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Soba male orke  
za otroke
Na Centru za socialno delo 
Jesenice so uredili posebno 
sobo, ki zagotavlja prijazno 
in varno okolje otrokom, ka-
terih stiki s starši morajo po-
tekati pod nadzorom.
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Arheološka 
izkopavanja 
na Javorniku
Mladi arheologi so 
raziskovali območje, kjer 
je nekoč stala Mulejeva 
hiša.
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Igraje do 
stotice ...
... v redovalnici pa 
same petice – tudi s 
pomočjo nove namizne 
didaktične igre, ki jo je 
izdelal Gregor Rabič z 
Jesenic.
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Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Urša Peternel 

Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 24. junija 2022, šte vil ka 10

je se ni ške no vi ce

V Kolpernu na Stari Savi so 
se prejšnji teden zbrali naj-
boljši učenci in dijaki jeseni-
ških osnovnih in srednjih 
šol, ki so v vseh letih šolanja 
dosegli odličen uspeh.
Sprejel jih je župan Blaž Ra-
čič, ki jim je ob njihovih 

uspehih čestital in jim izro-
čil priznanja oziroma župa-
nove petice, v svojem nago-
voru pa jim je zaželel še 
obilo uspehov in novih izku-
šenj na njihovi nadaljnji 
poti, hkrati pa izrazil upanje, 
da se bodo z vsem tem zna-
njem in izkušnjami nekoč 
vrnili na Jesenice. Učencem 

in dijakom je v imenu vseh 
ravnateljev čestitala tudi rav-
nateljica Gimnazije Jesenice 
Lidija Dornig, z glasbenim 
vložkom pa so sprejem po-
pestrile klarinetistke Glasbe-
ne šole Jesenice Ana Račič, 
Katarina Žuber, Julia Slak, 
Eva Džever in njihova men-
torica Monika Korbar.

Letos je bilo vseh odličnja-
kov 63 (lani 45). Vseh devet 
razredov osnovne šole je z 
odliko končalo 44 učencev, 
19 pa je bilo tistih, ki so z 
odliko končali vse štiri letni-
ke srednje šole.

Župan Blaž Račič je v Kolpernu sprejel najboljše učence in dijake jeseniških šol, ki so v vseh letih 
osnovnošolskega oziroma srednješolskega šolanja dosegli odličen uspeh. Takih je bilo letos skupaj 63.

Županova petica

Urška Peternel

Najboljši učenci in dijaki na sprejemu pri županu. / Foto: Katja Žvan, GMJ

Občina Jesenice v sodelova-
nju s Planinskim društvom 
Jesenice v soboto, 25. junija, 
na praznik dneva državno-
sti, organizira 13. pohod na 
Golico. Udeleženci bodo na 
pot krenili od 8. do 10. ure 
od cilja sankaške proge v Sa-
vskih jamah, mimo Korlno-
vega rovta po osrednji pla-

ninski poti do vrha Golice. 
Pri koči na Golici bo ob 11. 
uri krajši program s poz-
dravnimi besedami pred-
stavnikov Občine Jesenice in 
Planinskega društva Jeseni-
ce. Vsi bodo prejeli pohodne 
majice, na voljo bo vpisna 
knjiga. Pohod bo ob vsakem 
primeru, vsak naj ima ustre-
zno planinsko obutev in 
ostalo opremo.

Pohod na Golico
Janko Rabič

OBČINSKE NOVICE

Koliko zaklonišč  
je v občini
V občini je 24 zaklonišč, ne-
kaj jih je v upravljanju obči-
ne, nekaj pa v lasti stanoval-
cev oziroma podjetij. V njih 
je prostora za štiri tisoč ob-
čanov.
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KULTURA

Velik poklon  
Franciju Tušarju
Osrednja osebnost večera je 
bil legendarni Franci Tušar, 
ljubiteljski gledališki igralec, 
režiser, pisec gledaliških 
iger, pesnik, mentor in orga-
nizator.
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ZANIMIVOSTI

Dne novi  
pohodniški poti
V sklopu projekta Pohodni-
ške poti v občini Jesenice 
so uredili dve novi poho-
dniški poti, in sicer Koroška 
Bela–Malnež in Koroška 
Bela–Potoki.
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Spoštovane občanke in občani Jesenic,
ob dnevu državnosti  
vam iskreno čestitam.

