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Tri generacije,
trije stili
umetnosti

Pohod na
najvišji
jeseniški vrh

Razstavni salon Dolik je
vrata odprl za ogled
medgeneracijske razstave
družine Rozman.

V sklopu promocijskih
izletov Po jeseniških
hribih je potekal pohod
na najvišji jeseniški vrh
Vajnež.
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V šolah in vrtcu spet
otroški vrvež

Investicije v šole

V novem šolskem letu jeseniške osnovne in srednje šole obiskuje skoraj 2800 učencev in dijakov.
Največja je Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice s 740 učenci.

Gradnja nove telovadnice
Osnovne šole (OŠ) Poldeta
Stražišarja je vredna skoraj
milijon evrov. Občina Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu ministrstva za
izobraževanje, šolstvo in
šport, ki bo investicijo sofinanciralo v višini dobrih
400.000 evrov.
Dela so se začela prejšnji
mesec in bodo trajala vse
šolsko leto. Poleg nove telovadnice bo nove prostore dobila tudi uprava šole.
Kot je povedala ravnateljica
Aleksandra Valančič, je bila
stara telovadnica dotrajana,
tla so bila zaradi žlindre
močno dvignjena, ponekod
tudi spuščena, več oken je

Urška Peternel
Prvega septembra je v jeseniške šolske klopi sedlo
1890 učencev in 881 dijakov. Kot kažejo podatki, ki
so jih pripravili na Občini Jesenice, največ učencev obiskuje Osnovno šolo (OŠ) Toneta Čufarja, in sicer 740
(od tega 98 prvošolcev). Sledi ji OŠ Prežihovega Voranca s 609 učenci (od tega
imajo 60 prvošolčkov), OŠ

Z novim šolskim
letom je vodenje
Gimnazije Jesenice
prevzel novi ravnatelj
Aljoša Erman
(dolgoletna
ravnateljica Lidija
Dornig se je
upokojila). Vrtec
Jesenice pa po zapletih
z imenovanjem
ravnateljice od 1.
septembra naprej in
največ za eno leto vodi
vršilka dolžnosti
ravnateljice Vanja
Kramar.

V času počitnic so v jeseniških šolah in enotah
vrtca opravili različne vzdrževalne posege,
največja investicija pa je gradnja nove
telovadnice pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja.
Urška Peternel

bilo razbitih zaradi vandalizma. Ob močnih nalivih je
streha zamakala, telovadnica
ni bila izolirana, težavo pa je
predstavljalo tudi prezračevanje. Premajhna je bila tudi
garderoba, namenjena vsem
učencem, saj je merila le
dvanajst kvadratnih metrov.
»Zaradi povečanega števila
učencev nam primanjkuje
tudi prostora za izvajanje
pouka. Zato bomo telovadnico nadzidali za eno nadstropje, kamor se bo preselila uprava. Pridobili bomo
tudi novo, večjo zbornico.
V zdajšnjih prostorih uprave bodo prostori za posebni program, prilagojeni invalidom,« je povedala
ravnateljica.
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Največ učencev v tem šolskem letu obiskuje OŠ Toneta Čufarja, in sicer 740.
Prvošolčkov imajo 98. / Foto: Nik Bertoncelj
Koroška Bela bo letos obiskovalo 471 učencev (od tega
61 prvošolcev), OŠ Poldeta
Stražišarja pa 70 učencev.
V Gimnaziji Jesenice se bo
letos učilo 275 dijakov, v
Srednji šoli Jesenice pa 606.
Vrtec Jesenice bo obiskovalo
693 otrok, Glasbeno šolo Jesenice pa 462 otrok.

Župan Blaž Račič je učencem in dijakom ob začetku
novega šolskega leta zaželel
veliko uspeha in čim več prijetnih šolskih dni. »Šola je
kraj nabiranja znanja, kraj
srečevanja mladih, spoznavanja okolja, družbe in sveta
ter nabiranja pomembnih
življenjskih izkušenj. V šoli

mladi spoznavate vrstnike,
dobivate nove prijatelje, se
tudi zabavate, predvsem pa
se pripravljate za življenje.
Izkoristite to najlepše obdobje življenja za nabiranje
znanj in življenjskih izkušenj, saj vam bodo koristile v
odraslem življenju,« je mladim položil na srce župan.

Gradnja telovadnice pri OŠ Poldeta Stražišarja
/ Foto: Nik Bertoncelj
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KRAJEVNA SKUPNOST

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Letos manj zastojev
na cestah skozi mesto

Priznanje skupini
krajanov Kočne

Pikado nič več le
gostilniška igra

Slovesno pri križu
na Križevcu

V letošnji poletni sezoni
takšnih prometnih zastojev,
kakršni so lani hromili promet v občini Jesenice, ni
bilo, čeprav je občasno prihajalo do zgostitev prometa.

Na Blejski Dobravi je ob krajevnem prazniku priznanje
prejela skupina krajanov Kočne, ki so zaslužni, da je Kočna dobila otroško igrišče.

Na Jesenicah deluje edini
gorenjski klub pikada, Pikado klub Devil, ki trenutno
šteje okoli trideset članov,
pretežno moških. A v klubu
so tudi dekleta.

Prijatelji Križevca so na prvo
septembrsko soboto pri križu na sedlu Križevec nad Javorniškim Rovtom pripravili
slovesnost ob trideseti obletnici postavitve znamenja.
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Obnova viaduktov
Podmežakla na avtocesti
Urška Peternel
Na gorenjski avtocesti med
priključkoma Hrušica in Lipce je DARS pred dnevi začel
obnavljati viadukta Podme-

žakla 3 in 4. Zaradi del sta v
dolžini 1,6 kilometra zaprta
prehitevalna pasova v obeh
smereh. Vozni pas je normalno odprt. Dela naj bi predvidoma trajala tri mesece.
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Občinske novice
Ni predaje za
Ruardovo graščino
Prenova Ruardove graščine,
osrednjega objekta na muzejskem območju Stara
Sava, se bo letos nadaljevala
z deli za odstranitev nevarne
lesne gobe (solzivke). Objekt
je obenem treba še statično
sanirati ter zapreti (vgraditi
okna).
Čeprav obnova s tem v celoti
še ne bo zaključena, bo vsaj
preprečena možnost nadaljnjega širjenja lesne gobe, zagotavljajo strokovnjaki, ki še
poudarjajo, da je to bistveni
pogoj, da lahko objekt na nadaljevanje obnove brez večje
škode počaka nekaj časa. Po
odstranitvi lesne gobe bo v
objektu treba stalno spremljati stanje in izvajati preventivne dejavnosti.
Za nas je pomembno, da
pridobimo čas za zagotovitev dodatnih sredstev za nadaljevanje in zaključek obnove. Občina Jesenice po
odstranitvi lesne gobe obnove ne bo nadaljevala
sama, le s sredstvi iz občinskega proračuna, saj je v občini še veliko različnih drugih (tudi nujnih) potreb za
financiranje.
Kot župan vztrajam pri stališču, da moramo našim ljudem odkrito in transparentno utemeljevati odločitve.
Zato v nadaljevanju predstavljam argumente, s katerimi
smo se srečali ob odločanju
o nadaljevanju ali morebitni
ustavitvi največje investicije
na področju kulture v zadnjih letih.
V primeru, da ne bi odstranili lesne gobe, bi to dolgoročno ogrozilo obstoj objekta. Ogrožen bi bil kulturni
spomenik državnega pomena oziroma osrednji objekt
na muzejskem območju Stara Sava. Območje bi s tem
izgubilo spomeniške lastnosti. Ogroženo bi bilo delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice (GMJ) in
muzejska dejavnost, saj bi
bilo pod vprašajem državno
sofinanciranje muzejske dejavnosti. Ogrožene bi bile
ambicije GMJ na področju
ohranjanja in predstavljanja
železarske dediščine, torej
da se vzpostavi nacionalni
železarski muzej. Našo skrb
so poglabljale tudi grožnje
morebitnih pogodbenih kazni iz naslova že sklenjenih
gradbenih pogodb v primeru, da se dela zaradi pomanjkanja sredstev ne izvedejo,
kot je dogovorjeno s pogodbami. Ogrožene bi bile ambicije Občine Jesenice za
uresničevanje strategij na
področjih kulture in turizma, da območje Stare Save
uredi v privlačni del mesta
in da se odločneje postavi na
turistični zemljevid Slovenije. Hkrati ob odlašanju z izvedbo sanacijskih del obstaja tveganje, da bi se trosi
lesne gobe lahko prenesli
tudi na sosednje objekte na
območju Stare Save. Za
povrhu bi morebitna rušitev

Letos manj zastojev
na cestah skozi mesto
V letošnji poletni sezoni takšnih prometnih zastojev, kakršni so lani hromili promet v občini Jesenice,
ni bilo, čeprav je občasno prihajalo do zgostitev prometa, ugotavlja jeseniški župan Blaž Račič.
Urška Peternel

Župan Blaž Račič
in odstranitev okuženega
objekta terjala velika dodatna sredstva.
Razlogi za odstranitev lesne
gobe so prepričljivi. Odgovorno trdim, da Občina Jesenice kot lastnica Ruardove
graščine na ta način ravna
kot dober gospodar, kar od
nas terja zakonodaja. Odločitev je bila težka tudi zato,
ker ima občutne finančne
posledice – odstranitev lesne
gobe in ostala dela bodo letos proračun stala približno
1,4 milijona evrov.
Doslej je Občina Jesenice v
objekt vložila približno 1,8
milijona evrov, za zaključek
obnove po zdajšnjih cenah
je treba zbrati še tri milijone
evrov. Obnove brez zagotovljenih dodatnih sredstev
iz drugih virov in le s sredstvi občinskega proračuna
ob vseh drugih potrebah ne
bomo zmogli.
Našteto smo prejšnji teden
predstavili tudi državnemu
sekretarju na Ministrstvu za
kulturo Matevžu Čeliku Vidmarju. Kljub prepričljivim
argumentom in neugodnim
okoliščinam, v katerih smo
se znašli, Ministrstvo nima
zakonitega vzvoda, da bi občini sredstva zagotovila neposredno. Možnosti, ki jih
ima občina, da pridobi dodatna sredstva, so zgolj na razpisih, je dejal državni sekretar. To je za nas slaba
tolažba.
Naša naloga je, da projekt
obnove Ruardove graščine
zasnujemo širše, torej da še
dodatno razvijemo podjetniške priložnosti in razširimo
možnosti za uspeh na razpisih drugih ministrstev (gospodarskega, infrastrukturnega) in da poiščemo
partnerje v drugih občinah
(denimo iz vzhodne kohezijske regije in oblikujemo
skupne projekte). Seveda
obstaja tudi politična možnost, da sredstva v državnem
proračunu zagotovi državni
zbor, kar je pred leti že storil
za financiranje obnove Žičke kartuzije. Oktobra na Jesenicah pričakujemo obisk
delegacije z ministrstva za
kulturo, saj se bodo, kot so
zagotovili, odzvali na naše
večkrat poslano vabilo. Želimo, da pride tudi ministrica
dr. Asta Vrečko.
Naloga, ki je pred nami, je
zelo težka; predali se ne
bomo.

Potem ko so lani prometni
zastoji v poletni turistični sezoni večkrat povsem ohromili promet skozi Jesenice,
je bilo stanje letos bistveno
boljše. Že pred poletno sezono so na Občini Jesenice
opozarjali na problematiko
in se na več sestankih o
ukrepih dogovorili s predstavniki Policije, Darsa,
DRSI in MIR Jesenice.

Župan Blaž Račič:
»Izkoristili smo
spletna orodja, tako da
ponudniki spletnih
aplikacij prometnih
tokov niso usmerjali
na naše lokalne ceste.«
»Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so bili ukrepi učinkoviti. Na Darsu so upoštevali naš ključni predlog, da
se ob konicah omeji možnost izvoza za tranzitni promet na avtocestnem izvozu
Lipce ter da se omeji mož-

Večina tranzitnega prometa je v letošnjem poletju ostala na avtocesti, zastojev na cestah
skozi Jesenice je bilo zato bistveno manj kot lani. / Foto: Nik Bertoncelj
nost uvoza na avtocesto v
smeri proti Avstriji na Hrušici. Poleg tega smo s prometnimi znaki omejili promet na lokalnih cestah in ga
s tem namenili zgolj za lokalni promet,« je povedal

župan Občine Jesenice Blaž
Račič. Kot je dodal, so izkoristili tudi spletna orodja,
tako da ponudniki spletnih
aplikacij prometnih tokov
niso usmerjali na lokalne
ceste skozi občino.

»Kljub tem ukrepom je občasno prihajalo do zgostitev
prometa v različnih naseljih,
a so bile razmere v primerjavi z lanskim letom neprimerljivo boljše,« je še povedal župan.

O graščini na ministrstvu
Jeseniški župan Blaž Račič je s predstavniki ministrstva za kulturo govoril o sofinanciranju
nadaljevanja obnove Ruardove graščine. Sodelovanje države je pri tem ključnega pomena, je poudaril.
Urška Peternel
Župan Občine Jesenice Blaž
Račič se je prejšnji teden na
ministrstvu za kulturo sestal
z državnim sekretarjem Matevžem Čelikom Vidmarjem
in njegovimi sodelavci na
temo obnove Ruardove
graščine na Stari Savi.
Sestanek je bil organiziran
na poziv župana Račiča po
zavrnjeni vlogi Občine Jesenice za sofinanciranje obnove Ruardove graščine iz načrta za okrevanje in
odpornost. Kot je župan povedal po sestanku, so govorili o iskanju dodatnih možnosti za zagotovitev
finančnih sredstev za nadaljevanje in zaključek obnove.
»Skladno s svojimi pričakovanji smo slišali informacije
o možnostih financiranja
oziroma zagotavljanja
sredstev za nadaljevanje obnove na različnih razpisih.
Eden od teh razpisov bo objavljen konec letošnjega leta
za projekte za spomeniškovarstvene akcije. Nanj se lahko prijavimo, a so nam hkrati tudi povedali, da je

Državni sekretar Matevž Čelik Vidmar in župan Blaž Račič /
Foto: arhiv Občine Jesenice

interesov oziroma potreb v
Sloveniji zelo veliko in da bo
zelo težko izbrati le nekaj
projektov za financiranje.
Poleg tega smo se pogovarjali o možnostih za kandidaturo tudi na različnih drugih
razpisih, denimo za kohezijska sredstva, vendar so nam
tu jasno sporočili, da teh
sredstev oziroma tovrstnega
razpisa za kohezijska
sredstva v Zahodni kohezijski regiji, katere del smo

tudi na Jesenicah, letos ne
moremo pričakovati,« je dejal župan. Kot je dodal, bo
težko najti oziroma zagotoviti sredstva tudi na drugih
ministrstvih.
Kljub neobetavnim informacijam je župan predstavil
pogled Občine Jesenice na
obnovo Ruardove graščine, v
katero je občina doslej vložila že 1,8 milijona evrov.
Objekt trenutno čaka na začetek odstranjevanja nevar-

ne lesne gobe, za kar so
sredstva v proračunu zagotovljena, saj bo le na ta način
objekt brez večje škode lahko počakal na nadaljevanje
obnove.
»Ena od najbolj pomembnih
aktivnosti, s katerimi se sedaj srečujemo v občinski
upravi, je prav ta, da iščemo
sredstva za nadaljevanje obnove. V primeru, da dodatnih sredstev z ministrstva
ne bo, pa bo glede na naše
potrebe v občini Jesenice na
različnih področjih, od urejanja komunalne infrastrukture, cest, vlaganj v vrtce
ipd., zelo težko zagotoviti
tudi ta sredstva za zaključek
obnove Ruardove graščine,«
je bil jasen župan.
Predstavnike ministrstva je
tudi opozoril, da je z dejavnostjo Gornjesavskega muzeja Jesenice v Ruardovi
graščini tesno povezano tudi
državno financiranje dejavnosti muzeja. Graščina namreč predstavlja enega najpomembnejših delov Stare
Save, ki je od leta 2019 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.
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Investicije v šole

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKALA 17, JESENICE

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

1. stran
Zaradi izvajanja gradbenih
del bodo v tem šolskem letu
morali prilagoditi pouk, saj
bodo leto dni brez telovadni
ce in zunanjih površin.
»Pouk športa bo v TVD Par
tizan Koroška Bela in v
Športnem parku Podmeža
kla,« je pojasnila ravnatelji
ca in dodala, da je prevoz
učencev na pouk športa po
seben izziv.
Prav tako je spremenjen
prometni režim v okolici
šole. Dostop v šolo je mogoč
z vzhodne strani, zato so
vzpostavili območje umirje
nega prometa, kar nakazuje
postavljen prometni znak.
»September bo namenjen
navajanju učencev na varno
šolsko pot. Za zagotavljanje
varne šolske poti smo posta
vili dva znaka umirjenega
prometa ob šoli, ob izhodu
na cesto pa delno oviro na
cesti, ki preprečuje, da bi
učenci planili na cesto,« je
dodala Valančičeva.
»Občina Jesenice je financi
rala tudi obnovo dela fasade
ob novem vhodu v šolo, da
bo prihod v šolo prijaznejši.
Zelo smo hvaležni za nove
prostore in se zahvaljujemo
občini in ministrstvu,« je še
dejala.
Ob tem je tudi župan Blaž
Račič opozoril na spreme
njeno prometno ureditev pri
šoli. »Vse starše, delavce
šole in obiskovalce pa tudi
sosede iz bližnjih stanovanj
skih objektov pozivamo, da
upoštevajo prometno signa
lizacijo,« je povedal.

