pri-
znati Japoncu Hidemasi Ni-
shidu, s katerim sta bila ves 
čas zelo izenačena in korak 
pred drugimi, so sporočili iz 
Planinske zveze Slovenije. 
"Plezal sem zelo dobro, z 
zmagovalcem sva bila zelo 
blizu, odločala je kvalifika-
cijska smer. Dobro sem od-
plezal polfinale, finale še 
bolje, brez večjih napak. S 
Hidemaso so nama morda 
smeri bolj ustrezale kot dru-
gim. Odločilna je bila vzdr-
žljivost, smeri so bile precej 
kratke, in če si dobro pripra-
vljen, zadnji del smeri ni bil 

pretežak. Že dolgo sem ča-
kal na to, letos mi je končno 
uspelo in sem res zelo vesel 
stopničk," je bil zadovoljen 
16-letni Jeseničan, ki je letos 
postal že mladinski evropski 
podprvak in osvojil skupno 
zmago mladinskega evrop-
skega pokala, oboje v težav-
nosti. Uspešno je nastopil 
tudi na svojih prvih dveh 
članskih tekmah in se uvr-
stil v polfinala. Lukov trener 
je Domen Švab.
Na prvenstvu je več kot 
uspešno nastopila tudi 17-le-
tna dijakinja Gimnazije Je-
senice Radovljičanka Vita 
Lukan, ki je postala mladin-
ska svetovna prvakinja v te-
žavnosti, v balvanih pa je 
osvojila bron.
Luko z mladinsko reprezen-
tanco med 31. avgustom in 
2. septembrom čaka še 
evropsko mladinsko prven-
stvo v balvanskem plezanju.

Luka Potočar 
svetovni podprvak
Športni plezalec z Jesenic Luka Potočar je postal 
svetovni mladinski podprvak v težavnostnem 
plezanju med kadeti.

Luka Potočar (prvi z leve) na odru za najboljše 
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V torek, 28. avgusta, ob 20. uri bo v Banketni dvorani Kol-
perna na ogled še zadnji film letošnje Torkove kinoteke. 
Predvajali bodo poljsko romantično komedijo Planet sam-
skih slovenskega režiserja Mitje Okorna. Doslej se je zvrsti-
lo že sedem filmov, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali 
brezplačno. Torkove kinoteke so del projekta Poletje na Sta-
ri Savi, ki ga koordinira Gornjesavski muzej Jesenice in pod-
pira Občina Jesenice.

Še en film v sklopu Torkove kinoteke

OBČINSKE NOVICE

Spominski dan občine 
Jesenice
Prvi avgust, ko občina Jese-
nice praznuje spominski 
dan, so obeležili s polaga-
njem venca k spomeniku pa-
dlih borcev na Obranci in 
slovesnostjo v Kolpernu.
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Janko Rabič

Občina Jesenice je skupaj z 
Območnim združenjem za 
vrednote NOB Jesenice 1. 
avgusta s prireditvijo v dvo-
rani Kolpern na Stari Savi 
obeležila spominski dan. 
Prvega avgusta leta 1941 se 
je namreč Cankarjeva četa 
na Obranci na Mežakli spo-
padla z Nemci, kar je bil prvi 
oboroženi spopad med par-
tizani in Nemci na Gorenj-
skem. Dogodek je zaznamo-
val tako jeseniško kot slo-
vensko zgodovino, je pouda-
ril slavnostni govornik 
župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger. Po 
njegovih besedah ne sme-
mo dovoliti, da bi vrednote, 
ki so jih živeli in se zanje 
borili borci, zanemarili. V 
kulturnem programu je nas-
topil moški pevski zbor 
Društva upokojencev Jeseni-
ce pod vodstvom Mire Mesa-
rič. Voditelj Bojan Pogačnik 
je splet domoljubnih in dru-
gih pesmi dopolnil z verzi 
pesnikov Karla Destovnika 
Kajuha in Mateja Bora. 
Ob spominskem dnevu je 
delegacija Občine Jesenice 
in Območnega združenja za 
vrednote NOB Jesenice 
položila venec k spomeniku 
padlih borcev na Obranci. 

Spominski dan 
občine Jesenice
Prvi avgust, ko občina Jesenice praznuje spominski dan, so obeležili s polaganjem venca k 
spomeniku padlih borcev na Obranci in slovesnostjo v Kolpernu.

Osrednja slovesnost ob spominskem dnevu je potekala v Kolpernu na Stari Savi.

Župan Tomaž Tom Mencinger in vršilec dolžnosti predsednika ZB NOB Jesenice Izidor 
Podgornik sta položila venec k spomeniku na Obranci.

Urša Peternel

Gradnja druge cevi predora 
Karavanke se bo na avstrij-
ski strani začela 10. septem-
bra, je napovedal upravlja-
vec avstrijskih avtocest 
ASFINAG. Za izvajalca je 
bilo izbran avstrijski kon-
zorcij Swietelsky Tunnelbau 

GmbH & Co KG v sodelova-
nju s Swietelsky Baugesell-
schaft m.b.H. Pogodba je 
vredna 89,9 milijona evrov. 
Predor je dolg nekaj več kot 
7900 metrov, od tega je na 
avstrijskem ozemlju 4.441 
metrov, na slovenski strani 
pa 3.477 metrov. Predor 
skupaj upravljata avstrijski 

ASFINAG in slovenski 
DARS. Promet naj bi, kot so 
napovedali na avstrijski stra-
ni, skozi drugo cev stekel 
februarja 2024. 
Za gradnjo druge predorske 
cevi na slovenski strani je 
bilo izbrano turško podjetje 
Cengiz Insaat, ki je med 
devetimi ponudniki dalo 

najugodnejšo ponudbo v 
višini 89,3 milijona evrov. A 
odločitev o izbiri še ni prav-
nomočna, eden od neizbra-
nih izvajalcev je namreč vlo-
žil pritožbo, tako da se bo 
gradnja na naši strani začela 
kasneje kot na avstrijski. 
Rok za izvedbo del je pet let 
od uvedbe izvajalca v delo.

Avstrijci začenjajo gradnjo druge 
cevi predora Karavanke
Gradnja druge cevi predora Karavanke se bo na avstrijski strani začela 10. septembra.

Gradnja druge cevi predora se približuje, takole bo videti portal na slovenski strani. / Foto: računalniška simulacija Elea iC

Urša Peternel

"Kot so občani zagotovo že 
opazili, se ureja potok Bela na 
Koroški Beli od lokacije gasil-
skega doma proti zaplavni 
pregradi. Načrtujeta se še dve 
novi pregradi in dostopna 
cesta do njih. Investitor čišče-
nja potoka in izgradnje zapla-
vnih pregrad je država, Obči-
na Jesenice pa financira izgra-
dnjo dostopne ceste in bo 
financirala tudi monitoring 
območja plazu. Veseli nas, da 
je država pristopila k sanaciji 
struge potoka Bela, so pa 
posegi potrebni tudi na dru-
gih vodotokih, kot so Javornik, 
Ukova, Jesenica, da se prepre-
čijo morebitni neljubi dogod-
ki. Pri tem bo pomembno 
tudi sodelovanje občine, druš-
tev in krajanov," je dejal župan 
Tomaž Tom Mencinger.
Povedal je tudi, da se Obči-
na Jesenice z Elektrom 
Gorenjska dogovarja za pre-
vzem dela transformatorske 
postaje RTP Ukova. "Ob 
tem se odločitev, da kopališ-
če na Jesenicah ostane na 
sedanji lokaciji, zdi logična. 
Hkrati iščemo možnosti za 
dodatno ogrevanje vode na 
sončne celice ter pridobitev 
dodatnih površin za kopalce 
proti rokometnemu igrišču. 
Potrebna je še odločitev gle-
de skakalnega stolpa, ki je 
ostal edini tovrstni v Slove-
niji, zato bo treba pristopiti 
k dogovorom z Olimpijskim 
komitejem Slovenije, mini-
strstvom za šport ter Šport-

no unijo Slovenije za vzdr-
ževanje in sofinanciranje 
obratovanja le tega," je dejal 
župan.
Na Občini Jesenice so dobili 
tudi informacije, da naj bi se 
na mejnem platoju Karavan-
ke razširilo parkirišče za 
tovornjake. "V prometnih 
konicah in zastojih bo to v 
pomoč pri umirjanju in 
usmerjanju prometa. Pri tem 
si Občina Jesenice še vedno 
prizadeva, da bi se Policijska 
postaja Jesenice preselila 
nazaj v mesto, sedanja lokaci-
ja na mejnem platoju pa bi 
bila namenjena policiji za 
potrebe Gorenjske, kot so 
prometna policija, vodniki 
psov, enota za izravnalne 
ukrepe. Občina Jesenice je še 
vedno pripravljena ponuditi 
zemljišče za izgradnjo nove 
policijske postaje, saj meni-
mo, da gre za pomembno 
službo, ki sodi v mesto in ne 
na njegovo obrobje," je pono-
vno opozoril župan.

Županov kotiček

V skladu z napovedmi se je že začela obnova Ruardove gra-
ščine. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Kolektor Koling, 
projekt je vreden 2,2 milijona evrov, dela pa morajo biti 
zaključena do 1. februarja 2020. Gornjesavski muzej, ki je 
imel prostore v graščini, se je začasno preselil v Kosovo 
graščino, medtem ko so muzejske zbirke preselili v druge 
prostore, ki jih je zagotovila Občina Jesenice.

Obnova Ruardove graščine že poteka

Ruardovo graščino bodo celovito prenovili.

Tomaž Tom Mencinger

Z vami že 20 let
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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. 12/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 68, ki je iz šel 24. avgusta 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.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
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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

Žlindre, ki nastaja pri proi-
zvodnji v podjetju SIJ Acro-
ni, več ne predeluje podjetje 
Harsco Minerali. V podjetju 
SIJ Acroni so se odločili, da 
bodo ta stranski proizvod, ki 
nastaja pri proizvodnji je-
kla, odslej predelovali sami. 
Tako so 1. avgusta prevzeli 
dejavnost in vso opremo 
družbe Harsco Minerali ter 
18 zaposlenih. Podjetje 
Harsco Minerali je sicer v 
lasti korporacije Harsco Mi-
nerals & Metals, v Skupini 
SIJ pa niso povedali, koliko 
so morali odšteti za nakup 
opreme in prevzem vseh de-
javnosti. 
"Poleg nenehnega zmanjše-
vanja našega vpliva na oko-
lje, kar je ena glavnih priori-
tet družbe SIJ Acroni, bomo 
s prevzemom opreme in 
dejavnosti Harsco Minerali 
nekoč odpadni material še 
naprej predelovali v stranski 
proizvod, ki ga bomo upora-
bili v nadaljnjem proizvo-
dnem procesu oziroma ga 
bomo prodajali kot vhodni 
material v gradbeništvu, ce-
stogradnji in sanaciji oko-
lja," je povedal direktor 
družbe SIJ Acroni Branko 
Žerdoner. 

Kot je zagotovil, bo SIJ Acro-
ni žlindro predeloval po ena-
kem postopku kot doslej z 
najvišjimi okoljevarstvenimi 
standardi, skladno z zako-
nodajo in Direktivo o indu-
strijskih emisijah. 
Družba Harsco Minerali je 
žlindro iz podjetja SIJ Acro-
ni začela predelovati leta 
2011, leta 2013 pa je znotraj 

kompleksa SIJ Acroni na 
Slovenskem Javorniku zgra-
dila tudi sodobno tovarno 
za predelavo žlindre. Inve-
sticija je stala sedem milijo-
nov evrov. Od leta 2011 do 
danes so predelali že 950 
tisoč ton bele in črne žlin-
dre, tudi dobršen del tiste, 
ki je bila vrsto let nakopiče-
na ob podjetju. Samo lani 

so jo predelali dvesto tisoč 
ton. Predelana črna žlindra 
je uporabna kot surovina za 
ponovno uporabo v proizvo-
dnji, iz nje nastane tudi su-
rovina za zmesi za asfalt, 
mineralni produkt iz bele 
žlindre pa uporabljajo za 
gradnjo nasipov, sanacijo 
odlagališč, iz nje pridobiva-
jo mineralno volno.

Predelavo žlindre 
prevzel SIJ Acroni
Podjetje SIJ Acroni je od družbe Harsco Minerali prevzelo dejavnost predelave žlindre. 

Predelavo žlindre, ki so jo doslej opravljali pod okriljem družbe Harsco Minerali, je v 
začetku avgusta prevzel SIJ Acroni. / Foto: Gorazd Kavčič

Poleg sanacije struge bodo 
delavci VGP Kranj v nadalje-
vanju obnovili prvo prodno 
pregrado nad naseljem pri 
vodohranu. Ta je namenjena 
zadrževanju materiala, ki ga 
hudournik prinese iz zale-
dnih grap. Pregrado bodo 
povišali za en meter in s tem 
povečali zaplavni prostor za 
njo, je napovedal Klabus. V 
nadaljevanju bodo zgradili 
tudi dve novi prodni pregradi 
nad vasjo, eno obstoječo pa 
izpraznili. Za dostop do pre-
grad bo treba urediti tudi 
novo makadamsko cesto na 
mestu sedanje gozdne vlake. 

Po besedah Aleša Klabusa 
bodo vsa dela stala okrog 550 
tisoč evrov, financira jih dr-
žava oziroma ministrstvo za 
okolje. Gradnjo ceste, ki bo 
stala štirideset tisoč evrov, 
pa bo financirala občina. 

Vsa dela naj bi bila zaključe-
na najkasneje maja priho-
dnje leto. Kot je ob tem pou-
daril Aleš Klabus, je naloga 
vodarjev, da uredijo vodotok 
skozi naselje in da prek za-
plavnih pregrad skušajo za-

držati čim več materiala nad 
naseljem. Ti ukrepi ne pre-
prečujejo proženja in premi-
kanja obstoječih plazov v za-
ledju, pač pa do neke mere 
zmanjšujejo ogroženost na-
selja, je še dodal Klabus.

Sanacija struge potoka  
Bela že poteka

Aleš Klabus iz VGP Kranj je predstavil potek sanacije hudournika Bela na Koroški Beli.

1. stran

Kot so povedali na 
Občini Jesenice, bo v 
času del povečan 
promet tovornjakov 
skozi naselje, zato 
krajane prosijo za 
potrpljenje.

