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Jeseniški hokej
združen in enoten

Zlati maturanti
Na Gimnaziji Jesenice so zlati maturanti postali
Nina Breznik, Tal Čarman, Veronika Piber in
Matevž Toman, na Srednji šoli Jesenice pa Meta
Marenk in Zala Klarić.

HDD SIJ Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice sta z združitvijo in enotnostjo poslala sporočilo
navijačem in ljubiteljem jeseniškega hokeja ter vsem podpornikom. V sezoni, ki prihaja, bodo vse
selekcije nastopile z enakimi dresi in enakim imenom društva.

Na Jesenicah je hokej že dolga leta šport številka ena. Že
dolgo časa je (bil) pereč problem, da sta bila na Jesenicah dva kluba, ki nista bila
združena: HDD SIJ Acroni
Jesenice, ki ima člansko ekipo v Alpski ligi, in HD Hidria Jesenice, ki ima selekcije od začetnikov do članske
lige IHL. Oba kolektiva sta
vseskozi sodelovala, a bila
premalo povezana. Dolgoletne želje po poenotenju pa
so se zdaj uresničile.
Na tiskovni konferenci sta o
tem spregovorila predsednik
HDD SIJ Acroni Jesenice
Peter Bohinec in predsednik
HD Hidria Jesenice Miha
Rebolj.
»Današnja tiskovna konferenca pošilja jasno in glasno
sporočilo vsem navijačem in
ljubiteljem jeseniškega hokeja, vsem podpornikom, da
je jeseniški hokej združen
in enoten. Glavno sporočilo
gre tudi v Ljubljano in od
danes naprej v Olimpiji
marsikdo ne bo mirno spal.
Samo močni in združeni
smo lahko ob boku najboljšim. Vesel sem, da nam je v
času, ko sem predsednik

HDD SIJ Acroni Jesenice,
uspelo odigrati dve uspešni
sezoni in preskočiti vse prepreke med dvema kluboma
pod eno streho v jeseniški
hali Podmežakla. Uskladili
smo vse zamere, postavili
nove cilje, nove strategije, se
okrepili in poslali sporočilo
igralcem in vsem sponzor-

jem, da smo enotni, da mladi ostanejo doma in zaigrajo
za člansko ekipo. Največja
vizija je skrb za razvoj mladih hokejistov na Jesenicah.
Mladi morajo pridobiti naše
zaupanje, da jim bo razvoj
na Jesenicah zagotovljen.
Povečati se mora povezanost članske ekipe in mla-

dih selekcij. Vse to mora potekati
usklajeno
in
strokovno,« je povedal Peter
Bohinec.
Miha Rebolj pa je poudaril:
»V preteklosti ni bilo težav
med HDD SIJ Acroni Jesenice in HD Hidria Jesenice.
Kar se tiče pretoka igralcev
in trenerskega kadra, smo
bili vedno na isti ladji. Izzivi
časa so privedli do tega, da
se bolj povežemo na ledeni
ploskvi in zunaj nje. V sezoni, ki prihaja, bodo vse selekcije nastopile z enakimi
dresi, z enakim imenom
društva. Želimo si enotno
strokovno delo od članske
ekipe pa do hokejske šole.
Tudi sam bi poudaril, da si
ne želim, da mladi, stari 13,
14, 15 let, odhajajo v tujino.
Hokej v Sloveniji ni slab,
dokaz pa je v tem, da se okoliške hokejske zveze pridružujejo v tekmovanja naših
mlajših kategorij. Na Jesenicah imamo dobre mlade selekcije, imamo strokovno
zagnano ekipo trenerjev v
vseh selekcijah. Želimo si še
večji vpis mladih v hokej kot
zdaj. Verjamem, da bomo z
vizijo, ki smo jo predstavili,
uspešni.«
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Na seji o bazenu

O vodi iz Peričnika

Na seji občinskega sveta so
veliko pozornosti namenili
bazenu Ukova. Občina Jesenice bo z rebalansom proračuna zagotovila sto tisoč
evrov za projektno dokumentacijo.

Namesto kloriranja bodo
uvedli UV-dezinfekcijo, obenem pa obnovili odsek vodovoda. Projektna dokumentacija je že izdelana.

Alarmni sistem
na plazu

Naše Jesenice:
e-knjiga in razstava

Na hudournikih Urbas in
Čikla so postavili tri potezne zanke in senzorje,
vzpostavljen pa je tudi alarmni sistem z elektronskimi
sirenami.

V Kolpernu so odprli razstavo, povezano z zgodbami in
zgodovino mesta, ki jo je pospremila predstavitev e-knjige Naše Jesenice.
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Matjaž Klemenc

Navijači bodo odslej navijali za eno ekipo. / Foto: Nik Bertoncelj

Urška Peternel
Na Gimnaziji Jesenice je letos maturo opravljalo 70 dijakov, le eden pa je ni uspešno opravil. Uspešni dijaki
so v povprečju dosegli 21,2
točke, med njimi pa so štirje
dosegli 30 točk in več in tako

mo biti ponosni vsi,« je dejala ravnateljica Lidija Dornig.
Na Srednji šoli pa so letos
ponosni na dve zlati maturantki poklicne mature, to
sta Meta Marenk iz programa vzgojitelj predšolskih
otrok in Zala Klarić iz programa zdravstvena nega. Kot

Zlata maturanta Gimnazije Jesenice Nina Breznik in Tal
Čarman z ravnateljico Lidijo Dornig, manjkata Veronika
Piber in Matevž Toman / Foto: Nik Bertoncelj
postali zlati maturanti. To
so: Nina Breznik, Tal Čarman, Veronika Piber in Matevž Toman. Spričevala so
jim podelili na slovesnosti v
telovadnici gimnazije. »Na
tako odlične rezultate mora-

je povedala ravnateljica Monika Lotrič, so se tudi drugi
dijaki izkazali z dobrimi rezultati. Spričevala poklicne
mature so sicer dijaki zaključnih letnikov prejeli na
prireditvi šole v Kolpernu.

Zlati maturantki poklicne mature Srednje šole Jesenice
Zala Klarić in Meta Marenk / Foto: arhiv šole
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Občinske novice
Znanje je osnova
razvoja Jesenic
Svet gorenjske regije in Razvojni svet gorenjske regije
sta na junijski skupni seji
sprejela Regionalni razvojni
program (RRP) Gorenjske.
RRP Gorenjske je skupni regionalni strateški razvojni
okvir vseh gorenjskih občin
za obdobje do leta 2027. Potrditev RRP Gorenjske na
dveh najpomembnejših regionalnih organih odločanja
je bil zgolj formalni zaključek več let trajajočega postopka oblikovanja in sprejemanja strateških razvojnih
dokumentov in usmeritev za
celotno Gorenjsko.
Na Jesenicah se zavedamo
priložnosti in prepričan
sem, da se bo občina Jesenice v prihodnje lahko uveljavila tudi kot izobraževalno
središče.
RRP Gorenjske za razvojno
obdobje, ki se je sicer začelo
že lani, opredeljuje ključne
izzive regije, znotraj katerih
vsaka občina zase določa in
uresničuje svoje lastne cilje.
Strateško usmeritev regije
povzema skupna vizija, ki
opredeljuje, da bo na Gorenjskem zagotovljena »visoka
kakovost bivanja za vse generacije v povezani, energetsko
varčni in čisti alpski regiji«.
Prav je, da so strateški cilji
in s tem povezana vizija postavljeni visoko. Pred nami
so tako zelo zahtevne naloge
in upam, da bomo ne le na
Občini Jesenice, ampak v
vseh gorenjskih občinah našli prave poti za dosego postavljenih ciljev.

Prepričan sem, da se
bo občina Jesenice v
prihodnje lahko
uveljavila tudi kot
izobraževalno središče.
Le s skupnimi napori vseh
občin se bo regija lahko enakomerno razvijala in zato
morajo posamezne občine
pri snovanju lastnih razvojnih usmeritev upoštevati, da
so del širše regije. Med razvojnimi prioritetami Gorenjske je namreč na prvo
mesto postavljena »enakomerna razvita in poseljena
regija«.
Kot je določeno v RRP, se bo
Gorenjska v prihodnje
usmerjala v inovativno in
trajnostno naravnano gospodarstvo, ponujala bo priložnosti za vse generacije,
energetsko bo varčna in čista, pa tudi dostopna in prometno varna regija ter odprta v svet.
Središče regije, Kranj, je največje mesto na Gorenjskem,
občina Jesenice pa je kot občina z izrazito mestno podobo po številu prebivalcev za
občino Škofja Loka tretja
največja občina na Gorenjskem. Ta položaj želimo na
Jesenicah ohraniti in ga še
nadgraditi. Pri tem se zave-

Na seji o bazenu
Na zadnji seji občinskega sveta so veliko pozornosti namenili tudi prihodnosti bazena Ukova. Občina
Jesenice bo z rebalansom proračuna zagotovila sto tisoč evrov za pripravo projektne dokumentacije
za obnovo.
Urška Peternel

Župan Blaž Račič
damo, da je znanje temelj
vsakršnega, predvsem pa gospodarskega napredka, ki
šele ustvarja temelje širšega
družbenega razvoja.
Na Jesenicah smo ponosni na
našo Fakulteto za zdravstvo
Angele Boškin (FZAB). V 15
letih delovanja je FZAB postala ena najpomembnejših
izobraževalnih ustanov na
Gorenjskem, uveljavila se je v
Sloveniji in tudi zunaj njenih
meja. FZAB in s tem njena
ustanoviteljica, Občina Jesenice, dokazujeta visoko raven
zavedanja o pomenu znanja,
hkrati izražata razumevanje
razvojnih potreb in ambicij
občine, regije in tudi države.
Za nas na Jesenicah (in tudi
na Gorenjskem) je to ključno.
V luči razvojnih prizadevanj
Gorenjske bomo tudi v prihodnje morali v občini Jesenice še naprej stremeti k višanju
izobraževalnih
standardov, ne le na fakultetni ravni. Gimnazija Jesenice se že vrsto let ponaša z lepimi uspehi maturantov in
upam, da bo to tradicijo nadaljeval tudi Aljoša Erman,
ki bo ravnateljevanje prevzel
prvega septembra letos.
Na področju izobraževanja
(in ustvarjanja novega znanja) je pred državo in lokalno skupnostjo izredno pomembna investicija v
celovito prenovo Srednje
šole Jesenice (SŠJ). Verjamem, da bo ravnateljici SŠJ
Moniki Lotrič in njeni ekipi
v sodelovanju z državo v prihodnjih letih uspelo ustvariti to, kar na Jesenicah čakamo že (pre)dolgo, in da SŠJ
spet postane ena najuglednejših srednjih šol na Gorenjskem.
Urejena in moderno opremljena SŠJ namreč lahko pomembno prispeva k dvigu izobraževalne ravni. Hkrati s
tem moramo na Jesenicah
ohraniti smele načrte, da pridobimo še katerega od študijev na področju tehniških poklicev. Prepričan sem, da
bodo rezultati prenove in celovite posodobitve SŠJ pripomogli k višanju izobrazbe ter
da se bodo (dolgoročno)
uspehi pokazali tudi na področju gospodarstva.
In to je oziroma bo ostal
eden naših ključnih ciljev, s
katerim bomo tvorno pripomogli tudi k rasti in razvoju
ter doseganju strateških razvojnih ciljev Gorenjske.

Na zadnji seji občinskega
sveta so govorili tudi o problematiki zaprtja bazena
Ukova. Skupina svetnikov
na čelu s svetniško skupino Levica – Jeseniška alternativa je predlagala
amandma k rebalansu proračuna, po katerem naj bi
1,6 milijona evrov namesto
za dokončanje obnove Ruardove graščine (ki je po
mnenju nekaterih občinskih svetnikov 'jama brez
dna') namenili za obnovo
bazena. Po dolgi razpravi
so na koncu prisluhnili argumentu občinske uprave,
da letos omenjenih sredstev za bazen ne bi mogli
porabiti in bi ostala neizkoriščena. Za investicijo
namreč ni pripravljene nobene dokumentacije, upoštevajoč postopke pa je letos nemogoče pridobiti
gradbeno dovoljenje. Tako
so na koncu sprejeli kompromis, po katerem bo Občina Jesenice letos namenila 100 tisoč evrov za
izdelavo projektne dokumentacije za obnovo bazena. Prav toliko denarja
bodo namreč letos prihranili, ker kopališče ne bo
obratovalo, kajti obratovanje morajo sofinancirati iz
občinskega proračuna.

»Lokacija je primerna«
Nekdanji jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger,
zdaj občinski svetnik, je dejal, da so leta 2018 sprejeli

Nekaj deset domačinov se je zbralo na protestu pred zaprtimi vrati kopališča, kamor so
prišli s kopalnimi brisačami in od odgovornih zahtevali, da naredijo vse, da bo bazen
ponovno lahko odprl svoja vrata. / Foto: Nik Bertoncelj
odločitev, da je sedanja lokacija bazena primerna.
Razmišljali so tudi o možnosti, da bi na območju
proti rokometnemu igrišču

kala. V nekaj sosednjih hišah so zadnja leta sicer opozarjali na zamakanje kleti,
vzrok naj bi bilo puščanje
bazena, a se je izkazalo, da

Na odločitev Občine Jesenice in upravljavca
kopališča Zavoda za šport Jesenice o zaprtju
bazena zaradi varnosti so se usuli jezni
komentarji na spletu, kjer podpisujejo tudi
peticijo za ohranitev bazena, ki jo je podpisalo
že več kot 1200 ljudi.
uredili dodatne dve ali tri
etaže, prav tako so odkupili
objekt Elektra Gorenjske ob
bazenu. Mencinger je zatrdil, da so leta 2018 bazensko školjko sanirali in po
zagotovilih voda ni več izte-

jim še vedno zamaka, četudi v bazenu letos ni vode.
Problem pomanjkanja parkirnih mest pa so rešili z
ureditvijo enosmernega
prometa, je zatrdil nekdanji
župan.

»Bazen potrebujemo«
Ob tem je sedanji župan
Blaž Račič ponovno opozoril, da so odločitev o zaprtju
bazena sprejeli s težkim srcem, a je pretehtala varnost,
ki je bazen trenutno ne zagotavlja. "Bazen vsekakor
potrebujemo. Je pa dejstvo,
da je star šestdeset let in da
se vsa ta leta vanj ni bistveno
vlagalo. Že vsaj dvajset let se
ve, da je potreben temeljite
sanacije, vendar v vseh teh
letih ni bil prioriteta. Za vsakega obiskovalca, ki je plačal
vstopnino za bazen, je občina dodala deset evrov subvencije, da so se lahko pokrili vsi stroški obratovanja," je
dejal.
Letno na kopališču naštejejo
okrog 12 tisoč kopalcev.

Sprejeli rebalans proračuna
Urška Peternel
Na junijski seji občinskega
sveta so občinski svetniki
sprejeli rebalans proračuna
Občine Jesenice za leto
2022.
»Zaradi sprememb dinamike
financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev
ter vključitve novih obveznosti v proračun so v rebalansu
predlagane spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
proračuna,« so pojasnili v občinski upravi.
Med odhodki, ki se s predlogom rebalansa povečujejo za
0,9 milijona evrov, bodo dodatna sredstva namenili za
izvedbo namenskega vodovodnega jaška in obnove odseka vodovoda na zajetju Peričnik, zaradi višjih stroškov
surovin in gradbenega materiala pa za obnovo in nadzidavo telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja.

Balvanska plezalna stena
V načrt razvojnih programov so vključili projekt ureditve balvanske plezalne stene na tržnici, za katero bo
občina pridobila sredstva sofinanciranja, uredili pa jo
bodo ob obstoječi plezalni
steni na tržnici na Stari Savi.