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488
KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si

Poslovil se je
dr. Jože Mencinger
Urška Peternel

Zaključila se je energetska sanacija t. i. novega dela enote Julke Pibernik v Vrtcu Jesenice.
Občina Jesenice se že pripravlja tudi na obnovo t. i. starega dela, s čimer bodo pridobili
prostore za dodatne oddelke vrtca. / Foto: Občina Jesenice

Investicije v ostalih šolah

Vzdrževalna dela v vrtcu

Na OŠ Toneta Čufarja je bil
saniran transportni hodnik
iz centralne kuhinje (za sla
bih 35.000 evrov) ter obnov
ljena oziroma zamenjana
svetila po šoli (vrednost
okrog 6000 evrov), prav
tako so bila svetila zamenja
na na OŠ Prežihovega Vo
ranca (vrednost dobrih
13.000 evrov).
Na OŠ Koroška Bela je bilo
zamenjano stavbno pohištvo
v učilnici za tehniko (17.000
evrov) ter izvedena zunanja
ureditev pri t. i. 70-letni šoli
(vrednost dobrih 15.000
evrov).

Med počitnicami je bila izve
dena tudi več kot 300.000
evrov vredna energetska sa
nacija vrtčevske enote Julke
Pibernik. »Zaključena ener
getska sanacija je nadaljeva
nje politike, ki smo jo zasta
vili na tem področju v
preteklih letih, saj je naša
želja, da energetsko sanira
mo vse javne objekte v obči
ni Jesenice. Predvsem smo
se v zadnjem obdobju posve
tili šolskim in vrtčevskim
objektom. Veseli smo, da
smo na ta način pridobili
oziroma uredili ta objekt, iz
boljšali pogoje za delo v vrt

cu, ne nazadnje pa se nade
jamo tudi energetskih
prihrankov, glede na to, da
smo v obdobju, ko cene
energije bistveno narašča
jo,« je ob tem dejal župan
Blaž Račič. Poleg tega je bila
čez poletje v vrtčevski enoti
Angelce Ocepek opravljena
sanacija sanitarij (vrednost
del je bila dobrih 83.000
evrov), v teku je še ureditev
prezračevanja v pralnici
(31.000 evrov). V enoti vrtca
na Blejski Dobravi pa je bila
v vrtcu in v šoli obnovljena
električna napeljava (vre
dnost del približno 19.000
evrov).

ZANESLJIVOST OSKRBE S PITNO VODO

Pomanjkanje padavin v zimskem času
in s tem ustrezne akumulacije vode v
vodonosnikih, je bil razlog za pričakovano poletno pomanjkanje pitne vode.
Podjetje je na sistemskem vodnem viru
Završnica, ki napaja vzhodni del Občine
Jesenice in zahodni del Občine Žirovnica vgradilo UV dezinfektor, ki je omogočil vključitev izvira II., ki brez predhodne
obdelave ni bil ustrezen. Za delovanje
UV dezinfektorja smo zgradili strojnico
za pogonski agregat, saj na lokaciji vodozbirnega objekta ni ustrezne elektrifikacije. S tem ukrepom smo uspešno
povečali izdatnost sistemskega vodnega vira za 10 %. Dodatno se je v sistem
Občine Žirovnica vključil vodovodni vir
Ovčje jame preko črpalne postaje v
Smokuču. Slednja tehnična ukrepa sta
omogočila zanesljivejšo vodooskrbo.
V lanskem letu je podjetje JEKO, d.o.o.
izvedlo aktivnosti za izdelavo projektov,
ki so potrebni za umestitev UV dezinfek-

torja na sistemskem vodnem viru Peričnik. V sklopu tega večjega projekta se
načrtuje še obnova cevovoda v dolžini
500 metrov in hidrotehnična ureditev
grape nad zbirnim objektom. Izdelali
smo tudi projekt za izvedbo vzdrževalnih del na grapi nad območjem Marijinega studenca, oz. izvira I. vodnega vira
Peričnik.
Vzporedno z aktivnostjo izvajanja del v
drugi predorski cevi Karavanke, v kateri
se po projektni dokumentaciji pričakuje
izdatnost vodnega vira 35 l/s, smo v letošnjem letu izdelali idejno zasnovo
vključitve tega vodnega vira v sistem
potrošnje. Obstoječi vodni vir iz zahodne predorske cevi zaradi hidravlične neustreznosti ob obstoječi tehnični opremi in objektih ni možno vključiti v sistem, zato smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije na nivoju idejne
zasnove, ki predvideva izgradnjo črpalne postaje in tlačnega voda do višinske

kote terena, ki omogoča distribucijo
vode v sistem potrošnje. Na lokaciji
vključitve vodnega vira Karavanke se v
sklopu idejne zasnove predvideva izgradnja vodohrana, ki bo omogočil
akumulacijo ustrezne količine in kakovosti vode za mesto Jesenice.
Na vodnem viru Završnica sodelujemo
pri izdelavi projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo vodovodnega sistema,
ki zajema izgradnjo novega vodozbirnega objekta in cevovoda z napravami.
Na sistemu Završnica smo pripravili tudi
projektno nalogo za izgradnjo vodohrana Blejska Dobrava. Navedeno območje
je ob izpadih vodooskrbe kot posledice
vzdrževalnih del in pogostih okvar najbolj prizadeto, saj nima ustrezne akumulacije vode, ki bi vsaj delno premostilo izpade vodooskrbe.
Glede na pričakovani vpliv vremenskih
sprememb v okolju in posledično kompleksnejšega upravljanja z vodnimi viri
so ustrezna vlaganja v infrastrukturo
osnova, ki bo omogočala zanesljivo in
varno vodooskrbo. Javno komunalno
podjetje s svojimi aktivnostmi poskuša
v največji možni meri udejanjiti vizije in
usmeritve za zanesljivejšo vodooskrbo,
ki jih gledamo kot zaveze uporabnikom
naših storitev.

Prof. dr. Jože Mencinger
/ Foto: arhiv Občine Jesenice

rektor Univerze v Ljubljani,
ki mu je po upokojitvi pode
lila naziv zaslužni profesor.
Kot gostujoči profesor je
predaval na večini evropskih
univerz pa tudi na Kitaj
skem, Japonskem in v ZDA.
Med drugim je bil član
Evropske akademije znano
sti in umetnosti, sveta Ban
ke Slovenije, Državnega sve
ta in Fiskalnega sveta, bil je
tudi med ustanovnimi člani
Foruma 21.
Občina Jesenice mu je leta
2000 podelila naziv častne
ga občana občine Jesenice,
dvajset let pozneje mu je isti
naziv podelila tudi Mestna
občina Ljubljana.
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Dinamika izrazitih vremenskih sprememb, kot je v letošnjem letu suša, pred
tem močno deževje … vpliva tudi na nemoteno oskrbo s pitno vodo. V skrbi
za uporabnike, se v podjetju JEKO, d.o.o. zavzemamo za predhodno pripravo na tovrstne situacije in s tem zmanjšanje interventnih ukrepov. Pripravljenih je več projektnih usmeritev, ki so osnova do zanesljivejše oskrbe občanov s pitno vodo. Želimo si, da bodo v občinskem proračunu zagotovljena
tudi finančna sredstva za njihovo izvedbo.

V 82. letu starosti se je po
slovil dr. Jože Mencinger,
minister za gospodarstvo v
prvi slovenski vladi, ekono
mist, uveljavljeni profesor
in častni občan občine Je
senice.
Dr. Mencinger je bil rojen
leta 1941 na Jesenicah. Leta
1964 je diplomiral na Pravni
fakulteti ljubljanske univer
ze, študij pa nadaljeval na
Ekonomski fakulteti Univer
ze v Beogradu, kjer je magis
triral leta 1966, je zapisano
v njegovi biografiji na sple
tni strani Slovenske akade
mije znanosti in umetnosti
(SAZU), katere redni član je
bil. Leta 1975 je na Pensil
vanski univerzi v Philadel
phii (ZDA) pod mentor
stvom kasnejšega nobelovca
Lawrenca R. Kleina pridobil
naziv doktor znanosti. Od
leta 1988 do upokojitve leta
2014 je bil redni profesor za
gospodarski sistem in politi
ko na Pravni fakulteti Uni
verze v Ljubljani, med leto
ma 1993 in 2001 je deloval
kot direktor Ekonomskega
inštituta Pravne fakultete
(EIPF) v Ljubljani, med leto
ma 1998 in 2005 pa je bil še

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
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Občinske novice
Ukrepi za mlade
Urška Peternel
Občina Jesenice je v zadnjem času – poleg investicij
v infrastrukturo – izvedla
tudi številne druge aktivnosti in ukrepe, namenjene
mladim.

Urška Peternel
Imena trgov na Stari Savi

Drsališče na trgu
Tako so pozimi na Trgu Toneta Čufarja postavili drsališče na prostem, kjer so lahko od decembra do februarja
brezplačno drsali tako otroci
kot vsi ostali uporabniki, v
poletnih in jesenskih mesecih pa je bilo drsališče namenjeno rolanju in kotalkanju. Otrokom in mladim do
18 let je Občina Jesenice
omogočila tudi brezplačno
rekreacijsko drsanje ob koncih tedna v Športni dvorani
Podmežakla.

Nova plezalna stena
Še ta mesec Občina Jesenice
načrtuje začetek postavitve
nove plezalne stene na Tržnici Jesenice, za kar se je
uspešno prijavila na javni
razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in
pridobila sredstva sofinanciranja.

Informator Športam –
uživam
Z namenom večje promocije športa in gibanja je Občina Jesenice v sodelovanju z
Zavodom za šport Jesenice
in Športno zvezo Jesenice že
drugo leto zapored pripravila tudi informator Športam
– uživam, kjer otroci oziro-

V katero športno društvo
vpisati otroka? V pomoč
staršem in otrokom je
informator Športam –
uživam.
financira tudi dodatni športni pouk na osnovnih šolah,
natančneje delo športnih
učiteljev, ki izvajajo dodatni
športni pouk oziroma program v šolskem bazenu
Osnovne šole Toneta Čufarja, ter dodatnega športnega
pedagoga na razredni stopnji na Osnovni šoli Koroška Bela.
Prek javnih razpisov sofinancira tudi preventivne
projekte na področju dela z
otroki in mladostniki ter številne mladinske projekte.

Aktivno preživljanje
prostega časa
V času poletnih šolskih počitnic pa je sofinancirala tudi
programe, prek katerih so
otroci in mladi imeli možnost aktivnega preživljanja

Izobraževanje je proračunsko področje, za
katerega Občina Jesenice namenja največ
sredstev, in sicer več kot dvajset odstotkov
proračuna oziroma skoraj šest milijonov evrov.
ma mladostniki in njihovi
starši najdejo vse potrebne
informacije o posameznih
športnih programih, ki jih
izvajajo jeseniška športna
društva in klubi v tem šolskem letu. Informator so
starši v sodelovanju s šolami
prejeli prek e-Asistenta, objavljen pa je tudi na spletni
strani Zavoda za šport Jesenice in Občine Jesenice.

Dodatni športni pouk
Z namenom krepitve zdravja otrok Občina Jesenice so-

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Pobude in vprašanja

prostega časa v svojem domačem okolju. Javni zavodi
so otrokom nudili zabavne,
igrive in poučne dejavnosti,
od športno-gibalnih aktivnosti, ustvarjalnih in kulinaričnih delavnic ter spoznavanja
naravne in kulturne dediščine kraja.

Udeležba na igrah mladih
Financirala je tudi udeležbo
17 mladih jeseniških športnikov in njihovih trenerjev
na Mednarodnih igrah mladih v angleškem Coventryju.

Svetniška skupina Lista Za
boljše Jesenice je dala pobudo za preimenovanje »tehničnih« oznak trgov na Stari
Savi. »Predlagamo, da se namesto trgov 1, 2 in 3 poimenujejo po pobratenih mestih
in občinah. S tem se izkaže
spoštovanje, ki si ga Nagold,
Trbovlje, Valjevo, Šentjakob
v Rožu, ne nazadnje tudi
Trbiž zaslužijo. Obenem naj
bo to dodaten pritisk na državo, da smo na Staro Savo ponosni, da si želimo čimprejšnjega dokončanja obnove,
da si želimo rjavih tabel ob
avtocesti, ki bodo turiste
usmerile tudi v naše mesto,«
so zapisali v pobudi.
V občinski upravi so odgovorili, da se strinjajo, da trgi,
trenutno poimenovani Trg 1
(med Bucelleni-Ruardovo
graščino in cerkvijo Marijinega vnebovzetja), Trg 2 (pred
Kasarno) in Trg 3 (pri Kolpernu) dobijo vsebinska imena.
»K tej aktivnosti bi Občina
Jesenice pristopila v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice predvidoma
po zaključku vseh obnov oz.
investicij na območju kulturnega spomenika državnega
pomena,« so pojasnili. Pridobili so tudi mnenje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, Območne enote iz Kranja, kjer pozdravljajo pobudo
za preimenovanje trgov, saj
se strinjajo, da sedanje formalistično poimenovanje ne
odraža historične vrednosti
prostora. Menijo pa, da bi se
poimenovanja morala nanašati na dogodke in objekte na
Stari Savi.

Pešpot do železniške
postaje
Občinska svetnica Maja Otovič je vprašala, kako bo potekala pešpot iz Koroške Bele

Prejeli smo

Zahvala
medicinski
sestri Karmen
Letos aprila je bila moja
mama Anka Babič sprejeta v
Dom dr. Franceta Bergelja.
Zanjo je bil to zelo težek korak, saj nikoli ni želela v dom
in je živela v veri, da bo lahko
do konca svojega življenja živela samostojno v svojem stanovanju. Pred dvanajstimi leti
je imela operacijo levega kolka,
po kateri je za nekaj mesecev
morala v dom. Po približno
pol leta sem jo vzel k sebi, jo
negoval in usposabljal za hojo.
Mama je imela izredno močno voljo in je res kmalu lahko
spet stopila na noge in celo

Trgi na Stari Savi so poimenovani Trg 1 (med Bucelleni-Ruardovo graščino in cerkvijo
Marijinega vnebovzetja), Trg 2 (pred Kasarno) in Trg 3 (pri Kolpernu). / Foto: Nik Bertoncelj
do železniške postaje, kajti
med krajani Koroške Bele in
Trebeža krožijo informacije,
da se bo most čez potok Javornik zaprl in da bo pot
možna samo še skozi semaforizirano križišče. Zanimalo jo je, ali Acroni res zapira
most čez potok Javornik in s
tem javno pešpot.
Kot je pojasnil Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice, je
most čez potok Javornik del
kategorizirane občinske ceste (javna pot št. 654361).
»Acroni ne upravlja občinskih kategoriziranih cest in
jih ne more zapirati. S projektno dokumentacijo in
gradbenim dovoljenjem je
ob novi cestni povezavi od
državne ceste R2 do vhoda v
valjarno predviden pločnik
in se prehod pešcev preko
obstoječega mostu ne omejuje,« je dodal.

nekaj igral polomljenih. Stanje naj se preveri in ustrezno sanira, da ne bo prišlo
do kakšne poškodbe, je
predlagal.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, vsa otroška igrišča
redno letno pregledujejo,
vzdrževanje pa opravlja pogodbeni izvajalec del. »Na
igrišču Stara Sava se na podlagi rednih pregledov ugotavljajo predvsem poškodbe
zaradi vandalizma. Odprava
posledic vandalizma je v
teku,« so zapisali.