Župan Blaž Račič

V imenu Občine Jesenice, OZVVS Zgornja Gorenjska  
in PVD Sever Gorenjska

vas vabimo na

slavnostno prireditev, 
ki bo v petek, 24. 6. 2022, ob 16. uri

na mejnem platoju Karavanke
v počastitev 31. obletnice osamosvojitve  

Republike Slovenije in  
v spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne  

na območju občine Jesenice.

KULTURNI PROGRAM

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

Maja Tomič, 
recitatorka in harmonikarica

SLAVNOSTNI GOVORNIK

Anton Hribar,
vodja odbora Zgornja Gorenjska  PVD Sever Gorenjska

Zaradi obnove dostopne ceste ob Savi je dostop do platoja 
mogoč le po avtocesti.
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Preiskave nosilne konstruk-
cije bazena Ukova, ki ga je 
opravil Gradbeni inštitut 
ZRMK, so pokazale, da je 
mejna nosilnost armirano-
-betonske konstrukcije baze-
na po veljavni zakonodaji 
presežena. Armaturo baze-
na je v dobršnem delu po-
škodovala rja, odpada zašči-
tni sloj betona, sanacijska 
dela pa bi bila »zelo obse-
žna«, izhaja iz poročila.
V okviru razširjenega ener-
getskega pregleda bazena, ki 
ga je že lani opravilo podje-
tje Energomen, je bilo izpo-
stavljeno tudi tveganje po-
t e n c i a l n e  m o ž n o s t i 
električnega udara zaradi za-
starele elektroinštalacije.
Bazen Ukova je star več kot 
60 let in pošteno načet. V 
vseh letih obratovanja baze-
na bistvenih vlaganj v poso-
dobitve ni bilo tako, da so 
bile ugotovitve omenjenega 
inštituta tudi pričakovane. 
Odločitev, da bazen letos ne 
bo obratoval, je bila zaradi 
velikega zanimanja težka, z 
vidika zagotavljanja varnosti 
uporabnikov pa pravzaprav 
neizbežna. Sploh si ne pred-
stavljam morebitne nesreče, 
poškodbe uporabnika ali 
celo tragičnega dogodka. 
Odgovornost ob znanih dej-
stvih in tveganja, povezana z 
uporabo bazena, so enostav-
no prevelika, saj mora imeti 
varnost uporabnikov nespor-
no prednost.
Nezadovoljstvo, ki se je ob 
tej novici razširilo med naši-
mi občani, še posebej pa 
med uporabniki bazena, je 
pričakovano in razumljivo. 
Tudi sam sem zlasti v svoji 
mladosti skupaj s prijatelji 
pogosto obiskoval bazen in 
imamo danes na to obdobje 
prijetne spomine, podobno 
kot številni občani. Kljub sla-
bi volji pa vsebini strokovne-
ga poročila Gradbenega in-

štituta ZRMK v celoti 
zaupam, prav tako verja-
mem v pravilnost odločitve 
direktorja Zavoda za šport, 
saj mora biti varnost na pr-
vem mestu.
Na začetku mandata sem se 
seznanil s stanjem javne in-
frastrukture in ugotovil, da 
so potrebe velike na različ-
nih področjih, vlaganja pa 
nujna. Ob obisku vrtcev in 
osnovnih šol v občini sem 
bil zaskrbljen, zgrožen pa ob 
pogledu na za palec široko 
odprtino v okenskem okviru 
v vrtcu na Plavžu. Skozi širo-
ko špranjo je v prostor vdiral 
hlad. Varstvo najmlajših v 
takšnih razmerah ni spreje-
mljivo in narediti moramo 
vse, da generacijam, ki pri-
hajajo, zagotovimo čim bolj-
še pogoje za igro.
Podobno kot v bazen dolga 
leta ni bilo praktično nobe-
nih investicijskih vlaganj, so 
tudi šole in vrtci (pre)dolga 
leta čakali na (energetsko) 