Obnova Ruardove
graščine
Obnova objekta Ruardova
graščina pa se bo zaradi
kompleksnosti izvedbe in
uskladitve projekta s prijavo
na razpis za sredstva sofinanciranja v okviru Načrta
za okrevanje in odpornost z
rebalansom nadaljevala v
dveh fazah. Kot je pojasnila
Petra Dečman z Občine Jesenice, bodo v sklopu prve
faze dokončali energetsko
sanacijo in celovito obnovo,
ki se je zavlekla zaradi odkritja okuženosti objekta z lesno gobo. V minuli zimi so
odstranili notranje omete, s

čimer je žal prišlo do uničenja vseh poslikav. So pa restavratorji in konservatorji
izdelali posnetke, tako da
bodo poslikave lahko obnovili. Sledijo posegi na notranji nosilni konstrukciji, ki je
prav tako okužena z lesno
gobo. Prihodnje leto bodo
tako zaključili energetsko sanacijo in ostalo obnovo
objekta. V letu 2024 pa bo
sledila druga faza, ureditev
notranjosti.
Ob tem so v razpravi občinski svetniki izrazili nezadovoljstvo, da se bo obnova
graščine s prvotno predvidenih dveh milijonov evrov podražila na štiri milijone.
Prav tako so izrazili razočaranje, da bo država obnovo
sofinancirala v manjšem obsegu, kot so pričakovali. Na
koncu je vendarle prevladalo
stališče, da je začeti projekt
treba zaključiti.
Župan Blaž Račič je poudaril: "Nismo pričakovali, da se

bo projekt tako podražil, saj
to pomeni, da velik del investicijskega potenciala občine
usmerjamo v graščino, ob
tem pa druge investicije čakajo. A graščina je vendarle
pomemben objekt za ohranjanje in predstavitev železarske dediščine, območja
Stare Save in za razvoj turizma." Ob tem je zatrdil, da
bodo s problematiko seznanili tudi novo ministrico za
kulturo.

Več denarja za stroške
ogrevanja
Delno se v prihodnje leto zamika financiranje rekonstrukcije in adaptacije objekta Hrušica 55a, v celoti pa
celostna prenova stavbe na
Cesti maršala Tita 78a.
Občinski svetniki so z rebalansom dodatna sredstva namenili še za tekoče vzdrževanje občinskih cest in višje
stroške ogrevanja in elektrike v javnih zavodih.
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Občinske novice

Ob dnevu državnosti

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Na predvečer dneva državnosti so tradicionalno spominsko slovesnost ob prazniku pripravili tudi na
mejnem platoju Karavanke. Tako slavnostni govornik Anton Hribar kot župan Jesenic Blaž Račič sta
v nagovorih poudarila pomen miru.
Marjana Ahačič
Slavnostno prireditev skupaj
z Občino Jesenice izmenično organizirata zgornjegorenjsko združenje veteranov
vojne za Slovenijo in Policijsko veteransko društvo
(PVD) Sever Gorenjska. Letos je za organizacijo dogodka poskrbelo slednje, slavnostni govornik pa je bil Anton
Hribar, vodja odbora Zgornja Gorenjska v PVD Sever.
V svojem nagovoru je na
kratko povzel dogajanje na
območju občine Jesenice
pred 31 leti. »Neposredni
udeleženci takratnih dogodkov se spominjamo, kako je
bil izveden desant s helikopterjema na igrišče v Podmežakli, kako so pripeljala vozila z vojaki, težka tovorna
vozila s tanki v spremstvu
oklepnikov, ki so zasedli mejne prehode Karavanke, Rateče in Korensko sedlo ...«
Spomnil je, da so bili takoj
po desantu na območje razporejeni miličniki tedanje
postaje Jesenice, ki so blokirali območje ter spremljali
aktivnosti v gibanju zvezne
milice. »Z njihovim vodjem
je bil s strani namestnika komandirja Postaje milice Jesenice in dvema komandantoma enot Teritorialne
obrambe vzpostavljen kontakt in začela so se pogajanja ... V času pogajanj je pred
halo Podmežakla prispela

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

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

Volitve in imenovanja
Urška Peternel

Slavnostni govornik na spominski slovesnosti ob dnevu državnosti na platoju Karavanke
je bil letos Anton Hribar, vodja odbora Zgornja Gorenjska v PVD Sever. Program sta
sooblikovala Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora ter recitatorka in harmonikarica
Mia Tomič. / Foto: Nik Bertoncelj
borbena enota JLA, oborožena z oklepnim vozilom, z
namenom, da zveznim miličnikom omogoči dostop do
železniškega mednarodnega
mejnega prehoda Jesenice.
Po daljših pogajanjih je med
predstavniki milice, Teritorialne obrambe, zvezne milice in jugoslovanske armade prišlo do dogovora, da se
pripadniki JLA in zvezne
milice umaknejo na tedanji
mejni prehod Karavanke.
Prav ta dogovor in odločitev
sta zagotovila, da do zasedbe mednarodnega mejnega
prehoda Jesenice s strani

JLA in zvezne milice ni prišlo in mejni prehod ni bil
zaprt niti za sekundo.«
Po podpisu sporazuma o
umiku, ki se je začel 1. julija,
je delo na vseh mednarodnih
mejnih prehodih v občini
prevzela tedanja slovenska
milica. Hribar je izrazil zadovoljstvo in ponos, da kljub zaostrenim razmeram na nobeni strani ni bilo mrtvih niti
poškodovanih, in se ob tem
spomnil na vojno v Ukrajini.
»Želim si, da bi vpleteni v nesmiselno vojno čim prej spoznali, da agresija ne vodi k rešitvi problema, ter bi sedli za

zeleno mizo in s pogajanji
dosegli umiritev razmer.«
Mir in svoboda sta bila tudi
osrednje sporočilo v nagovoru župana Jesenic Blaža Račiča, ki se je zahvalil vsem, ki
so pripomogli k temu, da danes živimo v miru in v svobodni Sloveniji. »Še zlasti v zadnjih mesecih, ko na
evropskih tleh spet vihrajo
vojne zastave in teče kri, ko
opazujemo, kaj lahko stori
vojaška sila, se moramo spet
zavedati pomena miru. To
naj bo tudi sporočilo današnje prireditve in praznika
dneva državnosti.«

AKTIVNOSTI NA VODNEM VIRU PERIČNIK

Za direktorja
Gornjesavskega muzeja
Jesenice so potrdili Aljaža
Pogačnika. / Foto: arhiv muzeja
doslej opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja
zavoda.

Spremembe kategorizacije cest
Na zadnji seji so občinski svetniki sprejeli predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice. Odlok določa občinske ceste po
njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. Od leta 2018, ko je bil
odlok zadnjič spremenjen oziroma dopolnjen, pa je na cestnem omrežju prišlo do več sprememb, zato se je pokazala potreba po ponovni spremembi odloka. Med te spremembe spadajo rekonstrukcije cest, križišč, nova krožišča,
nova cesta, spremembe osi občinskih cest, spremembe na
omrežju državnih cest in sprememba občinske meje z Občino Kranjska Gora.
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Okvirna lokacija glavnega jaška – podzemna izvedba
vodovarstvena območja, dajo vplivi človeka še
zmanjšati. Podana je bila zaključna ugotovitev,
da bi na povišano motnost lahko vplivali z zagotovitvijo zalogovnika vode ali s pristopom k
novem vodnem viru.
V nadaljevanju so bile s strani podjetja JEKO
predstavljene aktivnosti in izvedena vzdrževalna dela ter projekt za umestitev UV dezinfektorja na vodovodnem sistemu Peričnik. Na
prvem, Marijinem zajetju se je saniral, popravil
sistem izpusta vode. V zbirnem zajetju se je izpuste delno saniralo. Za dokončno izvedbo bo
potrebna obsežnejša sanacija. Ob dejstvu, da
gre za zbirno zajetje, bo v času sanacije potrebno prekinit dobavo vode, kar pa trenutno ni
možno. Sama sanacija bo možna ob izvedbi
investicije UV dezinfektorja s prevezavami, da
bomo lahko zbirno zajetje v času sanacijskih

del izločili iz uporabe.
Predvideno je, da se poleg izvedbe UV dezinfekcije obnovi tudi odsek vodovoda med glavnim jaškom za vgradnjo UV dezinfektorja in
jaškom za vgradnjo zadrževalnega ventila tlaka. Dolžina odseka znaša približno 518 m. Projektantska vrednost del znaša 588.521,06 EUR
brez DDV oziroma 717.995,69 EUR z DDV. Umestitev UV dezinfektorja bo odpravila stalno dezinfekcijo sistema z natrijevim hipokloritom in
delno odpravila ukrep prekuhavanja ob manjših prekoračitvah motnosti vodnega vira.
Za potrebno izvedbo so bile v maju 2022 pridobljene tudi služnosti lastnikov zemljišč na
trasi cevovoda. Na projektno dokumentacijo so
bila pridobljena tudi vsa soglasja mnenjedajalcev. Več o tem, si lahko preberete na spletni
strani Občine Jesenice.
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Konec meseca junija so bile na seji Občinskega sveta Občine Jesenice predstavljene
aktivnosti povezane z vodnim virom Peričnik. S strani Geološkega zavoda Slovenije je
bila predstavljena Hidrogeološka preiskava zajetja Peričnik v dolini Vrata. Prva faza
raziskave se je pričela že v letu 2020, letošnjega maja pa se je zaključila druga faza. V
nadaljevanju je bil s strani upravljavca
JEKO, d.o.o. predstavljen projekt za umestitev UV dezinfektorja na vodovodnem
sistemu Peričnik, ki bi odpravil dezinfekcijo
z natrijevim hipokloritom. Projektna dokumentacija za izvedbo je bila izdelana v letošnjem letu.
Predstavnik Geološkega zavoda Slovenije, je že
preteklo leto na seji Občinskega sveta predstavil izsledke raziskav, da je ključna ugotovitev
izvedene prve faze hidrogeoloških raziskav
dejstvo, da je napajanje izvirov povezano s Triglavsko Bistrico. Za preveritev povezanosti je
bila izvedena druga faza raziskav. Postavljene
so bile vrtine do 10,5 m globine, kjer se je preverjalo značilnosti pri propustnosti in druge
hidravlične značilnosti na območju izvirov. Rezultati so pokazali, da je na teh lokalnih izvirih
prisoten velik delež drobnozrnate, muljaste
frakcije, ki najbolj vpliva na pojav motnosti. S
tokom vode prihaja do izrazitega premeščanja
tega materiala, kar je po oceni glavni povzročitelj motnosti, ki se pojavlja na zajetjih.
Na izvirih, ki napajajo zajetja se pojavlja tudi
prisotnost koliformnih bakterij. Pojavnost teh
je vezana v večjem delu na naravne pojave v
okolju in nekoliko manj na vpliv človeka, se pa
z upoštevanjem ukrepov, ki jih predvidevajo

Na zadnji seji občinskega
sveta so kot predstavnika
Občine Jesenice v Svet
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice imenoval Boženo Ronner.
V občinsko volilno komisijo Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022–2026
so imenovali Martino Hrovat kot predsednico, Manco
Klinar kot namestnico
predsednice, Slavko Brelih,
Borisa Grilca in Antona
Mohorča kot člane ter Meri
Razinger, Nadjo Noč in Fikreta Avdića kot namestnike članov.
Za direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice pa so imenovali
Aljaža Pogačnika, ki je že

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 11/letnik XVII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 58, ki je izšel 22. julija 2022.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15.
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov
/ Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. /
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 %
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od
tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve:
po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Izkopali že več kot
dva kilometra

O vodi iz Peričnika

Pri gradnji druge cevi predora Karavanke so
konec junija dosegli nov mejnik – izkopali so že
dva kilometra globoko.

Namesto kloriranja bodo uvedli UV-dezinfekcijo, obenem pa obnovili odsek vodovoda. Projektna
dokumentacija je že izdelana.

Urška Peternel
Konec junija so delavci izvajalca Cengiz Slovenija
dosegli nov mejnik pri gradnji druge cevi predora Karavanke, saj so izkopali že
dva tisoč metrov globoko. V

-strojne opreme. Vsa dela
naj bi bila po napovedih zaključena do maja 2025, ko
naj bi po drugi cevi stekel
tudi promet. Sledila bo
predvidoma dveletna obnova stare cevi, zato bo promet v tem času še vedno po-

Urška Peternel
Na zadnji seji občinskega
sveta so govorili tudi o problematiki pitne vode iz zajetja Peričnik; ob vsakem večjem deževju jo je namreč
treba prekuhavati, saj je motna, vzorci pa so mikrobiološko neskladni. Javno komunalno podjetje Jeko je zato
pred skoraj dvema letoma
uvedlo dezinfekcijo s hipokloritom, po domače so vodo
začeli klorirati, kar je naletelo na precej ogorčenja med
občani. Še pred leti so se namreč na Jesenicah lahko pohvalili, da pijejo eno najboljših vod v državi.

Raziskava geološkega
zavoda

Delavci izvajalca Cengiz Insaat delajo 24 ur na dan, vse dni
v tednu. / Foto: Gorazd Kavčič
povprečju nadaljujejo za
dva metra na dan, delavci
delajo 24 ur na dan, vse dni
v tednu.
Skupna dolžina vzhodne
cevi je 7948 metrov, od tega
je slovenski odsek dolg 3446
metrov, avstrijski pa 4402
metra.
V predoru naj bi se z Avstrijci, ki so svoj del že izkopali, srečali prihodnjo jesen, potem pa sledijo še
finalizacija predora ter vgradnja in testiranje elektro-

tekal po eni, vendar mnogo
varnejši novi predorski cevi.
Šele zatem bo promet stekel
po obeh ceveh, so napovedali na Darsu.
Ob tem pred predorom poteka tudi gradnja novega mostu čez Savo Dolinko, ki bo
dolg 165 metrov in bo gorenjsko avtocesto povezal z
drugo predorsko cevjo. V
sklopu projekta pa bodo tudi
razširili tudi odsek avtocesto
v dolžini 620 metrov v štiripasovnico.

V bolnišnici spet obvezne maske
Število okužb s koronavirusom se v zadnjem obdobju ponovno povečuje, zato je v Splošni bolnišnici Jesenice obvezna uporaba zaščitnih mask. Te morajo uporabljati tako
zaposleni kot obiskovalci. Kot je povedala Maja Valjavec iz
bolnišnice, večjega števila okužb sicer za zdaj ne beležijo.
V bolnišnici sicer s hitrimi antigenskimi testi testirajo vse
paciente pred operacijami in tudi vse paciente, ki so sprejeti v bolnišnico. Testirajo tudi vse, ki pridejo v stik z osebo, pozitivno na covid-19, v času hospitalizacije in razvijejo enega od simptomov. Zaposlene pa testirajo v primeru
stika z okuženo osebo in v primeru, da imajo enega od
simptomov. Obiski pri pacientih so še vedno dovoljeni, a
so omejeni na eno zdravo osebo, obisk pa lahko traja največ petnajst minut.

Na Občini Jesenice so zato
začeli iskati vzroke, zakaj
prihaja do tako pogostega
kaljenja vodnih virov. Tako
so predlani pri Geološkem
zavodu naročili izdelavo hidrogeološke študije, v sklopu katere so opravili tudi
več vrtin. Izsledke sta na zadnji seji občinskega sveta

predstavila dr. Luka Serianz
iz Geološkega zavoda Slovenije in Matjaž Pezdir iz javnega komunalnega podjetja
Jeko. Kot izhaja iz končnega poročila, se ob obilnejšem deževju dvigne vodostaj Triglavske Bistrice in
površinske vode vdirajo v
sedimente v bližini zajetij,
kar povzroči motnost in
vdor koliformnih bakterij.
Gre za bakterije, ki so sicer
naravno prisotne v okolju in
so posledica gnitja organ-

Občina je s sprejetjem
rebalansa zagotovila
tudi dodatni denar za
sanacijo, tako je v
proračunu na voljo
625 tisoč evrov.
skih snovi, denimo listja,
zato je praktično nemogoče,
da bi locirali vir, kje te bakterije nastajajo, je dejal Serianz. Zato so predlagali
dva ukrepa, in sicer vzpostavitev peščene filtracije in

Iz vodovodnega sistema Peričnik se z vodo
oskrbuje okrog 15 tisoč prebivalcev občine
Jesenice, in sicer osrednji in severozahodni del
mesta ter Hrušica.
UV-dezinfekcije. Ta naj bi
nadomestila sedanjo dezinfekcijo s hipokloritom. Občina Jesenice je projektno
dokumentacijo za vgradnjo
UV-dezinfektorja že pridobila, prav tako služnosti lastnikov zemljišč na trasi cevovoda. V kratkem bo
objavljeno tudi javno naročilo za izbor izvajalca del.
A dela bodo morala biti prilagojena pogoju, po katerem
se v strugo Bistrice zaradi
varstva habitata ne sme posegati v času od 1. oktobra do
28. februarja.