Cvetličarna na Blejski
Dobravi

Občinski svetnik Iztok Pergarec je prenesel pripombe
staršev, da je na igrišču na
Stari Savi pri trgovini Spar

Občinski svetnik Vlado Mlinarec je prosil za pisno obrazložitev glede odpovedi
najemne pogodbe za cvetličarno na Blejski Dobravi,
saj lastnika tega ne želita.
»Cvetličarna je na Blejski
Dobravi že od leta 1990 in
na tak način se s podjetniki,
ki toliko časa delajo tudi v
korist občine, ne dela. Obljubljeno je bilo tudi, da se
jim bo naredil prostor v
novi stavbi, pa na koncu od

shodila. Potem je bila še dober
mesec na rehabilitaciji v Soči v
Ljubljani. Vse do letošnjega
leta aprila je živela doma v
stanovanju, ob pomoči dobrih
sosedov na Cesti revolucije 7,
moje sestrične, patronažne
sestre, osebne zdravnice Blanke Bertalanič, prijateljice Marije Češnjak. Na žalost je letos
aprila spet padla in si zlomila
desno stegnenico. Po operaciji
zaradi korone žal ni mogla na
rehabilitacijo. Danes mama
ne more več hoditi in je primorana ležati v postelji. Ker jaz
delam v tujini (sem edinec), je
bila edina možnost, da gre v
dom. Za mojo mamo, kot tudi
zame je bil to zelo žalosten trenutek. Vem, da se moja mama
do konca svojega življenja ne
bo mogla sprijazniti s tem. O
domovih na žalost slišimo
marsikaj. Sam delam v tem
poklicu in mi lahko verjamete,
da vem, o čem govorim. Dana-

šnja situacija res ni enostavna.
Težki pogoji dela in slaba plača so razlog, da mladi nočejo
delati v tem poklicu. Zaradi
tega je tudi veliko pomanjkanje kadra. Na vso srečo pa se še
vedno najde dobro osebje. To je
tudi razlog, da sem se odločil
napisati to pismo zahvale. Ko
mi je mama povedala, da v
tem domu dela ena od medicinski sester, ki je zelo dobra,
prijazna, ki ima posluh za
stanovalce, si vzame čas za
klepet, je tudi meni posijalo
sonce. Tudi sam sem imel čast
spoznati to čudovito gospo, ki
se imenuje Karmen Štravs. Že
v prvem pogovoru sem začutil,
da je rojena za ta poklic. Kot
se temu reče, z dušo in telesom
je predana svojemu poklicu.
Moja mama dobesedno zacveti, ko ima gospa Štravs delovni
dan na zelenem oddelku. Ta
dan je za mojo mamo praznik. Zato bi se rad na ta na-

Igrišče na Stari Savi

tega ne bo nič, ker bo tam
narejen prostor za razstavo
krst in žar,« je dejal.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, je pokopališka stavba
v prvi vrsti namenjena pokopališki in pogrebni dejavnosti javnega komunalnega
podjetja. Začela se je celovita
energetska sanacija stavbe,
za kar so v proračunu zagotovljena tudi sredstva. »Uspeli smo pridobiti tudi znaten del sofinanciranja.
Projektna dokumentacija v
objektu ne predvideva prostorov cvetličarne, s čimer je
bil dosedanji dolgoletni najemnik seznanjen. Najemna
pogodba bo v skladu z dinamiko izvedbe projekta odpovedana, dosedanji najemnik pa išče možne rešitve
za nadaljevanje svoje dejavnosti na območju pokopališča, pri čemer mu občina
nudi potrebne informacije.
Z morebitnimi obljubami
glede prostora v obstoječem
objektu po prenovi in navedbami glede info točke na
občini nismo seznanjeni,«
so zapisali.

čin v mojem in maminem
imenu iskreno zahvalil za njeno dobro delo. Ko sem govoril
z njenimi nadrejenimi, s svojimi znanci oziroma s tistimi,
ki imajo ali so imeli koga v
domu, mi ni bilo treba omeniti
imena, saj so takoj vedeli, za
koga gre. Veseli me predvsem,
da njeni nadrejeni vedo, da
imajo tako dobro delavko, ki je
lahko vsem za zgled. Gospa
Karmen si zasluži javno pohvalo. Verjamem, da je v
domu še več dobrih zaposlenih. Žal pa so tudi kakšni drugačni, ki bi jim rad povedal:
Zavedajte se, da so vaše plače
denar, ki ga plačujejo vaši varovanci in njihovi sorodniki.
Tako kot so oni odvisni od vas,
ste tudi vi od njih. Negujte jih
tako, kot bi si tudi vi sami želeli od nekoga biti negovani in
spoštovani.
Jože Babič, St. Gallen
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Krajevna skupnost

Priznanje skupini
krajanov Kočne
Na Blejski Dobravi je ob krajevnem prazniku priznanje prejela skupina krajanov Kočne: Marko Ahčin,
Marko Bezlaj, Simon Dijak, Rudi Jereb, Boris Kunčič, Uroš Škrjanc in Miran Zupan, ki so zaslužni, da
je Kočna dobila otroško igrišče.
Urška Peternel
»Veseli me, da deluje v naši
krajevni skupnosti, ki šteje
1471 prebivalcev, toliko društev in posameznikov, ki se

in na Blejski Dobravi
vzpostavili cono 30 mimo
hiše št. 117. Spomladi je bila
kljub omejitvam organizirana čistilna akcija, v kateri je
sodelovalo veliko krajanov,

električnih vodih, telekomunikacijskih vodih, prišlo pa
je tudi do drugih nepredvidenih težav. Kanalizacija še
vedno ni v funkciji in ni dokončana zaradi pravnih za-

Jereb, Boris Kunčič, Uroš
Škrjanc in Miran Zupan, ki
so zaslužni za projekt ureditve otroškega igrišča na
Kočni, ki je bilo kasneje
dano v upravljanje ŠKD Ob-

Praznik spet v
sproščenem tonu
V krajevni skupnosti Planina pod Golico vsako
leto obudijo spomin na daljni dogodek 24.
avgusta leta 1381, ko so v kraju izdali Ortenburški
red za rudarje. S tem dokumentom je grof
Friderik Ortenburški določil pravice in dolžnosti
rudarjev v Planini pod Golico. Ta dan so si izbrali
za svoj krajevni praznik.
Janko Rabič
Po besedah predsednika sveta krajevne skupnosti Planina pod Golico Mitje Branca
se v kraju največ dogaja v
maju, ko množice ljudi od
vsepovsod prihajajo občudovat poljane narcis oziroma
ključavnic ter se povzpnejo
na razgledno Golico. Ugodno ocenjujejo izvajanje
projekta Občine Jesenice o
trajnostni mobilnosti Med

čevanje na novi vodovod izpod Golice do starega zajetja. Pri svetu KS upajo, da
bodo lastniki bolj in hitreje
naklonjeni podpisovanju
služnosti.
Po dveh letih je letošnje
praznovanje v krajevni
skupnosti spet potekalo v
bolj sproščenem tonu.
Najprej so na stanovanjskem objektu izvedli gasilsko vajo, s katero so preverjali usposobljenost gasilcev

Priznanje je prejela skupina krajanov Kočne. / Foto: arhiv KS Blejska Dobrava
razdajajo za skupnost in
hkrati ob tem tudi sami uživajo in rastejo ...« S temi besedami je svoj nagovor ob
krajevnem prazniku Blejske
Dobrave začel predsednik

šolskih in vrtčevskih otrok,
članov društev in drugi posamezniki. Do stanovanjskih hiš ob nogometnem
igrišču v Lipcah je bil zgrajen nov vodovod in vgrajena

Praznovanja se je udeležil tudi jeseniški župan
Blaž Račič, ki je čestital nagrajencem in poudaril
pomen praznovanja ter vlogo posameznikov in
skupin, ki so aktivni v lokalni skupnosti.
Anton Hribar. Kot je poudaril, je bilo v preteklem letu
na območju krajevne skupnosti kar veliko narejenega.
Tako so v sklopu participativnega proračuna preplastili športno igrišče na Kočni

vsa potrebna infrastruktura
ter cesta asfaltirana.
»Zadnja tri leta poteka gradnja kanalizacije skozi Lipce
do čistilne naprave. Ob tem
se je pokazala vrsta težav in
dodatnih del na vodovodu,

pletov s posameznikom na
začetku Lipc,« je dejal Hribar. Kot je povedal, je v izdelavi projektna dokumentacija za pločnik in kanalizacijo
na Kočni, med projekti, na
katere še čakajo, pa je omenil gradnjo kanalizacije skupaj s pločnikom in obnovo
lokalne ceste na Blejski Dobravi, dokončanje igrišča za
šolo ter dokončanje vaškega
jedra.

Nagrajencem čestital
župan
Na slovesnosti so podelili
tudi priznanje krajevne
skupnosti. Letos ga je prejela skupina krajanov Kočne:
Marko Ahčin, Marko
Bezlaj, Simon Dijak, Rudi

ranca. Poleg tega so aktivno
sodelovali pri predstavitvi
gradnje pločnika in kanalizacije na območju naselja
Kočna krajanom in pri pridobivanju soglasij lastnikov
zemljišč.
Nastopil je Pihalni orkester
Jesenice - Kranjska Gora,
prireditev pa je povezovala
Ana Pirih, ki je posebej poudarila pomen praznovanja,
ki je povezan z dogodki pred
81 leti, v času NOB.
V sklopu praznika so položili tudi vence k spominskim
obeležjem, potekal je kros za
otroke, nogometni turnir,
pohod na Obranco, po
osrednji prireditvi pa Večer
na vasi. Pri organizaciji so
sodelovala domača društva.

Veselijo se obnove dvorane
Ob letošnjem junijskem krajevnem prazniku na Hrušici so se ob nekaterih pridobitvah najbolj
razveselili novice, da se bo vendarle nadaljevala obnova večnamenske dvorane.
Janko Rabič
Občina Jesenice je po letu
2007 prevzela v upravljanje
stavbo kulturnega doma in
napovedala temeljito prenovo. Najprej so v pritličju uredili nove prostore za vrtec in
knjižnico, leta 2011 je v novem prizidku prostore dobila krajevna skupnost, za svoje dejavnosti pa jih lahko
uporabljajo tudi člani domačih društev. Je pa že petnajst
let Hrušica brez večnamenske dvorane v domu, kar je v
tem obdobju močno okrnilo

ljubiteljsko igralsko dejavnost, saj ni možno prirejati
dramskih predstav in različnih prireditev. Po spremembi projekta, najprej so bila v
domu predvidena tudi nova
stanovanja, je sedaj vse
usmerjeno v obnovo večnamenske dvorane, na katero
krajani res že dolgo čakajo.
Občina Jesenice je po zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna objavila razpis
za izvedbo del. Kot poudarja
predsednik sveta KS Hrušica Janez Marinčič, vsi v kraju upajo, da bo sedaj vendar-

le čim prej prišlo do obnove.
Med letošnjimi pomembnejšimi pridobitvami in novostmi v kraju poleg novega
asfalta na cesti do kulturnega doma in ureditve talnih
označb na parkirišču v starem delu Hrušice (financirano iz participativnega proračuna) velja omeniti ferato v
soteski Dobršnik, ki od avgustovskega odprtja privablja številne planince z bolj
adrenalinskimi izzivi. Janez
Marinčič je prepričan, da je
to obogatitev rekreativne ponudbe, hkrati pa priložnost

za izzive domačim podjetnikom, da številnim obiskovalcem od drugod v kraju ponudijo še kaj več. Predvsem
želi, da vsi obiskovalci ferate
spoštujejo red glede hoje do
ferate in ob vrnitvi nazaj na
označena parkirišča.
Pomembna letošnja pridobitev na Hrušici je drugi defibrilator, ki je pomemben
pripomoček pri zastoju srca.
Namestili so ga na zunanjo
steno gasilskega doma,
sredstva zanj je kot donacijo
namenil domači zasebnik
Janez Tarman.

Pri praznovanju v KS Planina pod Golico vsako leto
sodelujejo gasilci z gasilsko vajo. / Foto: Janko Rabič
narcise z busom, s katerim
omejujejo promet z osebnimi vozili in skrbijo za večje
zavarovanje gorskega okolja
v osrčju Karavank. Po koronakrizi ponovno upajo na živahnejši turistični razvoj, z
bogatejšo in privlačnejšo ponudbo. Pričakujejo, da bodo
novi lastniki nekdanjega hotela Belcijan čim prej začeli
obnovo, na objektu se nekaj
že dogaja. Letos je pri prepotrebni obnovi cestne infrastrukture pomembna pridobitev rekonstrukcija ceste
okoli Gole peči, ki so jo izvajalci zaključili v avgustu, pričakujejo, da se bo prihodnje
leto nadaljevala proti Prihodom. Eden največjih problemov je oskrba s pitno vodo.
Prepočasi napreduje priklju-

pri obvladovanju požarov in
ob drugih izrednih dogodkih. Tokrat je bila predpostavka požar na stanovanjskem objektu, ki ga je bilo
treba pogasiti in poskrbeti
za varen odhod stanovalcev.
Poleg članov domačega Prostovoljnega gasilskega
društva Planina pod Golico
so na vaji sodelovali tudi
člani sosednjega prostovoljnega gasilskega društva Javorniški Rovt. Da je bil praznik bolj sproščen in
prijeten, so poskrbeli s srečanjem krajanov pri spodnji
postaji žičnice. Domislili so
se akcije Sosed sosedu, v
okviru katere so s seboj prinesli svoje domače dobrote
iz kuhinje, jih izmenjali ter
skupaj poskusili.
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Kultura
Moja narava
V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice
razstavlja Enes Pivač.
Urška Peternel
Moja narava je naslov fotografske razstave Jeseničana
Enesa Pivača, ki bo še do 20.
septembra na ogled v fotogaleriji Fotografskega društva
Jesenice v avli gledališča na
Jesenicah. Gre za avtorjevo
prvo samostojno razstavo.

»Trenutno mi je
največji izziv 'foto lov'
na ptice v letu ...«
Čeprav njegovi fotografski
začetki segajo v čas osnovne
šole, kjer ga je pri tehničnem pouku nad fotografiranjem navdušil Tomo Surjan,
se je v Fotografsko društvo
Jesenice včlanil šele pred
tremi leti.
»Navdušujem se predvsem
nad slikanjem narave. Tre-

nutno mi je največji izziv
'foto lov' na ptice v letu,« je
povedal avtor. Tako je za
svojo prvo samostojno
razstavo izbral prav njemu
najljubše fotografije ptic, dodal pa je nekaj drugih fotografij živali in rastlin.
Kot je ob tem zapisal mojster fotografije Sandi Novak,
ga posebej navdušuje, da
Enes zna narediti dobro črno-belo naravoslovno fotografijo, kar ni tako lahko, saj
fotografe prevečkrat premamijo žive barve v naravi.
»Fotografije imajo odličen
kontrast in zelo dobro osvetlitev. Avtorju se pozna, da je
še iz časov, ko smo fotografirali na črno-bele filme,« je
poudaril Novak in dodal, da
ima vsaka Enesova fotografija v sebi svojo zgodbo in je
nekaj posebnega, zato je
prepričan, da bo postal priznan naravoslovni fotograf.

Enes Pivač se predstavlja s fotografijami ptic v letu in
nekaterih drugih živali. / Foto: Nik Bertoncelj

Tri generacije, trije
stili umetnosti
Razstavni salon Dolik je svoja vrata odprl za ogled medgeneracijske razstave družine Rozman,
ki gledalcem predstavlja slikarska dela raznolikih tehnik in motivov.
Nika Toporiš
V razstavnem salonu Dolik
je do 21. septembra na ogled
medgeneracijska razstava
družine Rozman, na kateri
razstavljajo Marjan Rozman,
njegova hči Nataša Rozman
Mulej in njena hči Katja Mulej. Ljubezen do ustvarjanja
se odraža preko različnih slikarskih tehnik in motivov, ki
jih uporabljajo, za piko na i
pa poskrbi družinska vez,
zaradi katere je razstava res
nekaj posebnega.
Marjan Rozman iz Radovljice, v preteklosti član likovne
sekcije »Vir« Radovljica, je
že celo življenje samouk.
»Intenzivneje
se
z
umetnostjo ukvarjam, odkar
sem se upokojil. Na začetku
sem večinoma ustvarjal s tušem, predvsem različne stripe, nato pa sem se preusmeril v oljno slikarstvo,« o
svojih začetkih pove Marjan.
Z žarom v očeh izrazi navdušenje nad dejstvom, da
lahko razstavlja skupaj z
družino, saj je to njihova
prva skupinska razstava, poleg tega pa je prijetno presenečen nad svojo vnukinjo
Katjo, ki se stilistično in tehnično zelo oddaljuje od tradicionalnih motivov.