  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

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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Urša Peternel

Občina Jesenice je prejela 
nepovratna sredstva na jav-
nem razpisu, s katerim 
ministrstvo za infrastruktu-
ro sofinancira ukrepe traj-
nostne mobilnosti. 
V sklopu projekta bodo 
modernizirali 13 avtobusnih 
postajališč. Ta bodo opremi-
li z LED-ekrani na dotik, 
USB-polnilniki, radiem in 
osvetlitvijo. Postajališče pri 
občini in postajališče Pri 
Čufarju bosta dobili tudi 
wi-fi točko, defibrilator, 
ogrevane klopi in kamero. 
Vse naprave se bodo napaja-
le prek fotovoltaičnih pane-
lov na strehi. Projekt je oce-
njen na dvesto tisoč evrov, 
pri čemer bo ministrstvo 
prek razpisa zagotovilo 164 
tisoč evrov, preostanek pa 
bo financirala Občina Jese-
nice iz proračuna. Jeseni naj 
bi uredili prvi dve postajali-
šči, sedem prihodnje leto, še 
štiri pa v letu 2020. 
Druga pridobitev pa bodo 
sodobne kolesarnice ob pet-
ih javnih objektih, ki bodo 
namenjene parkiranju koles, 
opremljene pa bodo tudi z 
orodjem za hitro popravilo 
koles in omaricami za shra-
njevanje čelad, v katerih 

bodo tudi USB-vtičnice. Pos-
tavili bodo tudi stojala oziro-
ma naslone za kolesa, kamor 
bo mogoče kolesa prikleniti. 
Nadstreški bodo kovinski s 
prosojnimi stekleno-plastič-
nimi polnili, za potrebe osve-
tlitve ter možnosti polnjenja 
električnih koles pa bodo pri-
ključeni na električno napa-
janje sosednjih javnih objek-
tov. Lokacije kolesarnic bodo 

ob treh osnovnih šolah, 
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce in Prireditvenem centru 
Jesenice (kjer so gledališče, 
kino in knjižnica).
»Občina Jesenice želi s pos-
tavitvijo nadstrešnic za kole-
sa izboljšati pogoje za kole-
sarjenje in tudi na ta način 
spodbuditi ljudi k uporabi 
kolesa za vsakdanje opravke 
in s tem dosegati cilje, ki jih 

je opredelila v sprejeti Celo-
stni prometni strategiji obči-
ne Jesenice,« so poudarili 
na Občini Jesenice. Jeseni 
naj bi postavili prvo nadstre-
šnico, preostale štiri pa pri-
hodnje leto. Projekt bo stal 
okrog sto tisoč evrov, Obči-
na Jesenice pa je osemdeset 
odstotkov sredstev uspela 
pridobiti na omenjenem jav-
nem razpisu.

Ogrevane klopi na 
postajališčih
Na Jesenicah bodo s pomočjo evropskih sredstev trinajst avtobusnih postajališč opremili z 
LED-ekrani na dotik, brezžično dostopno točko, defibrilatorji in celo ogrevanimi klopmi. Postavili 
bodo tudi pet kolesarnic, ki bodo opremljene z orodjem za hitro popravilo koles in USB-polnilniki.

Trinajst avtobusnih postajališč bodo opremili z LED-ekrani na dotik, USB-polnilniki, 
radiem in osvetlitvijo. Postajališče pri občini in postajališče Pri Čufarju pa bosta dobili tudi 
wi-fi točko, defibrilator, ogrevane klopi in kamero.

Urša Peternel

Pred predorom Karavanke 
na gorenjski avtocesti v sme-
ri proti Avstriji so že vse od 
konca julija stalnica zastoji, 
zlasti ob koncih tedna so 
kolone dolge tudi sedem 
kilometrov. Kot opozarjajo v 
Družbi za avtoceste v Repu-
bliki Sloveniji (DARS), bodo 
zastoji v avgustu čedalje 
pogostejši. Ob tem smo opa-
zili, da so na več mestih ob 
gorenjski avtocesti pri Jese-
nicah postavili prenosna 
stranišča, ki še kako pridejo 
prav tistim, ki obtičijo v 
nekajkilometrskem zastoju. 
So pa na Občini Jesenice ob 
tem prosili Prometno-infor-

macijski center in radijske 
postaje, naj ne objavljajo 
informacije, naj vozniki v 
primeru zastoja na avtocesti 
za smer Kranjska Gora upo-
rabljajo izvoz Lipce. Glavna 
cesta skozi Jesenice je nam-
reč že tako preobremenjena, 
ob tem pa jo država tudi 
obnavlja. V začetku meseca 
je tako zaradi asfaltiranja in 
deveturne popolne zapore na 
Jesenicah prišlo do popolne-
ga prometnega kolapsa. 
Tranzit težkih tovornjakov 
skozi Jesenice pa je že dalj 
časa sploh prepovedan, na 
kar voznike opozarjajo tudi 
prometni znaki ob izvozu z 
avtoceste in na začetku 
mesta.

Zastoji na gorenjski 
avtocesti proti Avstriji

Zastoji na gorenjski avtocesti pri Jesenicah so avgusta 
stalnica. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Na Blejski Dobravi so se v 
noči na 10. avgust vandali 
znesli nad prometnimi zna-
ki. Več znakov so odtrgali, 
med drugim prometno ogle-
dalo pri nogometnem igriš-
ču, prometni znak, ki prepo-
veduje vožnjo motornih 
vozil, in znak, ki označuje 
ovinek v levo pri avtocestnem 
nadvozu na travniku med 
Blejsko Dobravo in Lipcami. 
Na Lipcah so odtujili promet-
ni znak, ki označuje priklju-
ček s prednostno cesto, in to 
z drogom vred. Izginila je 
tudi tabla, ki označuje konec 
naselja Blejska Dobrava. Na 
odseku med Gostilno Jurč in 
križiščem s podjetjem Sumi-
da pa so storilci odtujili dva 
prometna znaka, ki označu-
jeta živali na cesti. Na cesti 

skozi Lipce so poškodovani 
tudi drogovi javne razsvetlja-
ve, odstranjeni pokrovi elek-
troinstalacij, obrnjene same 
luči na drogovih ...
Posebno skrb vzbujajoče pa 
je, da so nekatere prometne 
znake storilci odvrgli kar na 
avtocesto. Na Občini Jeseni-
ce so nad vandalizmom 
ogorčeni in so že podali pri-
javo zoper neznanega storil-
ca na Policijsko postajo Jese-
nice. Kot so poudarili, ne 
gre samo za vandalizem, 
ampak tudi za ogrožanje 
udeležencev v prometu, gle-
de na to, kam so bili znaki 
odvrženi.
Delavci javnega komunalne-
ga podjetja JEKO so nekate-
re porisane in prestavljene 
ter razmetane prometne 
znake že očistili in postavili 
nazaj na prava mesta.

Vandali so se znesli nad 
prometnimi znaki
Na Blejski Dobravi so neznanci uničili več prometnih znakov, nekaj so jih odvrgli kar na avtocesto. 
Občina Jesenice je že podala prijavo na policijo.

Kup poškodovanih prometnih znakov

Urša Peternel

"Kaj (ali česa ne) delate, da 
ponovno redno smrdi z 
deponije Mala Mežakla?" To 
vprašanje je Tina Rajhman s 
Spodnjega Plavža na Jeseni-
cah, ki že dalj časa opozarja 
na problem smradu, konec 
julija poslala podjetju EKO-
GOR, ki ima na deponiji 
Center za ravnanje z odpad-
ki (CERO). V njem kot kon-
cesionar predelujejo meša-
ne komunalne odpadke. Na 
občankino vprašanje je 
odgovorila Tea Ulaga iz pod-
jetja Publicus, ki ima v lasti 
podjetje EKOGOR. Kot je 
pojasnila, so na lokaciji 
CERO Mala Mežakla uvedli 
sistem baliranja lahke frak-
cije na način ovijanja v foli-
jo. Zato so pripeljali balirno 
napravo, ki so jo sprva 
namestili ob izstopu tako 
imenovane lahke frakcije iz 
sortirne linije. A ker zmog-
ljivosti balirne naprave niso 
dohajale zmogljivosti sortir-

ne linije, je prihajalo do zas-
tojev in s tem do kopičenja 
prevzetih mešanih komu-
nalnih odpadkov na prevze-
mnem platoju. Zato so balir-
no napravo namestili na 
drugo mesto, s čimer so 
odpravili zastoje in kopičen-
je odpadkov. Kot je zatrdila 
Tea Ulaga, tovrsten način 
baliranja preprečuje izhaja-
nje kakršnih koli morebit-
nih emisij v okolje, tudi 
smradu. A stanje se, kot 
kaže, kljub zagotovilom ni 
bistveno izboljšalo. Prejšnji 
teden je na problem smradu 
opozorila tudi Krajevna sku-
pnost Podmežakla. "Zaradi 
smradu z deponije na Meža-
kli se pritožujejo tudi kraja-
ni, ki živijo na Ulici heroja 
Verdnika. Po njihovih izja-
vah smrdi predvsem v noč-
nih urah ob petkih in ob 
koncu tedna, kot bi prihajalo 
do nekih izpustov," je opo-
zoril svet KS Podmežakla in 
EKOGOR pozval k pojasni-
lom in ureditvi stanja.

Na smrad opozarja tudi 
krajevna skupnost

V nedeljo, 26. avgusta, bo z začetkom ob 11. uri pri Koči na 
Golici potekal Dan jeseniških planincev. Organizator sreča-
nja je Planinsko društvo Jesenice. V soboto, 8. septembra, 
pa Turistično društvo Golica pripravlja tradicionalno Sreča-
nje na Rožci z začetkom ob 11. uri. Po srečanju na sedlu 
Rožca bo sledilo druženje prijateljev z avstrijske in sloven-
ske strani pri pastirski koči na Jeseniški planini.

Dan jeseniških planincev in Srečanje na Rožci
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Andraž Sodja

V otroškem letovišču Pinea v 
Pineti pri Novigradu so tudi 
letos zadovoljni z obiskom, 
letovišče pa je znova doživelo 
vrsto manjših, a pomembnih 
obnovitvenih posegov, s ka-
terimi se izboljšuje kakovost 
bivanja. Neprecenljiva oaza 
otroškega smeha kolonij iz 
občin nekdanje skupne obči-
ne Jesenice se tam združuje 
z družinskim veseljem tistih, 
ki cenijo sproščeno vzdušje, 
ki ga ponuja letovišče. Kot je 
povedal Boštjan Smukavec, 
sekretar Zveze društev prija-
teljev mladine Jesenice in 
vodja letovišča, sezona pote-
ka brez večjih posebnosti, le-
tovišče pa je praktično vse-
skozi zasedeno: "Letovišče je 
polno tako kot vsako leto, 
zaključili smo prvo serijo šol 
v naravi, ki so prišle konec 
šolskega leta, pričakujemo še 
jesenske, ki pridejo ob začet-
ku šolskega leta. Tradicional-
no so letovišče napolnile ko-
lonije otrok iz Žirovnice, 
Kranjske Gore in Mojstrane 
ter Jesenic iz osnovnih šol 
Toneta Čufarja in Prežihove-
ga Voranca." Med obnovitve-

nimi deli, ki jih je omenil 
Smukavec, so zamenjava 
vseh vzmetnic v letovišču, še 
dve obnovljeni kopalnici in 
obnovljene vse fasade v leto-
višču – kar so uspeli z lastni-
mi sredstvi in donacijami. 
"Po dogovoru z občino, če bo 
seveda sprejeto v proračunu, 
pa naj bi v prihodnjem letu 
eno izmed dotrajanih lese-
nih hišic nadomestili z novo, 

upamo pa, da se bo ta trend 
nadaljeval in bo vsako leto 
zamenjana katera od hišic 
oziroma več kot ena. Pineti 
se, upamo, obetajo lepši časi, 
menjavo hišic čakamo že 
dolgo, vsi pa bomo veseli 
šele, ko bo opravljena," je za-
ključil Smukavec. 
Obiskovalci letovišča so eno-
tnega mnenja, da je letovi-
šče, ki je še eno zadnjih, ki 

so ostala od nekdanjih sku-
pnih in tovarniških letovišč, 
neprecenljivo in potrebno 
ohranitve in posodobitve, 
saj ponuja zaslužen dopust 
tudi tistim, ki bi si ga sicer 
težje privoščili, in tistim, ki 
cenijo družbo, tovariško 
vzdušje, varnost otrok in 
družine in obilico priložno-
sti za šport in zabavo, ki jih 
ponuja. 

Pineta ostaja morski 
otroški raj
Tudi letos je letovišče Pinea v Pineti pri Novigradu dobro zasedeno. Ta mali kos Jesenic na širni obali 
Jadranskega morja že več kot štiri desetletja ponuja morske užitke otrokom iz Zgornjesavske doline.

Tradicionalne otroške zabave pred zaključkom kolonije se otrokom vsako leto znova 
vtisnejo v spomin in vzbudijo pričakovanje za prihodnje leto.

Janko Rabič

Krajani krajevne skupnosti 
Podmežakla so v soboto, 11. 
avgusta, po tradiciji prazno-
vali na Zakopu na Mežakli. 
Spet so se spomnili 10. av-
gusta leta 1941, ko je bil tam 
ustanovljen prvi okrožni od-
bor Osvobodilne fronte za 
jeseniško-radovljiško obmo-
čje. Zbrane je pozdravil in 
jim ob prazniku voščil pred-

sednik sveta Krajevne sku-
pnosti Podmežakla Aljoša 
Ulčar, pridružila se mu je 
podžupanja Občine Jeseni-
ce Vera Pintar. Predsednik 
krajevne borčevske organi-
zacije Aleksander Jernejc je 
opisal nekatere dogodke iz 
časa NOB, med drugim je 
več besed namenil prvi par-
tizanski bolnišnici nedaleč 
od Zakopa. Leta 2016 so jo 
s pomočjo Občine Jesenice 

obnovili in še enkrat se je 
zahvalil vsem, ki so sodelo-
vali pri tem projektu. Letos 
so markacisti pod vod-
stvom Darka Bradaškija 
uredili še del poti, ki vodi 
do bolnišnice. Veliko kraja-
nov si je po prireditvi na 
Zakopih ogledalo tudi ob-
novljeno bolnišnico. V kul-
turnem programu so na 
srečanju krajanov nastopili 
člani moškega pevskega 

zbora Društva upokojencev 
Jesenice in recitatorka Ja-
sna Kovač. Pevci so stalni 
izvajalci partizanskih, do-
moljubnih in drugih pe-
smi, njihov letošnji nastop 
pa je že 35. po vrsti. Tudi 
letos je bilo med udeleženci 
veliko pohodnikov, ki na 
Zakope pridejo z Jesenic po 
dobro markirani poti. Že 
štirideset let jih vodi krajan 
Podmežakle Janez Komel. 

Na Zakopu obujali spomin  
na revolucionarne čase

Pohodniki na srečanju na Zakopu

Janko Rabič

Mesto Jesenice z okolico že 
nekaj let postaja vse bolj pri-
vlačno za domače in tuje tu-
riste. To kažejo podatki turi-
stično-informacijskega cen-
tra na Jesenicah. Po besedah 
informatorke Nene Koljanin 
vsak dan beležijo velik obisk. 
Na voljo imajo vse informa-
cije o ponudbi, kataloge, ze-
mljevide kolesarskih in po-
hodniških poti, spominke in 
vozne rede. Razveseljivo je, 
da je v občini Jesenice med 
različnimi ponudniki turi-

stičnih storitev vse več sobo-
dajalcev. Od lani se je njiho-
vo število povečalo z 22 na 
33, na voljo imajo 390 ležišč. 
Število nočitev je bilo lani v 
prvi polovici leta 7800, letos 
pa že 8600. »To je v primer-
javi z velikimi turističnimi 
destinacijami sicer malo, 
vendar je pomembno, da 
smo prisotni na turističnem 
trgu in da smo zanimivi za 
tisti del gostov, ki si želijo 
turistične točke imeti v bliži-
ni, vendar ne preblizu turi-
stičnega vrveža," poudarja 
Nena Koljanin. 