sanacijo. Ob omejenih virih 
financiranja smo tako na 
tehtnico dali različne potre-
be po vlaganjih v občini. Vsi 
se lahko veselimo, da izbolj-
šujemo razmere za delo, 
učenje in vzgojo mladih ge-
neracij v vrtcih in šolah ter 
da z energetskimi sanacija-
mi ustvarjamo dolgoročne 
(ekonomske) prihranke, žal 
pa morajo nekatere investi-
cije počakati na ugodnejše 
okoliščine in več razpoložlji-
vih sredstev. Bazen je takšen 
primer; tudi knjižnica že vr-
sto let čaka na nove prostore, 
vlagati je treba v posodablja-
nje vodovodov, kanalizacije, 
ceste, vročevodni sistem, če 
omenim le najbolj pereča 
vprašanja. Sredstva pa so 
omejena.
Kot rečeno, smo investicijski 
potencial občinskega prora-
čuna po tehtnem premisle-
ku usmerili v energetsko sa-
nacijo vrtcev in šol. 
Zaključeni prenovi šole in 
vrtca na Plavžu ter na OŠ 
Koroška Bela bosta letos sle-
dili še dve naložbi: pripra-
vljamo se na energetsko sa-
nacijo Vrtca Angelce 
Ocepek, ki bo izvedena letos 
poleti, in gradnjo telovadni-
ce pri OŠ Poldeta Stražišar-
ja, ki bo zaključena priho-

dnje leto. Ob znanih vseh 
drugih potrebah po posodo-
bitvah in vlaganjih smo 
prednost dali obnovi teh 
objektov in tudi v prihodnje 
želimo to usmeritev ohrani-
ti.
Po teh investicijah se je letos 
– v obdobju izrazite rasti cen 
energije – izkazala pravil-
nost sprejete odločitve, kar 
se je pokazalo v znižanju po-
rabe energije. Če ne bi izve-
dli projektov energetske sa-
nacije, bi bil pritisk na 
občinski proračun zaradi 
stroškov ogrevanja višji, in-
vesticijski potencial proraču-
na pa skromnejši.
Kakorkoli že obračamo stva-
ri, lahko sklenem, da je bila 
odločitev glede obratovanja 
bazena strokovno utemelje-
na in zato upravičena.
Odločevalci sprejemajo raz-
lične odločitve. Nekatere so 
dobro sprejete, druge ne. Ko 
je na tehtnici varnost (plaval-
cev), dvomov ne sme biti.

Letno kopališče Ukova letos 
ne bo obratovalo. Kot so spo-
ročili z Občine Jesenice, je 
zaradi dotrajanosti bazena 
in velike izgube vode skozi 
vidne razpoke bazenske 
školjke Zavod za šport Jese-
nice, ki upravlja bazen, lani 
naročil razširjeni energetski 
pregled. Skušali so namreč 
ugotoviti, kako obsežna sa-
nacija bazenske školjke bi 
bila potrebna, obenem pa 
tudi, ali je bazen še varen za 
uporabo. Poročilo o pregle-
du pa je pokazalo, da obstaja 
nevarnost za kopalce in za-
poslene, opozorili so na po-
tencialno nevarnost električ-
nega udara zaradi zastarele 
elektroinštalacije, obenem 
pa si predlagali pregled var-
nosti nosilne konstrukcije in 
statike objekta. Zavod za 
šport je zato v začetku leta 
naročil še izdelavo preiskave 
nosilne konstrukcije objekta 
s statičnim preračunom.
Marca so strokovnjaki Grad-
benega inštituta ZRMK 
opravili terenske analize, ki 
so pokazale, da nosilnost 
konstrukcije bazenske školj-
ke ni več zadostna, kar po-
meni visoko tveganje za var-
nost kopalcev.
Odprtje bazena bi pomenilo 
preveliko tveganje za var-
nost kopalcev in zaposlenih, 
so presodili na Zavodu za 
šport Jesenice in Občini Je-
senice in zato sprejeli odlo-

čitev, da kopališče Ukova le-
tos ne bo odprlo svojih vrat 
za obiskovalce.

Župan: Poročilo nas 
žalosti
»Prejeto poročilo nas žalo-
sti, saj bo kopališče Ukova 
letos manjkalo marsikatere-
mu Jeseničanu, vendar pa 
smo se slabega stanja baze-
na zavedali, kar je tudi ra-
zlog, da smo analizo tudi 
naročili. Mogoče se z baze-
nom lahko ne bi zgodilo nič 
še kar nekaj let, a si sploh 
ne upam predstavljati, da bi 
se, mi pa bi to dopustili, 
vedoč, da je bazen nevaren. 
Ob tem zavedanju si bazena 

v tem trenutku ne bi upal 
odpreti nihče in verjamem, 
da bodo Jeseničani to razu-
meli,« je povedal župan 
Blaž Račič.
Občina Jesenice je sicer že 
pred leti razmišljala o različ-
nih možnostih, bodisi da bi 
kopališče obnovila in nad-
gradila ali pa morda presta-
vila na drugo lokacijo.
Kot so povedali na občini, bi 
samo sanacija bazenske školj-
ke s strojnico, pri čemer videz 
bazena ne bi bil nič drugačen 
od trenutnega, po izdelanih 
izračunih stala okrog dva mi-
lijona evrov. Zato se za to mo-
žnost v svojih kratkoročnih 
načrtih niso odločili.