Katja Mulej, Nataša Rozman Mulej in Marjan Rozman s svojimi umetninami / Foto: Primož Pičulin
Marjanova hči Nataša nam
pojasni, da skupaj z očetom
večino motivov črpata iz narave. »Navdušujem se predvsem nad suhimi pasteli, akrili in olji na platnu, večje
slike pa mi vzamejo lahko
tudi več dni časa. Motivi, ki
jih ustvarjam, so največkrat
posledica navdiha iz narave,
se pa z umetnostjo ne ukvar-

Rdeča nit razstave je kontrast med družinsko
povezanostjo in slikarsko raznolikostjo.

jam poklicno, gre bolj za
hobi, ki se mu posvečam, ko
imam čas,« pove Nataša.
Katja Mulej, ki je končala študij likovne pedagogike v Ljubljani in si želi postati učiteljica likovnega pouka, pa o svoji
inspiraciji pravi: »Zdi se mi,
da se precej razlikujem od
tradicionalnih motivov, pri
meni ne boste videli veliko

narave in tihožitij. Sem bolj
pristaš fantazijskih motivov,
vsega, kar je povezano z domišljijo. Inspiracijo za ustvarjanje črpam iz notranjega
sveta, iz svoje glave, veliko pa
tudi iz japonske umetnosti,
stripov in risank.« Za glasbeno popestritev odprtja razstave je poskrbela Taja Regeis z
Jesenic s harmoniko.

Obnovljena vrata
muzeja Kosova graščina
Urška Peternel
Muzej Kosova graščina na
Jesenicah ima obnovljena
kovinska vrata. Zahtevne
konservatorsko-restavratorske postopke je opravil kar
muzejski mojster, konservator-restavrator Staš Stane

Beton (na fotografiji levo,
na fotografiji desno je novi
direktor muzeja Aljaž Pogačnik).
Kosova graščina je lani praznovala petstoletnico in je
osrednji razstavni prostor
Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Obnovljena vrata / Foto: arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice
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Šport

Alpska liga je vse bolj izenačena
Gašper Glavič, 25-letni hokejist HDD SIJ Acroni Jesenice, je vso kariero igral na Jesenicah. Že drugo sezono začenja kot kapetan prve članske ekipe.
V sezoni 2019/2020 in
2020/2021 ste trenirali pod
vodstvom Mitje Šivica, v lanski sezoni pod vodstvom
Nika Zupančiča. Letos je
ekipo prevzel Gaber Glavič.
Vsak trener ima nekaj svojega. Se je vam težko prilagoditi novim prijemom?
Mene osebno to nič ne moti.
Je dobrodošlo, saj ima vsak
trener svoj pogled na hokej.
Res je, da ti en trener bolj
ustreza, drugi manj, a hitro
se da prilagoditi.

Matjaž Klemenc
Dober mesec je, kar ste začeli trenirati na ledu. Ste zadovoljni z opravljenim?
Treninge na ledu in izven
leda smo opravili maksimal
no in naredili bazo za dolgo
sezono, ki je pred nami.
Odigrali ste tudi osem pripravljalnih tekem. Šest tekem
ste zmagali, dve izgubili. Če
potegnete črto, verjetno optimistični vstopate v sezono
2022/2023?
Med težkimi pripravami so
prijateljske tekme dobrodoš
le. Če potegnem črto pod
pripravljalne tekme, smo
bili z njimi zadovoljni, saj
smo iz tekme v tekmo izbolj
ševali našo igro.
Izgubili ste prvi dve tekmi.
Poraz v pripravljalni tekmi
je včasih dobrodošel.
V Brunicu proti Pustertalu,
ki igra ligo višje od nas,
smo izgubili, a prikazali do
ber hokej. Ob drugem pora
zu na Madžarskem se mar
sikaj ni poklopilo, od težkih
treningov, dolge vožnje, or
ganizator nas ni obvestil,
da imajo novo halo, in prak
tično iz avtobusa smo šli na
tekmo. To smo visoko izgu
bili, jo podrobno analizirali
in se nekaj naučili iz storje
nih napak. Popolnoma se
strinjam, da je kakšen po
raz v pripravljalnem obdob
ju tudi dobrodošel. Na
slednja tekma proti
Ferencvarošu v poletni ligi
je že pokazala, da smo se iz
napak na Madžarskem ne
kaj naučili.

Letos je kar nekaj novih obrazov v jeseniški garderobi.
So se novinci dobro vklopili
v ekipo?
Lahko rečem, da so se no
vinci dobro vklopili v našo
ekipo in vsi so bili dobro
sprejeti. Mladim, ki so prišli
iz ekipe HD Hidria Jesenice,
se vidi, da niso novinci v
članski ligi. V ligi IHL so do
bili določene izkušnje. Sta
rejši igralci smo mladim
pripravljeni pomagati in po
nuditi nasvet.

Gašper Glavič / Foto: arhiv HDD SIJ Acroni
V soboto ste odigrali uvodno
tekmo alpske lige doma z
ekipo Cortina in zmagovalni
niz nadaljevali. Kako ste jo
vi videli?
Cortina se je pokazala za
neugodnega tekmeca. Dob
ro so igrali v obrambi in
nam niso dali obilice pros

tora pred njihovim golom.
Naša odlična fizična prip
ravljenost je bila tista, ki je
tehtnico prevesila na našo
stran. Drsalno smo bili
odlični. Na drugi strani se
je videlo, da Cortini iz tre
tjine v tretjino pohajajo
moči.

Kakšen vtis so na vas naredili novi tujci?
Za tuje hokejiste za zdaj ne
morem reči nobene slabe
stvari. Zelo me je navdušil
vratar Antii Karjalainen, ki
je ena večjih okrepitev zad
njih letih. Ostali tuji hokeji
sti svojo nalogo, ki jo imajo,
za zdaj dobro opravljajo.
Velikokrat slišimo, zdaj, ko
Asiaga ni več, bodo naslov v
alpski ligi zagotovo osvojili
Jeseničani. Meni se to ne
zdi samoumevno. Kakšno je
vaše mnenje?

Za uvod zmaga s Cortino
Po pripravljalnih tekmah, ki so se končale s šestimi zmagami in dvema porazoma, so Jeseničani
prejšnji konec tedna odigrali prvo uradno tekmo v sezoni 2022/2023 in doma s 4 : 0 premagali Cortino.
Matjaž Klemenc
Pa se je začelo zares. V sobo
to so bile uvodne tekme alp
ske lige in s tem tudi uradni
začetek ekipe HDD SIJ
Acroni Jesenice sezoni
2022/2023. V dobrem me
secu dni so jeseniški hokeji
sti ob napornih pripravah
odigrali tudi osem priprav
ljalnih tekem. Šest so jih do
bili, dvakrat so sklonjenih
glav zapuščali ledeno plo
skev. Poraza so doživeli na
prvih dveh tekmah. Uvodno
tekmo so igrali v Brunicu,
pri ekipi Pustertal. Član ICE
Hockey League je Jeseniča
ne premagal z 2 : 0. Drugo
gostovanje je bilo v Budim
pešti, pri ekipi Jakorog Aka
demia. Tekmo so izgubili s
6 : 1 (strelec Pance). Odločil
na je bila prva tretjina, ki so
jo gostitelji dobili s 4 : 0. Sle

dili sta tekmi nv poletni ligi
na Bledu. Na prvi tekmi so
premagali madžarski Feren
cvaroš s 4 : 1 (Polcs, Svetina,
Ulamec, Jenko), na drugi pa
selekcijo Slovenije s 5 : 0
(Jenko, Kumanovič, Bohinc,
Lesničar, Seršen). Domače
mu občinstvu so se predsta
vili proti zadnjemu zmago
valcu alpske lige, ekipi
Asiaga, in zmagali z 2 : 0
(Polcs, Svetina). Sledila je
minimalna zmaga s 3 : 2
(Sojer, Ulamec, Jenko) proti
drugi ekipi Linza. V predza
dnji pripravljalni tekmi so v
gosteh s 3 : 2 (Jezovšek,
Huovinen, Svetina) prema
gali Kitzbühel. Zadnji preiz
kus pred alpsko ligo je bila
tekma doma z madžarsko
ekipo MAC in zmaga s 4 : 2
(Pance, Glavič, Ulamec, Lo
gar). Prijateljske tekme so za
uigravanje, da trener vidi,

kateri igralci gredo skupaj,
da se popravljajo napake.
Tekma za točke je nekaj dru
gega in uvod za prve točke
alpske lige so Jeseničani op
ravili z odliko. Ne smemo
pozabiti, da je Cortina na
zadnji tekmi na Jesenicah, v
predkončnici najboljših šes
tih, zmagala s 5 : 2. Tudi tok
rat so se pokazali kot trd, ne
ugoden tekmec in Jeseničani
so se morali močno potrudi
ti za končno zmago 4 : 0
(Pance 2, Jenko, Lesničar). V
pogledu na sobotni zapisnik
takoj pade v oči, da je od dva
indvajsetih igralcev točno
polovica takih, ki v lanski se
zoni niso nosili dresa HDD
SIJ Acroni Jesenice (Karjala
inen, Panjtar, Polcs, Blom
berg, Rep, Huovinen, Jezov
šek, Lesničar, Prostor, Sojer,
Kumanovič). »Cortine se
spomnim kot zelo nevarne

ga tekmeca, ko sem bil na
zadnje na klopi prve jeseni
ške ekipe. Kljub temu, da je
bil rezultat 4 : 0 za nas, niti
približno niso slaba ekipa.
Veliko drsajo, znajo igrati
agresivno. V obrambi so
dobro organizirani in morali
smo se zelo potruditi, da
smo prišli do zmage in prvih
treh točk. Vse skupaj je
samo dokaz, da smo v prip
ravljalnem obdobju dobro in
kvalitetno delali,« je po tek
mi povedal trener Gaber
Glavič.
Do konca meseca Jeseniča
ne v alpski ligi čakajo še štiri
tekme. V soboto gostujejo
pri novincu v ligi ekipi Un
terland, 22. septembra na Je
senicah gostuje druga ekipa
Salzburga, dva dni kasneje
gostujejo v Meranu, 30. sep
tembra pa na Jesenicah gos
tuje Bregenzerwald.

Sam sem tega mnenja, da so
favoriti samo na papirju.
Vlogo favorita je treba potr
diti na ledu. Vsako leto je
alpska liga bolj izenačena.
Ni več take razlike med tisti
mi najboljšimi in najslabši
mi ekipami. Dam samo pri
mer iz pripravljalne tekme z
drugo ekipo Linza. Zelo po
membno je, da nobene eki
pe ne podcenjuješ in da se
gre v vsako tekmo stoodsto
tno. Do osvojitve alpske lige
je še dolga pot. Lahko se ti
poškoduje nekaj ključnih
igralcev in vse se obrne na
glavo.
V zaključku se lahko marsikaj zgodi. Spomnimo se
samo lanske končnice alpske lige.
Takoj mi pride v spomin od
ločilna peta tekma četrtfina
la z Gardeno, ki smo jo dobi
li z 2 : 1. Zmagoviti gol smo
dosegli dobro minuto pred
koncem. Lahko bi šlo tudi v
drugo smer in že zelo hitro
bi zaključili alpsko ligo.
Kdaj ste začeli trenirati hokej?
Pri treh letih sem se naučil
drsati pri drsalnem trenerju
Valeriju Babitskem. Nasled
njo leto sem že začel pri ho
kejski šoli. Sedanji trener
Gaber Glavič je moj stric, v
tistem času je bil vratar pri
Jesenicah in me je pripeljal v
hokej. Po drugi strani je ho
kej prvi šport na Jesenicah
in posledično najbolj popu
laren.
Ste bili vseskozi v vlogi napadalca?

Že od samega začetka sem
imel vlogo napadalca. Spom
nim pa se lanske polfinalne
tekme državnega prvenstva
v Ljubljani, ko smo imeli
poškodovane štiri branilce.
Načrt je bil, če bo potreba, bi
se tudi jaz »prelevil« v bra
nilca. Na koncu se to ni zgo
dilo. Težko rečem, kako bi
mi šlo, ker na tekmi nisem
še bil v tem položaju.
Ste kapetan ekipe. Kako se
znajdete v tej vlogi?
Pred lansko sezono sem do
bil to čast, da sem kapetan,
na kar sem ponosen. Po
drugi strani je to odgovor
nost, saj sem »glas« garde
robe. Velikokrat, predvsem
na tekmah v Italiji, je treba
razpravljati s sodniki, saj so
ti po navadi močno na stra
ni gostiteljev.
Kako je šla vaša igralska kariera?
Od najmlajših selekcij vse
do članov sem igral vseskozi
na Jesenicah, kjer se odlično
počutim.
Ste nastopili tudi za reprezentanco?
Sem. Mislim, da sem igral na
petih svetovnih prvenstvih v
mlajših selekcijah. V članski
reprezentanci sem odigral dve
tekmi na turnirju v Latviji.
Zagotovo je želja, da se število nastopov v članski reprezentanci poveča ...
Seveda si želim, da bi še ig
ral za člansko reprezentan
co. Vem, da bom moral še
zelo garati in pokazati, da si
to zaslužim.

Za uvod zmaga in remi
Matjaž Klemenc
Članska nogometna ekipa
SIJ Acroni Jesenice je začela
nastope v Gorenjski ligi. Po
leg Jesenic v ligi nastopajo
še Hirter Bled, Zarica Kranj,
Polet, Velesovo-Cerklje,
Preddvor, Kondor Godešič,
Naklo, Tržič 2012, Niko Že
lezniki, Bitnje, Kranjska
Gora in Britof.

Na uvodni tekmi so Jeseni
čani doma premagali ekipo
Kranjske Gore s 4 : 0.
V 2. kolu so v gosteh igrali
neodločeno z ekipo Kondor
Godešič 2 : 2.
Prejšnjo soboto bi morali
doma gostiti ekipo Nakla, a
je bila tekma na željo gostov
prestavljena.
Ta teden pa Jeseničane čaka
gostovanje v Britofu.
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Zanimivosti
Licitacija mozaikov
Zbrana sredstva bodo podarili Splošni bolnišnici
Jesenice za ureditev igralnega kotička za otroke.
Urška Peternel
Na Ljudski univerzi Jesenice so začeli licitacijo mozaičnih izdelkov, ki so jih izdelale priseljenke, udeleženke
programa Socialna aktivacija Gorenjske, pod mentorstvom Urške Ambrožič Potočnik. Licitacija pod
imenom Mozaik medkul-

AB

turnih zgodb za otroški nasmeh poteka do petka, 23.
septembra, zbrana sredstva
pa bodo podarili Splošni
bolnišnici Jesenice za ureditev čarobnega igralnega kotička v avli pediatričnega
oddelka.
Več o izdelkih in licitaciji je
na voljo na spletni strani
Ljudske univerze Jesenice.

več na: www.gledalisce-tc.si

ON

202

2/2

MA3

Info vpis abonmajev:
• do 23. 09. 2022

Po telefonu 04 58 33 100,
e-pošti:
karmen.svetina@gledalisce-tc.si
ali v PISARNI tajništva
(delavnik med 8. in 12. uro)

PESEM ZA LARO - 35. ČUFARJEVI DNEVI 2022
JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA - TUTOŠOMATO
NOT DEAD ENOUGH - 22. ČUFARJEV MARATON

PREMIERI:
TIČI - KAJMAK IN MARMELADA

FOLKLORNA SKUPINA METLIKA - KONCERT BALETNIH SOLISTOV
HOTEL OBIR - ŽIGA LAKNER - KVINTET VINTGAR
PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA
MANOUCHE

VABLJENI K VPISU

Pikado tudi za dekleta
Na Jesenicah deluje edini gorenjski klub pikada, Pikado klub Devil, ki trenutno šteje okoli trideset
članov, pretežno moških. A v klubu so tudi dekleta.
Neža Markelj
Novembra lani je svoja vrata
prvič odprl Pikado klub Devil na Jesenicah, ki trenutno
šteje okoli trideset članov,
pretežno moških. Ti se nekajkrat tedensko dobivajo v
prostorih društva, kjer tudi
po šest ali več ur izpopolnjujejo tehniko meta in njegovo
konstantnost na šestih elektronskih in dveh t. i. steel
dart (plutovinastih) tarčah.
»V okviru društva imamo
treninge od tri- do petkrat na
teden, odvisno, kdaj in pa
koliko članov je lahko prisotnih, saj ima večina službene obveznosti, tako da so
treningi bolj stvar dogovora
med člani,« je povedala Patricija Šukalo Jokić in dodala, da se klubu lahko pridružijo vsi, ki pikado radi igrajo
– kot hobi ali pa imajo željo
po napredovanju in tekmovanju pod okriljem Pikado
zveze Slovenije.