Mesto je privlačno 
za turiste
Število nočitev se povečuje, razveseljivo pa je 
tudi, da je med ponudniki turističnih storitev vse 
več sobodajalcev. 

Pri spomeniku na Belem polju je 27. julija svet KS Hrušica 
skupaj s krajevno borčevsko organizacijo pripravil komemo-
racijo v spomin na 45 ustreljenih talcev leta 1942. Zbrani 
svojci padlih žrtev, domačini in predstavniki Občine Jeseni-
ce so počastili tudi spomin na 42 izgnanih družin v tabori-
šča ter vse žrtve druge svetovne vojne. Predsednica krajevne 
borčevske organizacije Darja Radić je v govoru poudarila, da 
v sodobnem času premalo spoštujemo vrednote, ki izhajajo 
iz takratnega časa. V kulturnem programu so nastopili člani 
Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, svoje pesmi sta 
prebrali Francka Leskovar in Marinka Čebulj, pesem Sonje 
Grzetič Srne pa je prebral voditelj. 

V spomin na ustreljene talce

Zbrane je nagovorila predsednica krajevne borčevske 
organizacije Darja Radić.

Jutri, v soboto, se bo v Planini pod Golico odvijala osrednja 
prireditev praznika krajevne skupnosti, ki ga praznujejo v 
spomin na enega prvih pravnih dokumentov na Sloven-
skem, Ortenburški rudarski red, ki je določil pravice in dol-
žnosti rudarjev in fužinarjev v Planini. Praznovanje se je si-
cer začelo že minuli petek s sveto mašo za krajane in kon-
certom vokalne skupine Triglavski zvonovi, ki ga je povezo-
val Bojan Pogačnik. Osrednje praznovanje pa se bo odvijalo 
jutri na prireditvenem prostoru pod gasilskim domom. Za-
četek bo ob 18. uri z gasilsko vajo na domačiji Pri Konarju, 
od 19. ure dalje pa se boste lahko zabavali na gasilski vese-
lici z ansamblom Kerlci.

Praznik Planine pod Golico

s kuponom do 30. 9. 2018.
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!
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9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt

ra
uß

   
  V

rt
ni

 p
tič

i v
 n

ar
av

ni
 v

eli
ko

sti

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.
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Jogijski priročnik 
je namenjen 
vsem, ki želite 
poskrbeti za svoje 
srce. Priročnik 
je delo avtorice 
in mednarodno 
priznane 
jogistke, plesalke, 
inštruktorice 
pilatesa in aerobike 
– Ane Kersnik Žvab.

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

www.gorenjskiglas.si

123 strani, 170 x 240 mm, trda vezava 
                                                      Cena knjige je

Andraž Sodja

V cerkvi sv. Albuina in Inge-
nuina na Koroški Beli, pod 
freskami znanega sloven-
skega slikarja Mateja Ster-
nena, se je 14. avgusta odvi-
jal izjemen glasbeni in kul-
turni dogodek. Mlada umet-
nika z izjemnim glasbenim 
talentom, domačinka Maja 
Horvat z violino in Ermin 
Tkalec, pianist iz Rogaške 
Slatine, oba študenta kralje-
ve akademije za glasbo v 
Londonu (Royal College of 
Music), sta do zadnjega koti-
čka napolnjeno cerkev pope-
ljala skozi evropsko in sve-
tovno glasbeno dediščino. 
Glasbenika sta navdušila z 
izvajanjem skladb najslav-
nejših skladateljev, ki niko-
gar niso pustile ravnodušne-
ga. Skladbe so povezovali 
kratki prizori, ki so bili pos-
neti v naselbinski dediščini 
Koroške Bele, v katerih nas-
topajo otroci s Koroške Bele, 
člani Otroške Folklorne sku-
pine Breznica, ki sta jo pri-
pravila Žan in Jani Kolman.
Dogodek z naslovom V 
mozaiku spomina, ki ga je v 

sklopu prireditev evropske-
ga leta kulturne dediščine 
pripravilo Farno kulturno 
društvo Koroška Bela na 
čelu z vodjo projekta Petro 
Alič, je bil posvečen tragič-
nemu dogodku, enemu 
prvih letalskih bombardi-
ranj civilnega prebivalstva, 

ki se je zgodil pred 101 
letom, 14. avgusta 1917, na 
Koroški Beli. Znotraj vaške-
ga jedra Koroške Bele, ki 
danes sodi med najstarejša 
naselja v občini Jesenice, je 
bilo tedaj uničenih več kot 
štirideset stavb in gospodar-
skih poslopij vključno s cer-

kvijo, brez strehe nad glavo 
je ostalo 291 prebivalcev, v 
prvem letalskem napadu na 
Javorniku pa sta dve osebi 
izgubili življenje. 
Koncertni večer, ki ga je 
povezoval Peter Kolman, 
sta z nagovorom odprli 
predsednica Farnega kul-
turnega društva Koroška 
Bela Marija Palovšnik in 
podžupanja Vera Pintar. 
Koncert je bil sicer načrto-
van na platoju pred cerkvi-
jo, vendar je bil zaradi moč-
nega dežja preseljen v not-
ranjost, kar se je izkazalo za 
dobro odločitev, saj je aku-
stično izjemno vzdušje 
dodalo k čarobnosti dogod-
ka. Po koncertu so za kuli-
narične okuse poskrbele 
predstavnice Društva pode-
želskih žensk pod Golico in 
Stolom. Dogodek je sofi-
nancirala Občina Jesenice, 
predstavlja pa del priredi-
tev, ki jih na Koroški Beli 
pripravlja Farno kulturno 
društvo v počastitev evrop-
skega leta kulturne dedišči-
ne, bogastva in raznovrst-
nosti kulturne dediščine na 
Koroški Beli.

Glasbeni spektakel v 
cerkvi na Koroški Beli
V cerkvi sv. Albuina in Ingenuina so 14. avgusta, ob 101. obletnici bombardiranja Koroške Bele, pripravili 
kulturni večer z izvrstnima glasbenikoma: violinistko Majo Horvat in pianistom Erminom Tkalcem.

Violinistka Maja Horvat in pianist Ermin Tkalec, oba 
študenta kraljeve akademije za glasbo v Londonu

Urša Peternel

V Kulturnem domu na Slo-
venskem Javorniku je na 
ogled razstava likovnih del 
mlade umetnice iz Radovlji-
ce Nike Vezovišek. To je nje-
na prva razstava, poimeno-
vala jo je Svet sanj, posvetila 
pa jo je pokojnemu očetu 
Iztoku. Kot je povedala Nika, 
ki končuje Ekonomsko gim-
nazijo in srednjo šolo Rado-
vljica, smer medijski tehnik, 

že od mladega rada riše in 
ustvarja. Ker je bil njen oče 
umetnik, je že vse življenje 
obdana z umetnostjo. "Kot 
majhna punčka sem ga z 
veliko radovednostjo opazo-
vala in se spraševala, kako 
lahko ustvari nekaj tako 
čudovitega iz vsake stvari, ki 
jo prime v roke. Bil je pre-
dan idejam, ki so nastajale v 
njegovi podzavesti, kot sem 
sedaj tudi jaz. Rad je bil v 
svojem svetu, tako kot sem 

jaz," je povedala Nika. 
"Posamične poslikave 
ustvarjam podnevi in pono-
či, predvsem pa vedno samo 
takrat, ko imam inspiracijo. 
Skupaj z glasbo me odnese 
v sanje ... Ko rišem, se pre-
stavim v drug svet, drugo 
dimenzijo, v svoje vesolje 
..." Zato je njenim slikam, ki 
jih ustvarja s svinčnikom, 
črnim flomastrom in barva-
mi, skupen motiv vesolja. 
"Cilj mojega likovnega 

ustvarjanja je, da bi vsak člo-
vek v slikah videl svojo zgod-
bo. Vsaka od njih ima globlji 
pomen ..." Ker je Nikin naj-
ljubši umetnik Salvador 
Dali in ji je pri srcu nadrea-
lizem, je razstavo poimeno-
vala Svet sanj. Verjame, da 
so sanje magične in ji vselej 
pokažejo prav tisto, kar v 
določenem trenutku potre-
buje za svoj naslednji korak.
Razstava bo na ogled do 1. 
septembra.

Nikin svet sanj
Na Slovenskem Javorniku se na svoji prvi razstavi predstavlja mlada umetnica Nika Vezovišek.

Nika z očetom Iztokom, ko je bila še majhna deklica ... ... in Nika danes, pri dvajsetih, na odprtju svoje prve razstave.



Šport

7Jeseniške novice, petek, 24. avgusta 2018

Matjaž Klemenc

Po Skoku v poletje je Zavod 
za šport Jesenice na jeseni-
škem bazenu pripravil še 
drugo prireditev Spominski 
dan občine Jesenice – Noč 
na kopališču Ukova. Julijska 
prireditev je bila še bogatej-
ša z različnimi športnimi 
prireditvami. Tokrat se žal 
ni izšlo s članskim akvatlo-
nom, saj se zanj ni prijavil 
nihče. Kljub temu so se me-
rili najmlajši, za kar so mo-
rali preplavati dolžino baze-
na in dvakrat preteči okoli 
bazena. Nastopilo je 15 tek-
movalcev, in sicer v pionir-
ski in mlajši pionirski kon-
kurenci. Zmage sta se vese-
lila Patrik Špeh pri starejših 
pionirjih in Jan Peterka pri 
mlajših pionirjih. Pri skokih 
v vodo z edinega stolpa v 
Sloveniji so bili tekmovalci 
razdeljeni v tri skupine. Pri 
letniku 2006 in mlajši (14 
tekmovalcev) je zmagala Ta-
mara Dragojevič, pri letni-
kih 2005 in starejši (sedem 
tekmovalcev) Jernej Lavtižar 
in pri članih (štirje tekmo-
valci) Egon Kepic. Akvatlo-
nu in skokih v vodo so doda-
li še turnir v šahu in met na 
koš. Turnirja v šahu se je 
udeležilo devet tekmovalcev. 
Največ točk je osvojil Risto 
Cvetkov. V metu na koš je 
tekmovalo dvajset tekmoval-
cev. Največ zaporednih ko-
šev je dosegel Marko Kara-

džič. Prireditev je bila tudi 
dobrodelna. Na nočnem pla-
vanju, potekalo je od 20. ure 
v soboto zvečer do 8. ure v 
nedeljo zjutraj, je nastopilo 
124 plavalcev in plavalk. 
Skupno so preplavali 98,65 
kilometra. Dodajmo še naj-
pomembnejši podatek: 
zbranih je bilo 529,23 evra. 
Denar so nakazali Zvezi 
društev prijateljev mladine 
Jesenice za letovanje otrok 
na morju. "Z obiskom šte-
vilnih aktivnosti, ki jih Za-
vod za šport Jesenice organi-
zira na bazenu Ukova, smo 
zadovoljni. Veliko je odvi-
sno od lepega vremena – in 
tega je bilo poleti v izobilju. 
Glavni sta bili dve prireditvi, 
Skok v poletje in Noč na ko-
pališču Ukova z dvema stal-
nima tekmovanjema, akva-
tlonom in skoki v vodo. Na 
obeh prireditvah smo dodali 
še glasbeni nastop. Julijska 
prireditev je bila tudi dobro-
delna. Omenil bi še športni 
dan za otroke petih in šestih 
razredov jeseniških osnov-
nih šol, ki so se merili v pla-
vanju in skokih v vodo. To 
se je dogajalo v tednu tik 
pred uradnim odprtjem ba-
zena," je povedal predstav-
nik Zavoda za šport Jesenice 
Primož Samar. Bazen Uko-
va bo odprt do 29. avgusta, 
saj bo od tega dne do 2. sep-
tembra potekalo evropsko 
masters prvenstvo v skokih 
v vodo.

Plavanje za 
letovanje otrok 
Zavod za šport Jesenice je uspešno, ponovno ob 
lepem vremenu, organiziral še drugo prireditev 
na kopališču Ukova.

Matjaž Klemenc

Uvod v začetek sezone 
2018/2019 za nogometaše 
ekipe SIJ Acroni Jesenice ni 
bil najboljši. Z zmago v fina-
lu gorenjskega pokala, ko so 
po enajstmetrovkah prema-
gali Zarico, so si Jeseničani 
priigrali nastop v sloven-
skem pokalu. Žal se je zanje 
končal že na prvi stopnički, 
ko so nasproti imeli močno, 
ambiciozno ekipo Kopra. 
Ekipa z Obale ima podoben 
načrt kot Olimpija pred leti. 
Slednji so se prebili ekspre-
sno iz pete lige nazaj v prvo. 
Koper, od letos tretjeligaš, je 
bil proti Jesenicam izrazit 
favorit na papirju, kar je do-
dobra uresničil tudi na zele-
nici Podmežakle. Gostje so 
tekmo dobili z neverjetnih 
12 : 0. Jeseničanom sedaj 
ostane, da se popolnoma 
osredotočijo na tekmovanje 
v prvi gorenjski ligi, v kateri 
bodo nastopili po izpadu iz 
tretje slovenske lige. "Ekipa 

je priprave začela 25. julija. 
Zgodilo se je kar nekaj spre-
memb. Na Bled so odšli 
Alan Halilović, Ermin Čam-
džić, Nejc Ambrožič in Eg-
zon Džaferi, v Avstrijo pa 
Samir Huseinbašić, Teo-
man Čirkić in Zamis Kape-
tanović – v lanski sezoni vsi 
igralci prve postave. Iz Lesc 
je prišel Sandi Jelič. "Prva 
gorenjska liga, v kateri 
bomo igrali, zna biti letos 
zelo zanimiva in negotova. 
Mi, Bohinjci in Leščani pri-
hajamo iz tretje lige, Zarica 
pa iz druge lige. Težko re-
čem, kaj lahko pričakujem, 
saj bomo imeli kombinacijo 
mladih in izkušenih igral-
cev. Žal pri nas ne moremo 
delati dolgoročno na članski 
ekipi, saj se nam vsako leto 
zgodi, da gredo igralci igrat 
v nižje avstrijske lige,« je ne-
kaj o prihajajoči sezoni in o 
težavah v klubu povedal 
glavni trener Dario Railič. 
Prva gorenjska liga se začne 
prvo soboto v septembru.

Visok poraz 
nogometašev v pokalu
Nastop se je končal že na prvi stopnički.