Priložnost ob Savi pod 
Hrušico?
»Smo pa v proračun Občine 
Jesenice že vključili sredstva 
za prostorsko preveritev lo-
kacije na občinskih zemlji-
ščih ob Savi pod Hrušico za 
umestitev športnih oziroma 
vodnih površin in turistič-
nih kapacitet. Ne gre za 
kratkoročno rešitev, ki bi re-
šila to kopalno sezono, ven-
dar pa verjamem, da bi Jese-
nice kot občina imele veliko 
več od takšne rešitve kot od 
nadaljnjega vlaganja zna-
tnega denarja v že star in 
dotrajan bazen Ukova,« je 
še pojasnil župan Blaž Ra-
čič.

Kopališče Ukova letos ne bo odprlo svojih vrat za obiskovalce, saj je zaradi dotrajanosti bazenske 
školjke tveganje za varnost kopalcev preveliko.

Kopališče Ukova 
letos ostaja zaprto

Urška Peternel

Bazen ni več varen

Kopališče Ukova bo letos zaprto. / Foto: Tina Dokl

Župan Blaž Račič

Osnovnošolsko izobraževa-
nje so z odliko končali: Aleks 
Zlatanov, Jaka Marinkovski 
Rostohar, Lejla Selimović, 
Gaja Naumovska, Lara Ba-
tanjski, Amina Čakarević, 
Tanja Mlađenović, David Bu-
vač, Hana Pajić, Natalija Tr-
kulja, Mirijam Klobučar, Mo-
nika Košir, Anes Turkušić, 
Sara Jan, Lara Kepic, Larisa 
Delić, Nejla Kusur in Lana 
Todorović (vsi z OŠ Prežiho-
vega Voranca Jesenice), Ajla 
Jusić, Maša Malovrh, Lana 
Radočaj Novosel, Tara Rado-
čaj Novosel, Loti Rode, Jernej 
Črv, Patricia Dobravec, Ajla 
Silić, Erazem Tomšič, Lovro 
Koblar Brulc, Maksima Kri-
vić, Adrijana Subotić, Andi 
Tatarević, Neža Marija Vav-
tar, Nik Šturm, Neja Razbor-
šek, Ajla Huskić in Tim Dre-
melj (vsi z OŠ Toneta Čufarja 
Jesenice) ter Ema Markelj, 
Maja Erjavec, Lena Ponjavić, 

Katarina Žuber, Ana Račič, 
Hana Nušinović, Luka Zor in 
Jana Čušin (vsi z OŠ Koroška 
Bela).
Srednješolsko izobraževanje 
pa so z odliko končali Nina 

Breznik, Tal Čarman, Urša 
Rihtar, Iza Glavač, Miha 
Zore, Rocio Dowhyj, Eva 
Oštir, Veronika Piber, Ma-
tevž Toman, Filip Zupan, 
Ela Bajec, Pia Holc, Lana 

Omovšek in Lena Repinc 
(vsi z Gimnazije Jesenice) 
ter Meta Marenk, Nejc Olip, 
Zala Klarić, Ožbej Resman 
in Maša Koren (vsi s Srednje 
šole Jesenice).

Županova petica
1. stran

V kulturnem programu so nastopile učenke Glasbene šole Jesenice. / Foto: Katja Žvan, Gmj

Kakorkoli že obračamo stvari, lahko sklenem, da 
je bila odločitev glede obratovanja bazena 
strokovno utemeljena in zato upravičena.
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Soba male orke so na Cen-
tru za socialno delo Jesenice 
poimenovali posebno sobo, 
ki je namenjena izvajanju 
stikov otrok s starši, ki mora-
jo potekati pod nadzorom. 
Kot je povedala Anita Bre-
gar, pomočnica direktorice 
Centra za socialno delo Go-
renjska, enota Jesenice, so 

stiki pod nadzorom za otro-
ke stresni, zato je zelo po-
membno, da potekajo v pri-
jaznem, varnem okolju. Gre 
namreč za stike, ki jih določi 
sodišče v primeru ogroženo-
sti otrok, potekajo največ dve 
uri tedensko in najdlje devet 
mesecev. Doslej so potekali 
v pisarnah centra za social-
no delo, zato so strokovne 
delavke centra že dalj časa 
razmišljale, kako bi uredile 
otrokom prijaznejši prostor. 
Po naključju se je na Anito 
Bregar obrnil dolgoletni do-
nator in boter Janez Pavel 
Komel, od letos tudi častni 
občan Jesenic, ki je želel pri-
spevati sredstva za otroke. 