Igra dveh igralcev
Pikado je običajno igra dveh
igralcev, ki na razdalji 2,37
metra izmenjaje mečeta
puščice v elektronsko ali
plutovinasto tarčo, izobešeno na višini 1,73 metra. Igra
se začne z določenim številom točk, 501 ali 301, in konča, ko prvi igralec zmanjša
število točk na nič.
Igra, ki v Sloveniji še vedno
slovi kot gostilniška aktivnost
in zabava ob pijači s prijatelji,
je bila januarja preteklo leto
uradno kategorizirana kot
športna disciplina.

Pikado klub Devil je edini registrirani klub na Gorenjskem. / Foto: arhiv kluba

V Sloveniji osem klubov
V primerjavi z drugimi
evropskimi državami, kot so
Italija, Madžarska, Avstrija in

Nizozemska, je Slovenija
tako po številu profesionalnih igralcev kot po organiziranosti klubov in njihovem

Legenda pravi, da je angleški kralj Henry VIII.
svojim vojakom ukazal, da morajo lokostrelske
veščine uriti celo leto – poleti na prostem,
pozimi pa jih je muhasto angleško vreme
prisililo, da so skrajšali lokostrelske puščice in
jih metali v dno praznega vinskega soda. Dno
soda je kmalu nadomestil kolobar drevesa, ki je
sčasoma razpokal, novonastale črte pa so bile
osnova za razmejitev tarče na polja različnih
vrednosti. In tako se je razvil pikado.

številu, delu z mladimi ter po
organizaciji turnirjev na svetovnem nivoju krepko v zaostanku. Sosednja Madžarska
je na primer v letošnjem letu
organizirala kar šest turnirjev
svetovne serije WDF v klasičnem pikadu, medtem ko so
turnirji pri nas v veliki meri
organizirani le na nacionalnem nivoju. V Sloveniji je registriranih le osem klubov, ki
soustvarjajo Zvezo pikado
društev Slovenije z namenom, da bi v novooklicani
šport pritegnili mlade in
povzdignili njegov ugled na
nivo, ki ga ta uživa v Veliki
Britaniji ali na Nizozemskem.

Joga z vajami za
zdravo hrbtenico
V redno vadbo joge, ki poteka vsako sredo zvečer
v mali telovadnici Gimnazije Jesenice, so letos
vključili tudi dodatne vaje za zdravo hrbtenico.
Urška Peternel
Na Jesenicah že vrsto let poteka vadba joge po sistemu
Joga v vsakdanjem življenju,
in sicer v mali telovadnici
Gimnazije Jesenice vsako
sredo ob 19. uri. Z letošnjo
jesenjo pa so program razširili še z dodatnimi vajami za
zdravo hrbtenico.
»Veliko težav s hrbtenico se
lahko odpravi z redno vadbo,
kar je lažje izvajati v skupini
in pod nadzorom izkušenega inštruktorja. Pred izvajanjem vaj se je vedno treba
sprostiti, šele nato pa se izvajajo Asane – jogijske vaje.
Sistem Joga v vsakdanjem
življenju je sestavljen iz osmih stopenj, kjer je vsaka
stopnja skrbno načrtovana
in sestavljena iz vaj, ki do-

brodelno delujejo na telo.
Posebna skrb je namenjena
pravilnemu izvajanju vaj in
raztegovanju telesa ter
usklajenosti z dihanjem. Na
vadbi se učijo tudi tehnike
dihanja – pranajame, ki dodatno sprosti telo. Seveda pa
joga pomaga le, če se izvaja,« so povedali v društvu
Joga v vsakdanjem življenju.
V društvu že trideset let na
108 lokacijah v Sloveniji poučujejo mednarodno znanstveno potrjen sistem izvorne joge. Ta temelji na
starodavnih principih tradicionalnega znanja za doseganje celostnega fizičnega,
mentalnega, družbenega in
duhovnega zdravja. Vadba
je skladna in umirjena, s
poudarkom na zavestnem
dihanju.
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Zanimivosti

Pohod na najvišji
jeseniški vrh
V sklopu brezplačnih promocijskih izletov Po jeseniških hribih je prejšnji mesec potekal pohod na
najvišji jeseniški vrh Vajnež (2014 metrov nadmorske višine).
Urška Peternel
Okrog dvajset pohodnikov, ki
so se udeležili brezplačnega
vodenega izleta na Vajnež, se
je zbralo pred domom CŠOD
Trilobit, od koder so se podali
po gozdu ob strugi potoka Javornik do doline Medji dol, ki
se na grebenu Karavank zaključi s sedlom oziroma planino Seča. Pri lovski koči na
planini Seča so imeli daljši
odmor, kjer se jim je predstavila Gorsko-reševalna služba
Jesenice. Miha Novak, Go-

razd Bregant in Erik Arh so
predstavili delo, poslanstvo,
organizacijo in zgodovino
društva GRS Jesenice ter
osnovne informacije, ki so pomembne za vse, ki se odpravljajo v gore.
Od sedla Seča so pot nadaljevali po slikoviti krnici po
imenu Rida in zatem po
krajšem vzponu med rušjem dosegli pogorje Belščice
in njeno skrajno zahodno
točko, vrh Kamnitnik.
»Od tu dalje do vrha Vajneža
nas je spremljal krasen pog-

led v dolino. Z Belščice se
vidi praktično cela zgornja
Gorenjska. Blejsko jezero z
otokom je kot na dlani. Bolj
kot smo se pomikali proti
vzhodu, bolj so se nam za
hrbtom odpirale še Jesenice
in Zgornjesavska dolina.
Pred zadnjim vzponom na
Vajnež nas je čisto od blizu
pozdravil še karavanški
očak, najvišji vrh Karavank –
Stol,« je povedal Ambrož
Černe z Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, ki je organizirala pohod.

Sestop v dolino je v prvem
delu poti po pogorju Belščice potekal po isti poti, na zahodnem delu Belščice pa so
zavili proti Hrašenski planini in se od tam spustili proti
planini Stamare, mimo rudnika mangana pod Srednjico vse do izvira potoka Javornik in nazadnje do izhodišča
pri domu CŠOD Trilobit.
Kot je poudaril Ambrož Černe, promocijska aktivnost
Po jeseniških hribih poteka
v sklopu projekta Pohodništvo v občini Jesenice, ki

Čudoviti razgledi / Foto: Nik Bertoncelj

Miha Novak, Gorazd Bregant in Erik Arh so predstavili
delo, poslanstvo, organizacijo in zgodovino društva GRS
Jesenice ter osnovne informacije, ki so pomembne za vse,
ki se odpravljajo v gore. / Foto: Nik Bertoncelj
ga izvaja Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske, v celoti
pa ga financira Občina Jesenice.
Občina Jesenice in delovna
skupina za pohodništvo, ki

Vse, ki želijo prejemati
novice o brezplačnih
promocijskih izletih
Po jeseniških hribih,
vabijo, da se vključijo v
t. i. mailing listo za
obveščanje, to lahko
naredijo s sporočilom
na e-naslov ambroz.
cerne@ragor.si ali po
telefonu: 04 581 34 15.
Skupina pohodnikov na vrhu Vajneža / Foto: Nik Bertoncelj

Skrivnost uspešne komunikacije
Andreja Sirk,
predavateljica, NLP
coach in mojstrica

Verjetno ni osebe, ki ne bi
nikoli v življenju imela konfliktne situacije in si ne bi
mislila: »Z njim/njo se ne
da pogovarjati, nikakor ne
prideva skupaj, vedno se
skregava ...« Ker se ne počutimo sprejeti, slišani, ljubljeni, razumljeni, kar so osnovne potrebe slehernega
posameznika, takšne situacije v nas prebujajo neprijetne občutke, kot so žalost,
jeza, utrujenost, apatija …
Tudi če posameznik meni,
da ni vešč besedne komunikacije, obstaja še drug način,
na katerega komuniciramo
in s katerim »povemo« največ. Med nebesedno komuniciranje sodijo telesna drža,
očesni stik, nasmeh ipd. in z
njim dosežemo, da bo naše
sporazumevanje bolj učinkovito, saj ima kar 93-odstotni vpliv na to, kako si razla-

gamo, kar nam drugi
sporočajo. V potrditev, da je
to res tako, vas povabim, da
se spomnite novorojenčka,
ki kljub temu da ne zna govoriti z besedami, iz njegove
telesne govorice razberemo,
kdaj je zadovoljen, umirjen,
vesel in kdaj se ne počuti
dobro.
Tako besedna kot nebesedna
komunikacija nam je vsem v
življenju pomembna, kljub
temu da se tega morda niti
ne zavedamo. Namreč, če se
osredotočimo le na svoje
najbližje, si vsi želimo lepe
in ljubeče medsebojne odnose, zgladiti morebitne
nesporazume, saj si želimo
v skupnem domu, med prijatelji ali v službi sobivati v
pretežno prijetnem in sproščenem vzdušju, kjer nam je
dan prostor, v katerem lahko
varno izrazimo to, kar čuti-

mo. Komunikacija je veščina, ki se je učimo skozi vse
življenje, saj nam ravno
osebne težke in boleče preizkušnje prinesejo nova in
najlepša spoznanja, ob katerih postajamo bolj ranljivi,
sočutni, skratka odprti in
pripravljeni za pogovor. Verjamem, da ste že slišali, da
se odnos ne zgodi, ampak se
zgradi. In način, kako komuniciramo drug z drugim,
je ključen za gradnjo.
Dobrodošlo pri komuniciranju je zavedanje, da smo
sami polovica odnosa (če se
omejimo na komunikacijo
med dvema osebama), kar je
spodbudno, saj pomeni, da
na uspešnost pogovora, komunikacije, v veliki meri
vplivamo sami. Ko smo pozorni na svoj ton glasu, besede, ki jih izbiramo, na držo
našega telesa (odprte roke,

rahel naklon naprej, nasmeh
ipd.) in predvsem na pripravljenost deliti svoje občutke, je
izid pogovora veliko bolj uspešen. Nesoglasja bomo lažje zgladili, ko bomo izhajali
iz svojih občutkov. Ob tem si
v pogovoru lahko pomagamo
s stavki, kot so npr.: Počutim
se …, Želim si …, Čutim, da
potrebujem …, Pogrešam …,
Ne počutim se dobro, če …,
Ni mi všeč, ko slišim, da rečeš …
Če bomo vsi skupaj zasledovali misel, da z drugimi komuniciramo na način, s
kakršnim si želimo, da bi
tudi drugi komunicirali z
nami, je to odlično izhodišče
za gradnjo kakovostnih,
pristnih in povezanih odnosov. Ob tem nam je lahko v
pomoč in izhodišče način,
na katerega se pogovarjamo
sami s seboj. Povabim vas,

jo koordinira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, si
namreč v zadnjih letih prizadevata povečati promocijo
pohodništva ne le z vzpostavitvijo novih pohodniških
poti, pač pa s še večjo promocijo obstoječih. Pohodniški zemljevid bo letos izšel v
svoji četrti izdaji, ponuja pa
tudi nekaj izletov različnih
zahtevnosti: od tematskih
poti (Stara rudna pot, Naravoslovna in rudarska učna
pot, Potep po Mežakli, Gajškova pot …), obstoječih planinskih poti (Golica, Španov
vrh, Belščica, Jelenkamen
…) do lokalnih pešpoti po
nižjih predelih (Pot po pomolih, Blejska Dobrava – soteska Vintgar …).

da pomislite, kaj bi rekli prijateljici, če bi vam povedala,
da je razbila najljubšo vazo,
ali prijatelju, ki vam pove, da
mu ponovno pušča pipa v
kuhinjskem koritu, kljub
temu da jo je popravil le nekaj dni pred tem. Predvidevam, da bi bili do nje oz. njega sočutni, razumevajoči in
bi osebo želeli potolažiti. Sedaj si predstavljajte, da bi se
takšna situacija zgodila vam.
Kaj bi rekli sebi, kako bi se
pogovarjali s seboj? Če ste
pomislili, da bi bili verjetno
jezni nase in se obsojali,
kako ste bili lahko tako nerodni ipd., vas želim potolažiti,
da bi bili v večini, hkrati pa
so takšna spoznanja dobrodošla, da ob naslednji podobni situaciji slišite samega sebe in si namenite
spodbudno in tolažilno besedo. S takšno komunikacijo
boste vzpostavili še bolj prijazen in ljubeč odnos s seboj, s tem pa boste vplivali
tudi na kakovost odnosov, v
katere ste še vpeti.
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Mladi
Aktivne počitnice
navdušile
Zavod za šport Jesenice je prvič pripravil aktivne
počitnice, namenjene otrokom. Odzivi so odlični,
počitnice bodo spet pripravili prihodnje leto.
Urška Peternel
Med letošnjimi počitnicami
je Zavod za šport Jesenice v
sodelovanju z jeseniškimi
zavodi in društvi ter Občino
Jesenice prvič pripravil Teden aktivnih počitnic, ki se
ga je v dveh terminih udeležilo 38 otrok. Igrali so nogomet, odbojko, košarko, namizni tenis, šah, kegljali,

plezali na mobilni plezalni
steni, kolesarili, veslali,
ustvarjali na delavnicah. Šli
so na pohod na Golico, obiskali Gornjesavski muzej Jesenice in spoznali delo gasilcev
ter
reševalcev.
»Zadovoljni obrazi, pohvale
in nasmehi so razlog, da
bomo počitnice organizirali
tudi prihodnje leto,« obljubljajo.

Na mednarodnih
igrah otrok v Angliji
Sedemnajst mladih jeseniških športnikov je prvič v zgodovini dobilo priložnost sodelovati na
mednarodnih igrah otrok (ICG), ki so potekale v Angliji. Dosegli so dve izvrstni četrti mesti in še vrsto
drugih odličnih uvrstitev.
Urška Peternel
Sedemnajst mladih jeseniških športnikov je letos prvič
sodelovalo na Mednarodnih
igrah otrok (International
children's games –ICG) v
Coventryju v Angliji. Igre so
potekale med 11. in 16. avgustom, jeseniški udeleženci
pa so barve mesta branili v
malem nogometu, košarki
3x3, športnem plezanju in
plavanju. Z njimi so bili na
igrah še trije panožni trenerji, vodja odprave in kot predstavnik mesta tudi župan Jesenic
Blaž
Račič.
Organizacijo jeseniškega
nastopa na igrah je vodil Zavod za šport Jesenice.

Kdo je bil v ekipi
Svoje delo so otrokom predstavila različna društva in
zavodi, tudi reševalci. / Foto: arhiv Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice

V sklopu aktivnih počitnic so se otroci preskusili tudi v
veslanju na jezeru ob CŠOD Trilobit.
/ Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

V ekipi so bili tako košarkarji, člani KK Jesenice:

Mark Kesič, Tian Pervič,
Maksim Rakita in Tibor
Stankovič pod vodstvom trenerja Primoža Samarja;
športni plezalci, člani ŠPO
Jesenice: Maša Ahec, Erazem Tomšič in Alex Andonov pod vodstvom trenerke
Tjaše Kosič; mladi nogometaši, člani NK Jesenice:
Emin Balagić, Lan Biščević,
Benjamin Jakupović, Mark
Jovanov, Alen Kapić, Alan
Lemeš, Lian Redžić in Tarik
Vukalić pod vodstvom trenerja Darja Railića ter dve
plavalki: Jana Čušin in Tinkara Lipovec.

nje mladih športnikov, starih od dvanajst do petnajst
let, z vsega sveta. Na igrah
zastopajo barve svojega mesta. Igre je osnoval Slovenec,
športni delavec Metod Klemenc in prve igre so potekale leta 1968 v Celju. Letos so
v Angliji tekmovali mladi
športniki iz 32 držav, z vseh
petih kontinentov.
»ICG niso le športno tekmovanje, so še mnogo več. Druženje z vrstniki iz celega sveta, spoznavanje drugih
kultur, navad, navezovanje
stikov,« je povedal Ošljak.