Matjaž Klemenc

Jeseničan Žiga Samar je po 
koncu sezone 2016/17 iz 
Slovenije prestopil v ma-
dridski Real. Prva sezona v 
tujini je bila zanj povsem 
nova izkušnja, ki jo je kljub 
vsem težavam, ki jih prinaša 
novo okolje, uspešno prestal 
in napredoval. Hitro se je 
bilo treba navaditi na nov 
način življenja in vsa pravi-
la, ki jih življenje v tako veli-
kem klubu prinaša. Klub 
vsakemu svojemu članu 
nudi veliko – in še več od 
njega zahteva.
Pogovorni jezik je španščina, 
ki je ob prihodu ni znal. S 
svojo učiteljico se je jezika 
hitro naučil in se dobro 
vključil v novo okolje. Delov-
ni dan je zelo naporen in ur-
nik natrpan z različnimi ob-
veznostmi, vendar se je našel 
čas za spoznavanje mesta in 
ogled nogometnih in košar-
karskih tekem na najvišjem 
nivoju. Med sezono ni poza-
bil na šolo. To je opravljal 
prek spleta in jo po vrnitvi iz 
Madrida uspešno končal.
Košarkarska zgodba je bila 
povsem nova izkušnja, sezo-
na dolga in naporna, razlika 
med tekmovanji v Sloveniji 
in Španiji pa velika. Žiga je 
med sezono treniral s član-
sko B-ekipo. V lanski sezoni 
je uspešno nastopal tudi za 
mladinsko ekipo.
Z mladinsko ekipo U18 je 
postal državni prvak Špani-
je. Tekmovalni sistem je 
drugačen od slovenskega. 
Čez leto so ekipe razporeje-
ne po regijah, na zaključ-
nem turnirju pa se zbere 32 

najboljših ekip, ki se pome-
rijo na izpadanje.
Mladinska ekipa je uspešno 
nastopala tudi v najmočnej-
šem evropskem tekmovanju 
Evroliga. Po zmagi na kvali-
fikacijskem turnirju v Mün-
chnu se je uvrstila na za-
ključni turnir v Beograd. 
Čeprav je bila v primerjavi z 
nasprotniki ekipa mlajša, so 
ob koncu zasedli tretje do 
četrto mesto. Letošnji cilj pa 
je ob dobri lanski izkušnji 
naslov evropskega prvaka.

Dodatne izkušnje si je Žiga 
nabiral tudi v članski konku-
renci, ko je nastopal za dru-
go moštvo. Ligaško tekmo-
vanje je izenačeno, kvaliteta 
pa na visokem nivoju. Ob 
koncu sezone je ekipa osvo-
jila tretje mesto.
Tudi poletje je bilo za Žigo 
delovno, saj je s slovensko 
reprezentanco U18 nastopil 
na evropskem prvenstvu di-
vizije B v Skopju. Slovenci 
so se uvrstili med najboljše. 
Drugo leto pa mladinsko re-

prezentanco čaka nastop na 
evropskem prvenstvu divizi-
je A v Grčiji.
Ko boste brali te vrstice, bo 
Žiga že v Španiji, kjer z ve-
seljem pričakuje novo sezo-
no. Kar se tiče prilagoditve, 
bo sedaj zagotovo lažje. Tež-
je delo ga čaka na igrišču, 
kjer bo imel po zagotovilih 
iz kluba zelo pomembno 
vlogo. To bo zanj pomenilo, 
da bo stopil še stopničko viš-
je, a verjamemo, da bo kos 
tudi tej nalogi.

Za Žigo uspešna prva 
sezona v Realu
Sedemnajstletnemu Jeseničanu Žigi Samarju je predlansko sezono uspel veliki met, saj je prestopil v 
kraljevski klub – madridski Real.

Žiga Samar (levo) skupaj s še enim obetavnim mladim košarkarjem z Jesenic Urošem 
Šikaničem na evropskem prvenstvu druge divizije U18 v Skopju (Intervju z Urošem bomo 
objavili v naslednji številki.)

Matjaž Klemenc

Poleti le redkokdo razmišlja 
o zimskih športih. A prav 
poletje je tisti pomembni 
čas, ko zimski športniki pri-
dno opravljajo uvodne pri-
prave na novo sezono. Kako-
vost priprav zna biti še kako 
odločilna v zaključku sezo-
ne. Med omenjene športni-
ke zagotovo spadajo tudi 
hokejisti moštva SIJ Acroni 
Jesenice. Skupne priprave 
so začeli konec julija. Pred 
tem so se igralci pripravljali 
individualno, da lahko sedaj 
brez težav opravljajo napor-
ne treninge trenerja Gabra 
Glaviča. Prejšnji petek se je 
malo razlikoval od minulih 

avgustovskih dni, saj so odi-
grali uvodno prijateljsko 
tekmo pred domačimi gle-
dalci. Drugo ekipo Albe 19 
Fehervari Titanor so na tek-
mi s številnimi preobrati 
premagali s 6 : 4. Do začet-
ka lige AHL (uvodno tekmo 
igrajo Jeseničani doma 15. 
septembra s Cortino) Jeseni-
čane čaka še nekaj prijatelj-
skih tekem. Jutri in v nede-
ljo jih bomo lahko videli na 
delu na Poletni ligi. Zaradi 
odpovedi Grenobla jih v 
skupinskem delu čaka samo 
večni rival ljubljanska Olim-
pija. V primeru zmage bodo 
igrali v nedeljo v finalu ob 
20. uri, v primeru poraza pa 
jih čaka tekma za tretje me-

sto s pričetkom ob 16.30. V 
drugi skupini bodo igrali 
Medveščak, VSV Beljak in 
Karlovy Vary. V torek, 4. 
septembra, doma gostijo 
Zell am see. Prva uradna 
preizkušnja bo Slovenski 
pokal v Kranju od 5. do 9. 
septembra, kjer Jeseničani 
branijo pokal. V rdečem dre-
su ne bomo več gledali Mihe 
Logarja, Davida Planka, 
Žana Jezovška, Markusa Pii-
spanena, Adisa Alagiča, Ale-
ksandra Magovca in Marka 
Vlahoviča. Novinci so vratar 
Urban Avsenik, Američan 
na preizkušnji Doug Rose, 
Finec Jesse Jyrkkiö (oba bra-
nilca) in reprezentančni na-
padalec David Rodman. 

»S tistim, kar smo do sedaj 
opravili, sem zadovoljen. 
Proces se bo nadaljeval, ne 
glede na to, da so se začele 
pripravljalne tekme. Pred-
vsem nas zanima začetek 
Alpske lige, malo manj Po-
kal Slovenije. Do lige je še 
kar nekaj časa, da popravi-
mo nekatere stvari. Danes 
je bilo opazno, da je za obe 
ekipi prva letošnja tekma, 
saj smo videli veliko golov. 
Igralski kader je sestavljen. 
Želimo si, da se obdrži ta-
kšen, kakršen trenutno je. 
Če bodo potrebne spre-
membe, bomo pač ukrepa-
li,« je po petkovi prijateljski 
tekmi povedal trener Gaber 
Glavič.

Konec tedna na Poletni ligi
Pred jeseniškimi hokejisti je nekaj prijateljskih tekem, najprej ta konec tedna na Poletni ligi na Bledu. 
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Urša Peternel

"Certifikati kakovosti v bol-
nišnici so nekaj podobnega 
kot zvezdice v hotelu: omo-
gočajo primerljivost in pove-
do, kakšno kakovost storitev 
lahko pričakuješ," pravi 
Sandra Jerebic, predstavnica 
vodstva za kakovost v Sploš-
ni bolnišnici Jesenice, o 
tem, kaj v praksi pomenijo 
certifikati kakovosti, s kate-
rimi se ponaša bolnišnica. 
Posebno so ponosni na dva, 
in sicer certifikat ISO 9001, 
ki so ga prvič prejeli že leta 
2009, in Evropsko medna-
rodno akreditacijo za bolni-
šnice DNV - NIAHO, ki so 
jo prejeli leta 2011 kot prva 
splošna bolnišnica v Evropi. 
Splošna bolnišnica Jesenice 
je bila nasploh ena prvih 
bolnišnic pri nas, ki je zače-
la posebno pozornost name-
njati kakovosti. Ta govori o 
tem, kako uspešni, varni, 
pravočasni in učinkoviti so v 
bolnišnici pri zdravljenju 
pacientov. Največji pouda-
rek je na preprečevanju nel-
jubih dogodkov, kot so 
napake pri razdeljevanju in 
predpisovanju zdravil ter 
prenos bolnišničnih okužb. 
Eno od meril kakovosti je 
tudi število kliničnih poti, ki 
jih imajo v bolnišnici. Z nji-
mi je določen proces zdrav-
ljenja za določeno bolezen 
vse od prihoda pacienta v 

ambulanto prek zdravljenja 
do odpusta iz bolnišnice; 
procesi so natančno defini-
rani, kar prinaša varnost in 
učinkovitost tako za pacien-
te kot ustanovo. Z uvajan-
jem kliničnih poti so na 
Jesenicah začeli prvi v drža-
vi, danes jih imajo že 62, 
četudi ministrstvo zahteva 

uvedbo vsaj dveh na leto. 
Mednarodni presojevalci 
kakovost redno spremljajo, 
vsako leto podrobno pregle-
dajo, ali bolnišnica še naprej 
izpolnjuje vse zahtevane kri-
terije, vsaka tri leta pa pote-
ka obnova certifikata. Kot 
pravi namestnica strokovne 
direktorice Petra Rupar, gre 

za zahtevne, tudi stresne 
postopke in vsi zaposleni, 
od zdravnikov do čistilk, 
morajo za to, da uspešno 
prestanejo mednarodno pre-
sojo, delati celo leto. "Preso-
ja nas sili, da se ves čas izbo-
ljšujemo," pravi. "Postavlje-
ni so določeni standardi, ne 
le o tem, kako zdravimo 
pacienta, temveč tudi o tem, 
v kakšnem okolju ga zdravi-
mo, kakšni ljudje ga zdravi-
jo ... Na letošnji presoji, ki je 
potekala junija, smo bili 
odlični, največji problem je 
infrastruktura, na kar pa ne 
moremo veliko vplivati. Bol-
nišnica je stara, sobe so veči-
noma petposteljne ..." 
V jeseniški bolnišnici si želi-
jo, da bi bilo tako kot v tujini 
od kakovosti odvisno tudi 
financiranje oziroma količi-
na denarja, ki ga dobi bolni-
šnica. Pa ne le to, certifikati 
so pomembni tudi za med-
narodno prepoznavnost bol-
nišnice in so pot do dodat-
nega zaslužka na trgu 
Evropske unije. "Če se deni-
mo poškoduje tujec, tuja 
zavarovalnica pregleda, 
katera bolnišnica ima akre-
ditacijo, in tja potem pošlje 
pacienta na zdravljenje," 
poudarja Petra Rupar. Certi-
fikati so torej dokaz kakovo-
sti in varnosti ter pomem-
bno merilo, v katero bolniš-
nico bodo pacienti napoteni 
na zdravljenje. 

Skrb za kakovost  
v bolnišnici
V Splošni bolnišnici Jesenice posebno skrb namenjajo kakovosti, kar dokazujeta certifikat ISO 9001 in 
Evropska mednarodna akreditacija za bolnišnice. A kaj certifikati prinašajo pacientom?

"V sklopu skrbi za kakovost obravnavamo tudi vse pritožbe 
pacientov, tako telefonske kot pisne. Vsako pregledamo in 
vsak pacient nanjo tudi dobi odgovor," poudarja Sandra 
Jerebic, predstavnica vodstva za kakovost. / Foto: Gorazd Kavčič

"Stavba je mogoče res stara, a certifikati 
kakovosti dokazujejo, da kljub starim zidovom v 
bolnišnici delamo kakovostno, oskrba pacientov 
dokazano poteka na visoki ravni," pravi Petra 
Rupar.

Janko Rabič

V Društvu upokojencev 
Jesenice so letošnje dejav-
nosti v znamenju sedemde-
setletnice – 8. avgusta leta 
1948 je bila namreč na 
Jesenicah ustanovljena 
podružnica gorenjskih upo-
kojenskih društev. Člani so 
sprejeli statut in začela se je 
uspešna pot dela in povezo-
vanja upokojencev v mestu 
in okolici. V novejši zgodo-
vini po obsegu in bogatih 
vsebinah društvo sodi med 
najbolj dejavne na Gorenj-
skem in je prepoznavno 
tudi v širšem slovenskem 
merilu. 
Več prireditev in dejavnosti 
v okviru jubileja se je že zvr-
stilo. Desetega avgusta so 
pripravili tradicionalni Dan 
društva. V uvodu je zbrane 
pozdravil predsednik Boris 
Bregant, pridružil se mu je 

župan občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger. 
Na srečanju so se zvrstile 
športne in družabne igre, za 

glasbo je s citrami poskrbela 
Katarina Brelih, za smeh in 
dobro voljo pa gledališki 
igralec Ivan Berlot z ženo 

Milico. Osrednja prireditev 
ob jubileju bo 28. septembra 
v dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah. 

Jubilej društva upokojencev
Osmega avgusta leta 1948 je bila na Jesenicah ustanovljena podružnica gorenjskih upokojenskih društev. 

Društveni dan Društva upokojencev Jesenice

Urša Peternel

Pod okriljem društva Vzgon 
z Jesenic je od aprila do 
junija na Jesenicah potekal 
prvi sklop izkustveno-edu-
kativnih delavnic, ki so bile 
namenjene staršem vedenj-
sko in čustveno težavnih 
otrok. Kot je povedala Vero-
na Šuštar iz društva Vzgon, 
so bili udeleženci nad izved-
bo in vsebinami navdušeni, 
saj so dobili veliko praktič-
nih usmeritev pri vzpostav-
ljanju kakovostnejših odno-
sov v družini. Rezultati so 
bili vidni že ob koncu delav-
nic, je dejala Šuštarjeva in 
napovedala nadaljevanje 
delavnic za starše, ki se bodo 
začele septembra. Potekale 
bodo na Centru za socialno 
delo v Radovljici, prijave pa 
v društvu Vzgon že zbirajo. 
Delavnice so namenjene 
staršem, ki se ob vedenjsko 
in čustveno zahtevnem otro-
ku ali mladostniku pogosto 
čutijo nemočne, neslišane 
in nerazumljene. Izvajata 
jih Verona Šuštar, zakonska 
in družinska terapevtka z 
dolgoletnimi izkušnjami na 
področju dela z mladimi z 
vedenjskimi in čustvenimi 
težavami, ter univ. dipl. 
socialna delavka in media-
torka Nina Pohar.
Jeseni pa bodo začeli tudi 
delavnice, ki bodo namenje-
ne rejnikom in drugim 

nadomestnim staršem. 
Oblikovala in izvajala jih bo 
psihologinja Alenka Rant, ki 
svoje večletne izkušnje, ki 
jih je pridobila kot izvajalka 
rejniške dejavnosti, združu-
je s teorijo navezanosti, 
interpersonalno nevrobiolo-
gijo in čuječnostjo. "Četudi 
se rejniki trudijo narediti 
vse, kar je v njihovi moči, 
lahko ostaja življenjska 
izkušnja iz otrokove primar-
ne družine, kot so izguba 
staršev, zanemarjanje, zlo-
raba, tako močna, da lahko 
vedno znova ogrozi utečen 
in varen ritem družine. 
Intuitivno starševsko ravna-
nje v rejništvu pogosto ne 
zadošča ali je celo neustrez-
no, zato rejniki za kvalitetno 
izvajanje rejniške dejavnosti 
potrebujejo ustrezno znanje 
in veščine. Udeleženci bodo 
pridobili znanja, ki jim bodo 
omogočala terapevtsko nara-
vnanost, občutljivejše in bolj 
empatične odzive," je pove-
dala Šuštarjeva. Obe vrsti 
delavnic potekata v majhnih 
skupinah z največ dvanajst 
udeleženci, posamezna sre-
čanja zajemajo kratka inte-
raktivna predavanja, pogovo-
re, delo v parih in skupinah, 
igro vlog, ogled video vsebin. 
Delavnice so za udeležence 
brezplačne, projekt omogo-
ča Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti.