Odpravili bodo kloriranje
Na ta način računajo, da
bodo lahko odpravili stalno
dezinfekcijo sistema s hipokloritom, delno pa bodo odpravili tudi ukrep prekuhavanja
ob
manjših

prekoračitvah motnosti vodnega vira, so pojasnili na
Občini Jesenice. Poleg tega
projektna dokumentacija
predvideva obnovo odseka
vodovoda med glavnim jaškom za vgradnjo UV-dezinfektorja in jaškom za vzdrževanje tlaka.

Nadomestni vodni vir
Ob tem so strokovnjaki geološkega zavoda predlagali,
naj na Jesenicah proučijo
možnost nadomestnega napajanja iz vodnega vira v
predoru Karavanke, s katerim bi v času, ko je voda iz
Peričnika motna, oskrbovali
občane. Kot poudarjajo, je
glede na raziskave vodni vir
iz predora Karavanke zelo
čist, brez bakterij, in bi predstavljal dober nadomestni
vodni vir.

Diplome fizioterapevtom
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah so praznovali petnajstletnico.
Urška Peternel
Na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin so pred kratkim podelili diplome prvi
generaciji diplomiranih fizioterapevtov. Štirinajst jih je
za zdaj zaključilo program
fizioterapije, ki so ga na fakulteti začeli izvajati v študijskem letu 2018/2019. Diplomanti so prejeli tudi
značko šole, ki jo bodo kot
prva fakulteta v Sloveniji podeljevali tudi diplomantom
fizioterapije. Obenem so
uvedli prisego za diplomante fizioterapije, s katero želi-

jo prispevati k profesionalizaciji stroke in okrepiti lik
diplomanta.

Petnajst let fakultete
Ob tem so zaznamovali tudi
petnajstletnico fakultete, ki
jo je ustanovila Občina Jesenice. Kot je dejala dekanja
doc. dr. Sanela Pivač, so doslej akreditirali že deset študijskih programov na vseh
treh bolonjskih stopnjah, na
prehojeno pot pa so zelo ponosni. Doslej so našteli že
611 diplomantov zdravstvene nege, 14 diplomantov fizioterapije, 41 magistrov

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

S slovesnosti ob podelitvi diplom / Foto: arhiv fakultete

zdravstvene nege in pet magistrov promocije zdravja.
»Zadnji dve leti sta nas še
dodatno opomnili, da izobražujemo za poklice prihodnosti, naši diplomanti pa
so s svojim znanjem nepogrešljivi za učinkovito obvladovanje številnih izzivov, s
katerimi se danes sooča slovensko zdravstvo,« je dejala
dekanja.

Ambiciozni načrti
»Tudi za prihodnost imamo
pripravljene ambiciozne razvojne načrte. Med drugim
si želimo povečati število

vpisnih mest za prvostopenjski študijski program
Zdravstvena nega ter zanje
pridobiti potrebno koncesijo, saj vemo, da gre za poklic, ki je izrazito deficitaren.
Prav
tako
si
prizadevamo izboljšati prostorske pogoje z večjimi
predavalnicami ter dodatnimi prostori za izvajanje kabinetnih vaj in za zaposlene. Imamo velik potencial,
da ob pridobitvi potrebnih
virov še v večji meri prispevamo k reševanju kadrovske
krize v slovenskem zdravstvu,« je še dodala.
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Krajevna skupnost

Alarmni sistem na plazu
Na hudournikih Urbas in Čikla so postavili tri potezne zanke in senzorje, vzpostavljen pa je tudi alarmni
sistem z elektronskimi sirenami, ki so nameščene na PGD Koroška Bela in na vodohran nad vasjo.
Urška Peternel
Alarmni sistem nad plazovi
v zaledju Koroške Bele je
vzpostavljen, so sporočili z
Občine Jesenice. Namenjen
je opozarjanju pred potencialnimi nevarnostmi pobočnih masnih premikov oziroma plazov, ki bi se lahko
sprožili nad vasjo. Aktivnih
je več kot dvajset zemeljskih
plazov in podorov, najbolj
resno grožnjo naselju pa
predstavljata plazova Urbas
in Čikla.

Izdelali so tudi
zloženko o
priporočenih ubežnih
smereh z zbirnimi
mesti v primeru
nevarnosti sproženja
zemeljskega plazu, ki
so jo prejela vsa
gospodinjstva na
Koroški Beli.
»Na hudournikih Urbas in
Čikla so postavljene tri potezne zanke, skupaj s senzorji
za nadzor le-teh, hkrati pa so
del vzpostavljenega alarmnega sistema tudi elektronske sirene na lokaciji
PGD Koroška Bela in vodohrana nad Koroško Belo, da-

Potezne zanke so povezane s sirenami, ki se bodo sprožile v primeru, ko bi večja količina
materiala prekinila zanko. / Foto: arhiv Občine Jesenice
ljinski ročni aktivator alarma
na lokaciji GARS Jesenice in
retranslator na lokaciji PGD
Koroška Bela,« so pojasnili.
Potezne zanke so povezane
s sirenami, ki se bodo sprožile v primeru, ko bi večja
količina materiala prekinila
zanko.
Celoten alarmni sistem ter
sistem monitoringa na zemeljskih plazovih v zaledju
Koroške Bele je pod videonadzorom, s katerim spre-

mljajo dogajanje ter morebitne poskuse vandalizma nad
sistemom, so pojasnili na
Občini Jesenice.
Občina je reševanje problematike pobočnih masnih
premikov v zaledju Koroške
Bele aktivno začela konec
leta 2015, med drugim so v
sodelovanju s pristojnimi
državnimi ustanovami izvedli obsežne raziskave plazovitega območja nad vasjo,
sanirali strugo potoka Bela,

zgradili več novih zaplavnih
pregrad, ki so namenjene
zadrževanju materiala, ki ga
hudournik prinese iz zalednih grap. Zgradili so tudi
novo dovozno cesto do pregrad. Prav tako so uvedli
sistem opazovanja s kamerami in tipali, ki zaznavajo
premike plazov in merijo
odpiranje razpok. Projekt
pa so zdaj nadgradili še z
vzpostavitvijo alarmnega
sistema.

Ponosni na Ivanko, ki je
dopolnila sto štiri leta
Janko Rabič
Na Plavžu, največji krajevni
skupnosti v občini Jesenice,
vsako leto v začetku julija ob
krajevnem prazniku ohranjajo spomine na revolucionarne čase v drugi svetovni
vojni. Hkrati je to priložnost, da ocenijo enoletno
delo in opozorijo na pereče
težave. Predsednica sveta KS
Ivanka Zupančič je na prireditvi v spominskem parku v
pozdravnih besedah poudarila, da si člani sveta, drugi
krajani in Občina Jesenice
prizadevajo za ustvarjanje
okolja, v katerem se bodo vsi
dobro počutili, najmlajši, odrasli, starejši in krajani s posebnimi potrebami. V enoletnem obdobju je bilo
opravljenih več pomembnih
komunalnih in drugih del,
nadaljevali so urejanje otroških igrišč, skrbeli za čisto
in urejeno okolje, največja
težava pa še naprej ostaja
pomanjkanje parkirnih prostorov. Posebej je poudarila,
da so vsi ponosni na najstarejšo krajanko in občanko

Prejeli smo

O poimenovanju
šole – odziv
Odgovor na javno pismo mag.
Jožeta Ostermana o razlogih
za zavrnitev predloga o preimenovanju OŠ Koroška Bela
v OŠ Pavleta Zidarja
Drži, da smo na Krajevno
skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela v obravnavo prejeli predlog za preimenovanje
OŠ Koroška Bela v OŠ Pavleta Zidarja. Tako kot vsako
drugo pobudo občank in občanov, ki jo prejmemo na naš
naslov, smo člani sveta KS SJ
- KB na redni seji v eni od
točk dnevnega reda pobudo
obravnavali ter si o njej izmenjali mnenja. Drži in priznam tudi to, da nihče od nas
ni velik poznavalec Zidarjevega ustvarjalnega opusa, vendar pa ne morem reči, da o
njem, njegovih delih in njegovi zgodovini ne vemo ničesar.
Ne nazadnje je v sosednji sobi
naše pisarne spominska soba,
posvečena ravno Pavletu Zidarju. Strinjam se, da je na
Wikipediji spodoben zbir informacij o pisateljevem življenju in njegovih delih. Tudi
na podlagi teh informacij
smo člani sveta soglasno sprejeli sklep, da podana ideja o
preimenovanju šole potrebuje
nekaj dodatnih argumentov,
med drugim tudi pridobitev
mnenj drugih. Tako sem za
mnenje o dotičnem predlogu
povprašal tudi g. Roka Pekolja, ravnatelja OŠ Koroška
Bela. Zanimivo je, da so na
šoli izvedli anketo, kjer so se
zaposleni o omenjenem predlogu zelo enotno izrekli proti
preimenovanju. Negativen
odgovor je namreč podalo kar
36 od 39 anketirancev.
Na podlagi znanih dejstev o
pisateljevi biografiji in na podlagi prepričljive zavrnitve predloga s strani zaposlenih na
OŠ Koroška Bela smo člani
sveta KS SJ - KB sprejeli odločitev, da za spremembo imena
šole na Koroški Beli ni ne podpore niti potrebe.
Vsak ima pravico, da na podlagi zadostnih, verodostojnih
in kredibilnih informacij o določeni stvari zavzame svoje
stališče in poda svoje mnenje.
Mojstrstvu zlaganja besed in
podajanja zgodb Pavletu Zidarju ne oporeka prav nihče.
O tem nedvomno pričajo tudi

številne nagrade in priznanja,
ki jih je pisatelj prejel za svoja
dela (nagrada Prešernovega
sklada, Prežihova nagrada,
Prešernova nagrada za življenjsko delo …). Menim pa
– in še vedno stojim za izrečenimi besedami – da je v prizmi današnjega časa Pavle Zidar oseba, ki pri nekaterih
naleti na negativno konotacijo. Naj kot argument za napisano navedem samo nekaj odlomkov iz zloženke Pisatelj
Zdravko Slamnik - Pavle Zidar, ki jo je pripravila Občinska knjižnica Jesenice:
»Od leta 1938 je obiskoval
nemško osnovno šolo na Koroški Beli. Novembra 1944 je
sodeloval pri miniranju meščanske šole na Jesenicah, ki
pa ni prizadelo Nemcev, kakor je bilo predvideno, ampak
domačine. Eksplozija je med
šolarji zahtevala sedem smrtnih žrtev in več ranjenih. Ta
dogodek je ostal pisateljeva neutolažljiva bolečina …«
»V številnih delih je obujal
spomine na mladost: Barakarji, Dim (ki diši po sestri Juli)
– s tem delom se je zameril
svojim sorodnikom in svoji
materi. Oddolžiti se ji je hotel
z romanom Sveta Barbara
(1972), a ni dočakala izida
knjige, saj je leto pred tem
umrla.«
»Še vedno so ga pekle zamere
na Javorniku in na Jesenicah.
Da bi se domačinom oddolžil,
je napisal roman Okupacija
Javornika.«
O Zidarjevih prepričanjih,
ideologiji in dejanjih na tem
mestu ne bom razpredal. Šola
na Koroški Beli nosi ime po
prelepem kraju, v katerem stoji, in očitno moje (naše) mnenje le ni tako sprevrženo ter
idiotsko, kot mi (nam) očitate. Prepričan sem, da bi poimenovanje šole po Pavletu
Zidarju sprožilo kopico žolčnih polemik. Že tako ali tako
smo ljudje preveč razdeljeni in
vsak na svojem bregu – že ob
precej nepomembnejših zadevah, kot je ta. Zaradi želje po
složnosti krajanov, po mirnem
vsakdanu slehernika ter predvsem po pravici do svojega
mnenja se torej nimam(o)
česa sramovati.
Matej Brus,
predsednik KS Slovenski
Javornik - Koroška Bela,
in člani sveta KS Urška
Ravnik Verbič, Urška
Brglez Noč, Klemen Noč,
Marko Zupančič in
Marko Mlakar

O povračilu stroškov volilne kampanje
Praznik KS Plavž v Spominskem parku / Foto: Janko Rabič
Ivanko Gašperin, ki je 19. junija dopolnila 104 leta. Člani
sveta KS so ji skupaj z Občino Jesenice ob res častitljivem rojstnem dnevu poslali
čestitko z darilom z najboljšimi željami.
Zbranim na prireditvi je čestitke ob prazniku izrekel
župan Občine Jesenice Blaž

Račič. Spomnili so se dogodkov iz druge svetovne vojne,
ko so se trije pogumni krajani priključili narodnoosvobodilnemu boju.
Več o tem je v pozdravnem
govoru povedal predsednik
Zveze borcev za vrednote
NOB Jesenice Izidor Podgornik.

Na prireditvi so v kulturnem
programu nastopili člani Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora in harmonikar Luka Planinšek z Blejske
Dobrave.
Praznik na Plavžu so zaokrožili s pohodom krajanov
po stari rudni poti z Jesenic
v Planino pod Golico.

Na junijski seji občinskega sveta so sprejeli tudi sklep o
delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice.
Sklep določa pogoje in kriterije za delno povračilo stroškov
volilne kampanje za volitve za člana občinskega sveta in
višino delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve za župana. Do delnega povračila stroškov volilne
kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu
lokalne skupnosti, ter organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa
lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj deset
odstotkov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali, izhaja iz sklepa.
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Poletna doživetja na Stari Savi
Janko Rabič, Urška
Peternel
Po dveh letih omejitev in
prilaganju ukrepom se v letošnjih poletnih mesecih na
Stari Savi na Jesenicah spet
dogaja. Občina Jesenice sku-

paj z Gornjesavskim muzejem Jesenice, kulturnimi
društvi, Zavodom za šport
Jesenice in drugimi organizatorji pripravlja prireditve z
namenom vsem prebivalcem popestriti počitniške in
dopustniške dneve.

Najprej je bilo več prireditev
z nastopi učencev in glasbenih skupin Glasbene šole Jesenice, sledile so Kulturna
mavrica, Vidovdanska proslava in Poletna muzejska noč.
Na praznik dneva državnosti so na prireditvi Odmevi

Koncert zasedbe Guni je popestril poletni večer na trgu na Stari Savi. / Foto: Nik Bertoncelj

pod Golico nastopili: folklorna skupina Jabčki Vrtca
Jesenice, Folklorna skupina
Kulturnega društva Sava
Kranj, Lutkovna skupina
Ringo Raja (Delavsko prosvetno društvo Svoboda Javornik - Koroška Bela), Folklorna skupina Juliana
Kulturno-športnega društva
Hrušica, skupina ljudskih
godcev in pevcev Suhe hruške Kulturno-umetniškega
društva Triglav Slovenski
Javornik in Pihalni orkester
Jesenice - Kranjska Gora.
Več kot dvourni praznični
program po vzorcu za vsakega nekaj je bil po mnenju
posameznikov predolg, kar
bodo organizatorji morali
upoštevati pri naslednjih
prireditvah.
V juliju je potekal Večer
meraka, ki je bil namenjen
predstavitvi bošnjaške tradicije, kulture in kulinarike.
V programu, ki ga je pripravilo KŠDB Biser Jesenice,
so nastopili tako domači folkloristi kot gostje, v večernih urah pa je obiskovalce
zabavala skupina Zilhada
Džananovića.
V sklopu poletnih prireditev so na koncertu na Stari
Savi nastopili tudi Alja
Wolte Sula ter lokalna skupina Šexpir.