Mnogo več kot športno
tekmovanje

Jeseniški tekmovalci so se
na igrah odlično odrezali, do
medalj sicer niso prišli, a so
bili nekajkrat povsem blizu.
Plavalki Tinkari Lipovec in
športni plezalki Maši Ahec

Vodja odprave Aleš Ošljak,
profesor športne vzgoje na
Osnovni šoli Koroška Bela,
je povedal, da so igre sreča-

Dve izvrstni četrti mesti

Jeseniška ekipa v Coventryju / Foto: Zavod za šport Jesenice

je za malenkost zmanjkalo
do kolajne, obe sta se uvrstili na četrto mesto. Dekleti
sta skupaj poskrbeli za kar
sedem uvrstitev v deseterico,
in to v konkurenci iz 83
mest iz 32 držav.
Tudi ostali jeseniški tekmovalci so lahko zadovoljni s
svojimi nastopi, saj so nanizali kar deset uvrstitev med
prvih dvajset.
»Z izkušnjo iz Coventryja so
bogatejši od velike večine
mladih športnikov, ki priložnosti za nastop na igrah ne
dobijo nikoli. Naj bo to lepa
popotnica za prihodnost!«
so ob koncu poudarili v jeseniški ekipi.

Zgled svojim vrstnikom
Zadovoljen je bil tudi župan
Blaž Račič, ki je poudaril, da
je bila udeležba na igrah
tudi svojevrstna nagrada za
mlade športnike za njihovo
dosedanje delo in za vložen
trud. »Prav se mi zdi, da z
udeležbo na tako velikem
tekmovanju lokalna skupnost mladim omogoči tudi
pridobivanje življenjskih izkušenj ... Na ta način se mladi ne obogatijo le osebno,
prepričan sem, da bodo obogatili tudi našo celotno skupnost. Morda bodo k še bolj
zavzeti vadbi spodbudili tudi
svoje vrstnike, prijatelje, sošolce, brate in sestre, ki bi
podobno priložnost lahko
dobili v prihodnje. Z udeležbo so mladi športniki lahko
postali zgled svojim vrstnikom.«

Cikel abonmajskih koncertov
V Glasbeni šoli Jesenice v septembru pripravljajo bogat cikel abonmajskih koncertov, trije bodo posvečeni glasbi Domna Jeraše.
Urška Peternel
V Glasbeni šoli Jesenice so
začeli novo šolsko leto in v
september vstopili s ciklom
brezplačnih abonmajskih
koncertov v dvorani Lorenz.
Trije so posvečeni glasbi jeseniškega rojaka, skladatelja in
pozavnista Domna Jeraše, ki
je 8. septembra najprej nastopil skupaj s tubistom, prav
tako domačinom, Jernejem
Oberžanom. Naslednji koncert bo v torek, 20. septembra,
ob 18.30, ko bo Domen Jeraša
predstavil svoje skladbe za
solo pozavno, nato pa dan
kasneje, 21. septembra, še
skladbe za trobilni trio, pri čemer se mu bosta pridružila
Franc Kosem s trobento in
Žan Tkalec s pozavno.

Letos je v glasbeno šolo vpisanih 462 učencev
(od tega jih bo 317 obiskovalo pouk instrumenta
oziroma petja in nauk o glasbi, 50 balet, 49
plesno pripravnico, 24 predšolsko glasbeno
vzgojo in 22 glasbeno pripravnico). Baletni vrtec
in glasbeni vrtec bo letos obiskovalo 50 otrok.
Vmes pa je v četrtek, 15. septembra, obiskovalce med italijanske baročne sonate za
violončelo popeljal Jeseničan Gregor Fele z Domnom
Marinčičem na čembalu.

Prihajajo prijatelji iz
Nagolda

Pozavnist Domen Jeraša je nastopil s tubistom Jernejem Oberžanom. / Foto: Sašo Valjavec

Kot je povedala pomočnica
ravnateljice Klavdija Jarc
Bezlaj, bodo konec meseca
gostili učence in učitelje iz

pobratene glasbene šole iz
nemškega Nagolda.
»Otroci bodo nastanjeni pri
družinah naših učencev, ki
se jim tudi na tem mestu
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje ter jim želimo, da
bi se ob tem poleg novih izkušenj in dogodivščin morda spletlo tudi kakšno novo
prijateljstvo. Skupni koncert
bomo pripravili v četrtek,
29. septembra, ob 18.30.«
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Slovesno pri križu na Križevcu
Prijatelji Križevca so na prvo septembrsko soboto pri križu na sedlu Križevec nad Javorniškim Rovtom pripravili slovesnost ob trideseti obletnici postavitve
znamenja. V želji, da bi se območje na Križevcu zgodovinsko raziskalo, da bi se opravile arheološke raziskave in da bi enoto kulturne dediščine uredili, pa
so položili tudi temeljni kamen.
pa je bil Marko Zupančič, takrat mlad fant. Kot se spominja danes, sta bila v veliko
pomoč pri postavitvi tudi
Jože Noč in France Razinger, ki je tudi podaril les.
»Kiparsko delo križanega je
opravil France Tavčar, ob
križu smo uredili tudi okolico. Slovesnost blagoslova
novega križa je bila 5. septembra 1992, sveto mašo je
vodil takratni dekan Martin
Erklavec, župnik v Begunjah. Navzoči pa so bili še
France Oražem, župnik v
Zasipu, Jože Tomšič, takratni kaplan na Jesenicah, domači župnik Jože Razinger
in bogoslovec Rok Pogačar s
Homca. Peli so pevci moškega pevskega zbora Vintgar z Blejske Dobrave. Kulturni del pa je povezoval
Andrej Černe z Blejske Dobrave,« se spominja Marko
Zupančič.

Urška Peternel
Na sedlu Križevec nad Javorniškim Rovtom se že trideset let na prvo septembrsko
soboto srečujejo Prijatelji
Križevca, skupina domačinov Javorniškega Rovta, ki
na ta način ohranjajo spomin na postavitev lesenega
križa. Tega so na Križevcu
postavili 5. septembra 1992
in s tem nadomestili prvotno znamenje, ki je omenje-

Grobišče
Napoleonovih vojakov
na Križevcu je vpisano
v register nepremične
kulturne dediščine,
spada pa tudi med
evidentirana vojna
grobišča. A enota
memorialne dediščine
je še neraziskana,
evidentirano vojno
grobišče pa je
zanemarjeno in
neobeleženo, je
povedala Petra Alič, ki
je raziskala zgodovino
Križevca.

Ob postavitvi znamenja 5. septembra 1992: pobudnik
Frančišek Noč, v ozadju boter Marko Zupančič
/ Foto: osebni arhiv Marka Zupančiča

no že v Krajevnem leksikonu dravske banovine iz leta
1937. Prvotno znamenje je
stalo nad staro potjo, starejši
domačini Javorniškega Rovta pa se še vedno spominjajo
gomilnih grobov na nekdanji gozdni jasi. A grobovi danes niso več prepoznavni,

Posebna slovesnost z
mašo

čeznje so namreč v preteklosti zgradili gozdne ceste, leseno razpelo pa je po drugi
svetovni vojni propadlo.
Glavni pobudnik in idejni
vodja postavitve novega znamenja pred tremi desetletji
je bil danes že pokojni Frančišek Noč, boter znamenja

Odtlej so se Prijatelji Križevca pri križu zbrali vsako
leto na prvo septembrsko
soboto. Letos pa je bilo srečanje še posebej slovesno,
saj so zaznamovali trideseto obletnico postavitve znamenja. Spominsko mašo je

Slovesnost ob trideseti obletnici postavitve znamenja z
mašo / Foto: Matevž Zupančič
daroval prelat Jožef Lap v
somaševanju z župnikom
na Koroški Beli dr. Petrom
Nastranom. Pripravili so
kulturni program, ki ga je
povezoval Rok Vengar, nastopili pa so harmonikar
Gašper Primožič in vokalni
kvintet Svizci, ki ga sestavljajo Peter Razinger, Srečo
Šmid, Alojz Noč, Andrej
Zupančič ter Dušan Klinar.
Zbrane je nagovorila prof.
dr. Metka Zorc. Izdali so
tudi publikacijo o spominskem kraju nad Javorniškim Rovtom.

Celovečerni Orkester

Berem z Brihto

Orkester Mateja Luzarja, celovečerna komična drama, je na ogled v
kinodvoranah. V filmu igra tudi Gregor Čušin.

Urška Peternel

V komični drami Orkester
spremljamo razposajene člane pihalnega orkestra, ki se
odpravijo na koncert v pobrateno avstrijsko mesto. Pet
zgodb nazorno prikaže celotno izkušnjo gostovanja in
vse posledice, ki jih nosijo
njegovi udeleženci. Film je
svojo predstavitveno pot začel v Zagorju ob Savi. Režiser in scenarist Matevž Luzar ter ostali ustvarjalci filma

so ga želeli najprej predstaviti prebivalcem tega zasavskega mesta in članom Pihalnega orkestra SVEA Zagorje, ki
so bili tudi navdih za zgodbo. V Orkestru igra tudi Jeseničan, igralec Gregor Čušin.
Svoj lik vidi precej »dokumentarno: »Tečen tip, ki že
na prvi pogled – jasno – ni
športnik. Je v letih, ko čuti,
da se stara, s familijo, ki mu
nažira živce in denarnico …
Saj ni kaj dosti za igrat: odpreš usta in poveš, kako se

Prizor iz filma, ki je posnet v črno-beli tehniki / Foto: arhiv filma

počutiš. Hočem reči: Rajko
mi je zelo blizu, le da on vozi
avtobus, jaz pa sem prišel
samo do kombija ...« Kako
pa je sodelovati z režiserjem
Luzarjem, nas je še zanimalo. »Z Matevžem sem prvič
delal, ko je bil še študent,
tako da se poznava že kar nekaj časa. Je nepredstavljivo
miren. Predvsem pa zelo dobro ve, kaj hoče – kar je dobro za film in igralca ter totalna frustracija za igralčev
ego,« odgovarja Čušin.

V želji, da bi se območje na
Križevcu zgodovinsko raziskalo, da bi se opravile arheološke raziskave in da bi
enoto kulturne dediščine
uredili, pa sta Marko Zupančič in Peter Bohinec položila
temeljni kamen, ki ga je pripravil akademski kipar Zoran Poznič. Na kamnu je datum 3. 9. 2022 in napis Bog
daj Prijatelji Križevca.
Za pogostitev so poskrbele
gospodinje iz Javorniškega
Rovta.

tudi v tretjem, Brihtinem
nagradnem krogu in pridobili še eno nagrado.
Projekt bo trajal do konca avgusta prihodnje leto. Več podrobnosti je na voljo na oddelku za otroke Občinske
knjižnice Jesenice in v vseh
njenih krajevnih knjižnicah,
so sporočili iz knjižnice in
mlade bralce povabili k branju.

Boljši vid s pomočjo umetne inteligence (AI)
Podjetje Rodenstock, ki že 145 let navdušuje s
svojimi tehničnimi inovacijami ter patenti, je v letu
2022 znova postavilo nove standarde za boljši vid:
z biometričnimi inteligentnimi očali, izdelanimi s
pomočjo umetne inteligence (AI).

PR OBJAVA / Rodenstock d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana

Alenka Brun

V vseh enotah Občinske
knjižnice Jesenice bodo v začetku oktobra že šestnajstič
začeli bralni projekt za otroke Berem z Brihto. Vse izbrane knjige, ki so za ta namen označene z maskoto
Brihte, so bile v priročnikih
za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih izdaja

Mestna knjižnica Ljubljana,
ocenjene kot kakovostne, so
sporočili iz jeseniške knjižnice.
Mladi bralci, ki bodo sodelovali v projektu, si bodo z branjem knjig in izpolnjevanjem različnih nalog lahko
prislužili lepe nagrade. Projekt bo potekal v dveh krogih. Najbolj navdušeni bralci
pa bodo lahko sodelovali

Temeljni kamen za
ureditev območja

V industriji se uporablja zastarela predpostavka, da so vsa očesna zrkla dolga 24 mm, čeprav
vemo, da je očesno zrklo lahko dolgo od 20 pa
vse do 30 mm. To pusti kar 98 % svetovnih uporabnikov očal s stekli, ki se ne prilegajo natančno
njihovim edinstvenim očem. V Rodenstocku pa
že vrsto let prepoznavajo ljudi kot posameznike
z očmi različnih oblik ter velikosti in se zavedajo, da pravilna določitev velikosti očesnega zrkla
igra ključno vlogo pri zagotovitvi ostrega vida.
Opravili so več kot 500.000 biometričnih meritev
oči ter pridobljene podatke obdelali s tehnologijo
umetne inteligence (AI). To jih je pripeljalo do novega, natančnejšega izračuna korekcijskih stekel.

Ključ do razumevanja revolucionarne tehnologije,
ki je v ozadju Biometričnih inteligentnih očal, je v
razumevanju dinamike celotnega sistema vida in
zavedanju, da vidimo z možgani, ne z očmi. Z natančnim izračunom korekcijskih stekel, z uporabo
biometrije, se tako zagotovi podporo možganom,
oziroma centralnemu in perifernemu vidnemu
podsistemu. Priskrbite si svoja biometrična inteligentna očala in izkusite najostrejši vid do zdaj:
najdioptika.si
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Uspešna sezona v Pinei
Pri Zvezi društev prijateljev mladine (ZDPM) Jesenice ugodno ocenjujejo izvedbo letošnjega letovanja v otroškem letovišču Pinea pri Novigradu. Od
sredine junija do konca avgusta so se vrstile izmene učencev osnovnih šol iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, športniki so letovanje izkoristili
za kondicijske priprave za novo sezono. Veliko je bilo mladih družin in drugih posameznikov, ki v letovišče prihajajo že vrsto let.
Janko Rabič
»To je bila spet tista prava
sezona kot pred nekaj leti in
seveda pred koronakrizo,«
poudarja sekretar ZDPM Jesenice Boštjan Smukavec.
»Kapacitete smo imeli dobro
zasedene, letovišče je v teh
letih postalo že kar Slovenija
v malem, saj imamo poleg
domačih počitnikarjev pisano druščino ostalih iz različnih krajev. K nam že več kot
dvajset let prihajajo učenci
osnovne šole iz Tolmina,
naši gostje so gasilci iz gorenjskih krajev, športniki iz
Tolmina, Velenja ... Predvsem želimo, da je počitnikarjev vedno največ iz domačih treh občin, saj je
letovišče njihovo. Težimo pa

k temu, da so naše kapacitete čim bolj zapolnjene, kar
prispeva k uspešnosti sezone. To je največje zagotovilo
za naša vlaganja v letovišče,
ki so potrebna vsako leto.
Čaka nas obnova pomola,
košarkarskega igrišča, kuhinje, električne napeljave. Z
veseljem to delamo, saj gre
za naše otroke.«

Humanitarne akcije
Poseben pečat ZDPM Jesenice že vrsto let dajejo humanitarne akcije, s katerimi
zbirajo denar za brezplačno
letovanje otrok iz socialno
šibkejših družin. V dobrih
desetih letih so zbrali, sliši
se kar neverjetno, več kot sto
tisoč evrov in s tem marsikateremu otroku omogočili, da

Ena od dveh obnovljenih hišk / Foto: Janko Rabič

Na plaži je vedno prijetno in zabavno. / Foto: Janko Rabič
je prvič užival v počitniških
radostih ob morju.
»Tudi letos smo omogočili
lepemu številu otrok, da so
lahko brezplačno letovali,
denar smo zbrali z našimi
znanimi akcijami, koncerti,
gledališko predstavo, dražbo
dresov,« poudarja Boštjan
Smukavec. Z roko v roki pri
izvedbi sodelujejo z maxovci
z Jesenic, ki dobrodelne akcije zaokrožijo z rekreativnim podvigom od Jesenic do
letovišča, kjer simbolično
predajo ček zbranih
sredstev. Letos so se na 240
kilometrov dolgo pot odpravili peš. Vsak posameznik je
na etapah prehodil okoli tri-

deset kilometrov, nekateri
tudi šestdeset.

Prepotrebna obnova
Objekte v letovišču je v desetletjih pošteno načel zob
časa in čakajo na prepotrebno obnovo. Svetli žarki upanja so posijali letos, ko je
Občina Jesenice, ki je lastnica zemljišča, obnovila prvi
dve hišici.
»Priljubljeno letovišče Pinea
je že desetletja pomemben
del poletne počitniške ponudbe,« poudarja župan Občine Jesenice Blaž Račič.
»Vesel sem, da so otroci in
mladina, mlade družine, člani različnih društev in drugi

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

KIA - TOTALNA ODPRODAJA
Omejena zaloga vozil modelnega leta 2022 na voljo takoj - odpeljite zdaj!
SAMO DO ODPRODAJE ZALOG!