Delavnice za starše 
in rejnike
Društvo Vzgon pripravlja sklop delavnic za starše 
vedenjsko in čustveno težavnih otrok in rejnike.

Praznovanje krajevnega praznika KS Slovenski Javornik - 
Koroška Bela se bo začelo v petek, 31. avgusta, z balinarskim 
turnirjem, polaganjem venčkov k spomeniku in gasilsko 
mokro vajo v Javorniškem Rovtu. V soboto, 1. septembra, bo 
srečanje krajank in krajanov, starejših od osemdeset let. V 
nedeljo, 2. septembra, pa sledi pohod po Gajškovi poti na 
Pristavo in srečanje na Pristavi s kulturno-zabavnim progra-
mom in športnim popoldnevom.

... in praznično tudi v KS Slovenski Javornik

Z včerajšnjim nogometnim turnirjem na Lipcah se je začelo 
praznovanje letošnjega krajevnega praznika KS Blejska Dob-
rava. Osrednje dogajanje se bo jutri, v soboto, začelo s 
pohodom na Obranco, kjer pripravljajo kulturni program. 
Sledil bo pohod v Vintgar do slapa Šum, nato tek za otroke, 
ob 18. uri pa bo v vaškem jedru slovesnost s podelitvijo 
priznanj in polaganjem venčkom na spominska obeležja. 
Ob 19. uri se bo začel Večer na vasi. 

Praznično v KS Blejska Dobrava ...

Plesni klub Mirandance vas vabi k vpisu v plesne tečaje  
za mladino in odrasle v Lescah, na Koroški Beli, v Kranju, 

Medvodah, Ljubljani ...

Začetek tečaja bo v soboto, 15. 9. 2018, ob 18.30 v 
Osnovni šoli Koroška Bela, Cesta talcev 2, Jesenice.

Vabimo vas tudi na plesni vikend, ki bo od petka,  
12. 10. do nedelje, 14. 10. 2018 v Portorožu.

Prijave in informacije na 031/ 73 25 80 ali  
www.mirandance.com ali pa na samem dogodku.
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Urša Peternel

"Tisto leto nas je bilo kar 44 
slovenskih novomašnikov. 
Bilo je neko notranje vzne-
mirjenje, veselo pričakova-
nje, z druge strani pa je bilo 
podobno kot pri vzponu na 
goro: greš proti vrhu, potem 
pa se na vrhu odpre in misliš, 
da si na koncu poti. A posve-
titev je šele osvojitev vmesne-
ga vrha. S tem sem dobil 
usposobljenost, da bom opra-
vljal poklic, za katerega sem 
se odločil. Sestričnin mož mi 
je na novo mašo dejal: 'Oh, 
France, a te ni škoda za faj-
moštra? Bi ne bilo bolje, če bi 
bil inženir, arhitekt, zdrav-
nik, profesor?' Pa sem mu 
rekel, da bom kot duhovnik 
lahko naredil več dobrega. 
Nekako sem spoznal, da bom 
kot duhovnik mogel največ 
pomagati ljudem."
Tako pripoveduje France 
Urbanija, dolgoletni trigla-
vski župnik, od leta 2009 
duhovni pomočnik, ki živi v 
župniji Sv. Križ v Planini 
pod Golico. Konec junija je 
z zlato mašo v jeseniški cer-
kvi sv. Lenarta obeležil pet-
deset let duhovništva. V du-
hovnika je bil posvečen 29. 
junija 1968, novo mašo pa 
je imel dan zatem v Rado-
mljah, pod lipo. Prvo ka-
plansko mesto je dobil v Žu-
pniji Ljubljana Šentvid, za-
tem je bil enajst let župnik v 
Črnomlju, leta 1983 pa je 
prišel na Dovje, kjer je bil 
župnik kar 26 let. Takrat je 
dobil tudi vzdevek triglavski 
župnik, ki ga spremlja še da-
nes. A v teh letih ni bil zgolj 
župnik, lotil se je številnih 
projektov obnov kapel, cer-
kva, tudi v Mojstrani in na 
Dovjem, med drugim je za-
služen za ponovno izgra-
dnjo Aljaževe kapele na Kre-
darici, postavitev kipa Jako-
bu Aljažu na Dovjem … 
Pol stoletja je združeval du-
hovništvo s svojo ljubeznijo 

do gora; ne ve, kolikokrat je 
maševal na Kredarici in v 
Vratih. Na Kredarici še vedno 
pripravi kakšno mašo. "Maš 
sicer ni več toliko, kot jih je 
bilo včasih, so pa seveda še 
vedno, za praznike, kot je 
Marija Snežna, veliki šmaren 
... Mašujem tudi, če kdo pro-
si, vsako leto avgusta je maša 
za Ledinekove s Šmarne 
gore, ki pridejo vsako leto ob 
obletnici, ko je strela udarila 
v Jožico. Imamo srečanje in 
mašo, pridejo Jožica, mož 
Miha, otroci in vnuki in velik 
del njihovega kolektiva. A na 
Kredarico pridejo zdaj maše-
vat tudi drugi duhovniki, tega 
sem vesel. Zame je ob nede-
ljah težko, če imam mašo tu, 
potem pa še na Kredarici. Ni-
koli nisem štel, koliko maš 
sem imel včasih tam, mogo-
če dvajset na leto, zdaj jih 
imam še kakšnih deset."
Leta 2009 je odšel za duhov-
nega pomočnika na Jeseni-
cah z bivanjem v župnišču 
pri Sv. Križu v Planini pod 

Golico. Življenja v Rovtah se 
je lepo navadil. "Zadovoljen 
sem! Udobja ni, a ga skoraj 
ne maram. Strašno rad grem 
tukaj na Hruščanski vrh, 
mimo ovčarske koče, pozdra-
vim pastirja, če se srečava, in 
naravnost gor na Golico. Na-
zaj grede pa se ustavim v 
Koči na Golici, pri oskrbnici 
Katarini, ki je prava 'planin-
ska mama', do vsakogar tako 
prijazna. A pove pa tudi, če 
nekaj ni prav!"
Že devet let pa opravlja tudi 
nalogo bolnišničnega župni-
ka v jeseniški bolnišnici. 
"Enkrat na teden grem od 
sobe do sobe, večkrat pa me 
tudi pokličejo, bolnik ali do-
mači, češ pridite, gospod. 
Včasih grem tudi trikrat na 
dan ... To so taka zanimiva 
srečanja. V sobi je redko kje 
en sam bolnik in tako grem 
od postelje do postelje. Pri 
vsakomer se ustavim. Se 
tako lepo pogovarjamo, ne-
verjetno, tudi z muslimani, 
ateisti. To so čudovita sreča-

nja. Redkokdaj kdo pokaže 
nejevoljo in vsakemu sem 
hvaležen. Tudi z osebjem 
zelo lepo sodelujem in se 
čutim kot člen v njihovem 
delu. Nisem še slišal slabe 
besede o njihovem delu od 
bolnikov. Vedno rečejo: Tu-
kaj sem človek, ne številka. 
Včasih kakšna starejša go-
spa reče, da bi rada umrla. 
Pa ji rečem: 'Nič ne hitite, 
večnosti ne boste nič pri-
krajšani, če boste še nekaj 
let živeli.' Včasih pa koga 
tudi malo okregam, če je ne-
prijazen do osebja. Mu re-
čem: 'To je zdaj vaš angel 
varuh v vidni podobi in ubo-
gati ga morate ...' To so pri-
jetna srečanja in na tem po-
dročju sem odkril novo po-
dročje delovanja. Vsak paci-
ent, vsak človek je gora zase, 
včasih prijazna, včasih ne-
dostopna in neprijazna ..." 
pripoveduje.
In ko se ozre nazaj na pre-
hojeno pot, na petdeset let 
duhovništva, na tesno pove-
zanost z gorami – bi kaj na-
redil drugače, bi šel po dru-
gačni poti? Ali se življenje 
zdi izpolnjeno?

"Pa še kako! Včasih kar pre-
več! A do konca življenja se 
še zmeraj napolnjuješ. Bolj 
ko dajem, več imam. In 
učim se, še zmeraj! Nobeno 
srečanje ni naključno in vsa-
ko v človeku pusti neko sled. 
Hvala Bogu, da sem se od 
vseh ljudi, s katerimi sem se 
srečal, lahko marsikaj nau-
čil. Včasih sem kakšno stvar 

zelo težko sprejel, a čez leta 
sem si rekel: Kako dobro, 
France, da se je takrat to 
zgodilo, da si se izklesal! V 
tem je polnost bivanja. Kri-
stjani pa imamo še to poseb-
no prednost, da na osnovi 
naše vere vedno ostaja trdno 
upanje, da vsak dan lahko 
začnem znova. Dokler di-
ham, upam!"

Zlata maša triglavskega župnika
France Urbanija, dolgoletni triglavski župnik, ki zadnja leta živi v župniji Sv. Križ v Planini pod Golico, je s slovesno zlato mašo v cerkvi sv. Lenarta 
na Jesenicah obeležil pol stoletja duhovništva. 

France Urbanija je mir in zadovoljstvo našel v župniji Sv. 
Križ v Planini pod Golico. Še vedno je tesno povezan z 
gorami, še vedno mašuje na Kredarici ...

Spomin na novo mašo na fotografiji iz albuma

"Rojen sem na Škrjančevem pri Domžalah.  
Za domačijo skrbi najmlajši brat Janez, potem 
imam še brata Marjana in Jožeta ter sestro Olgo. 
Jaz sem bil srednji otrok, rojen leta 1942, med 
vojno. Bilo je težko. Ata je bil odpeljan v 
Nemčijo na prisilno delo in se je vrnil šele leta 
1945. Tako me je prvič videl, ko sem imel tri 
leta. Družina je bila velika, moj bratranec je bil v 
partizanih, sestrična je bila partizanska kurirka 
in nas je, najmlajše otroke, čuvala. Jaz sem bil 
takrat dojenček. Ob svoji osemdesetletnici mi je 
povedala: 'Veš, Franci, ti si pod svojo ritko nosil 
kurirsko pošto partizanom!' A ob godovih starih 
mam smo se vsi družili in nikoli ni bilo nobene 
zamere med nami. In še danes je luštno, ko se 
zberemo."

Urša Peternel

V sklopu premestitev du-
hovnikov je 1. avgusta pri-
šlo do sprememb tudi v Žu-
pniji Jesenice. Matevž Me-
hle, dosedanji župnik Žu-
pnije Jesenice in soupravi-
telj Župnije Sv. Križ nad 
Jesenicami ter voditelj Ško-
fijskega odbora za mladino, 
se je odpovedal župnijama 
in bil imenovan za kaplana 

v Zavodu sv. Stanislava. Na 
Jesenicah je bil župnik na-
tanko tri leta, od 1. avgusta 
2015.
Za upravitelja Župnije Jese-
nice in soupravitelja Župni-
je Sv. Križ nad Jesenicami 
pa je bil s 1. avgustom ime-
novan Boris Rozman, ki je 
bil doslej kaplan v Župniji 
Vrhnika. V Župniji sv. Križ 
pa še naprej ostaja duhovni 
pomočnik France Urbanija.

Spremembe v 
Župniji Jesenice
Za upravitelja Župnije Jesenice je bil imenovan 
Boris Rozman. Dosedanji župnik Matevž Mehle je 
bil imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Urša Peternel

V času počitnic je od pone-
deljka do petka med 8. in 
14. uro odprt dnevni center 
društva Žarek, ki nosi ime 
Naj mladih ne vzgaja ulica. 
"K nam prihajajo otroci in 
mladi, stari od 8 do 25 let. 
V vročih poletnih dneh lah-
ko svoj prosti čas preživijo 
v hladnih prostorih, kjer so 
jim na voljo raznolike ak-
tivnosti: skupaj se igramo 
različne družabne igre, tek-
mujemo v športnih, kuha-
mo, pečemo in ustvarjamo. 
Nekateri pa pridejo le na 
sproščen klepet. Med poči-
tnicami poteka tudi učna 

pomoč za učence s poprav-
nimi izpiti, pri tem jim srč-
no pomagajo naši dragoce-
ni prostovoljci," je poletni 
utrip centra opisala Verona 
Šuštar.
Dnevni center sicer deluje 
vse leto, med šolskim letom 
v popoldanskem času od 13. 
do 19. ure, s programom pa 
želijo pritegniti mlade, da 
najdejo varen prostor, kjer 
se na zdrav način soočijo z 
izzivi odraščanja. Del pro-
grama je namenjen tudi 
vzgojni in učni pomoči. Pri 
vsem tem so v veliko pomoč 
prostovoljci, ki jih tudi z no-
vim šolskim letom vabijo k 
sodelovanju.

Poletje v dnevnem centru
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Urša Peternel

"Da, namizni nogomet JE 
šport!" v smehu odgovarja 
Simon Zorman na vprašan-
je, ali je "fuzbal na ročke" 
oziroma namizni nogomet 
šport, (gostilniška) igra ali 
kaj drugega. Jeseničan, Pod-
mežaklar, je eden od začet-
nikov tega športa pri nas. 

Namizni nogomet so po 
lokalih seveda igrali že prej 
(Simon je začel v Kava baru 
Pajek pri Hermanovem 
mostu), a z ustanovitvijo 
društev in zveze namiznega 
nogometa pred dobrimi 
desetimi leti se je začelo 
novo obdobje tega športa pri 
nas. Začeli so se udeleževati 
turnirjev, najprej manjših v 
Sloveniji, zatem večjih, 

danes se naši reprezentanti 
udeležujejo svetovnih 
prvenstev. Simon je na Jese-
nicah leta 2006 ustanovil 
društvo namiznega nogo-
meta Udarni val, ki danes 
združuje okrog trideset čla-
nov, fantov in deklet. "Že 

vrsto let sodelujem z Mla-
dinskim centrom Jesenice, 
kjer imamo na voljo dve 
mizi in prostor za treninge," 
razlaga Simon, ki je v zad-
njih letih posegal po najviš-
jih mestih v državi, je več-
kratni državni prvak, za naj-

večji uspeh pa šteje deveto 
mesto v svetovnem pokalu v 
posamezni kategoriji in dvo-
jicah (skupaj z Erikom Sabo-
ličem). 
A kako sploh potekajo tek-
movanja v namiznem nogo-
metu? Tekmuje se posamič-

no ali v dvojicah, tudi meša-
nih. Sistem je sicer odvisen 
od ranga tekmovanja, razla-
ga Simon. Pravila, ki se lai-
ku zdijo enostavna (zmaga 
tisti, ki da več zadetkov), so v 
resnici dokaj zapletena. A 
povedano na kratko: začetni 
udarec se določi z žrebom, 
zmagovalec izbere stran in 
žogico. Kdor dobi gol, dobi 
žogico na pozicijo za pono-
ven start. Igra se na tri sete 
do pet zadetkov, razlaga 
Simon. Igra se na uradnih 
tekmovalnih mizah, ki so 
bolj dovršene, omogočajo 
novejše tehnike, igralci so 
koničasti, tako igralna povr-
šina kot žogice so kakovost-
nejše. Tekmovalne žogice so 
izredno hitre in po Simono-
vih besedah je to eden najhi-
trejših športov, hitrost žogic 
presega sto kilometrov na 
uro. Kljub temu pa – k sreči 

– poškodb pri tem športu 
načeloma ni.
In kakšne so značilnosti naj-
boljših igralcev? Simon pra-
vi, da so pomembne spret-
nost, hitrost, iznajdljivost in 
tehnika. Ker turnirji trajajo 
več ur, državno prvenstvo 
dva dni, svetovno pa celo pet 
dni, je potrebna tudi določe-
na fizična kondicija. 
A kot dodaja sogovornik, je 
namizni nogomet predvsem 
šport, ki spodbuja druženje, 
in to mladih in starih, torej 
vseh generacij. S tem name-
nom vsako poletje priprav-
ljajo tudi turnir na kopališču 
Ukova, ki je letos v začetku 
meseca potekal že četrtič. 
Na njem se zberejo najboljši 
igralci iz Slovenije, Hrvaške, 
Italije in Avstrije, ki prikaže-
jo svoje znanje, eden od cil-
jev pa je tudi navdušiti mla-
de za ta šport. 