Na več koncertih so nastopili tudi učenci Glasbene šole
Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

Prireditev Odmevi pod Golico / Foto: Aleš Košir

www.jesenice.si

Večer meraka / Foto: Aleš Košir

Koncert Alje Wolte Sula in zasedbe Šexpir / Foto: Aleš Košir
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Šport

Iz Španije v Nemčijo
Žiga Samar, 21-letni košarkar z Jesenic, je odlično zaključil sezono v španski ligi, odlično odigral
premierno tekmo v slovenski članski reprezentanci, bil na naboru lige NBA in v tem mesecu podpisal
za evroligaša Albo iz Berlina.
Če gledam sedaj, je bila odločitev dobra. Imel sem ponudbo Olimpije, a meni je
bilo najpomembnejše to, da
igram na tekmah, se razvijam. Še nekaj, kar mi gre v
prid: tisto sezono sem odigral zelo dobro.

Matjaž Klemenc
Začniva na koncu. Bili ste
na naboru lige NBA. Kako
ste vse to videli?
V Ameriko sem odšel po
neko novo izkušnjo. Na začetku nisem nič pričakoval
od nabora. Ko sem opravil
vedno več treningov in se je
začetek nabora približeval,
so me navdajali vedno boljši občutki. Na koncu se je
pač izšlo, kot se je izšlo. Nobena ekipa me ni izbrala, a
vseeno nisem bil razočaran.
Z minulo sezono v prvi
španski ligi morate biti zadovoljni.
Se popolnoma strinjam. S
sezono 2021/2022 sem
zelo zadovoljen. Zame se
ni začela najbolje. Najprej
poškodba roke, nato še hrbta. Nekje po prvi četrtini sezone sem lahko začel normalno igrati. Od takrat
naprej je šlo samo še navzgor. Kar se tiče ekipe, sem
tudi zelo zadovoljen. Dosegli smo primarni cilj. Obstali smo v ligi.
Dobra igra v ligi ACB vas je
pripeljala v slovensko člansko reprezentanco. Ste pričakovali poziv?
Pričakoval nisem nič, po tihem pa sem si želel nastopiti za reprezentanco. Biti član
najboljše izbrane vrste je velika čast. Da sem del tega,
mi izredno veliko pomeni.
Na Finskem v kvalifikacijah
za svetovno prvenstvo niste
dobili priložnosti. V Kopru
nekaj dni kasneje – proti istemu nasprotniku – pa ste jo
in jo odlično izkoristili. Bili
ste eden redkih, če ne celo
edini, ki je bil po tekmi, ki jo
je Slovenija izgubila, deležen pohval.
Igralci na reprezentančne
tekme prihajajo iz različnih
klubov, iz različnih situacij,
z različno formo. Težko je v
tistem trenutku vedeti, kdo

V Sloveniji ste igrali v tretji
ligi za matični klub Jesenice, v Španiji na istem nivoju
za klub Zamora. Verjetno je
težko najti neke primerjave
med slovensko in špansko
tretjo ligo?
Tu primerjava ni možna.
Najboljše ekipe iz tretje
španske lige bi bile v sredini
oz. spodnji polovici prve slovenske lige. Tretja španska
liga je zelo izenačena in na
nobeni tekmi ni favorita.
Kakšen je bil povprečni
obisk na vaših tekmah?
Na naših domačih tekmah je
bilo okrog petsto gledalcev.

Žiga Samar bo odslej igral za Albo Berlin. / Foto: osebni arhiv
je najbolj primeren za ekipo. Na tisti tekmi sem bil
novinec in čakal sem svojo
priložnost in jo na koncu
dobro izkoristil. Žal mi je,
da nismo uspeli premagati
Fincev. Meni bi več pomenila naša zmaga kot moja
dobra igra.
Vas je presenetilo, da ste odigrali tako dobro tekmo?
V tistem trenutku nisem bil
presenečen, saj sem že med
sezono v klubu kazal podobno igro.
Igrali ste že v mlajših kategorijah v slovenski reprezentanci. Preskok v člansko
reprezentanco je zagotovo
velik korak.
Preskok iz mladinske v
člansko košarko je zelo,
zelo velik. Ta preskok ne
uspe vsakemu. Sam sem
našel neko pot, da mi je ta
preskok uspel. Preskok je

najprej treba narediti na
klubskem nivoju, potem
šele na reprezentančnem.
Igrali ste v mladih selekcijah
Reala. Ste tudi sami občutili,
za kako velik klub gre?
Na vsaki tekmi, ki jo igra
Real, se pričakuje zmaga.
Glavni pritisk je, da napreduješ kot igralec. V klubu ti
nudijo res maksimalne pogoje za dober trening in maksimalno napredovanje. Pri
Realu sem preživel res dve
lepi sezoni.
Ob tem ste dobili še veliko
izkušenj.
Moja najpomembnejši korak je bil, ko sem odšel v
Madrid. Zdaj je vsak naslednji težji.
Po Realu ste šli v tretjo ligo
k španski ekipi Zamoro. Če
sedaj gledate nazaj, je bila to
zagotovo dobra odločitev?

Jeseniški hokej
združen in enoten
1. stran
Po odhodu Nika Zupančiča,
ki je člansko ekipo HDD SIJ
Acroni Jesenice vodil v minuli sezoni, je njegovo mesto prevzel Gaber Glavič.
Opravljal bo tudi funkcijo
vodje stroke mlajših selekcij.
»S potezo združitve je zmagal hokej na Jesenicah. Zdaj
bosta pod prvo člansko eki-

po spadali dve ekipi. Meni ni
važno, koliko je igralec star,
mlad. Meni je važno, kdo so
najboljši, in tisti bodo igrali
v Alpski ligi. Kdor ne bo igral
v Alpski ligi, bo igral v IHL.
Seveda tisti, ki so izpadli iz
ekipe, ki igra v Alpski ligi,
niso dokončno izgubili tega
mesta. Te možnosti so bile
že do sedaj, a v praksi se to
ni zgodilo. IHL ni slaba liga

in marsikdo, ki je uspešno
igral v tej ligi, je bil uspešen
tudi v Alpski ligi. Tudi sam
sem proti odhodu rosno
mladih fantov v tujino. V
razvitih državah imajo veliko
število nadarjenih mladih
hokejistov in se z njimi ne
morejo podrobno ukvarjati.
Pri nas 'bazen' nadarjenih
mladih hokejistov ni tako velik in v tem primeru se stro-

Je liga dobro medijsko pokrita?
V vsaki regiji je vsaj ena ekipa
na tem nivoju, tako da je zanimanja medijev kar veliko.
Ali v sezoni 2022/2023
ostajate v Fuenlabradi?
Ne, saj se iz Španije selim v
Nemčijo. Podpisal sem večletno pogodbo z Albo Berlin,
ki igra v Evroligi.
Podpis za Albo Berlin je še
en dokaz več, da gre vaša kariera v popolnoma pravo
smer.
Res je, v novi sezoni bom
igral v Evroligi, kar je bil moj
cilj že od takrat, ko sem začel trenirati košarko.
Kaj morate v prihodnosti še
izboljšati, da naredite še korak naprej?
Dobro vem, da moram še na
vseh področjih veliko delati,
da bom lahko še boljši. Ni
nobenega področja, kjer sem
zelo dober, in nobenega, kjer
mi manjka zelo veliko.

kovni štab z vsakim igralcem
lahko več ukvarja,« je svoje
dodal še Gaber Glavič. Sponzorji so si želeli na Jesenicah
enoten hokej in to je sedaj
zagotovljeno. Novo skupno
vodstvo si želi, da bi bile pogodbe s sponzorji dolgoročne. S podpisi za daljše obdobje bi se lahko uresničevala
vizija in lažje bi se pogovarjali z igralci.
Prva članska ekipa bo nastopila v Alpski hokejski ligi, ki
se bo začela 10. septembra, v
njej bo nastopilo 15 ekip.
Igralna dneva bosta četrtek
in sobota. Končnica se bo
igrala na štiri zmage. Začetek priprav na ledu bo v začetku avgusta.

Šport na kratko
Košarka
Dan jeseniške košarke uspel
V lepem sončnem vremenu je uspel še en Dan jeseniške
košarke. Na odprtem košarkarskem igrišču Podmežakla je
bilo pestro od 11. do 20. ure. Merili so se v kategorijah fantje
U9, U11, fantje U13, dekleta U11, U13, dekleta U17, fantje
U15, U17, U19, člani in mlajši veterani, veterani, dekleta, članice in veteranke. Kot se na Jesenicah spodobi, je na koncu
zmagala ekipa, ki je nosila rdeče drese. Končni rezultat je bil
532 : 514.

Mali nogomet
Ekipa Biser – Picerija Turist druga
Pod streho je sezona 2021/2022 v medobčinski malonogometni ligi. Pobliže si oglejmo uvrstitve ekip iz jeseniške občine. Ekipa Biser – Picerija Turist je v ligi A osvojila 29 točk,
deset manj od prve Smole, in se uvrstila na drugo mesto.
Ekipa Hrušica –Pizzerija Trucker je bila šesta s 13 točkami,
kar je bilo dovolj za obstanek v ligi A. V ligi B so bile Lipce
šeste s 14 točkami in so ostale v ligi. Iz lige B je izpadla
Gostilna in picerija Turist, ki je ligo zaključila brez osvojene
točke. V skupini B je zmagala Kamna Gorica s 34 točkami. V
ligi C je bila najboljša ekipa Horeba team s 36 točkami. Drugo mesto in s tem preboj v ligo B je osvojila ekipa Bartog
Jesenice. Zbrala je 28 točk.

Športno plezanje
Pred odmorom tekma v težavnosti
v Šmartnem pri Litiji
Na zadnji tekmi pred poletjem so se športni plezalci srečali
na tekmi državnega prvenstva v težavnosti, ki je potekala v
Šmartnem pri Litiji. Športno plezalni odsek Jesenice beleži
dve uvrstitvi med prvo deseterico. Pri mlajših deklicah U14
se je Liza Babič uvrstila na četrto mesto. Pri cicibanih U14 je
bil Maj Travnik šesti. V sredini junija je bilo živahno v plezališču na Bohinjski Beli. Več kot sto članov Športno plezalnega odseka Jesenice se je družilo in plezalo. V naravni steni
se je preizkusilo okoli štirideset mladih plezalcev. Za varnost je poskrbelo deset članov trenerskega štaba. Po dolgem času se je na enem mestu zbralo toliko mladih jeseniških plezalcev. Dokaz več, da je jeseniško športno plezanje
v porastu in da gre ta zanimiva športna panoga na Jesenicah
v pravo smer.

Ledena ploskev bo
nared prihodnji teden
Urška Peternel
Čeprav smo na vrhuncu poletja in poletne vročine, pa
bo v ledni dvorani Podmežakla že kmalu mogoče drsati.
Na Zavodu za šport Jesenice
so namreč obvestili vse uporabnike Športne dvorane
Podmežakla, da bo ledena
ploskev pripravljena od srede, 27. julija, naprej.
Kot so zapisali na spletni
strani, bodo Jesenice konec
meseca skupaj z Bledom in
Ljubljano gostile svetovno

priznani CCM hokejski turnir. Gre za turnir, ki je namenjen mlajšim hokejskim
selekcijam, nastopile pa
bodo ekipe z vsega sveta.
V mesecu avgustu pa bodo
začele trenirati domače ekipe.
Od 27. julija naprej bo možen tudi najem športne dvorane za rekreativno dejavnost, so napovedali.
Urnik aktivnosti v ledni dvorani Podmežakla je objavljen na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.
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Zanimivosti
Dodatni znaki za
urejanje prometa

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami) in v skladu
z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem z dne 5. 11. 2021 župan Občine Jesenice Blaž Račič objavlja

PREDNOSTNO LISTO A PROSILCEV, KI NISO ZAVEZANI ZA PLAČILO VARŠČINE

Urška Peternel
Občina Jesenice je po lanski
sezoni poletnih prometnih
zastojev na cestah skozi Jesenice že pred nekaj meseci začela usklajevati aktivnosti, ki
bodo pripomogle k temu, da
bo zastojev letos čim manj.
Tako so pred kratkim na lokalnih (občinskih) cestah, ki
so jih turisti lani najpogosteje uporabljali za obvoz (npr.
Podmežakla, Cesta Toneta
Tomšiča, cesta, ki vodi »za
Savo« do Hrušice itd.) posta-

cijski sistem opozoril, da
neka pot ni dovoljena za obvoz. Dodatni nadzor pa bodo
v največji možni meri izvajali tudi redarji in policisti«, so
pojasnili na Občini Jesenice.
To pa ni edini ukrep, ki je
namenjen obvladovanju prometnih zastojev skozi Jesenice. Kot so pojasnili, aktivnosti v sodelovanju z DARS in
policijo tečejo tudi v smeri
pravočasnega omejevanja izvoza z avtoceste na izvozu Jesenice – vzhod (Lipce) v smeri Jesenic. V dogovoru z

»Znake bomo skušali vključiti tudi v Googlov
navigacijski sistem, kar bo pomenilo, da bo
turiste že sam navigacijski sistem opozoril, da
neka pot ni dovoljena za obvoz, dodatni nadzor
pa bodo v največji možni meri izvajali tudi
redarji in policisti,« so povedali na Občini
Jesenice.
vili nove prometne znake, ki
prepovedujejo promet za
motorna vozila, razen za lokalni promet, v kratkem pa
bo DRSI podobne znake, ki
bodo prepovedovali zavijanje
na lokalne ceste, postavil še
na državni regionalni cesti
R2 skozi Jesenice.
S postavitvijo znakov želijo
sprostiti pritisk na lokalne
ceste, ki bodo ostale namenjene le lokalnim prebivalcem, tranzitni promet pa bo
speljan le po eni poti skozi
Jesenice.
»Znake bomo skušali vključiti tudi v Googlov navigacijski sistem, kar bo pomenilo,
da bo turiste že sam naviga-

avstrijskimi varnostnimi organi pa naj bi prilagodili tudi
način nadzora državne meje
v času največjih zastojev.
»Čeprav se zavedamo, da se
zastojem popolnoma ne
bomo mogli izogniti, sploh
zato, ker je turistična sezona
letos še posebej v razmahu,
pa se skupaj z redarstvom,
policijo ter DARS trudimo z
ukrepi, ki bi zastoje čim bolj
omilili oziroma bi čim manj
obremenjevali vsakodnevno
življenje prebivalcev Jesenic.
Seveda pa bo zagotovo tudi
letos potrebnega nekaj potrpljenja in strpnosti lokalnega prebivalstva,« so še povedali na občini.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a
www.jesenice.si

www.gorenjskiglas.si

Priljubljeni pisatelj
Ivan Sivec je knjigo
posvetil Sloveniji, ki
jo ima neizmerno
rad in ji želi vse
najboljše. Prebrali
boste zgodbe
o dveh mladih
zdravnikih, ki
povsod naletita
na ovire, o eni
od številnih
radijskih postaj
na naših tleh, o
pasjem prijatelju,
katerega družba je
velikokrat boljša
od človeške, o
zakoncih, ki se
jima šele v času
covida-19 odprejo
oči …

200 strani, trda vezava

2 ČLANA (30 do 45 m2)

1 ČLAN (do 30 m2)

Na občinskih cestah, ki so jih turisti lani
najpogosteje uporabljali za obvoz, so postavili
nove prometne znake, ki prepovedujejo promet
za motorna vozila, razen za lokalni promet.

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

32.

David

Rossi

1.

Alen

Kočmar

1.

Sara

Kardašević

33.

Sandra

Babača

2.

Grega

Horvat

2.