DO

6.500 €

POPUSTA
OB FINANCIRANJU

uporabniki redni gostje letovišča, ki se lahko pohvali z
dobrimi prostorskimi pogoji
in prijetnim ambientom.
Nekatere hiške so resda precej dotrajane, zato smo se že
lotili obnove. Doslej smo obnovili dve hiški, pripravljamo pa se, da po koncu letošnje sezone v sodelovanju s
sosednjima občinama Kranjska Gora in Žirovnica prenovimo še štiri. Načrtujemo
tudi nadaljevanje obnove hišic v prihodnjih letih in dvig
ravni kakovosti bivanja.«

Tožba za lastništvo
Ob vseh prijetnostih in
morskih radostih počitnikar-

jev pa preži nevarnost, da bi
Jeseničani lahko ostali še
brez edinega svojega kotička
ob morju. Občina Novigrad
je januarja leta 2020 zelo
neprijetno presenetila s tožbo, s katero izpodbija lastniško pravico na zemljišču,
kjer je letovišče. »Čeprav je
Občina Jesenice lastnica
zemljišča pri Novigradu in
je kot lastnica vpisana tudi v
zemljiški knjigi, pa želi Občina Novigrad po sodni poti
priti do lastništva tega zemljišča. Postopek še ni zaključen in dokler traja, podrobnejših informacij oziroma
komentarjev ne dajemo,«
poudarja župan Račič.

Bogat program ob
prazniku športa
Tudi na Jesenicah bodo zaznamovali državni
praznik dan slovenskega športa.
Janko Rabič
Športna zveza Jesenice kot
nosilka regijske pisarne
OKS-ZŠZ skupaj z Zavodom za šport Jesenice in Občino Jesenice pripravlja bogat program v okviru 23.
septembra, dneva slovenskega športa, ki je od leta 2020
državni praznik (ni dela
prost dan).
V soboto, 17. septembra,
bodo v športnem parku Podmežakla potekale športne
igre zaposlenih Slovenije, v
sredo, 21. septembra, bo tradicionalna Mini olimpijada

za jeseniške vrtce in prvo triado osnovnih šol.
V petek, 23. septembra, se
bo ob 12. uri večina jeseniških šol pridružila predsedniškemu teku pod pokroviteljstvom predsednika
države Boruta Pahorja. Ob
16. uri se bo na Čufarjevem
trgu začela predstavitev
športnih društev, pogovori z
jeseniškimi vrhunskimi
športniki ter druge športne
in zabavne vsebine.
Podrobnejši program prireditev bo objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport
Jesenice in Občine Jesenice.

Preverite tudi našo bogato ponudbo kakovostnih rabljenih vozil in jih odpeljite z ugodnim financiranjem!

Kia - Največ avta za vaš denar!
Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Popust do 6.500 EUR velja za Kia Sportage LX Start ISG, 6 M/T ob nakupu na BONUS financiranje. BONUS popust je možno uveljaviti ob
nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing,
d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko
zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Popusti veljajo za vozila na zalogi modelnega leta 2022.
Ponudba velja do konca meseca septembra 2022 oziroma do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične.
KMAG d.o.o., Leskoškova cesta 2, Ljubljana.

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si

Mini cicibanova olimpijada
V športnem parku Podmežakla bo v sredo, 21. septembra,
živahno. Pričakujejo vsaj 700 otrok jeseniških vrtcev in
osnovnih šol, ki se bodo udeležili mini cicibanove olimpijade. Pripravljajo pravi olimpijski protokol, različne športne
preizkušnje in predvsem zabavno športno dopoldne. Mini
cicibanovo olimpijado organizirata Zavod za šport Jesenice
in Športna zveza Jesenice s pomočjo Srednje šole Jesenice.

13

Jeseniške novice, petek, 16. septembra 2022

Zanimivosti

Nosači do Koče
na Golici
Ker se je tovorna žičnica pokvarila, Kočo na Golici oskrbujejo nosači.
Nahrbtnike si oprtajo vsako sredo ob petih na sedlu Suha.

Druga izdaja knjižice
Delavska malca
Brezplačno so knjižice na voljo v TIC Jesenice in pri jeseniških gostincih, ki
ponujajo jedi iz menija Delavska malca.
Urška Peternel
Lani so na Jesenicah izdali
knjižico Delavska malca, v
kateri predstavljajo značilne
jedi, ki so jih včasih jedli jeseniški delavci, a se še danes
znajdejo na domačih mizah.
Knjižice so hitro pošle, zato
so zdaj pripravili drugo izdajo, brezplačno so na voljo v
TIC Jesenice in pri jeseniških gostincih, kjer izbrane

Neža Markelj

»Ponudba v koči je
kljub oteženemu
transportu ostala
enaka. Žal pa smo z
okvaro postali večji
onesnaževalci, saj smo
steklenice zamenjali s
pločevinkami in tako
olajšali nošnjo
približno dvajsetim
nosačem.«
nine pod Golico, Križovca ali
Doma Pristava v Javorniškem Rovtu, sam dom pa že
od slavnostnega odprtja v
letu 1984 deluje pod okriljem Planinskega društva Jesenice.

Goliška žičnica – nadloga
ali priročnost
Stoletja so gorske koče oskrbovali nosači, mule in konji.
Potem so te zamenjali pre-

Ponujajo jedi, kakršne
so včasih kuhali v
»fabrških« kantinah
ali so jih na domačo
mizo postavljale
delavske gospodinje.
Težke nahrbtnike si oprtajo tako fantje kot tudi dekleta, ki
poleg nas, starejših, do postojanke znosijo približno tristo
kilogramov hrane in pijače. / Foto: PD Jesenice
vozi tovora s helikopterjem
ter velike konstrukcije tovornih žičnic, ki še danes povezujejo dolino z visokogorjem in zagotavljajo, da
postojanke razvajajo turiste
in pohodnike s široko ponudbo hrane in pijače.
Tudi koča na Golici se je še
do pred kratkim posluževala
transporta z žičnico, ki pa se
je zaradi dotrajanosti pokvarila in člane Planinskega
društva Jesenice izzvala, da
so v začetku avgusta oprtali
svoje nahrbtnike in zdaj že
dober mesec kočo oskrbujejo,
kot so jo včasih nosači. »Vsako sredo se nosači ob pol petih zberemo pred Planinskim
društvom (PD) Jesenice oz.
ob petih na sedlu Suha. Do
sedla vso robo, s katero tedensko oskrbujemo kočo,
pripeljemo s kombijem, od
tam naprej jo do koče prenesemo v nahrbtnikih,« razloži
Maja Perko, podpredsednica
za pridobitno dejavnost na
PD Jesenice.
»Alpinistični odsek, mladinski in vodniški odsek so zelo

močni in odzivni, sploh ko je
treba kaj postoriti in pomagati. Težke nahrbtnike si oprtajo tako fantje kot tudi dekleta,
ki poleg nas, starejših, do postojanke znosijo približno
300 kilogramov hrane in pijače,« še doda Maja.

Nosači bodo imeli delo
do konca sezone
»Na žalost nam letos žičnice
ne bo uspelo popraviti. Če
bo lepa jesen, bomo sezono
potegnili vse do novembra
in vsak teden angažirali mlade in stare za pomoč pri oskrbi,« povejo na PD Jesenice.
»Ponudba v koči je kljub oteženemu transportu ostala
enaka. Žal pa smo z okvaro
postali večji onesnaževalci,
saj smo steklenice zamenjali s pločevinkami in tako
olajšali nošnjo približno
dvajsetim nosačem, ki bodo,
zaradi vedno večje obiskanosti Golice, v prihodnje
mogoče obremenjeni še bolj
kot zdaj,« zaključi Maja Perko.

Do sedla Suha vso robo pripeljejo s kombijem, od tam naprej jo do koče prenesejo v
nahrbtnikih. / Foto: PD Jesenice

jedi pod enotnim imenom
Delavska malca tudi strežejo. To so Dom Pristava, Penzion Pr' Betel, Gostilnica in
pizzerija Chilli, Restavracija
Kazina, Gostilna in pizzerija

Nova izdaja knjižic Delavska malca; novost pa so tudi
prtički, ki jih gostje dobijo, ko naročijo jedi z menija
Delavska malca / Foto: TIC Jesenice
Turist in Bistro Oaza. Ponujajo jedi, kot so: meso iz
župe, govnač in jabuka v
šlafroku, ajmoht z žganci ali
vaseršpoclni, fržolova župa
in omlete z marmelado, jesihflajš z jajcem, kranjska

klobasa in okisan fržov,
ješprenj s suhimi rebri in
šmorn, suh vratnik in endivija s krompirjem ... Delavska malca je del projekta
KUHAM DOMAče, ki ga financira Občina Jesenice.

ŽELEZARJI USPEŠNO VSTOPILI
V NOVO SEZONO
Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so opravili z vsemi osmimi tekmami
pripravljalnega obdobja pred tekmovalno sezono 2022/23. V svojo sedmo
sezono v alpski ligi se podajajo z visokimi pričakovanji.
Čeprav je za ekipo le mesec dni skupnih treningov in tekem, je bilo na ledu moč opaziti povezanost v ekipi, kar potrjuje tudi Gaber Glavič: “V
ekipi že od začetka vlada dobro vzdušje, kar je
zelo pomembno. Mislim, da smo med seboj
našli pravo kemijo. To je eden od pomembnih
pogojev za dobre predstave. Kot sem že omenil,
smo način, kakšni želimo biti, v veliki meri že
začrtali. Prav na vseh osmih tekmah smo nastreljali nasprotnika, kar pomeni, da bomo ekipa, ki
želi veliko igrati s pakom. Kadar ga nimamo, ga
želimo čim hitreje nazaj. Na kakšen način, je odvisno tako od situacije na ledu kot tudi od kvalitete nasprotnika. Vsekakor bo ta del tudi zelo
pomemben.”
Po nekaj dneh rednih treningov pa je že napočil
čas za prijateljske boje in prve preizkušnje. V
pripravljalnem obdobju so železarji odigrali
osem tekem in se kar šestkrat veselili zmage.
Pripravljalno obdobje pa je komentiral tudi
glavni trener Gaber Glavič: “S prvim delom sem
zadovoljen. Fantje so pokazali pravi pristop in s
tem je prišel tudi napredek z vsakim tednom in
novo tekmo. Zelo hitro so razumeli, kako hočemo igrati, kaj bo naša prepoznavna igra. Tekem
je bilo ravno prav. Nasprotniki so bili renomirani
in dobri. Igrali smo domače in gostujoče tekme.
Se pravi, da smo preizkusili ekipo v vseh pogojih, ki nas čakajo v sezoni. Pripravljane tekme so
bile zelo dobro začrtane.”
Da je celotna ekipa enakega mnenja, pa dokazuje tudi Gašper Glavič: “Lahko smo zadovoljni s
tem pripravljalnim mesecem. Začeli smo zelo
solidno s tekmo proti Pustertalu, ki velja za
močnejšega nasprotnika, in dokazali, da smo
lahko zelo enakovredni. Kljub temu da smo iz-

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Tovorne žičnice so se začele
množično pojavljati med
prvo svetovno vojno zaradi
potreb po oskrbi soške fronte. Idejo omenjenega načina
oskrbovanja so po vojni
prevzeli v kmetijstvu in gozdarstvu, danes pa so železne
konstrukcije najbolj znane
»oskrbovalke« planinskih
postojank. Tovorna žičnica
je bila do nedavnega tudi
glavni način oskrbe koče na
Golici. Priljubljena planinska postojanka, ki na višini
skoraj 1600 metrov ponuja
prelepe razglede proti Krvavki, Struški in vrhovom, ki
obdajajo Gornjesavsko dolino, je najbolj obiskana v sredini maja, ko na južnih travnatih pobočjih zacvetijo
narcise. Do koče se pohodniki lahko povzpnemo iz Pla-

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

gubili, smo dvorano zapustili s pokončnimi glavami. V Budimpešti je sledila nova preizkušnja,
ki je bila po mojem mnenju najslabše odigrana
tekma. Po tistem pa smo dvigovali formo in nanizali kar nekaj zaporednih zmag. Zato mislim,
da gremo lahko v sezono zelo samozavestno.”
Pred Jeseničani je zdaj začetek sedme sezone v
alpski ligi. Letos bo regionalno tekmovanje
sestavljalo 15 moštev, po sedem iz Avstrije in
Italije in Jesenice kot edini slovenski predstavnik. Alpsko ligo so po koncu lanske sezone zapustili Asiago, Feldkirch in Vienna Capitals Silver, novinci pa so hokejisti Unterland Cavaliers.
Navdušenja nad začetkom Alpske hokejske lige
glavni trener ni skrival: “V AHL ne skrivamo vloge ožjega favorita. Vendar prvi cilj je najprej
mesto med prvimi šestimi ekipami. Zelo sem
vesel, da je vsaka serija na štiri zmage. Takrat
resnično zmaga boljša ekipa.”
Nov napad na krstno lovoriko v alpski ligi so hokejisti Jesenic začeli v soboto, ko so v dvorani
Podmežakla gostili italijansko Cortino in slavili
že prvo zmago.
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Gorenjske babice s
kuhanjem osvajajo splet
Šest gorenjskih babic nastopa v filmčku, ki ga je posnela ekipa italijanskega projekta Pasta Grannies.
Predstavljajo se z jušnimi rezanci, zmedenimi flancati, orehovo potico ...

9
7
9
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=E, 2=T, 3=D, 4=V, 5=U, 6=R, 7=Ž, 8= I, 9=Z), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto
v križanki. Rešitev iz prejšnje številke je KOTNI PLUG.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je bilo: SVETUJEMO PRI NAKUPU VOZILA. Sponzor
AVTO SVETINA, Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik, www.avto-svetina.com in 041 639 288, podarja tri nagrade: 1. pranje osebnega avtomobila, majica z logotipom:
Matej Ravnik, Radovljica; 2. pranje osebnega avtomobila,
okvirčki za registrsko tablico: Franci Rozman, Jesenice; 3.
pranje avtomobila: Dunja Potokar, Jesenice. Za nagrade se
oglasite v AVTO SVETINA.

Urška Peternel
Lani je Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske v sklopu
projekta KUHAM DOMAče
sodelovala pri snemanju
filmčkov Pasta Grannies z
britansko vlogerko Vicky
Bennison na čelu. V projektu ustvarjajo kuharske posnetke, ki v središče postavljajo italijanske babice in
njihovo pripravo testenin,
na Instagramu imajo
»none« že več kot pol milijona sledilcev, na YouTubu pa
877 tisoč naročnikov.
Ekipa je lani prvič gostovala
izven Italije in obiskala Slovenijo. V sodelovanju s Špelo Ankele (spelina-shramba.
com) je obiskala šest gorenjskih babic ter o njihovem
kuhanju posnela filmček, ki
je zdaj na ogled na kanalu
YouTube. Sodelovale so Ana
Roblek iz Bašlja z jušnimi

Bojana Pipan iz Zasipa v filmčku prikazuje pripravo zmedenih flancatov. / Foto: posnetek zaslona
rezanci oziroma »nudeljni«,
Ana Žerovnik iz Stražišča
pri Kranju z belimi krompirjevimi žganci, Bojana Pipan
iz Zasipa z zmedenimi flancati, Brigita Ozebek z Dovjega z dovškimi krapi, Fani
Kristan z Javornika s sirovimi štruklji ter Marija Fister
in Polona Fister Toplišek s

Sponzor križanke je HDD SIJ ACRONI Jesenice, ki začenja sezono kot združena ekipa pod eno streho v hali Pomežakla. Vabimo vas, da si ogledate vse tekme naših hokejistov in si zagotovite tudi permanentne vstopnice. Za naše
zveste reševalce križanke in ljubitelje hokeja so pripravili tri nagrade: 1. dres HDD Sij Acroni Jesenice, 2. majica HDD
Sij Acroni Jesenice, 3. dve dnevni vstopnici za ogled tekme v hali Podmežakla.
SESTAVIL:
CVETO
ERMAN

VPIŠETE
KRAŠKA
REŠITEV
JAMA, V
SUDOKUJA
IN ČRNI HRAST,
KATERI TEČE
JESENIŠKE- EBENOVEC
VODA
GA HOKEJA

DORASEL
ČLOVEK
MOŠKEGA
SPOLA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 26.
septembra 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj,
p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
KIM
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STOLETJE
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DOLOČENA
KOLIČINA, KI
SE VZAME
NAENKRAT

njihove kulinarične spretnosti, ki so se jih naučile od
svojih mam, babic, prababic,« je povedal Ambrož
Černe z Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, ki je pomagala organizirati obisk.
Tako lahko rečemo, da zdaj
tudi gorenjske babice osvajajo splet ...