Mojster namiznega nogometa
Simon Zorman iz Podmežakle je eden od začetnikov namiznega nogometa pri nas in večkratni državni prvak. 

Simon Zorman z Jesenic je eden naših najboljših igralcev namiznega nogometa.

Vrtenje ročk, ki je tako priljubljeno med amaterji, 
je na tekmovanjih prepovedano. Dovoljen je en 
obrat pred strelom in en obrat po strelu. Tudi 
tresenje, premikanje ali dvigovanje mize, ko je 
žogica v igri, ni dovoljeno, piše v pravilih.

Domovina namiznega 
nogometa so 
Združene države 
Amerike, v Evropo naj 
bi ga pripeljali 
ameriški vojaki med 
drugo svetovno vojno.
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Janko Rabič

V Društvu diabetikov Jeseni-
ce med različnimi preventiv-
nimi dejavnostmi za lažje 
obvladovanje sladkorne bo-
lezni veliko pozornosti na-
menijo športu in rekreaciji 
ter pohodništvu. Lani so se 
začeli ukvarjati tudi z balina-

njem in v soboto so v Bazi 
na Jesenicah organizirali že 
drugi turnir. Tokrat so k so-
delovanju povabili tudi dru-
štva diabetikov z Gorenjske-
ga in druge balinarske eki-
pe. Zmagala je kombinirana 
ekipa Balinarskega kluba Je-
senice, ki so jo sestavljali Ta-
tjana Čepon, Janja Bešter in 

Dragan Stošić. Druga je bila 
ekipa Lili Društva diabetikov 
Jesenice v postavi Lili Kos, 
Sonja Ravnik in Vera Pišča-
nec. Tretje mesto pa je zase-
dla ekipa Jelka Društva dia-
betikov Jesenice, za katero 
so nastopili Jelka Volarič, 
Dora Trampuš in Sonja 
Srna.

Diabetiki aktivni  
na balinarskih stezah

Najboljše ekipe in organizatorji turnirja

Urša Peternel

V letošnjem poletju se je 
tudi nad Jesenicami razbe-
snelo nekaj hudih neurij, v 
enem je strela celo povzroči-
la požar na Mežakli. Ob tej 

priložnosti je Robert Kejžar, 
poveljnik operativne gasil-
ske enote pri GARS Jeseni-
ce, pripravil nekaj nasvetov, 
kako ravnati v primeru, da 
naj ujame neurje.
"Zadrževanje na prostem je 
v primeru neurij zelo tvega-
no in ga odsvetujemo. Če 
nas neurje preseneti na pro-
stem, se čim prej umakni-
mo na varno. Tudi vozila so 

dokaj varna in nas obvaruje-
jo pred udarom strele. Ni pa 
jih pametno ustaviti pod vi-
sokim drevjem, saj zaradi 
udara strele ali močnih sun-
kov vetra del drevesa ali celo 
drevo lahko pade na avto."

V primeru, da smo na pro-
stem in nas nevihta vseeno 
ujame, pa se, kot svetuje 
Kejžar, izogibajmo izposta-
vljenih mest, kot so vzpeti-
ne, vrhovi ... "Zavetja ne 
iščimo pod mogočnimi dre-
vesi ali osamljenimi izpo-
stavljenimi objekti. Pri sebi 
imejmo čim manj kovin-
skih predmetov. Odložimo 
jih stran od sebe, počepni-

mo ter imejmo stopala čim 
bolj skupaj. Glavo dajmo 
med kolena in si pokrijmo 
ušesa. Ob udaru strele smo 
namreč lahko v območju 
pod visoko napetostjo in 
električni tok namesto po 
zemlji lahko steče skozi nas 
(na pol metra je razlika na-
petosti lahko tudi do petsto 
voltov). Ker človeško telo 
bolje prevaja električni tok 
kot zemlja, ta razlika steče 
skozi nas, in ne po zemlji, 
kar je lahko za nas usodno."
Kot dodaja Kejžar, enako ve-
lja za kopanje v vodi. Sladka 
voda, denimo v jezerih, še 
slabše prevaja električni tok 
in obstaja še večja verje-
tnost, da ta steče skozi člove-
ka. Posledice so v večini pri-
merov katastrofalne, pride 
do zastoja srca, hudih ope-
klin ... "Zato v primeru po-
škodbe z električnim tokom 
takoj začnemo izvajati te-
meljne postopke oživljanja, 
pokličemo nujno medicin-
sko pomoč na številko 112 
ter čim prej uporabimo defi-
brilator. Poškodovane z ele-
ktričnim tokom je vedno 
treba napotiti v bolnišnico, 
kjer so na opazovanju, da se 
ugotovijo poškodbe. Do 
okvare ledvic lahko namreč 
pride tudi po 48 urah po po-
škodbi," še opozarja Robert 
Kejžar.

Kako ravnati, ko nas 
ujame neurje
"Zavetja ne iščimo pod mogočnimi drevesi ali osamljenimi, izpostavljenimi 
objekti. Pri sebi imejmo čim manj kovinskih predmetov. Odložimo jih stran 
od sebe, počepnimo ter imejmo stopala čim bolj skupaj. Glavo dajmo med 
kolena in si pokrijmo ušesa," svetuje Robert Kejžar, poveljnik operativne 
gasilske enote pri GARS Jesenice.
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Urša Peternel

S svetovnega prvenstva ra-
ketnih modelarjev na Polj-
skem se je vrnila slovenska 
reprezentanca raketnih mo-
delarjev Letalske zveze Slo-
venije. V njenih vrstah sta 
bila tudi Sonja Palovšnik iz 
Planine pod Golico (sicer 

živi v Novi vasi) in Drago 
Perc z Jesenic. Oba sta člana 
Astronavtično-raketnega 
kluba Mistral iz Maribora. 
Tekmovala sta v kategoriji 
raket s trakom S6A. Poleg 
njiju je bil v ekipi tudi Miha 
Rupnik iz Logatca. Drago 
Perc je zasedel 13. mesto, 
Sonja Palovšnik je bila 40., 

Miha Rupnik pa 49. Ekipno 
so zasedli 13. mesto. Tekmo-
vanja se je udeležilo 24 dr-
žav, med drugim tekmovalci 
iz Kitajske, Rusije, ZDA, Ja-
ponske in večine evropskih 
držav. "Tekmovalci modele 
raket izdelamo doma iz ste-
klenih tkanin, karbona in 
balse. Tekmovanja potekajo 
tako, da mora biti model 
čim dlje v zraku od starta do 
pristanka oziroma mora biti 
v zraku vsaj 180 sekund, kar 
je v tej kategoriji maksi-
mum, do katerega sodniki 
merijo čas," je povedal Perc. 
Modeli letijo tudi več kilo-
metrov daleč, za to pa je tre-
ba ujeti dobro termiko. Slo-
venski raketni modelarji so 
sicer v svetovnem vrhu in 
tudi Palovšnikova in Perc se 
lahko pohvalita z vrsto odlič-
nih rezultatov, na zadnjem 
svetovnem prvenstvu pred 
štirimi leti je Palovšnikova v 
kategoriji s trakom dosegla 
sedmo mesto, Perc pa je bil 
v raketah s padalom tretji. 

Raketna modelarja  
na svetovnem prvenstvu

Drago Perc in Sonja Palovšnik

www.visitkranj.com

SPREHOD PO ZGODOVINI GLASBE 
MARTA ZORE IN GOJMIR LEŠNJAK GOJC

31. 8.

15. 9.

PETEK
ob 20.30

SOBOTA
ob 21.00

NEW SWING QUARTET
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Urša Peternel

Tatvina
Na kopališču na območju 
Jesenic je neznani storilec 
izkoristil nepazljivost gos-
tinca in odtujil denarnico z 
denarjem.

Vlom
Na Ulici Staneta Bokala je 
storilec vlomil v prostor 
ustanove. Lastniki ne pogre-
šajo ničesar.

Poskus goljufije
Jeseniški policisti so obrav-
navali poskus spletne preva-
re z lažnim zahtevkom za 
nakazilo denarja po elek-
tronski pošti. Storilec je ciljal 
na računovodstvo ustanove, 
da bi izvedle plačilo računa v 

znesku 45 tisoč evrov. Do 
nakazila ali prenosa denarja 
ni prišlo, ker so se zaposleni 
znotraj organizacije z odgo-
vornimi prej posvetovali o 
zahtevku. "Podatke o naslov-
nikih storilci lahko pridobijo 
iz javno dostopnih virov in 
na podlagi teh informacij 
potem ponaredijo zahtevek 
za plačilo in podatke o pošil-
jatelju ter zahtevajo določe-
no transakcijo. Zaposleni v 
organizacijah naj zato ravna-
jo previdno in naj se pred 
izvedbo transakcij prepričajo 
oziroma pri odgovornih ose-
bah še pred začetkom posto-
pka nakazila preverijo, ali so 
naročilo res podali oni. Pri-
poročljiva je tudi uporaba 
instrumenta verifikacije zah-
tevkov za plačila s strani 
odgovornih oseb," svetuje 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj.

Iz policijskih 
zapisnikov

Urša Peternel

Gorenjski policisti so prejš-
nji mesec na družbenem 
omrežju Facebook zbrali 
podatke o točkah na šolskih 
poteh na območju Gorenj-
ske, ki se ljudem zdijo 
nevarne. Občani so jim spo-
ročili 59 točk, med njimi 
tudi nekaj v jeseniški občini. 
Med drugim so opozorili, da 
na Slovenskem Javorniku 
pri Turistu ni prehoda za 
pešce na železniško ali avto-
busno postajo. Na Policijski 
postaji Jesenice so v odgovor 
zapisali, da bodo o tem 
obvestili pristojne za pro-
metno ureditev na državni 
cesti, to je DRSI, Občino 
Jesenice in SPV Jesenice. 
Drugo opozorilo občanov se 
nanaša na naselje Potoki, 
kjer da otroci nimajo ne plo-
čnika ne prehoda za pešce, 
na avtobusno postajo gredo 

čez nezavarovan železniški 
prehod in čez glavno cesto. 
S Policijske postaje Jesenice 
so zapisali, da bodo o tem 
obvestili pristojne za pro-
metno ureditev na državni 
cesti in občinski cesti, to je 
DRSI, Občino Jesenice in 
SPV Jesenice. 
Tretja točka, na katero so 
opozorili občani, je na Blej-
ski Dobravi. "Otroci iz dela 
vasi v osnovno šolo ne 
morejo drugače, kot da jih 
pripeljejo starši. Ni pločni-
ka, le ozek tunel, ograja 
sega od roba ceste do roba 
ceste, na železniškem pre-
hodu so Andrejevi križi sta-
ri kot železnica," je opozoril 
eden od občanov. Na Poli-
cijski postaji Jesenice so 
odgovorili, da bodo o tem 
obvestili pristojne za pro-
metno ureditev na občinski 
cesti. Obenem bodo polici-
sti skupaj s šolo pregledali 

načrt šolske poti in skladno 
z možnostmi preučili alter-
nativne možnosti za varen 
prihod otrok v šolo. Predla-
gali bodo vključitev otrok v 
šolski prevoz tudi na kraj-
ših poteh, če ni varne šol-
ske poti, so zapisali. 
Četrta točka, na katero so 
opozorili, pa je Ulica Stane-
ta Bokala na Jesenicah. "Tu 
živi polno šoloobveznih 
otrok, pa v celi ulici (na pre-
delu, kjer cesto iz blokov 
prečkajo otroci) ni prehoda 
za pešce in ne omejitve hit-
rosti na vsaj 40 km/h," se 
glasi zapis na Facebooku. 
Tudi tu so jeseniški policisti 
odgovorili, da bodo o proble-
matiki obvestili pristojne za 
prometno ureditev na občin-
ski cesti, to je Občino Jese-
nice in SPV Jesenice. 
Kot je ob tem dejal Bojan 
Kos s Policijske uprave 
Kranj, bodo reševanje pro-

blematike aktivno spremlja-
li. "Nekatere težave, ki so 
jih sporočili uporabniki, so 
hitro rešljive in jih je mogo-
če urediti z večjo prisotnos-
tjo policije ter brez večjih 
posegov v prostor, kjer je 
treba samo porezati vegeta-
cijo, dodati talne oznake, 
prometne znake, ogledala 
in podobno. Za nekatere 
druge predloge, kjer so pot-
rebni korenitejši posegi v 
prostor, pa je potrebnih več 
aktivnosti in se policisti 
zavzemajo za vključitev 
drugih pristojnih v realiza-
cijo njihovih predlogov. 
Ponekod, kjer ni varnih šol-
skih poti, bodo policisti pri-
stojnim med drugim pred-
lagali tudi vključitev otrok v 
šolske prevoze na krajših 
relacijah," je dejal Kos.
Akcijo so na ta način letos 
izvedli prvič, z odzivom pa 
so zadovoljni.

Nevarne točke na 
šolskih poteh
Policisti so občane prosili za pomoč pri zbiranju podatkov o točkah na šolskih poteh, ki se ljudem 
zdijo nevarne. V jeseniški občini so dobili opozorila za šolske poti na Slovenskem Javorniku, Potokih, 
Blejski Dobravi in Ulici Staneta Bokala.