Hitro sta našla skupni jezik 
in s pomočjo donacije ter 
prostovoljnega dela sodelavk 
centra so navadno pisarno 
preuredili v prijazno sobo, 
opremljeno z igračami in 
družabnimi igrami, ki so jo 
poimenovali Soba male 
orke.
»Orke so prijazne in zelo in-
teligentne živali, zato smo 
izbrale takšno ime,« je izbi-
ro imena pojasnila Bregarje-
va in dodala, da je pri stikih 
pod nadzorom vselej priso-
tna socialna delavka. Včasih 
gre tudi za starše, ki so slab-
še »socialno opremljeni«, 
zato potrebujejo pomoč, da 

se z otroki pogovarjajo, igra-
jo  ... »Včasih gre tudi za 
starše, ki so na prestajanju 
zaporne kazni in pridejo v 
spremstvu paznikov,« je de-
jala Bregarjeva.
Lani so izvedli 64 takšnih 
stikov pod nadzorom, se pa 
število iz leta v leto poveču-
je. Ukrep izreče sodišče, ko 
prepozna ogroženost otro-
ka, po določenem obdobju 
pa center za socialno delo 
poda mnenje, ali so tovrstni 
stiki otroku v korist, lahko 
pa predlaga tudi proste sti-
ke.
V sobi se bodo lahko krajši 
čas igrali tudi otroci, ki na 

center pridejo s starši in so 
doslej morali čakati na ho-
dniku.
Manjše slovesnosti ob odpr-
tju se je udeležil tudi dona-
tor Janez Pavel Komel, ki že 
vrsto let na različne načine 
pomaga soljudem, zlasti 
otrokom. Kot je dejal, gre za 
donacijo celotne družine, 
zanjo so se odločili skupaj s 
hčerko, sinom, vnuki in 
pravnuki. Namesto da bi se 
medsebojno obdarovali za 
novo leto, so sklenili denar 
podariti v dobrodelne name-
ne.
Dogodka se je udeležil tudi 
jeseniški župan Blaž Račič.

Na Centru za socialno delo Jesenice so uredili posebno sobo, ki zagotavlja prijazno in varno okolje 
otrokom, katerih stiki s starši morajo potekati pod nadzorom. Sobo so uredili s pomočjo donacije 
družine častnega občana Jesenic Janeza Pavla Komela.

Soba male orke

Župan Blaž Račič, častni občan in donator Janez Pavel Komel s partnerko Veroniko in 
Anita Bregar s CSD Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

Urška Peternel

Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Občine Jesenice 
www.jesenice.si pod razdelkom Javni razpisi objavljen

Javni razpis 
o dodeljevanju državnih pomoči de minimis 

za pospeševanje malega gospodarstva 
v občini Jesenice v letu 2022

Datum objave javnega razpisa: 18. 2. 2022

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

Letni nabor ukrepov in višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev: 95.000,00 EUR
  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj (75.000,00 EUR)
  Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti 

(7.000,00 EUR)
  Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij 

(13.000,00 EUR)

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
Aleksandra Orel
Tel.: 04 586 92 66, e-pošta: aleksandra.orel@jesenice.si

Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo je torek, 5. 7. 2022.

 OBČINA JESENICE
 ŽUPAN
 BLAŽ RAČIČ

V članku z naslovom Volitve in imenovanja smo v delu, ki se 
nanaša na imenovanje ravnateljice Vrtca Jesenice, napačno 
navedli ime izbrane kandidatke. Svet zavoda je na seji 11. 
maja za ravnateljico izbral Matejo Ban (in ne Vanjo Kra-
mar). Za napako se opravičujemo.

Popravek

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

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
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Marjana Ahačič, 031/352 514,
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Urša Pet er nel, Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 10/let nik XVII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 50, ki je iz šel 24. junija 2022.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
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.