Amela

Ekić

34.

Edham

Mušić

3.

Srečko

Rotar

3.

Mirsada

Rekić

35.

Primož

Podobnik

Larisa

Čaušević

36.

Tjaša

Ambrožič

4.

Jasna

Manojlović

4.

5.

Dar'ya

Bilyachenko

5.

Daniel

Stanić

6.

Ibro

Mulalić

6.

Sabina

Fejzić

7.

Šahza

Hasančević

7.

Mihael

Jerković

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

8.

Božidar

Derganc

8.

Nuša

Beriša

1.

Tamara

Piberčnik

9.

Hamdija

Alagić

9.

Diana

Režek

2.

Tatjana

Turkušić

10.

Đuro

Đurić

10.

Hamdija

Burnić

3.

Marina

Zupan Mavc

11.

Rašida

Husić

11.

Dino

Rahmanović

4.

Blaž

Klinar

12.

Milan

Dabižljević

12.

Jaka

Košir

5.

Ela

Medved

13.

Zeni

Sadiku

13.

Ramon

Horn

6.

Grega

Vovk

Žasmina

Mihelič

4 ČLANI (55 do 65 m2)

14.

Petra

Dolžan

14.

7.

Anja

Brelih

15.

Azra

Pajić Šarić

15.

Samo

Šabić

8.

Sara

Pivać

Sandi

Jelić

Mujanović

16.

Armin

Selimović

16.

9.

Ajdina

17.

Urban

Močnik

17.

Neda

Avramović

10.

Fikret

Alagić

18.

Adnen

Alagić

18.

Jan

Rep

11.

Martina

Jug

19.

Nejc

Por

19.

Hasan

Smajlović

12.

Srđan

Panić

20.

Bekim

Mujkić

20.

Ramiz

Durmišević

13.

Esad

Kurbegović

Skender

Imeri

21.

Mark

Volčanšek

21.

14.

Diana

Ponjavić

22.

Sara

Horvat

22.

Elvisa

Kestenović

15.

Elvira

Jašarević

23.

Zerima

Šabić

23.

Manuela

Šmitran

16.

Žan

Japelj

24.

Fanika

Mrak

24.

Katarina

Malek

17.

Edina

Kunčič

25.

Stanislav

Pungerčar

25.

Marija Ana

Uršič

18.

Bernardka

Tomažin

26.

Kata

Klarić

26.

Miladin

Šakić

19.

Sabina

Audiu

27.

Urška

Kos

27.

Irena

Ličer

20.

Danijela

Porča

28.

Robert

Weit

28.

Tatjana

Žagar

21.

Almir

Vukalić

29.

Tinkara

Herega

29.

Asminka

Hambašić

22.

Ines

Vidovič

30.

Boris

Šimnic

23.

Goranka

Skular

31.

Pavel

Ćepka

24.

Sanela

Skenderović

32.

Zvezdana

Barešić

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

25.

Maja

Hadžipašić

33.

Denis

Pamić

1.

Tajana

Kogelnik

26.

Vladimir

Lasica

34.

Ljubo

Mrak

2.

Ivona

Bogdanović

27.

Ervin

Hađić

35.

Andreja

Košir

3.

Amanda

Kičin

28.

Domen

Noč

36.

Mitja

Lipicer

4.

Aldijana

Đokić

29.

Amir

Avdić

37.

Jelena

Mladenović

5.

Jasmina

Bahtić

30.

Emili

Bešić

38.

Marjan

Vučkovski

6.

Katja

Mivšek

31.

Adnan

39.

Neđad

Tokić

7.

Fajik

Musić

Hadžisulejmanović

40.

Lenče

Ivanova

8.

Martina

Hribovšek

41.

Dejan

Brejc

9.

Vildana

Petrov

42.

Etbin

Kačar

10.

Urška

Maček Mivšek

Z.ŠT. IME

PRIIMEK

Violete

Xhema

3 ČLANI (45 do 55 m2)

5 ČLANOV (65 do 75 m2)

43.

Maruša

Berce

11.

Nina

Ulčar

1.

44.

Samira

Nuhanović

12.

Mojca

Otović

2.

Slađana

Šarić

3.

Lirije

Sadikaj

4.

Nivesa

Musić

45.

Almir

Numanović

13.

Živa

Kus

46.

Mehmed

Čaušević

14.

Eldina

Bajrić

47.

Eva

Seršen

15.

Taida

Faćić

48.

Azira

Kamberi

16.

Tanja

49.

Tomaž

Kos

Kemperle
Rutar

50.

Toni

Kozjek

17.

Melita

Jevtić

51.

Mateja

Bizjak

18.

Ines

Alilov

52.

Irena

Kodrič

19.

Dragoslav

Nedeljković

53.

Klemen

Čebulj

20.

Mateja

Pavković

54.

Amir

Ališić

21.

Nuša

Gašperčič

55.

Admira

Duraković

22.

Senad

Hairlahović

56.

Đurđina

Ilić

23.

Alenka

57.

Amela

Džebić

Skol
Radošević

58.

Robert

Petrovski

24.

Indira

Burzić

59.

Branka

Voštić

25.

Liubov

Vozniak

60.

Armin

Trgo

26.

Hamo

Felić

61.

Almir

Berbić

27.

Omer

Keranović

Bojan

Vidmar

62.

Šemsa

Žerić

28.

63.

Primož

Justin

29.

Zoran

Čufurović

64.

Ksenja

Marn

30.

Adisa

Aganović

65.

Majda

Sodnikar

31.

Špela

Černe

PREDNOSTNO LISTO B
PROSILCEV, KI SO ZAVEZANI
ZA PLAČILO VARŠČINE
1 ČLAN (do 45 m2)
Z.ŠT. IME

PRIIMEK

1.

Roman

Rebol

2.

Ajdina

Bjelkić

2 ČLANA (30 do 55 m2)
Z.ŠT. IME

PRIIMEK

1.

Dajana

Pašić

2.

Maja

Schweiger

Datum: 22.7.2022
Številka: 352-9/2021
Blaž Račič
ŽUPAN
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Zanimivosti

Nastal tudi kratek
film o projektu

Flavtistki na
tekmovanju v Trstu

Na Ljudski univerzi Jesenice so razvili program Digitalno-Lokalno, v sklopu katerega so se priseljenci
učili slovenščine in računalništva.
Urška Peternel
»Moja želja je, da bi v Sloveniji obiskovala in dokončala
ekonomsko fakulteto,« v lepi
slovenščini v kratkem filmčku, ki so ga pripravili na
Ljudski univerzi Jesenice,
pravi Murisa Silić, ki je v
Slovenijo iz Bosne prišla
pred tremi leti. Tu dela njen
mož, pridružili sta se mu s
hčerko.

Kot je dejala Maja
Radinovič Hajdič, so
vrata ljudske univerze
na Jesenicah prva
vrata, na katera
potrkajo priseljenci.
Murisa se je pridružila skupini priseljencev (večina je
bila žensk), ki so obiskovali
novi, pilotni izobraževalni
program Digitalno-Lokalno,
ki so ga razvili na Ljudski
univerzi Jesenice v okviru
projekta Includ-EU. Ta je
namenjen pridobivanju jezikovnih in digitalnih veščin
priseljencev.
»Program Digitalno-Lokalno
je namenjen tako učenju
slovenskega jezika kot digitalnih spretnosti, gre za
kombinacijo obojega,« pravi
Maja Radinović Hajdić, direktorica Ljudske univerze
Jesenice.
Zanje so oblikovali programe učenja slovenščine, različna druga izobraževanja za
odrasle in kariernega svetovanja. V času pandemije pa

Murisa Silić / Foto: posnetek zaslona
se je pokazalo, da je pomembno, da se priseljenci
naučijo tudi digitalnih veščin, ki bi jim lahko pomagale pri ohranjanju medsebojnih stikov in krepitvi
socialne mreže, obenem pa
pri uporabi različnih javnih

storitev, ki so na voljo na
spletu.
Tako so zasnovali program
Digitalno-Lokalno in pod
njegovim okriljem so udeleženci dobra dva meseca obiskovali tečaj slovenščine in
tečaj računalništva.

»Za ta tečaj sem se odločila,
ker je brezplačen in zato, da
se čim več naučim in to znanje uporabljam v življenju.
Všeč mi je tudi, da sem spoznala nove prijatelje, vsi si
med seboj pomagamo,« pravi Murisa.
Kot ugotavljajo na ljudski
univerzi, se je pokazalo, da
so s programom ustrezno
odgovorili na potrebe priseljencev; za njihovo socialno
vključenost namreč ni pomembno le znanje slovenskega jezika, temveč tudi digitalne spretnosti.
Program je zaključilo dvajset udeležencev iz Bosne,
Kosova, Srbije, Makedonije,
Irana, Dominikanske republike, Turčije in Jordanije.
V sklopu programa so posneli tudi filmček, ki je namenjen spodbujanju priseljencev po vsej EU, naj krepijo
svoje digitalne zmožnosti.

Urška Peternel
Konec junija je v Trstu potekalo mednarodno tekmovanje Accademia Ars Nova,
ki sta se ga udeležili tudi
učenki flavte z Glasbene
šole Jesenice. Tana Rudolf

je v B kategoriji osvojila absolutno prvo mesto in zlato
priznanje, flavtistka Anika
Reškovac pa v C kategoriji
srebrno priznanje. Njuna
mentorica je Eva Mittendorfer, korepetitor pa Leon
Šmid.

Tana Rudolf / Foto: Sašo Valjavec

Že skoraj 30 let je ime Aichlseder na Koroškem
sinonim za kakovost in usposobljenost v vsem, kar
je povezano z avtomobili. Prodajamo avtomobile
proizvajalcev Jaguar, Land Rover, Renault in Dacia.
Na lokaciji v Celovcu zasebnikom in pravnim
osebam nudimo vrhunske storitve
za osebne avtomobile in gospodarska vozila.
Udeleženke programa na Ljudski univerzi Jesenice / Foto: posnetek zaslona

Osvobajanje domišljije
Urška Peternel
Z javnim branjem udeleženk
so v Kolpernu na Jesenicah
zaključili drugo sezono regijskih literarnih delavnic z naslovom Osvobajanje domišljije, ki jih je vodila priznana
slovenska pesnica Barbara
Korun. Predstavilo se je pet
pesnic in pisateljic, ki jih povezuje ljubezen do pisane
besede. Kot so povedale,
bodo druženje in ustvarjanje
nadaljevale tudi v sezoni
2022/23. Vabijo vse, ki so
željni kreativnega pisanja
pod mentorstvom Barbare
Korun, da se jim septembra
pridružijo. Delavnico organizira Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Jesenice.

Anika Reškovac / Foto: Sašo Valjavec

DELOVNO MESTO:

AVTOMEHANIK V AVSTRIJI (m/ž)
Opis delovnih nalog:
avtoservis in popravilo avtomobilov
odpravljanje težav in iskanje rešitev
testiranje, demontaža in montaža različnih
komponent vozila
splošne dejavnosti v delavnici
Pričakujemo:
opravljeno poklicno izobraževanje – smer
avtomehanik
ustrezne delovne izkušnje
vozniško dovoljenje kategorije B
znanje srbskega ali hrvaškega jezika
zaželeno znanje nemškega jezika, ni pa pogoj
Nudimo:
zaposlitev za polni delovni čas
delo od ponedeljka do petka – 38,5 ure
začetek dela takoj
mesečna neto plača cca. 1675,10 EUR

Vodja JSKD Jesenice Petra Ravnihar, udeleženke delavnice Mojca Gubanc, Lara Stare
Knific, Cvetana Rijavec, Bernarda Kosel Mrak, Breda Miščevič in mentorica Barbara Korun
/ Foto: Nik Bertoncelj

Prijavo z življenjepisom in fotografijo ter kopije potrdil
pošljite po elektronski pošti na bewerbung@aichlseder.
at ali po navadni pošti na naslov Autohaus Aichlseder,
Völkermarkter Straße 270, 9020 Klagenfurt am Wörthersee.
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Mladi
Izdelki z narciso
Projektu Podjetniški krožki se je pridružila tudi
Osnovna šola Poldeta Stražišarja. Učenci so se v
sklopu podjetniške ideje lotili izdelave predmetov
iz gline, katerih rdeča nit je narcisa.
Urška Peternel
V projekt Podjetniški krožki
so se vključili tudi štirje
učenci iz devetega razreda
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice in mentorica Mojca
Nučič.

krožnike z motivom narcise.
Svoje izdelke bodo ponudili
v prodajo na stojnicah v
okviru šolskih prireditev, za
nakup izdelkov pa se zanimata tudi TIC Jesenice in
Občina Jesenice. Pri krožku
so lahko pokazali svojo krea-

Aktivne počitnice
Zavod za šport Jesenice je skupaj z Občino Jesenice, Športno zvezo Jesenice, Mladinskim centrom
Jesenice, Planinskim društvom Jesenice, Gornjesavskim muzejem, Zdravstvenovzgojnim centrom
Jesenice, GARS – Gasilsko reševalno službo Jesenice in Projektom Natura pripravil teden aktivnih
počitnic za počitnikarje.
Urška Peternel
Otrokom, ki so se v začetku
julija udeležili tedna aktivnih počitnic, res ni bilo dolgčas. Že prvi dan so igrali nogomet, odbojko, kegljali,
igrali namizni tenis, šah in
dobro spoznali Športni park
Podmežakla.

Plezanje, pohod, muzej ...

Člani podjetniškega krožka so obiskali tudi RAGOR.
/ Foto: arhiv RAGOR-ja

»Svoje podjetje so poimenovali MTS, d. o. o., ukvarja pa
se z izdelavo umetniških izdelkov. Črke MTS predstavljajo prve črke njihovih
imen. Pri izbiri podjetniške
ideje jim je bilo pomembno,
da bo izdelava izdelkov zabavna in da se bodo ob tem
kaj novega naučili. Zato so
se dogovorili, da bodo izdelovali izdelke iz gline. Na
šoli imajo namreč delavnico
gline, v kateri velikokrat
ustvarjajo. Ker živimo v občini Jesenice, so se dogovorili, da bo rdeča nit jeseniška
narcisa. Izdelali so magnete
v obliki narcise, cvet narcise
na žici, različne svečnike in

tivnost, naučili so se sodelovanja pri delu v skupini in
spoznali načine iskanja poslovnih priložnosti,« je povedala Hermina Biščević z Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, ki vodi projekt
Podjetniški krožki. Učenci
so agencijo tudi obiskali, izvedeli vse o brezplačnem
svetovanju in registraciji s.
p. ali d. o. o. Pokukali so tudi
v pisarno računovodkinje
Svetlane Horvat, dan pa zaključili z obiskom TIC Jesenice, kjer so se z Neno Koljanin dogovorili za prodajo
izdelkov v njihovih prostorih. Projekt financira Občina
Jesenice.

V torek so pod vodstvom
trenerjev ŠPO Jesenice plezali na mobilni plezalni
steni, ki so jo postavili v
športnem parku, zatem pa
odšli v Mladinski center Jesenice in ustvarjali na delavnicah.
Sreda je bila rezervirana za
pohod na Golico, kamor so
jih spremljali člani in vodniki PD Jesenice. V Koči
na Golici so se posladkali s
palačinkami.
V četrtek so obiskali Gornjesavski muzej Jesenice in
spoznali način življenja delavskih družin. Pojedli so ta
prav' delavski 'fruštk' (kr'h
pa kofe). Zatem pa so spoznali še opremo in delo jeseniških poklicnih gasilcev.
V petek so spoznavali delo
reševalcev in pridobivali ko-

Udeleženci aktivnih počitnic so osvojili tudi Kočo na Golici. / Foto: Zavod Za šport Jesenice

Drugi termin aktivnih počitnic bo med 22. in
26. avgustom, žal pa se je prijavilo že dvajset
otrok, kolikor je prostih mest, in novih prijav ne
sprejemajo več. V tem terminu bo dejavnosti še
več, saj se bodo udeleženci preskusili tudi v
veslanju in lokostrelstvu pri CŠOD Trilobit v
Javorniškem Rovtu.