Prezrenj z orehovo potico.
Gre za jedi, ki jih gorenjske
babice še danes rade pripravljajo.
»Filmček tujini predstavi ne
le našo prelepo slovensko,
gorenjsko pokrajino, ampak
tudi njeno bistvo – tu živeče
ljudi, ki so jo soustvarili.
Natančneje, domačinke in
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DEJAVNOST
ODBORNIKOV

NAVIJAČI BODO ODSLEJ
NAVIJALI ZA ENO EKIPO
HDD SIJ ACRONI JESENICE
ZDRUŽENI, ENOTNI NA LEDU
IN TRIBUNAH
ZDRUŽITEV SMUČARSKA
DISCIPLINA
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KORDILJERE: gorska veriga severni in južni Ameriki, ABADON: pekel v Bibliji, IRATI: mesto v J Braziliji, AREFAKT: posušena zaloga sadja,
OPAAS: nekdanji norveš. smučarski skakalec (Vegard), GROSAR: sl. šahistka (Kiti), RAE: mesto, jezero v Kanadi, MARAŽ: sl. slikarka (Adriana)
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Prireditve
Dogodki od 16. do 30. septembra
Sobota, 17. september
Po Jeseniških hribih: Pohod okoli Jelenkamna
Zbirno mesto Trebež Jesenice (pri kamnolomu), ob 10. uri

Športne igre zaposlenih Slovenije

Sreda, 28. september
Domoznanski večer: Izginula vas Javornik. Predavanje
arheologov izr. prof. dr. Katarine Katje Predovnik in Roka
Humerce
Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 29. september
Brezplačni spletni seminar Delovno pravo,
od 9.00 do 12.00, po aplikaciji Zoom

Šporni park Podmežakla, ob 10. uri

Koncert glasbene šole iz Nagolda in GŠ Jesenice
Ponedeljek 19. september
Potopisno predavanje: Planinske poti – predavatelj Pavel
Smolej
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 20. september
Abonmajski koncert: pozavnist Domen Jeraša
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Banketna dvorana Kolpern, ob 19. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek, 30. september
Proslava MEDNARODNEGA DNEVA STAREJŠIH in
SREČANJE z jubilanti DUJ
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 16. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 21. september
Mini cicibanova olimpijada za otroke jeseniških vrtcev in
prve triade osnovnih šol
Športni park Podmežakla, od 9.30 dalje

Aktivnosti Mladinskega centra
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam
Vsak ponedeljek ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico

Odprtje fotografske razstave »Kraljestvo vode« Gregorja
Bizjaka
Avla Gledališča Toneta Čufarja, ob 18. uri

Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: JOGA ZA VSAKOGAR s Tanjo
Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob
kartanju
Likovna šola JSKD

Abonmajski koncert: trobilni trio – Franc Kosem (trobenta),
Žan Tkalec (pozavna), Domen Jeraša (pozavna)
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Fetiš na puter, komična drama
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19. uri

Policijska kronika
Izstopil iz avta in se opotekel do lokala
Jeseniški policisti so na podlagi prijave nezanesljivega ravnanja obravnavali voznika, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,89 mg/l alkohola. Pozornost občanov
nase je voznik pritegnil kar sam. Najprej je z delom vozila
parkiral na pločniku, potem pa se je opotekal še do lokala.
Policisti so ga izločili iz prometa in zaradi hujšega prekrška
proti njemu uvedli prekrškovni postopek.

Nasilje moškega nad žensko
Na Jesenicah so policisti obravnavali prijavo nasilja moškega
nad žensko na javnem kraju. Policisti proti osumljencu zaradi suma kaznivega dejanja vodijo predkazenski postopek.

Preiskana kazniva dejanja
Jeseniški kriminalisti so preiskali več premoženjskih kaznivih dejanj in zanje obravnavali enega osumljenca. Gre za
poškodovanje stekel na petih objektih na območju Stare
Save in v okolici, poleg tega so kriminalisti istega osumljenca obravnavali še za dva odvzema motornih vozil, ki so ju
lastniki pustili nezaščitena pred neupravičeno uporabo in ju
je osumljenec uporabil za vožnjo, ter za tatvino računalnika
iz objekta na Jesenicah. Kriminalisti preiskavo še nadaljujejo. Osumljenec bo za kazniva dejanja kazensko ovaden.

Ni se umiril
Jeseniški policisti so obravnavali moškega, ki je v zasebnem
prostoru kršil javni red in se v intervenciji policistov ni umiril. Policisti so ga pridržali in proti njemu vodijo postopek.

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: PORTRET
2022, kulturni kolaž mladinskega ustvarjanja.
Muzej Kosova graščina

Na kolesu do osemnajstega leta obvezna čelada
Kolo sme samostojno v prometu na cesti voziti otrok, star
najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. Do 18. leta je obvezna
čelada, ob začetku šolskega leta opozarjajo gorenjski policisti.

Mere in merilni pripomočki od antike do danes, muzejska razstava.

Kdo lahko uporablja električni skiro

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času od 13.00 do 19.00. Od
13.00 do 16.00 poteka učna pomoč, po 16.00 pa navedene aktivnosti:
vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre,
vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, družabne igre, vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

Električni skiro lahko uporablja otrok, ki je starejši od 12 let in
ima opravljen kolesarski izpit, ali oseba po 14. letu starosti. Do
18. leta je obvezna čelada. Dovoljeni so samo skiroji, ki dosežejo hitrost največ 25km/h. Na skiroju se lahko vozi samo en
uporabnik. Ponoči in ob zmanjšanji vidljivosti je obvezna uporaba luči. Uporabnik naj se vozi po kolesarskih površinah, kjer
jih ni, pa ob desni strani ceste v naselju. V območjih za pešce
ne smejo ogrožati pešcev, opozarjajo gorenjski policisti.

Vabljeni na prireditve!

Četrtek, 22. september
Brezplačna delavnica Reševanje konfliktov v poslovnem
okolju
Dvorana v Čebelarskem centru v Lescah, od 9.00 do 12.30

Zaključna prireditev mladih bralcev Poletavci in Najpoletavci
z gostom Boštjanom Gorencem - Pižamo
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek, 23. september
Predstavitev aktivnosti jeseniških športnih društev in klubov

Delavnice na temo
zdravja
Urška Peternel
Poleti je ekipa Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice na
Čufarjevem trgu pripravila
več zanimivih in koristnih

delavnic na temo zdravja, ki
so bile namenjene tako odraslim kot otrokom, in tako
poskrbela za svojevrstno popestritev počitniškega dogajanja v mestu.

Egipt - Hurgada
Hotel Siva Grand Beach 4*, all inclusive
16.oktobra z Brnika, 1 teden
Cena na osebo od 729 €

Trg Toneta Čufarja, ob 17. uri

Odprtje pregledne društvene razstave članov Fotografskega
društva Jesenice

Turčija - Antalya
Hotel Pegasos Resort 5*, all inclusive
20.oktobra z Brnika, 1 teden
Cena na osebo od 699 €

Razstavni salon Dolik, ob 18. uri

Sobota, 24. september
Praznik Krajevne skupnosti Sava: Pohod od kopališča Ukova
do Pristave v Javorniškem Rovtu

Kanarski otoki za jesenske počitnice
Otok Tenerife - hotel Santa Maria 3*, polpenzion
27.oktobra iz Munchna, 1 teden
Cena na osebo od 769 €

Zbor krajanov ob 9. uri na Ukovi
Družabno srečanje krajanov na Pristavi, ob 11. uri

Azori - zeleni zaklad Atlantika
13.novembra z Brnika, vodeno potovanje 8 dni
Cena na osebo od 1.449 €

Torek, 27. september
Oglje je črno zlato, osrednja prireditev ob Dnevih evropske
kulturne dediščine in svetovnem dnevu turizma
Fužinarsko naselje Stara Sava, od 16. ure dalje

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača: Ko nastaja
FeNOMEN: Davyjeva varnostna svetilka
www.gmj.si, po 18. uri

Hrvaška - Poreč - top hotel!
Hotel Parentium 4*, polpenzion
31.oktober - 3.november, 4 dni / 3 noči
Cena na osebo = 156 €

Turistična agencija Megaturist

Ekipa Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice je popestrila
dogajanje na Čufarjevem trgu tudi z Razgibanim kvizom in
krokodilom Poldijem. / Foto: arhiv Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice

C. M. Tita 8, Jesenice
(pritličje Gorenjske Banke)
04/292-60-10, info@megaturist.si
www.megaturist.si
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Prvaka v raketnem
modelarstvu
Sonja Palovšnik in Drago Perc sta osvojila naziv
evropskih prvakov.
Urška Peternel
Konec avgusta se je z evropskega prvenstva v raketnem
modelarstvu iz Zrenjanina v
Srbiji vrnila slovenska reprezentanca. V njej sta bila tudi
dva Gorenjca, in sicer Sonja
Palovšnik iz Nove vasi pri
Lescah in Drago Perc z Jesenic, oba člana Astronavtično
raketnega kluba Vega iz
Šmarjete. Oba sta bila odlična, saj sta z ekipo v kategori-

ji raket s padalom oba postala evropska prvaka. Poleg
njiju sta bila v ekipi še Miha
Rupnik in Janez Ovsec, oba
člana modelarskega kluba iz
Logatca. Poleg tega je Sonja
Palovšnik v isti kategoriji
postala še evropska prvakinja v ženski konkurenci ter
podprvakinja v kategoriji raket, ki za pristajanje uporabljajo trak (strimer). Slovenska reprezentanca je skupaj
osvojila pet medalj.

Športni avtomobili
na Hrušici
Na prireditvi Hillclimb Hrušica 2022 je na zaprti gorski progi dirkalo šestdeset vozil.
Maj Peterka
V soboto so bili ljubitelji hitrih jeklenih konjičkov zbrani na avtomobilističnem tekmovanju na zaprti gorski
cesti, poimenovanem Hillclimb Hrušica 2022.
»Na dogodek se je prijavilo
okoli 150 voznikov, zaradi
omejenih zmožnosti so jih
izbrali 60, prednost so dobili tudi nekateri domači tekmovalci,« je v imenu organizatorjev povedal Matej
Kejžar, dolgoletni predsednik Kulturno športnega
društva Hrušica, ki želi ob
podpori domačinov in lokalne skupnosti nadaljevati
projekt.
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh dirk, cilj pa je bil,
da se z drugo vožnjo čim
bolj približaš prvi vožnji.
»Najboljšim smo podelili
nagrade, vendar je pomembenjše druženje udeležencev ter razstava avtov,« je

Oboževalci športnih avtov so lahko od blizu videli in slišali marsikatere znane znamke
avtomobilov, kot sta Lamborghini in Ferrari, na progi pa je bilo več razglednih točk, na
katerih so bili zbrani. / Foto: David Smole
povedal Kejžar in dodal, da
je organizacija potekala
gladko in brez večjih zapletov.

Oglje je črno zlato
Na Stari Savi bo v torek, 27. septembra,
prireditev z naslovom Oglje je črno zlato.

Na Stari Savi na Jesenicah
bo v torek, 27. septembra,
dogodek Oglje je črno zlato.
Gre za osrednjo prireditev
ob svetovnem dnevu turizma in Dnevih evropske kulturne dediščine. Eden od
objektov, ki so se ohranili v
muzejskem območju Stara
Sava, je namreč prav Kolpern, nekdanje skladišče za
oglje. Zato bodo prireditev
gostili na tem mestu.
Ob 16. uri bo voden ogled
Po Murovi do Stare Save, začele se bodo ustvarjalne de-

lavnice na temo oglja na
Trgu na Stari Savi. Ob 17.30
bo montaža in predaja kovane verige, ob 18. uri se bo začel muzejski večer v Kolpernu z naslovom Etnološki in
zgodovinski oris oglarstva
na Slovenskem. Potekala bo
predstavitev oživljanja tradicije kuhanja oglja in kope
velikanke ter knjige o oglarstvu na Slovenskem.
Ob 19.30 pa bo na ogled
predstava Ortenburški rudarski nered v izvedbi mladinske igralske skupine pri
gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

Vozila so bila po koncu tekmovanja na ogled na Hrušici.
/ Foto: Maj Peterka

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Podjetniška kavica pripravlja nove brezplačne delavnice, ki bodo
potekale ob četrtkih. Prva z naslovom Reševanje konfliktov
bo v četrtek, 22. septembra, od 9. ure do 12.30 v dvorani
Čebelarskega centra v Lescah, vodila jo bo Tadeja Trojar Jan.
V četrtek, 29. septembra, se bo ob 9. uri začel spletni seminar Delovno pravo, ki ga bo vodil Blaž Jamšek. V četrtek, 6.
oktobra, pa bo delavnica Pogajanja, vodila jo bo Suzana
Ester Car, začela pa se bo ob 9. uri v Kolpernu na Jesenicah.
Projekt Podjetniška kavica sofinancirajo občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica
in je v prvi vrsti namenjen občanom in podjetjem iz omenjenih občin. Udeležba je brezplačna, obvezne pa so prijave na
elektronski naslov urska.luks@ragor.si.

Oboževalci športnih avtov so
lahko od blizu videli in slišali
marsikatere znane znamke
avtomobilov, kot sta Lamborghini in Ferrari, na progi
pa je bilo več razglednih točk,
na katerih so bili zbrani.
En izmed tekmovalcev je bil
tudi 27-letni Anže Sedej iz

strast. Seveda si, ko sem bil
mlajši, tega nisem mogel
privoščiti, sedaj pa si lahko
in se redno udeležujem podobnih dogodkov. Super zadovoljen sem z dnevom, zadal sem si cilj, da se veselim
in uživam v hitrih vožnjah,«
je povedal Sedej.

Evropski teden mobilnosti
Občina Jesenice bo tudi letos v okviru Evropskega tedna mobilnosti omogočila brezplačni avtobusni
prevoz, in sicer v sredo, 21. septembra.
Urška Peternel

Četrtki in Podjetniška kavica

Ljubljane z vozilom znamke
BMW M3 F80 z posebnim
ročnim menjalnikom. »Odrasel sem z avti, odkar se
spomnim, je bila to moja

Proga je bila dolga 2,6 kilometra in je potekala
na cesti pri priključku na kolesarsko stezo na
Hrušici proti deponiji Mala Mežakla.
Organizator prireditve je bilo Kulturno športno
društvo Hrušica, sofinancirala pa jo je Občina
Jesenice.

Drago Perc in Sonja Palovšnik / Foto: Osebni Arhiv

Urška Peternel

Po končani dirki se je dogajanje prestavilo na Plac pri
kulturnem domu, kjer so se
prisotni od blizu navduševali nad dragimi avtomobili.

Občina Jesenice se tudi letos,
že devetič zapored, pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki bo potekal od
16. do 22. septembra 2022.
Pobuda ETM si prizadeva
zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in
spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti –
hoje, kolesa ali javnega prevoza, tema oziroma slogan
letošnjega ETM pa je Trajnostno povezani. Občina Jesenice bo v okviru ETM 2022
ponovno
organizirala
brezplačen avtobusni prevoz

v mestnem prometu, in sicer
v sredo, 21. septembra 2022.
Namen tovrstne akcije je
promocija avtobusnega prevoza kot alternative osebnemu motornemu prometu, s
čimer pripomoremo tudi k
zmanjševanju emisij in vpliva prometa na podnebne
spremembe.
V Evropskem tednu mobilnosti sicer sodeluje že skoraj
polovica oziroma 96 slovenskih občin, ki bodo tako prebivalce kot obiskovalce povabile k udeležbi v raznovrstnih
aktivnostih: organizirani
bodo kolesarski izleti,
brezplačne popravljalnice ko-

les, Dan brez avtomobila in
Park(irni) dan, ponekod
bodo razdaljo označevali celo
peš kažipoti. Vrtci in šole
bodo najmlajše k hoji spodbujali z igrama beli zajček in
kokoška Rozi, nekatere učence pa bosta do šole pospremila pešbus in bicivlak.

Zjutraj, preden se
odpravimo od doma,
si ponovimo izrek:
»Za manj kot dva
(kilometra) je avto
doma.«

Kot ugotavljajo na ministrstvu za infrastrukturo, smo
sicer Slovenci izrazito avtomobilni, skoraj sedemdeset
odstotkov vseh poti opravimo z avtomobilom in v dveh
tretjinah osebnih vozil se
vozi le ena oseba. Povrhu
več kot petdeset odstotkov
voženj z avtomobilom opravimo na razdalji, krajši od
dveh kilometrov. To je razdalja, ki bi jo lahko opravili
peš ali s kolesom, tako prispevali k manjši gneči in
zmanjšanju emisij iz prometa ter bili deležni pozitivnega vpliva tako na naše
zdravje kot počutje.