Urša Peternel

Krajanka Tina Rajhman je 
opozorila na smeti, ki se vsa-
ko poletje nakopičijo v bliži-
ni obeh bencinskih servisov 
na jeseniški avtocesti. "Naj-
več smeti je ob bencinskem 
servisu Petrol sever, kjer obi-
skovalci parkirajo ob Savi, 
prazno embalažo s Petrola 
pa odvržejo v betonsko cev 
na klančini," je opozorila 
Rajhmanova in dodala, da so 
nakopičene smeti "magnet" 
za vedno nove odpadke. 
"Sama na vsakodnevnem 
sprehodu sicer odnesem 
kakšno pločevinko in plas-
tenko, vendar je smeti enos-
tavno preveč, poleg tega pa 
sta za urejeno okolico servi-
sov odgovorna Petrol in Jeko, 

ne pa občani, ki smo na loka-
ciji živeli še pred gradnjo 
avtoceste," je še opozorila.
Na opozorilo so se odzvali v 
Petrolu, kjer je Nejc Nikolič 
pojasnil, da bodo predlagali 
odstranitev oziroma zaprtje 
cevi, v kateri se kopičijo 
odpadki, okolico počivališča 
pa pregledali in po potrebi 
naročili čiščenje. Napovedal 
je tudi sestanek z lastniki 
zemljišč, to sta Občina Jese-
nice in Dars, da bi namestili 
še kakšen dodaten koš za 
smeti. "Zahvaljujemo se 
vam, ker pomagate ohranja-
ti čistočo. Skrb za čistočo je 
za nas izrednega pomena, 
zato se bomo maksimalno 
potrudili, da stanje uredi-
mo," je v odgovor Rajhma-
novi zapisal Nikolič.

Ocvirek

Betonsko cev, v kateri se kopičijo odpadki, naj bi zaprli 
oziroma odstranili.

Andraž Sodja

Deset let je že minilo, kar 
so se prijatelji, zbrani v Max 
baru na Jesenicah, odločili 
za prvo zabavno pot v leto-
višče Zveze društev prijate-

ljev mladine Jesenice Pinea 
v Pineti pri Novigradu ozi-
roma koščka Jesenic na 
obali Jadrana. Tedaj so se 
na 240-kilometrsko pot 
odpravili s skirojem. V 
desetih letih se je nabralo 

kar nekaj zabavnih turnej, 
od že omenjenega skiroja 
do poganjalčka, drezine, 
mobilnega "šanka", teka, 
kolesarjenja, kolesarjenja 
človek ne jezi se in tokrat-
nega kolesarjenja, združe-

nega z vrsto družabnih iger, 
od spretnostnih preizkusov 
s skirojem, tekmovanja v 
prstometu, streljanja z zra-
čno puško in pantomime 
do "team buildinga" in dru-
gih preizkusov, ki so več 
kot tridesetčlansko ekipo 
dobre volje pospremile na 
zabavno tekmovanje. Tudi 
letos je pot nosila humani-
tarno noto, saj se s potjo 
Maxovcev v Pineo zaključi-
jo številne dobrodelne akci-
je na Jesenicah, s katerimi 
je na letovanje tudi letos 
odšel poln avtobus otrok iz 
socialno šibkejših družin. 
Desetletna tradicija zabav-
nih poti Do Pinete pa kaže, 
da sta za dobro dejanje pot-
rebna le prijateljstvo in obi-
lica dobre volje.

Prijateljstvo na poti 
od Jesenic do Pinete
Ekipa, katere skupni točki sta neomajno prijateljstvo in zbirališče v Max 
baru na Jesenicah, se je osmega avgusta že desetič zapored odpravila na 
tradicionalno zabavno turo do letovišča Zveze društev prijateljev mladine 
Jesenice Pinea v Pineti pri Novigradu. 

Ekipa tik pred odhodom na 240 kilometrov dolgo pot do Pinete
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Janko Rabič

Balinarski klub Jesenice vsa-
ko leto v počastitev spomin-
skega dneva občine Jesenice 
v Bazi organizira turnir z 
udeležbo kvalitetnih ekip, ki 
nastopajo v različnih sloven-
skih ligah. Gre za enega naj-
starejših športnih tekmo-
vanj v mestu, saj je bil leto-
šnji, ki se je odvijal v soboto, 
4. avgusta, že 56. po vrsti. 
Nastopilo je 13 ekip iz različ-

nih slovenskih klubov. 
Zmagala je ekipa Balinar-
skega kluba Lesce, ki je ime-
la v svojih vrstah Dejana To-
nejca, trikratnega svetovne-
ga prvaka. Preostali člani so 
bili Risto Kostadinovski, 
Hazim Okič in Matjaž Le-
gat. Drugo mesto je zasedla 
ekipa Balinarskega kluba 
Sloga Ljubljana, tretja je bila 
prva ekipa Balinarskega klu-
ba Jesenice v postavi Slavko 
Stošić, Aleš Bobič, Aleš Stroj 

in Grega Noč. Prvič v takšni 
vlogi je na turnirju pravico 
med igralci delila ženska, in 
sicer domača sodnica Tatja-
na Čepon z Blejske Dobra-
ve. Opravila je potrebne iz-
pite in bo v prihodnje sodila 
na tekmovanjih v državni 
balinarski ligi. Omeniti velja 
še, da so v klubu pripravili 
tudi tradicionalni okusni go-
bji golaž, za katerega so po-
rabili štirideset kilogramov 
gob.

Balinarski turnir v Bazi

Najboljše balinarske ekipe iz Lesc, Ljubljane in z Jesenic

Urša Peternel

Na Jesenicah rojena somal-
ska deklica Sabreen in njena 
mama Firdews sta prejeli 
mednarodno zaščito – sta-
tus begunk in ostajata v Slo-
veniji. Spomnimo – visoko 
nosečo mlado žensko so ko-
nec oktobra 2016 v popad-
kih našli domačini v Rate-
čah, poklicali zdravniško 
pomoč, zatem pa so jo pre-
peljali v jeseniško porodni-
šnico, kjer je rodila zdravo 
deklico Sabreen. Po bivanju 
v bolnišnici so ju namestili v 
ljubljanski azilni dom, kjer 
je bila njuna usoda negoto-
va, saj bi ju – ker Somalija ni 
v vojni – lahko tudi deporti-
rali v Italijo, od koder je Fir-
dews prišla v Slovenijo. 
Ves čas so si v jeseniškem 
društvu UP prizadevali, da 
bi Firdews in Sabreen ostali 
v Sloveniji, in zdaj jim je 
uspelo. In kaj zdaj čaka So-
malki? Kot razlaga Faila Pa-
šić Bišić iz društva UP, bo-
sta morali zapustiti azilni 
dom, namestili pa ju bodo v 
integracijsko hišo, kjer lah-
ko ostaneta leto dni, potem 
pa sledi samostojno in ne-
odvisno življenje. Deklica 
sicer že pol leta obiskuje 
vrtec, kjer je zelo napredo-
vala, pravi Pašić Bišićeva. 
Mamico Firdews pa so vpi-

sali v šolo opismenjevanja, 
ki jo redno obiskuje. "Na-
slednji korak pa je vsekakor 
zaposlitev, ki ji bo omogo-
čala kvalitetno bivanje v 
Sloveniji, saj si ne želimo, 
da ne prispeva družbi, ki ji 
je toliko dala," še dodaja 
Faila Pašić Bišić.
Priznana mednarodna za-
ščita pomeni izenačitev s 
slovenskimi državljani na 
področju socialnovarstvenih 
storitev, zaposlitve in dela, 

izobraževanja, zdravstva ... 
Osebe s statusom begunca 
lahko pridobijo tudi potni 
list za gibanje izven Sloveni-
je, razlaga Faila Pašić Bišić. 
Ob tem velja omeniti, da bo-
sta Somalki s tem, ko sta 
dobili mednarodno zaščito, 
v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom ime-
li pravico do združitve dru-
žine; v Somaliji namreč bi-
vajo še Sabreenin oče in dve 
sestri.

Na Jesenicah rojena 
Sabreen ostaja v Sloveniji
Somalska begunka Firdews in njena hčerka Sabreen sta dobili mednarodno 
zaščito in status begunk, torej bosta lahko ostali v Sloveniji. Iz azilnega 
doma bosta šli v integracijsko hišo.

Kot kraj rojstva ima mala Sabreen napisane Jesenice. 
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Jelka Koselj

Robidovo-ajdova torta
Sestavine so za 12 kosov. 
Za testo potrebujemo: 3–4 
jajca, 10–15 dag medu ali 
javorjevega sirupa, 10 dag 
ajdove moke, 10 dag pirine 
polnozrnate moke in ščepec 
soli. Nadev: 50 dag robid, 10 
dag zmletih mandljev, 50 
dag smetane za stepanje, 2 
trdilca za smetano in 7–10 
dag sladkorja v prahu oz. po 
okusu. Ostalo: maslo za 
pekač (5 dag) in 5–7 dag 
ajdove kaše za posip pekača. 
Kašo malo zmeljemo v 
mlinčku za kavo. 
Priprava: Pečico segrejemo 
na 200 stopinj C. Rumenjake 
ločimo od beljakov. Beljakom 
damo ščepec soli in naredimo 
trd sneg z električnim mešal-
nikom na dve metlici. Z 
mešalnikom nato penasto 
stepemo rumenjake in med 
oz. javorjev sirup. V to zmes 
vmešamo moki in nato sneg. 
Tortni model premera 24 
centimetrov namastimo in 

posujemo z ajdovo kašo. Bis-
kvitno testo damo v model in 
ga pečemo na sredini pečice 
15–20 minut. Nato biskvitno 
podlago damo iz pekača, 
ohladimo, nato pa po sredini 
vodoravno prerežemo.
Robide očistimo, v vodi jih 
ne namakajmo preveč, ker 
bi izgubile okus. Štirideset 
dekagramov robid pretlači-
mo v multipraktiku, deset 
dekagramov jih pustimo 
celih za okrasitev. Smetano 
s trdilcema trdo stepemo. 
Nekaj stepene smetane izlo-
čimo, da ostane bela za 
okrasitev, preostalo zmeša-
mo z robidami, mandlji in 
sladkorjem v prahu. Pol te 
zmesi namažemo na ajdovo 
podlago torte. Nato sledi 
drugi testeni del torte, na 
katerega namažemo še pre-
ostali nadev. Po vrhu torto 
okrasimo s celimi robidami 
in smetano.

Robidov gosti sok
Potrebujemo: 2 kg robid, 
pol litra vode, sladkor, 10 g 

ali pol zavitka citronske kis-
line, sok 1 limone. 
Priprava: Robide damo v 
lonec skupaj z vodo in jih 
zavremo. Vremo jih le toliko 
časa, da razpadejo. Odstavi-
mo jih in jih pretlačimo sko-
zi cedilo z lesenim tolkačem 
za pire krompir. Odcejeni 
gosti sok izmerimo in na 
liter soka damo 20–30 deka-
gramov sladkorja. Dodamo 
še citronsko kislino in limo-
nin sok. Vse zavremo in še 
vroč sok nalijemo v tople 
steklenice do vrha. Pokrije-

mo jih z gumijastimi 
pokrovčki. Steklenice ohla-
jamo pod odejo. Če so po 
hlajenju pokrovčki upognje-
ni navznoter, pomeni, da so 
steklenice dobro zaprte in 
sok lahko shranimo za zimo 
in še dlje.
Pozor! Steklenice morajo 
biti tople, ko vanje naliva-
mo vroč sok, sicer počijo. 
Jaz oprane steklenice polo-
žim v pečico, ki jo prižgem 
na 110 °C, da se pasterizira-
jo, gumijaste pokrovčke pa 
prekuham.

Robide, okusni sadeži 
poznega poletja

Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je NA OKUSNE SVEŽE JEDI V DOMINO. 
Sponzor križanke je PICERIJA DOMINO, gostinstvo Luka 
Urbas, s. p., Cesta maršala Tita 7, Jesenice, z bogato ponud
bo jedi iz krušne peči. Nagrajenci so: 1. dve pici po izbiri: 
Anton Bele, Hrušica; 2. dva sendviča: Jože Čufar, Jesenice; 3. 
dva hamburgerja: Ema Krelj, Jesenice. Čestitamo! Za nagra
de se oglasite v Piceriji Domino na Jesenicah.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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, 7. septembra 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.

Sponzor križanke je Društvo upokojencev Jesenice, Pod gozdom 13, duj.si ali 04 583 26 70. Uradne ure: torek 16.–18. ure, 
petek 9.–11. ure. V svoje vrste vabijo nove upokojence, da se jim pridružijo na izletih, pohodih, športnih dejavnostih, 
pikadu, balinanju, ročnih delih, križemkražmu, predavanjih. Reševalcem križanke sekcija ročnih del podarja tri nagrade. 

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravil
ni rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s 
črkami (1=L, 2=C, 3=I, 4=A, 5=O, 6=N, 7=T, 8=E, 9=B), od 
leve proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno 
mesto v križanki. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je 
KRUŠNA PEČ.

Sudoku s končno rešitvijo

AVTOR:
CVETO
ERMAN

HČI IZ 
PREJŠNJEGA

ZAKONA V 
ODNOSU DO

OČIMA

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV 

SUDOKUJA

TEŽAVEN
POLOŽAJ

RAKAVO
TKIVO

NAŠA 
UMETNIŠKA

SKUPINA
OD 1966 DO 
1971 LETA 

TURISTIČNO 
MESTO OB

AZURNI
OBALI 

BOGATA 
IZBIRA 

POHODOV IN 
IZLETOV,

PREDAVANJA 

NAGIB,
SPODBUDA

IME NAŠEGA 
PEVCA 

MOJZERJA

VEČJI
GOSTINSKI

OBRAT
KISAR

(ZASTAR.)