Pestro poletje v
mladinskem centru
Od igralnih ponedeljkov prek Ustvarjalnih torkov do Zmigej se sred ...
Urška Peternel

Člani krožka so obiskali tudi jeseniškega župana Blaža Račiča
in mu podarili krožnik z narcisami. / Foto: arhiv Občine Jesenice

V Mladinskem centru Jesenice med počitnicami od 4.
julija do 12. avgusta in od
24. do 31. avgusta pripravljajo različne dejavnosti v prostorih centra na Kejžarjevi
ulici in izven njega.
Tako potekajo Igralni ponedeljki vsak ponedeljek od
10. do 14. ure z druženjem
ob igranju družabnih iger

in namiznega tenisa, pikada
in namiznega nogometa.
Sledijo Ustvarjalni torki
vsak torek med 10. in 14.
uro, ko se kreše od kreativnosti in mladi ustvarjajo iz
različnih materialov. Ob
sredah pa potekajo Zmigej
se srede, in sicer med 8.30
in 11. uro, s pohodom na
razgledno točko Poti ob pomolih. Start je izpred mladinskega centra, pohod je

primeren za mlade v starosti od 15 do 29 let.
Enkrat v juliju in enkrat v avgustu organizirajo dogodek
Pohajkujmo skupaj z vodenim daljšim pohodniškim
izletom.
Sicer pa vsak ponedeljek ob
18. uri poteka Joga za gušt z
Nadico, vsako nedeljo ob 18.
uri Nedeljska joga, vsak petek in soboto ob 17. uri igrajo družabno igro s kartami

lesarske spretnosti. Za konec so se odpravili še na kolesarski izlet v Mojstrano.

Termin so hitro zapolnili
Počitnice so bile namenjene
otrokom, starejšim od šest
let, termin pa so hitro zapolnili. Starši so za ves teden
morali prispevati 30 evrov,
otroci so dobili tudi malico.

Magic the Gathering, vsak
delavnik od 11. do 15. ure pa
je odprt dnevni klub.
V dvorani centra je na ogled
tudi razstava Osvežilno poletje Lare Blažič, ki razstavlja
fotografije osvežilnih prizorov vročega poletja. Razstavo
si je mogoče ogledati od ponedeljka do petka od 10. do
14. ure v času delovanja
dnevnega kluba.
Pod okriljem centra potekajo
še drugi zanimivi projekti,
kot so MCJ Kreativa, MCJ
Media Lab, projekt MLADiMLAD, Kolaž mladinskega
kulturnega ustvarjanja, Eko
FREND-ly ... Ob tem pa skrbijo tudi za informiranje in
svetovanje mladim. Aktualne
informacije objavljajo na FB-profilu ali IG-profilu Mladinskega centra Jesenice.

Mlade odbojkarice prve na svetovnih igrah

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

JESENICE • LESCE
LESCE, Železniška cesta 7, tel: 04 531 89 34
JESENICE, Tavčarjeva 6, tel: 04 586 24 16

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

V Odbojkarskem klubu Mladi Jesenice so dva letošnja uspeha na domačih tekmovanjih kronali z velikim mednarodnim
v sosednji Avstriji. Ekipa starejših deklic je v Celovcu nastopila na Združenih svetovnih igrah v odbojki. Te sodijo med
najbolj priljubljene evropske športne dogodke za mlade, ki
vsako leto privabljajo tisoče mladih z vsega sveta. Na igrah,
ki so potekale pod pokroviteljstvom Unesca, so se športniki
iz tridesetih držav pomerili v 13 športih v različnih starostnih
skupinah. Jeseniška ekipa je v kategoriji starejših deklic
osvojila prvo mesto pred ekipo Avstrije, tretja je bila ekipa
Nizozemske. Za jeseniško ekipo so igrale: kapetanka Maša
Malovrh, Neža Klarić, Loti Rode, Alina Agović, Neža Marija
Vavtar, Ajla Jusić, Ajla Huskić, Tamara Dragojević, Sanja
Mrkonjić in Žana Lebar Pernuš. Trenerja ekipe sta bila Vinko
Kobal in Darja Ambrožič.

Zmagovalke v kategoriji starejših deklic / Foto: arhiv kluba
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Turizem se po
koroni pobira
Države so po večini odprte, nekatere so že povsem odpravile ukrepe.
So se pa povišale cene aranžmajev, novost je tudi doplačilo za gorivo
za potovanja z letalom.
Urška Peternel
Turizem se po dveh koronskih letih pobira, države so
po večini odprte, nekatere so
že povsem odpravile ukrepe.
Letos je največ zanimanja za
grške otoke, Turčijo, več je
povpraševanja po Črni gori,
kamor se spet leti direktno z
brniškega letališča, pravi Gašper Habjanič iz turistične
agencije GTA Neptun z Jesenic.

Gašper Habjanič / Foto: osebni arhiv
deh čutiti krč, ampak ta bo
verjetno še nekaj časa ostal,«
dodaja.

Višje cene aranžmajev
Ob tem pa so se letos povišale tudi cene aranžmajev.
»Ravno pred nekaj dnevi
sem se igral s statistiko in izračunal, da je povprečen
znesek ene rezervacije za
kar 30 odstotkov višji kot

Letos so slovenski organizatorji potovanj začeli
zaračunavati doplačilo za gorivo, kar velja tudi
za že prijavljene potnike, ki so rezervacijo
opravili tudi več mesecev pred začetkom
potovanja. Organizatorji imajo pravico
podražitve zapisano v splošnih pogojih, ta lahko
znaša največ deset odstotkov zneska aranžmaja.
To doplačilo iz Ljubljane v povprečju znaša
okrog 60 evrov na osebo. Glede na to, da je to
po večini manj kot deset odstotkov cene
aranžmaja, je doplačilo legitimno, je pojasnil
Habjanič. Kot je dejal, zato skušajo stranke
usmeriti tudi na odhode z bližnjih letališč,
denimo iz avstrijskega Gradca.

leta 2019. Nekaj sicer pripisujem temu, da smo ljudje v
zadnjih dveh letih varčevali,
torej nismo toliko porabili
za turizem, zato nam je nekaj več ostalo za letos, nekaj
pa vsekakor pripisujem višjim cenam aranžmajev.«

Najbolj priljubljene
destinacije
In katere destinacije so letos
najbolj priljubljene? »Težko
v ospredje postavim samo
eno ali tudi več destinacij, ki
so tiste najbolj popularne. V
času med pandemijo so
morda celo nekoliko bolj izstopale daljne destinacije,
torej čezoceanske. Najbrž
zato, ker so bile nekatere države manj stroge s koronaukrepi, ljudje pa smo potrebovali radikalni odklop od
vsakodnevne psihoze. Prav
tako je bilo v zadnjih dveh
letih precej več rezervacij za
apartmaje in samostojne hiške na hrvaški in slovenski
obali in ta trend se je potegnil tudi v leto 2022,« je še
dodal Habjanič.

Med starejšimi veliko
zanimanje za digitalne bone
Janko Rabič
Z namenom povečanja digitalne razvitosti celotne družbe so poslanci državnega
zbora februarja sprejeli zakon, ki naj bi celovito urejal
področje pridobivanja digitalnih veščin, vsebuje pa
tudi možnost koriščenja bonov za nakup računalniške
opreme v vrednosti 150
evrov za mlajšo populacijo
in starejše. Učenci sedmih,
osmih in devetih razredov
osnovnih šol ter dijaki in

Krajevni praznik Hrušice so počastili s sklopom prireditev.
Janko Rabič
Na Hrušici so se v juniju
spomnili odmevnega dogodka z junija daljnega leta
1905, ko je graditeljem uspel
preboj železniškega predora
z obeh strani Karavank. Spet
so ga počastili s tradicionalnimi prireditvami, člani sveta KS pa so ob izvedbi izrazili veliko zadovoljstvo, da
praznik vedno privabi veliko
prebivalcev vseh starosti.

Ročna dela, šport,
čestitke

Korona uničujoča za
turizem
»Če pogledam naš promet v
tem trenutku in ga primerjam z istim obdobjem v letih
2018 in 2019, ki sta bili rekordni, sem zadovoljen, saj
je bila koronakriza za turizem popolnoma uničujoča,
za povrh pa je svoje dodala
še ukrajinska kriza. Nasploh
se vsako negativno dogajanje po svetu najprej pozna v
naši branži. Turizem je prva
stvar, ki se ji odrečemo. Sicer so pa države po večini
odprte, nekatere so že povsem odpravile ukrepe in to
se pozna. Še vedno je pri lju-

Praznik za vse
generacije Hrušičanov

študenti jih lahko že koristijo, izključno za nakup nove,
obnovljene in rabljene računalniške opreme, za starejše
od 55 let pa je pot za koriščenje nekoliko zahtevnejša.
Opraviti bodo morali deseturni brezplačni tečaj v eni
od ustreznih izobraževalnih
ustanov. Javni razpis za sofinanciranje izobraževanj so
pristojni objavili 20. maja,
niso pa še znani sprejeti izvajalci. Pri Ljudski univerzi
Jesenice so se na ta razpis
prijavili, sedaj pa čakajo, da

bo objavljen seznam izvajalcev, predvidoma bo to do
konca meseca julija. Tako
kot povsod, tudi pri njih vlada velik interes za to izobraževanje s področja digitalne
pismenosti. Do sredine julija so zabeležili okoli sto povpraševanj starejših iz občine
Jesenice ter po deset iz sosednjih občin Kranjska Gora
in Žirovnica. Okrog izobraževanj je še več neznank,
vendar naj bi se po optimističnih napovedih lahko začela v mesecu septembru.

V prostoru krajevne skupnosti so članice sekcije
ročnih del pri KŠD Hrušica
pripravile razstavo, kjer so
lahko vsi občudovali izdelke, ki so delo marljivih rok,
vztrajnosti in vloženega
znanja. Na športnih igriščih so se zvrstila tekmovanja v treh panogah. V nogometu je bila najboljša ekipa
KŠD Hrušica, v balinanju
ekipa Balinarskega kluba
Jesenice in v odbojki ekipa
Vukovi.
Na osrednji prireditvi je
zbrane pozdravil predsednik
sveta krajevne skupnosti Janez Marinčič, župan Občine
Jesenice Blaž Račič je ob čestitki vse razveselil s pomembno informacijo, da se
bo vendarle začela obnova
kulturne dvorane, na katero
krajani čakajo že več kot deset let. V kulturnem programu je nastopila Folklorna
skupina Juliana.

Najstarejša krajanka Francka Leskovar in skoraj dvoletna
Neža Klinar (obe sta rojeni v oktobru), med njima je dobro
stoletje starostne razlike. Na fotografiji skupaj s
predsednikom sveta KS Hrušica Janezom Marinčičem.
/ Foto: Ferdo Kikelj

Srečanje na Hruščanski
planini
Praznik so zaokrožili s srečanjem na Hruščanski planini, kjer se je zbralo več
kot 150 krajanov. Za dobro

ji in dve svoji pesmi povedala kar na pamet. Povsem
svežo pesem o predoru in
Hrušici je v verze zlila in jo
zbranim predstavila Sonja
Srna. Da je bilo to res sreča-

Župan je ob čestitki vse razveselil s pomembno
informacijo, da se bo vendarle začela obnova
kulturne dvorane, na katero krajani čakajo že
več kot deset let.
voljo je poskrbel harmonikar Božo Kramar, vsi so še
posebej toplo pozdravili najstarejšo krajanko, 102 leti
staro Francko Leskovar, ki
se ni izneverila svoji tradici-

nje vseh generacij, sta nazorno pokazali najstarejša
Francka in skoraj dvoletna
Neža Klinar, saj je med njima dobro stoletje starostne
razlike.

Četrt stoletja veteranske
organizacije
Marjana Ahačič
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska je tik pred
dnevom državnosti pripravilo slovesnost ob 25-letnici
delovanja. Kot je v uvodnem
nagovoru spomnil predsednik Janez Koselj, je bilo
združenje, takrat še pod
imenom Območno združenje Radovljica - Jesenice,
ustanovljeno 22. junija
1997. Takrat je štelo dvesto
članov, danes jih je vanj
vključenih več kot 1300.
V obdobju 25 let so organizirali mnoga srečanja, pripravili številne spominske slovesnosti in izdali knjigo o
osamosvojitvenih aktivnostih na Zgornjem Gorenjskem. Pred 15 leti so v Radovljici zgradili veteranski
dom, istega leta postavili
obeležja v Ratečah, na Korenskem sedlu, Rudnem polju in platoju Karavanke ter s

Slavnostni govornik Matej Šurc / Foto: Tina Dokl
spominskimi ploščami zaznamovali tajna skladišča
orožja iz obdobja osamosvajanja Slovenije.
Osrednji govornik na slovesnosti je bil novinar in publicist Matej Šurc, ki je v nagovoru med drugim poudaril
nujo po spodbujanju strpne-

ga dialoga različno mislečih.
»O naši zgodovini je treba
govoriti strokovno, na podlagi argumentov. To je po mojem mnenju osnovna naloga
sedanje in prihodnjih generacij vojnih veteranov in njihovih združenj,« je še poudaril Šurc.
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Naše Jesenice:
e-knjiga in razstava
V Kolpernu so odprli razstavo, povezano z zgodbami in zgodovino mesta, ki jo je pospremila
predstavitev e-knjige Naše Jesenice. Začele pa so se tudi Torkove kinoteke.
ne dogodke, običaje in zanimivosti v mestu in okoliških
krajih občine Jesenice. Gradivo je objavljeno v brošurah, za katere finančna sredstva zagotavlja Občina
Jesenice. Projekt je lani prejel nagrado Andragoškega
centra Slovenije za promocijo dosežkov vseživljenjskega
učenja za skupine. To je izvajalce projekta spodbudilo,
da so sedaj izdali e-knjigo z
naslovom Naše Jesenice.
Vse zbrane zgodbe so strokovno zaokrožili, v krožek
so povabili zgodovinarje,
etnologe in sodelavce Gornjesavskega muzeja Jesenice. Tako so zgodbe ljudi dobile strokovni okvir, kar je
dodana vrednost projekta.
Vsebino knjige so predstavili koordinatorica projekta

Janko Rabič
Začetek pestrega poletja na
Stari Savi na Jesenicah sta 5.
julija v banketni dvorani
Kolpern zaznamovala dva
dogodka v enem dnevu.

Naše Jesenice
Najprej so organizatorji
predstavili e-knjigo Naše Jesenice. Gre za »nadgradnjo«
projekta Raziskovanje kulturne dediščine v lokalnem
okolju, ki ga Ljudska univerza Jesenice sedemnajst let
izvaja v sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice in
Gornjesavskim muzejem Jesenice. V tem obdobju je 214
Jeseničanov in okoličanov v
okviru študijskega krožka
zapisalo 333 zgodb, v katerih
so obujali spomine na različ-

/ Foto: Nik Bertoncelj

Janko Rabič
Člani Fotografskega društva
Jesenice so 29. junija v avli
Gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah odprli novo
razstavo fotografij gostujočega avtorja Vasje Doberleta
z naslovom Pobegi. Idejo za
ciklus fotografij z drugačnim pristopom je dobil v

stopajo od klasičnih. Vasja
Doberlet, ki je član Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, se s fotografijo
ljubiteljsko ukvarja že več
petdeset let. Pridobil si je
več uglednih domačih in
mednarodnih fotografskih
nazivov, na številnih razstavah je prejel več kot dvesto
nagrad in pohval.

S predstavitve e-knjige Naše Jesenice v Kolpernu
/ Foto: Nik Bertoncelj

Polona Knific, odgovorna
urednica Nataša Kokošinek
in eden od avtorjev zgodb
Stane Arh. Ob tej priložnosti
so pripravili tudi razstavo,
povezano z zgodbami in
zgodovino mesta ter krajev,
ki jo je odprl podžupan Občine Jesenice Miha Rezar. E-knjiga je na voljo na spletu,
v načrtu imajo še natis knjige. Študijski krožek nadaljuje delo, sedaj so se lotili
zdravstva. Nastajajo zgodbe,
kako so se na Jesenicah včasih zdravili oziroma kako so
zdravili. Knjižica bo izšla v
decembru.

Torkove kinoteke

Razstava o Jesenicah v Banketni dvorani Kolperna

Fotografski pobegi
Vasje Doberleta

Po predstavitvi e-knjige je
sledila Torkova kinoteka, ki
si je v trinajstih letih pridobila lep krog ljubiteljev
filmske umetnosti. Na prvi
brezplačni projekciji je bil

na sporedu film Operacija
Cartier, ki je leta 1991 nastal po literarni predlogi domačina Mihe Mazzinija
Drobtinice. Pozornost je
spet pritegnil, ker je bil posnet predvsem v nekdanjem okolju železarske industrije na Jesenicah.
Naslednja torka sta sledila
filma družbeni dokumentarec Mož, ki se je igral z
ognjem in ZF komedija
Vsepovsod naenkrat. V nadaljevanju se bo ob torkih
ob 20. uri zvrstilo še pet
filmskih projekcij: 26. julija brezčasna burleska Stan
in Olio, 2. avgusta dokumentarec Divja Slovenija,
9. avgusta glasbena biografija o Tomi Zdravkoviću
Toma, 16. avgusta bo na
ogled drama Nekoč so bili
ljudje, 23. avgusta pa dokumentarec Tekmüvanje.

Avtor razstave Vasja Doberlet se s fotografijo ukvarja že
več kot pol stoletja. / Foto: Nik Bertoncelj
času pandemije. Naveličal
se je vedno istih poti v gozdu in iskanja enakih motivov, zato je z drugačnim
opazovanjem okolice in z
eksperimentiranjem rokovanja s fotografskim aparatom ustvaril posnetke, ki iz-

Na odprtju razstave je v kulturnem programu na flavto
zaigral učenec Glasbene
šole Jesenice Val Sodja ob
klavirski spremljavi učiteljice Karin Vrhnjak Močnik.
Razstavljene fotografije
bodo na ogled do 27. julija.

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

NAJ PONUDBA
KIA SUV ZMAGOVALCEV!
Na voljo takoj! Velja do odprodaje zalog - količina vozil je omejena.

Na odprtju razstave je na flavto zaigral učenec Glasbene
šole Jesenice Val Sodja ob klavirski spremljavi učiteljice
Karin Vrhnjak Močnik. / Foto: Nik Bertoncelj

Poletne preventivne
delavnice na trgu
Na Čufarjevem trgu se je čez poletje mogoče
naučiti tudi temeljnih postopkov oživljanja.
Urška Peternel

Novi Kia Stonic

Popolnoma novi Kia Sportage

že od

že od

do

13.899 €

3.900 € popusta

ob financiranju

do

24.199 €

6.500 € popusta

ob financiranju

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si
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. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage
1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. 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). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. 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. Junik-M, Blejska Dobrava 1.

Na Čufarjevem trgu na Jesenicah med poletjem potekajo preventivne zdravstvene delavnice. Tri so že bile,
v prihodnje se bodo zvrstile
še štiri, in sicer dve v juliju
in dve v avgustu. Naslednja
bo v ponedeljek, 25. julija,
med 17. in 19. uro, zatem
pa še v torek, 26. julija,
med 9. in 11. uro. V avgustu pa bosta delavnici potekali v sredo, 3. avgusta, med
17. in 19. uro, ter v torek, 9.

avgusta, prav tako med 17.
in 19. uro.
Na delavnicah zdravstveni
delavci odrasle in otroke
ozaveščajo o zdravem življenju, ustnem zdravju, zdravi
prehrani, opravljajo različne
meritve in svetujejo … Naučiti se je mogoče tudi temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe defibrilatorja.
Delavnice pripravlja Zdravstvenovzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice v
sodelovanju z Zavodom za
šport Jesenice.
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Godbeniki igrali kraljevemu paru
Jeseniški godbeniki so gostovali v Srbiji, kjer so doživeli posebno presenečenje. Sprejel jih je sam kraljevi par, prestolonaslednik Aleksander II.
Karađorđević s soprogo princeso Katarino. Za sprejem so se zahvalili z Avsenikovo skladbo Slovenski pozdravi.
skovalcem festivala z besedami: »Glasba, ki ne pozna
meja, nas danes združuje in
povezuje.«
Prosti čas so izkoristili za
ogled znamenitosti mesta
Niš, drugi koncert so izvedli
v bližnjem mestu Doljevac.
Poslušalci so nastop spremljali z navdušenjem, skupaj so zapeli legendarno pesem Zora je, za kar so
godbeniki poželi dolg stoječi aplavz.

Janko Rabič
Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so v
poletnih dneh polno zaposleni s številnimi nastopi in
koncerti. Zagotovo jim bo
dolgo časa v spominu ostalo
gostovanje na veliki kilometrski razdalji. Na povabilo
Ministrstva za kulturo Republike Srbije so se udeležili festivala pevskih zborov
(Festival horova) v Nišu.
Ker je šlo za prvo tovrstno
povabilo, so se skrbno pripravili, umetniški vodja Dejan Rihtarič je zasnoval izvrsten in raznolik program,
ki je segal od opernih
skladb do popevk.

Obisk Beograda

Sprejel jih je kraljevi par

Godbeniki v Srbiji / Foto: arhiv orkestra

Najprej so med ogledom
Kraljevega dvora v Beogradu
in spoznavanjem skupne
zgodovine doživeli pravo
presenečenje. Sprejel jih je
sam kraljevi par, prestolonaslednik Aleksander II. Ka-

rađorđević s soprogo princeso Katarino. V Srbiji imata
protokolarno funkcijo in delujeta na humanitarnem področju. Razkrila sta, da izjemno občudujeta Slovenijo,

njene ljudi in lepoto narave.
Kraljevemu paru so se za
sprejem zahvalili z Avsenikovo skladbo Slovenski pozdravi, ki so jo zaigrali kar
pred Kraljevim dvorom.

Na festivalu v Nišu
Koncert na festivalu v Nišu
so začeli z opero Norma
Vincenza Bellinija in končali s popevko Zora je Nede
Ukraden. Po koncertu se je

Ponovili pot iz šolskih dni
Letošnjim okroglim obletnicam odhoda iz šolskih klopi
so se pridružili učenci 8. a
in 8. b razreda osnovne šole
Koroška Bela. Bili so generacija letnik 1957, vse uka
željnih so jih potem poti vodile na nadaljnje šolanje in

ustvarjanje poklicnih karier. Polstoletni jubilej so
obeležili morda nekoliko
drugače kot generacije drugih šol. Na nekdanji dan
mladosti so se izpred
Osnovne šole na Koroški
Beli podali po Gajškovi poti
na Pristavo. Kot najstniki so
jo vseh osem let šolanja pre-

magovali na tamkajšnja srečanja mladih. Na cilju so se
ponosni, vedri in še vedno
mladostno razpoloženi z
mislimi ozrli na takratne
malo drugačne čase. Pridružila se jim je njihova razredničarka Majda Malenšek,
za trajen spomin je nastala
»gasilska« fotografija.

Promocijski film o muzejski zbirki
Urška Peternel
V Gornjesavskem muzeju
Jesenice so pred kratkim
snemali promocijski film za
novo stalno muzejsko razstavo FeNOMEN, ki bo na
ogled v novem Slovenskem
železarskem muzeju. Ta bo
v prihodnjih letih odprl vrata

v obnovljeni Ruardovi graščini.
Pri snemanju sta sodelovala
igralca Gašper Stojc in Urban Koložvari, snemala pa je
ekipa IRE Studios.
Kot je povedal Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice, gre za
projekt petih gorenjskih mu-

JESENIŠKI HOKEJ JE ZDRUŽEN IN
ENOTEN. SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI.

zejev, ki nosi naslov Z Valvasorjem po gorenjskih muzejih. Posneli bodo pet
filmčkov, namenjenih spletni predstavitvi stalnih razstav petih sodelujočih muzejev. Namen je spodbujati
prepoznavnost muzejev in
povečati obisk, še posebno
mladih.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Janko Rabič

častni član orkestra mag.
Peter Bohinec, ki mu gredo
vse zasluge za stike s srbskim ministrstvom za kulturo in organizacijo poti,
zahvalil gostiteljem in obi-

Na poti nazaj so si v Beogradu ogledali muzej Jugoslavije, kjer jih je sprejel
vodja kabineta Ministrstva
za kulturo Srbije Branislav
Marić. Člani orkestra so se
zahvalili za sprejem in pomoč pri izvedbi gostovanja.
Marić je poudaril pomembnost sodelovanja na področju kulture med državama
ter orkester ponovno povabil na gostovanje prihodnje
leto.

V preteklih mesecih smo v društvu večkrat poudarili bistvo in pomembnost sodelovanja hokejskih društev na jeseniških tleh. Že nekaj let
potekajo pogovori o združitvi, saj je mesto
premajhno, da bi v njem delovali dve različni
društvi z istimi cilji. Hkrati je bistvena težava
razdvojenost, ki je iz leta v leto močnejša, in da
mladi igralci ne vidijo prihodnosti v jeseniškem hokeju, kar povečuje odhod kvalitetnih
mladih igralcev v druge klube, predvsem tuje.
Vodstvi klubov sta sklenili dogovor, ki bo
omogočal sožitno sodelovanje in povečal
enotnost ter posledično pomen in moč hokeja
tako na jeseniških, slovenskih kot tudi čezmejnih tleh.
Na srečanju sta bili vodstvi skladni, da članska
ekipa potrebuje čim večji bazen, iz katerega
lahko črpa mlade igralce, ti pa morajo videti v
članski ekipi motiv in smisel za svoje trdo delo.
Ustaviti moramo beg talentov in znanja v tujino otrok, starih 15–16 let, ter povečati vpis v
vse mlajše selekcije.
Zato so vodilni možje obeh klubov staknili
svoje glave in začrtali glavne stebre sodelovanja, ki so:
– enotna podoba in enotno ime,
– kvalitetno delo z mladimi in širitev baze vpisa v mlajših selekcijah,
– podružnična ekipa in tesnejše sodelovanje
mladinske ter članske ekipe in
– koordinacijski odbor, ki bo operativno vodil
obe društvi.
Članska ekipa je že uvrščena v polfinale državnega prvenstva. V novi sezoni pa bo nastopala
tudi v mednarodni ligi AHL, pokalu Slovenije,
Kontinentalnem pokalu in razvojni članski ligi
IHL. Verjamemo, da nas v prihodnji sezoni
čaka še veliko izzivov, ki jih bomo združeni in s
skupnimi močmi lažje ter hitreje prebrodili.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Ob združitvi je svoj komentar podal tudi predsednik kluba mag. Peter Bohinec: “Po dveh
letih trdega dela, odrekanja in postavljanja
strategij je to zagotovo velik dan za jeseniški
hokej. Bom rekel kar praznik združitve pod
eno streho, pod enim strokovnim vodstvom,
ki nam daje upanje in dodatno energijo za
naprej, da enoten jeseniški hokej postavimo
na zemljevid hokeja in mu damo možnost za
razvoj.”
Prav tako pa nam je svoj komentar zaupal tudi
predsednik HD mladi Miha Rebolj: “Jeseniški
hokej je institucija, ki presega tako lokalne kot
državne meje, zato se je tako treba do njega
tudi vesti. Vesel sem, da je v tem primeru jeseniški hokej zmagal. Enotni, pod enotno grafično podobo, z enakim imenom bomo skupaj
zastopali jeseniško hokejsko šolo in jeseniški
hokej. To je predvsem pomembno iz treh vidikov – vidika navijačev, vidika vseh hokejistov
in pa vidika do sponzorjev.”
Pred nami je še veliko dela in izzivov, a verjamemo, da bomo s skupnimi močmi lahko
dvignili jeseniški hokej na višji nivo in se
v pravem pomenu besede vrnili na hokejski
zemljevid Slovenije.
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Zanimivosti
SUDOKU S JN16

Darilo za bolnike

Sudoku s končno rešitvijo

1 3

8
1 4 6 7
7
6
2

5

3
7

8
9

Predstavnice Ljudske univerze Jesenice so pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice
predale didaktične igrače, ki so jih izdelale udeleženke študijskega krožka.
Marjana Ahačič

1 4
6
8
9
5 2
2
5 3
1
9
7 3
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 črka
mi (1=R, 2=S, 3=E, 4=E, 5=Ž, 6=T, 7=J, 8=I, 9=N), od leve
proti desni prebrali rešitev uganke, ki jo vpišete v križanko.
Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je MORSKI LEV.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je BRUŠENJE VERIG MOTORNIH ŽAG. Sponzor križanke BENO - MOTO, popravilo vrtne opreme, Benjamin
Jurgec s.p., Ukova 1, Jesenice – servis kosilnic, motork, bru
šenje verig motornih žag, krožnih žag in vse vrste nožev,
GSM 070 811 160, benojurgec@gmail.com. Podarjajo po
pust pri storitvi v vrednosti 20 evrov. Nagrajenci so: Maruša
Bitežnik, Hrušica: Matjaž Torkar, Jesenice; Slavko Grume
rec, Jesenice. Za nagrade pokličite Benjamina Jurgca.

Kreativni študijski krožek
Ekološka igra z dobrim namenom so na Ljudski univerzi Jesenice organizirali
spomladi, vanj pa so se
vključile ženske, priseljene
ne Jesenice, in tam iz odpadnih materialov izdelovale

tnosti na vseh področjih razvoja, so pojasnile in povedale, da so mislile tudi na
ljudi z demenco. Zanje so iz
materialov, ki bi jih sicer zavrgli, izdelale rokavčke, ki
pri osebah z demenco
zmanjšujejo stres, stimulirajo, izboljšajo zaznavanje in
jih sproščajo.

V bolnišnici so bili veseli tudi rokavčkov za
bolnike z demenco, ki jih imajo tako rekoč na
vseh oddelkih. »Mislim, da bodo našim
pacientom, ki so s prihodom v bolnišnico
postavljeni v njim neznano klinično okolje,
omilili stisko, v kateri se znajdejo,« je dejal
Anton Justin, vodja zdravstvene nege v
internistični službi.
didaktične škatle – igrače, ki
otrokom poleg zabavne igre
nudijo tudi obilico učenja.
Škatle vsebujejo raznolike
elemente, s katerimi se
otrok lahko igra na različne
načine in tako uri svoje spre-

Študijski krožki na Ljudski
univerzi Jesenice delujejo že
več kot dvajset let. »So izobraževalna oblika, kjer se
družijo ljudje s podobnimi
interesi. Kreativni krožek
Ekološka igra z dobrim na-

Sponzor križanke je STUDIO STANKA – FRIZERSTVO, Stanka Urbas, s. p., Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice, striženje in urejanje
pričesk za ženske in moške. Delovni čas: ponedeljek in torek od 9. do 14. ure, sreda, četrtek in petek od 14. do 19. ure, sobota po
naročilu. Več informacij lahko dobite po telefonu 041 317 735. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade: popust na storitev v
višini 20, 20 in 10 evrov. Nagrajenci lahko nagrade izkoristijo do 90 dni od objave. Vabljeni, da obiščete frizerstvo Studio Stanka.
AVTOR:
CVETO
ERMAN
MESTO V
RUSIJI OB
OSREDNJEM
URALU

MESTO V
RUSIJI V
DELTI REKE
VOLGE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

IME DANSKEGA
ŠAHISTA
LARSENA

GLAVNI
ŠTEVNIK

ČLAN ISTE
ORGANIZACIJE

Otroci igrače že z veseljem uporabljajo. / Foto: Tina Dokl
menom je imel tri ključne
točke: povabiti priseljenke in
jim ponuditi vključenost v
naše lokalno okolje, se ekološko usmeriti in pri delu
uporabljati stvari, ki bi jih sicer zavrgli, in seveda spodbujati učenje in izobraževanje,« je povedala strokovna
delavka LUJ Polona Knific.
Jasmina Lika, kreativna
mentorica, pa je povedala,

da so pri ustvarjanju sodelovale priseljenke s Kosova, iz Bosne, Srbije in
Ukrajine. »Jezika drugih
sicer nismo razumele, a jezik ni samo govor – in to
smo dokazale, ko smo
vzpostavile nekakšno komunikacijo in s skupnimi
močni naredile igračo oziroma pripomoček za otroke in dementne.«

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do pone
deljka, 15. avgusta 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
TONE
GOGALA

STUDIO
ŽIVAL
STANKA VAS VODNA
PRIČAKUJE S KLEŠČAMI

ŽENSKA IZ
GRUMOVE
DRAME

RAST
(ZASTARELO)

15

GALEBU IN
ČIGRI
SORODNI
PTIČI

POKLICNI
SODELAVEC
ČASOPISA

11

OKRAS
(KNJIŽ.)