1 12

POKLOPEC,
POKLOP

7 IME
TELOVADCA

CERARJA
IZMIŠLJENA

ZGODBA, MIT

5 2 5

PETDESET-
LETNIK

3 13

BARVITOST,
PESTROST

8 17 4 14

POSTAVKA,
TRDITEV

OČKA

POKRAJINA 
V SAUDSKI 

ARABIJI

KAZALNI
ZAIMEK

SOVRAŠTVO,
MRŽNJA

5 15

TRAVA
DRUGE 
KOŠNJE

13 PASTIR OVAC

OTIŠČANEC,
ŽULJ

14 6 3

RADO
NAKRST

MESTO V 
KILIKIJI V
MALI AZIJI

ČISTO PRE-
MOŽENJE

ROGER 
VADIM

SVILENA
PREJA

NAŠ 
NEKDANJI 

PESNIK
(LOJZE)

7 11

POLDRAG
KAMEN,
DISTEN

NEODLOČEN
IZID

ŠTORKLJA
(NAREČNO)

ČISTINA V
GOZDU

8 5

SEKCIJE
ROČNIH DEL,

PEVSKI 
ZBOR,

KEGLJANJE,

LADJA NA 
PARNI

POGON
PRIJETNOST, 
DOMAČNOST

ANTIČNI
ZLATNIK
ALI SRE-

BRNIK

NIČVREDNO
OKRASJE

RDEČI
KRIŽ ROŽICA

BALINANJE,
KOLESAR-

JENJE, 
IGRA KRI-

ŽEMKRAŽEM

IME NEKDAN-
JEGA TV

VODITELJA
AUERJA

SLABO PRI-
PRAVLJENA

JED
KAZENSKI

STREL

9 PLOŠČINSKA
MERA

MAJHEN DEL
LESA, TRSKA

9 16

LONČEK
(ZASTARELO)

12 BELGIJSKO
ZDRAVILIŠČE

VRSTA VRBE

ARABSKI
ŽREBEC

OPERNI SPEV

NEKDANJI
AMERIŠKI

OPERNI 
PEVEC

(MARIO)

LAHEN
VETRC

UČENEC S
SLABIMI 

OCENAMI

8 10

STARINA

11 16 BOŽJI LES,
BODIKA

IZDELOVALEC
VRVI

KRIČANJE,
VPITJE

IME
KOŠARKARJA

DONČIĆA

18 17

LUKNJAČ

IME ZBORO-
VODJE

KUNEJA
KRATICA ZA

SLOV. TOLAR
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SLOVARČEK: ILEKS: božji les, bodika,     IGA: vrsta vrbe,     ROVAN: naša književnica (Pavla),    ISOS: mesto v Kilikiji v Mali Aziji,     MITOS: zgodba, mit,
VAVA: turistično mesto ob Azurni obali,     ŠAP: svilena preja,     SPA: belgijsko zdravilišče,     PENALE: kazenski strel,   OCTAR: kisar (zastarelo)
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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, 25. avgust

GASILSKO ORODIŠČE NA KOČNI, ob 8. uri
Pohod in kulturni program na Obranci

STAVBA KS BLEJSKA DOBRAVA, ob 14. uri
Pohod v Vintgar do slapa Šum in krožno nazaj, prijave 30 minut pred 
startom

MAKADAMSKA POT OB ŽELEZNIŠKI PROGI, ob 16. uri
Tek za otroke

VAŠKO JEDRO NA BLEJSKI DOBRAVI, ob 18. uri
Kulturni program ob krajevnem prazniku s Kvintetom Vintgar ter z 
Godbo na pihala Jesenice - Kranjska Gora in podelitvijo priznanj KS 
Blejska Dobrava

SPOMENIK PRED STAVBO KS BLEJSKA DOBRAVA,  
ob 18.30

Polaganje venčkov na spominska obeležja v KS

VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA, ob 19. uri
Večer na vasi

Nedelja, 26. avgust

KOČA NA GOLICI, ob 11. uri
Dan jeseniških planincev – gost Aleš Jakopič, harmonikar iz Planine 
pod Golico s sorodniki

Torek, 28. avgust

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri
Torkova kinoteka, Planet samskih

Sreda, 29. avgust

KOPALIŠČE UKOVA, od 9. ure dalje
Evropsko veteransko prvenstvo v skokih v vodo

DRUŠTVO ŽAREK, C. MARŠALA TITA 78, ob 11. uri
Kuharska delavnica: pica 

Četrtek, 30. avgust

KOPALIŠČE UKOVA, od 9. ure dalje
Evropsko veteransko prvenstvo v skokih v vodo

TERASA PRED VHODOM V DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA, ob 9. uri

Telovadba po metodi 1000 gibov

Petek, 31. avgust

BALINIŠČE DU NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,  
od 8. ure dalje

Balinarski turnir v počastitev praznovanja krajevnega praznika KS 
Slov. Javornik - Koroška Bela

KOPALIŠČE UKOVA, od 9. ure dalje
Evropsko veteransko prvenstvo v skokih v vodo

Dogodki od 25. avgusta  
do 13. septembra

DOMSKA TERASA DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 9.30

Sladoledni piknik

PARK TALCEV KOROŠKA BELA, ob 17.30
Polaganje venčkov k spomeniku

JAVORNIŠKI ROVT, Javorniški Rovt 24a, ob 17.30
Gasilska mokra vaja

RAZSTAVNI SALON SLOVENSKI JAVORNIK, ob 18. uri
Odprtje razstave fotografij FD Jesenice

Sobota, 1. september

KOPALIŠČE UKOVA, od 9. ure dalje
Evropsko veteransko prvenstvo v skokih v vodo

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM 
JAVORNIKU, ob 16. uri

Srečanje krajank in krajanov, starih osemdeset in več let

Nedelja, 2. september

RESTAVRACIJA TURIST JESENICE, ob 9. uri
Pohod po Gajškovi poti na Pristavo

KOPALIŠČE UKOVA, od 9. ure dalje
Evropsko veteransko prvenstvo v skokih v vodo

PRISTAVA JAVORNIŠKI ROVT, ob 11. uri
Srečanje krajanov s kulturno-zabavnim programom in športno  
popoldne

Torek, 4. september

DRUŠTVO ŽAREK, C. MARŠALA TITA 78, ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica: Rožice za obdarovanje

Četrtek, 6. september

TERASA PRED VHODOM V DOM UPOKOJENCEV DR. 
FRANCETA BERGELJA, ob 9. uri

Telovadba po metodi 1000 gibov

Lokacija v primeru slabega vremena: stavba A, čajna kuhinja  
v četrtem nadstropju

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Klementina Golja: Skozi prostor in čas (2013–2018), likovna razstava

Petek, 7. september

DVORANA DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 10.30

Sveta maša

DRUŠTVO ŽAREK, C. MARŠALA TITA 78, ob 16. uri
Kuharska delavnica: sladki september

DRUŠTVO ŽAREK, C. MARŠALA TITA 78, ob 17. uri
Filmski večer

TRG NA STARI SAVI, od 17. do 20. ure
FeSTEELval: Hip-hop delavnice

TRG NA STARI SAVI, ob 20. uri
FeSTEELval: Hip-hop show by Motoric Movement

TRG NA STARI SAVI, ob 21. uri
FeSTEELval: Spopad Rim MC contest

Sobota, 8. september

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 9. do 16. ure
4. Igre zaposlenih Slovenije

TRG NA STARI SAVI, ob 9.30
FeSTEELval: Otroški program

DVORIŠČE ZA DOMOM IN TERASA, ob 10. uri
Domski piknik za stanovalce, uporabnike pomoči na domu, svojce, 
prijatelje, prostovoljce in voditelje skupin

SEDLO ROŽCA, JESENIŠKA PLANINA, ob 11. uri
Srečanje na Rožci 2018 

PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 12. uri
Družabno srečanje članic in članov društva ter ostalih krajanov ob 
Dnevu Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela 

TRG NA STARI SAVI, ob 21. uri
FeSTEELval: Sobotni jam: Zmelkoow, Samuel Blues in Glasbena mi-
neštra

Nedelja, 9. september

SEDLO ROŽCA, ob 11. uri
Družabno srečanje občin Jesenice in Šentjakob v Rožu

KOLPERN, ob 17. uri
FeSTEELval: Gledališka produkcija

PARKIRIŠČE ZA GTC, ob 20.30
FeSTEELval: "Drive-in" kino

Ponedeljek, 10. september

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

Torek, 11. september

DRUŠTVO ŽAREK, C. MARŠALA TITA 78, ob 16. uri
Ustvarjalna delavnica: Rožice za obdarovanje

Četrtek, 13. september

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Abonmajski koncert: violistka Špela Pirnat in pianist Tadej Horvat

Kopališče Ukova
Vsak ponedeljek: tekmovanje v skokih v vodo za mlade ob 14. uri; vsak 
torek: ustvarjalnice in družabne igre ob 15. uri, rekreativno igranje 
vaterpola ob 19. uri; vsak ponedeljek, sredo in petek: večerno rekrea-
cijsko plavanje

Aktivnosti za mlade
MLADINSKI CENTER JESENICE, od ponedeljka do srede, od 
10. do 13. ure 

POLETNI MCJ KLUB – Namizne športne in družabne igre

Razstave
Od ponedeljka do srede od 10. do 13. ure – Mladinski center Jesenice: 
fotografska razstava Matjaža Vidmarja: Stockholm

Od 29. avgusta 2018, avla Gledališča Toneta Čufarja Jesenice: foto-
grafska razstava Marka Burnika, F1 FZS, FD Jesenice: Portreti ptic

  IZLET // SREDA, 12. SEPTEMBRA 2018

SLOVO   
OD POLETJA

Vabimo vas na izlet na Primorsko, da se še enkrat letos 
naužijemo sonca in toplega morja.  Odpravili se bomo v 
sončno mesto Izola, kjer si bomo najprej ogledali staro mestno 
jedro. Izvedeli bomo tudi, kaj se je zgodilo z ladjo Rex. V parku 
bomo telovadili in se nato odpravili proti hotelu Delfin, kjer 
bomo imeli kosilo. Sledi kopanje v morju. Kdor bo želel, si bo 
lahko privoščil kopanje v bazenu (doplačilo 6 evrov).

Cena izleta je 30 EUR.
Cena vključuje: prevoz, vodenje po Izoli, animacijo, kosilo in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje v bazenu je 6 EUR.
Odhod avtobusa: ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.20 z AP Creina, ob 7.35 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Urša Peternel

Četrtega novembra bo v 
New Yorku potekal zname-
niti maraton, eden od šestih 
največjih svetovnih marato-
nov, ki se ga vsako leto ude-
leži več kot petdeset tisoč 
tekačev z vsega sveta. Letos 
bo med njimi tudi 37-letni 
Jeseničan Željko Najdek, ki 
bo na newyorškem marato-
nu nastopil kot sploh prvi 
Slovenec s posebnimi potre-
bami. Na poti do New Yorka 
Željku ob strani stojita Jure 
Vajs, športni pedagog in 
strokovni delavec CUDV 
Radovljica, in atletski trener 
Klemen Dolenc.

En maraton je že pretekel
Željko teče že vrsto let. Kot 
pravi, je najprej treniral 
judo, kjer je prišel vse do 
rjavega pasu, bil pa je tudi 

udeleženec svetovnih iger 
specialne olimpijade na 
Kitajskem, v Šanghaju. Zad-
nja leta pa se je našel v teku; 
najprej je tekel na manjših 
tekih na Jesenicah, začel na 
razdalji šeststo metrov, 
nadaljeval pa na čedalje 
daljših razdaljah. Ker je 
uporabnik Varstveno-delov-
nega centra Jesenice, je 
pred petimi leti imel to sre-
čo, da je spoznal tekaškega 
trenerja Klemena Dolenca 
iz Vrbenj. Klemen je kot 
velik ljubitelj teka in srčen 
človek leta 2013 začel akcijo 
Pet tekov za pet nasmehov, 
s katero je želel pet oseb z 
motnjo v duševnem razvoju 
navdušiti nad tekom. In 
med petimi oziroma na 
koncu šestimi tekači iz 
CUDV Radovljica je bil tudi 
Željko. Klemen je hitro ugo-
tovil, da je Jeseničan odličen 

tekač in sposoben velikih 
rezultatov tudi na daljših 
tekih, celo maratonih. Tako 
je svojo ekipo Klemen prvo 
leto peljal na pet tekov, naj-
prej na osemkilometrski 
Langusov tek, pika na i v 
prvi sezoni pa je bila ljub-
ljanska "desetka". Že nasle-
dnje leto je Željko pretekel 
mali Ljubljanski maraton, 
to je 21-kilometrsko razdal-
jo, predlani pa skupaj s še 

Pripravlja se na 
newyorški maraton
Jeseničan Željko Najdek, sedemintridesetletni uporabnik VDC Jesenice, bo prvi Slovenec s posebnimi 
potrebami, ki se bo udeležil slovitega newyorškega maratona, ki bo potekal četrtega novembra. 
Njegov cilj je teči pod štirimi urami.

Željko trenira za maraton v New Yorku. / Foto: Tina Dokl

Skupaj z Juretom Vajsom in Klemenom Dolencem

Jure Vajs pravi, da je Željko kot oseba 
neverjetno pozitiven, vedno dobre volje. "Prav te 
pozitivnosti se tudi sam učim od njega in jo 
uporabljam tako pri svojem teku kot tudi v 
življenju. Ta njegova dobra volja je nalezljiva in 
se je nalezejo tudi drugi tekači. Lahko rečem, da 
Željko spreminja svet na bolje!"

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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dvema uporabnikoma 
CUDV že kar veliki Ljub-
ljanski maraton! To je bila 
za Željka odlična izkušnja, 
maraton je pretekel z rezul-
tatom 4;42:22 in že takrat je 
Klemen napovedal, da bo 
Željko nekega dne sposo-
ben preteči enega od najve-
čjih svetovnih maratonov, 
tistega v New Yorku. Lani je 
tik pred Ljubljanskim mara-
tonom Željko žal zbolel in 
se teka ni mogel udeležiti, 
letos pa je vse podrejeno 
pripravam na New York. 
Željko ob veliki podpori 
staršev zavzeto trenira, za 
zdaj ima štiri tekaške tre-
ninge na teden, do prvega 
konca tedna v novembru, ko 
bo stal na startu maratona v 
New Yorku, pa bo priprave 
še stopnjeval. Kot pravi, naj-
raje teče sam, njegova naj-

ljubša trasa je ob Savi ali pa 
po kolesarski stezi z Jesenic 
proti Mojstrani, na enem 
treningu pa preteče med 
deset in dvajset kilometrov. 
Pogosto trenira tudi s prija-
telji, s člani tekaške skupine 
Klemena Dolenca. 

Kar preveč zavzet pri 
treningu
Nepogrešljiv član Željkove 
ekipe je tudi Jure Vajs, špor-
tni pedagog in strokovni 
delavec CUDV Radovljica, 
ki mu je napisal tudi pro-
gram treningov. "Ena Želj-
kovih najboljših lastnosti 
kot tekača, ki pa je obenem 
lahko tudi slabost, je ta, da 
je kar preveč zavzet. Tako ga 
je ves čas treba ustavljati, da 
ne trenira preveč," pravi 
Jure, ki bo v New Yorku 
tekel ob Željku. V ekipi bo 

sicer dvajset tekačev, s kate-
rimi bo tekel in jih spodbu-
jal tudi Klemen Dolenc. Na 
tek gredo prek agencije, 
startnina znaša štiristo ame-
riških dolarjev (okrog 350 
evrov), skupaj s prevozom 
in nastanitvijo bodo stroški 
znašali okrog dva tisoč 
evrov. Za Željkove stroške je 
Klemen Dolenc našel spon-
zorje, prav tako so mu pris-
krbeli vso opremo, od teka-
ških copat do očal. 
Za newyorški maraton si je 
Željko postavil cilj, da bi 
tekel pod štirimi urami. 
Klemen Dolenc ob tem pra-
vi: "Verjamem, da bo Želj-
ko izkušnje z Ljubljanske-
ga maratona obrnil sebi v 
prid, je pa newyorški mara-
ton nepredvidljiv. Glavni 
cilj je, da srečno pridemo 
skozi cilj."

Urša Peternel

Med 7. in 9. septembrom bo 
na Jesenicah potekal tradici-
onalni, že peti Festeelval v 
organizaciji Mladinskega 
sveta Jesenice. V petek, 7. 
septembra, od 17. do 20. ure 
na trgu na Stari Savi pripra-

vljajo hip-hop delavnice, ob 
20. uri Hip-hop show by 
Motoric Movement, ob 21. 
uri pa Spopad Rim MC con-
test. Sobotno dopoldne bo 
namenjeno otrokom, otroš-
ki program se bo začel ob 
9.30. Sobotni večer pa bo 
glasbeno obarval Sobotni 

jam s koncertom skupin 
Zmelkoow, Samuel Blues in 
Glasbena mineštra. V nede-
ljo sledi še gledališka pro-
dukcija v cerkvi na Stari Savi 
ob 17.30 in "drive-in" kino 
na parkirišču za gledališčem 
ob 20.30. Projekt sofinanci-
ra Občina Jesenice.

Prihaja peti Festeelval