8

PRIPRAVA ZA
MEŠANJE
USIRJENEGA
MLEKA
ZADNJA
PLAT

PRAZEN
PROSTOR

SREDINA
LAŽI

OSEBNI
DOHODEK

MEDNARODNA OZNAKA
ZA SILO PO
FIZIKU
NEWTONU

VELIKA,
SKLENJENA
POVRŠINA
KOPNEGA,
KONTINENT

NAŠA TV
NOVINARKA,
VODITELJICA
(DARJA)

FRANCOSKI
DRAMATIK,
REŽISER
(ARMAND)

SLOVARČEK:

IME EVANGE- NAŠA PEVKA
ZABAVNE
LISTIČNEGA
GLASBE
ŠKOFA
????
ERNIŠA
PRIMANKLJAJ

ČEBELJI
PANJ
TOMAŽ
DOMICELJ

14

NEMŠKI SLIKAR KRAJIN
(PAUL)
NINO ROBIĆ

DEL NOGE
POD
GLEŽNJEM

9

5

NEKDANJI
JUGO NOGOMETNI
VRATAR
(VLADIMIR)
KITAJSKO
ŽELEZARSKO
SREDIŠČE,
ANSHAN

PRISTANIŠČE
V FRANCIJI

IME PEVKE
DIMITROVSKE
BOSANSKA
PEVKA
(NEDA)

SREDINA
BROŠKE

GRUČASTA
VAS PRI
BEGUNJAH
PECELJ PRI
GOBI

REKA V JUŽNI
FRANCIJI

SREDINA
KNJIGE
4. IN 17.
ČRKA ABECEDE

MAJHNO OKO

AZIJSKI RAKUNJI PES

10

2

12

3

13

4

2

5

3

6

9

7

10

8

12

2

14

3

15

9

8

10

13

11

10

VODNA
PREGRAJA

2

MESTO V
BELGIJI OB
REKI MEUSE
KONEC
POLOTOKA

KEMIJSKI
ZNAK ZA
CINK

7

1

EDEN SOKRATOVIH
TOŽILCEV
TREBUŠNA
VOTLINA

GLENDA
JACKSON

NASLOV
ROMANA
VLADIMIRJA
LEVSTIKA
KEMIJSKI
ZNAK ZA
ALUMINIJ

NAPRAVA, KI
PRENAŠA
VRTENJE
ENE GREDI
NA DRUGO
PREGIBALO,
ZGLOB

NAGLAVNA
KOŽA Z LASMI

SINTETIČNO
MAMILO
VETRNI
JOPIČ,
ANORAK

TROPSKA
OVIJALKA

IME PEVKE
BLAGNE

VLJUDEN,
PRIJAZEN
ČLOVEK

4

SUROVINA ZA
KOVINE

ŽENSKA, KI
POKLICNO
STENOGRAFIRA

VLJUDNO
VABLJENI, DA POZROČITELJ
SI UREDITE
TEŽAV
VAŠE LASE

1

DORAŠČAJOČ MLAD
MOŠKI
AUGUST
ŠENOA

LIČINKA
KOSMATE
MUHE
NEUMNOST,
NESPAMET

6

ZNAKI
EPILEP.
NAPADA
MUSLIMAN.
ŽENSKO IME

3

STAVBA
V MEKI

LOJZE
ROZMAN
IME OLIMPIONIKA
ŠTUKLJA
ČAR,
PRIVLAČNOST
KRAJ V
DALMACIJI
V BIH
BOLGARSKI
CAR

SUROVINA
ZA PLATNO

MNOŽINSKI
OSEBNI
ZAIMEK
SPODNJI DEL
PROSTORA

12

FRANCOSKO
PRISTANIŠČE
NA JUŽNI
OBALI
BRETAGNE
NASLOV ROMANA EMILA
ZOLAJA
O PARIŠKI
PROSTITUTKI

13

4

ZGOŠA: gručasta vas pri Begunjah, ENOK: azijski rakunji pes, ANIT: Sokratov tožilec, AVRA: znaki epileptičnega napada, ASEN: bolgarski car,
ABDOMEN: trebušna votlina, ANDENNE: mesto v Belgiji, ZOLJ: ličinka kosmate muhe, KABA: stavba v Meki, BAUM: nemški slikar krajin (Paul)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 11 / 2022
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 22. julija
do 19. avgusta
Petek, 22. julij
Poletje na Stari Savi: Poletne igrarije

POLETNI AKVAREL, 1.–5. avgusta, od ponedeljka do petka od 9.30 do
11.30
Vabljeni otroci, stari šest let ali več. Obvezne prijave na Oddelku za
otroke Občinske knjižnice Jesenice.
POSLIKAVA KAMNOV IN STEKLENIC, 8.–12. avgusta, od ponedeljka
do petka od 9.30 do 11.30
Vabljeni otroci, stari šest let ali več. Obvezne prijave na Oddelku za
otroke Občinske knjižnice Jesenice

Trg na Stari Savi, ob 17. uri

Torek, 26. julij
Poletne počitniške delavnice: Okrasne sveče
Knjižnica Hrušica, ob 16. uri

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Stan in Olio,
komedija
Banketna dvorana Kolpern, ob 20. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača: Ko nastaja
FeNOMEN: Grb družine Bucelleni
www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 27. julij
Spominska svečanost pri spomeniku na Belem polju na
Hrušici

Aktivnosti Mladinskega centra
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do srede od 11. do 14. ure: POČITNIŠKI DNEVNI KLUB
MCJ – namizne športne in družabne igre, ustvarjalnice, druženje in
informiranje o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam
Vsak ponedeljek ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info.
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com
Vsako nedeljo dopoldan/popoldan: »JOGA ZA VSAKOGAR« s Tanjo;
prijave in info. 041 860 989 in tanja.pristov@gmail.com

Policijska kronika
Kršil javni red in mir v trgovini
Jeseniški policisti so obravnavali občana, ki je v trgovini v
prisotnosti prodajalk in strank kršil javni red in mir ter kršenje nadaljeval tudi med intervencijo. Bil je pod vplivom alkohola. Policisti so ga pridržali do streznitve.

Ustrašila se je teme
Jeseniški policisti so preverjali prijavo o pogrešani osebi.
Ženska naj bi se izgubila na poti z Golice proti Javorniškemu Rovtu. Ustrašila se je teme, dežja in oglašanja živali. Pot
je našla že sama. Bila je ustrezno opremljena.

Kurjenje smeti
Jeseniški policisti so obravnavali kurjenje smeti na zasebnem
zemljišču. S predlogom za uvedbo prekrškovnega postopka
so obvestili pristojni inšpektorat. V drugem primeru pa se je
vžgal ostanek olja v cisterni, ko jo je lastnik razstavljal.

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob
kartanju, info. Žiga 040912618

Spomenik na Belem polju, ob 19. uri

Knjižnica Hrušica, ob 16. uri

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

Petek, 29. julij
Poletje na Stari Savi: Samuel Blues, koncert
Trg na Stari Savi, ob 20. uri

Ponedeljek, 1. avgust
Slovesnost ob spominskem dnevu Občine Jesenice
Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Torek, 2. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Divja Slovenija,
dokumentarec
Banketna dvorana Kolpern, ob 20. uri

Četrtek, 4. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek 5. avgust
Dan društva upokojencev Jesenice – praznovanje s
piknikom

Aktivnosti centra Žarek
V času poletnih počitnic je dnevni center odprt od 8. do 14. ure, in
sicer od ponedeljka do petka.
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
V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevnega centra.
www.gorenjskiglas.si

Četrtek, 28. julij
Poletne počitniške delavnice: Okrasne sveče

Sedem zgodb
izpod peresa
priljubljenega
pisatelja Ivana
Sivca. Sedem
grenkih usod
s toplimi žarki
svetlobe: Vojko
Gašperut, Jože
Okoren, Darko
Đurić, Anka Vesel,
Damjan Peklar,
David Razboršek
in Benjamin
Žnidaršič.
Preberite njihove
zgodbe in
spoznali boste, da
so naše vsakdanje
težave v resnici
tako majhne.

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave fotografij
»OSVEŽILNO POLETJE«, mladinska pobuda

208 strani, trda vezava

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
12. 5. 2022–30. 7. 2022, od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16.
do 18. ure: Živopis – narodne noše v delih Miha Maleša, muzejska
razstava
5. 7. 2022–4. 10. 2022 po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev:
Naše Jesenice, medinstitucionalna etnološka razstava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 16. uri

Sobota, 6. avgust
Slovesnost ob prazniku KS Podmežakla
Zakop na Mežakli, ob 10.30

Torek, 9. avgust
Poletne počitniške delavnice: Poslikava kamnov in steklenic
Knjižnica Hrušica, ob 16. uri

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka – Toma, glasbena
biografija
Banketna dvorana Kolpern, ob 20. uri

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

Četrtek, 11. avgust
Poletne počitniške delavnice: Poslikava kamnov in steklenic
Knjižnica Hrušica, ob 16. uri

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

Aktivnosti Občinske knjižnice
Jesenice
POLETNE POČITNIŠKE DELAVNICE:
VEZENJE, KVAČKANJE, ŠIVANJE, 18.–22. julija, od ponedeljka do
petka od 9.30 do 11.30
Vabljeni otroci, stari šest let ali več. Obvezne prijave na Oddelku za
otroke Občinske knjižnice Jesenice.
OKRASNE SVEČE, 25.–29. julija, od ponedeljka do petka od 9.30 do
11.30
Vabljeni otroci, stari šest let ali več. Obvezne prijave na Oddelku za
otroke Občinske knjižnice Jesenice.

Kresni večer na Koroški Beli
Urška Peternel
Farno kulturno društvo Koroška Bela je ob kresnem večeru, na predvečer dneva državnosti, na Svetinovem
vrtu na Koroški Beli pripravilo slovesnost, na kateri so
se poklonili Republiki Sloveniji za njen rojstni dan. Obenem so ob zaključku 2. likovnega natečaja Branka
Čušina podelili zlate, srebrne in bronaste čopiče Branka Čušina, pohvale in zahvale za sodelovanje na
natečaju. Na natečaju je 200
likovnih ustvarjalcev prispevalo 244 likovnih del, tematika natečaja pa je bila Rože
letnih časov. Sodelovalo je
šest osnovnih šol, dve srednji šoli, pet sekcij in pet posameznikov. Večer so zaključili z odprtjem razstave
nagrajenih likovnih del v
Kulturnem hramu in s pogostitvijo, za katero so poskrbele članice Društva podeželskih žensk pod Golico
in Stolom, je sporočil Andrej
Palovšnik iz Farnega kulturnega društva.

Na Svetinovem dvorišču je nastopil Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. / Foto: Nik Bertoncelj

Likovna dela, nastala na 2. likovnem natečaju Branka Čušina, so razstavili v Kulturnem
hramu. / Foto: Nik Bertoncelj
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Jeseniški planinski
dnevnik
Urška Peternel
V sklopu projekta Pohodništvo v občini Jesenice pripravljajo novost, jeseniško verzijo
planinskega dnevnika. Vseboval bo prostorčke za žige z
vseh vrhov, razgledišč in drugih pohodniških točk v jeseniški občini. Knjižica bo brezplačno na voljo v TIC Jesenice.

Poleg tega se snovalci pohodniškega zemljevida Jesenic
pripravljajo na izdajo četrte
verzije. Zemljevid je ena od
publikacij, za katero je največ zanimanja, vsako leto izdajo dopolnjeno verzijo, z
nekaj dopolnitvami bo luč
sveta ugledala še to poletje.
Brezplačno bo na voljo v TIC
Jesenice.

Brezplačni vodeni ogledi Jesenic
Vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri potekajo brezplačni vodeni ogledi Jesenic. Udeležence pred Občino Jesenice
počaka lokalni turistični vodnik, zatem pa jih popelje po mestu in jim razkrije znane in manj znane kotičke. Vabijo tako
meščane kot turiste in naključne obiskovalce. Vsak četrtek
pa z Bleda in okoliških kampov obiskovalce na Jesenice pripelje tudi avtobus Obišči & razišči, ki vključuje voden ogled
mesta, muzejskega območja Stara Sava in slapa Šum.

www.gorenjskiglas.si

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Več kot dvesto občank in občanov občine Jesenice ter planincev iz drugih krajev se je na dan državnosti
predvsem po osrednji poti iz Savskih Jam in mimo Korlnovega rova varno povzpelo na vrh Golice.

Doživetja na Golici so popolna ob lepem vremenu,
če pa je to še 25. junij, praznik dneva državnosti, je to
dan, ki ga ne gre kar tako
pozabiti. Takšne misli so
prevevale udeležence letošnjega 13. pohoda na priljubljeni vrh v Karavankah, ki
ga Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organizira
od leta 2010. Več kot dvesto občank in občanov občine Jesenice ter planincev iz
drugih krajev se je predvsem po osrednji poti iz
Savskih Jam in mimo Korlnovega rova varno povzpelo
na vrh Golice oziroma do
koče Planinskega društva
Jesenice. Veliko je bilo stalnih udeležencev, ki praznični junijski dan vedno
radi preživijo v gorski naravi. Vsako leto prihajajo člani planinske skupine Makedonskega kulturnega
društva Ilinden Jesenice,
vedno pa se jih udeleži tudi
nekaj planincev iz sosednje
občine onstran Karavank,
Šentjakoba na Koroškem.
Na krajši praznični slovesnosti pri koči je po državni himni predsednik Planinskega društva Jesenice
Ivo Ščavničar predstavil dejavnosti društva s poudarkom na letošnjih pomembnih jubilejih: 50-letnici
srečanj z zamejskimi pla-

+ po

www.gorenjskiglas.si

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Pri Koči na Golici / Foto: Janko Rabič

št ni n a

Pomurske mlekarne d.d., Cesta maršala Tita 18a, Jesenice
Odprto od ponedeljka do petka, med 8. in 18.uro ter ob sobotah med 8. in 12.uro.

V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Na vrhu Golice / Foto: Janko Rabič

EUR

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

ninskimi društvi ter 100-letnici Erjavčeve koče na Vršiču v slovenski lasti ter
110-letnici Tičarjevega
doma na Vršiču.
Praznično obarvane so bile
tudi pozdravne besede župana Občine Jesenice Blaža
Račiča.
Pohod je za vse minil brez
nevšečnosti in težav. Če bi
bila potrebna pomoč, so bili
v pripravljenosti člani Društva Gorske reševalne službe Jesenice, ki vsa leta sodelujejo pri izvedbi pohoda.

Janko Rabič
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V naši prodajalni vam nudimo izdelke belega zaklada neokrnjene narave:
SIR

SKUTA
MLEKO

JOGURT
NAPITKI

SMETANA

MASLO

EUR

+ po

št ni n a

ČAKAJO VAS AKCIJE NAŠIH IZDELKOV, ZATO VLJUDNO VABLJENI V NAŠO PRODAJALNO.