WWW.JE SE NI CE.SI

BIOLOŠKI ODPADKI

V gospodinjstvih vsakodnevno na-
stajajo različni odpadki, med njimi 
odpadki od olupkov zelenjave, sadja, 
kavnih usedlin do pokvarjene hrane. 
Ti biološki odpadki spadajo na kom-
post ali v posodo za biološke odpad-
ke, čeprav jih številni še vedno odla-
gajo v posode za mešane komunal-
ne odpadke.
Za zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada so namenjeni rja-
vi zabojniki. Odjemalci v individu-
alnih stanovanjskih objektih ima-
jo možnost, da tovrstne odpadke 
ločujejo na hišnem kompostniku 
ali v rjavem zabojniku. 
Biološko razgradljive kuhinjske od-
padke je potrebno predelati in se ne 
smejo odlagati na odlagališče, zato 
je pomembno, da se jih pravilno od-
loži. To pomeni, da se jih ne odlaga v 
zelen zabojnik za mešane komunal-
ne odpadke. Pomembno je tudi, 
kako jih odlagamo. Bioloških odpad-
kov nikoli ne odlagamo v plastičnih 

vrečkah, le te lahko nadomestimo s 
papirnatimi ali biorazgradljivimi 
vrečkami. Ravno tako je kuhinjske 
odpadke prepovedano rezati, drobiti 
ali mleti ter redčiti z namenom, da se 
z odpadno vodo odvajajo v javno ka-

nalizacijo, greznice, nepretočne 
greznice ali neposredno v vode. Je-
dilno olje, ki smo ga uporabili za cvr-
tje, jedilno mast ipd. zbiramo v po-
sebni posodi, ki jo oddamo v zbir-
nem centru.

»V čast nam je, da 
imamo takšnega 
častnega občana,« je o 
Janez Pavlu Komelu 
dejal župan Blaž 
Račič.

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

JE SE NI CE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

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

www.oknam ba.si
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V jeseniški občini je 24 za-
klonišč, v njih je 4100 mest. 
Nekaj jih je v upravljanju 
Občine Jesenice, nekaj pa v 
lasti stanovalcev oziroma 
podjetij. Zaklonišča, ki so v 
upravljanju občine, so v OŠ 
Toneta Čufarja, OŠ Koroška 
Bela, Vrtcu Jesenice, Domu 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja in na Titovi 86, sta 
pojasnila poveljnik Civilne 
zaščite občine Jesenice Igor 
Arh in koordinatorica za Ci-
vilno zaščito Živa Ozmec. 

Pred kratkim so vsa zakloni-
šča tudi obiskali in si ogleda-
li, v kakšnem stanju so.
Zaklonišča se v skladu z dr-
žavno uredbo gradijo na ob-
močjih mest in drugih nase-
lij z več kot 10.000 
prebivalci. Pravilnik ločuje 
zaklonilnike in zaklonišča, 
in sicer glede na obseg zašči-
te, ki jo omogočajo s svojimi 
zaščitnimi lastnostmi.
Zaklonilniki morajo imeti 
obseg zaščite, ki vzdrži težo 
ruševin objekta ter funkcio-
nalno prirejene prostore, ki 
so opremljeni za dvanajstur-
no neprekinjeno bivanje naj-
več 50 ljudi.

Zaklonišče dopolnilne zašči-
te mora imeti obseg zaščite 
za do 50 kPa nadtlaka in 
funkcionalno zgrajene pro-
store (v skladu s Pravilni-
kom o tehničnih normativih 
za zaklonišča in zaklonilni-
ke), opremljene za 24-urno 
neprekinjeno bivanje največ 
50 ljudi.
Zaklonišče osnovne zaščite 
mora imeti obseg zaščite od 
50 kPa do 100 kPa nadtlaka 
ter funkcionalno zgrajene 
prostore za sedemdnevno 
neprekinjeno bivanje za do 
300 ljudi in več.

Evidenco o zakloniščih, nji-
hovem vzdrževanju in spre-
membah namembnosti vodi 
občina. Za redno vzdrževa-
nje zaklonišč in njihovo 
smotrno uporabo pa so od-
govorni lastniki. Lastniki 
morajo po zakonu vsakih de-
set let zagotoviti kontrolo za-
klonišča, ki jo izvajajo poo-
blaščene organizacije. Po 
opravljeni tehnični kontroli 
lastniki prejmejo potrdilo o 
primernosti zaklonišča.
Kot sta pojasnila Arh in Oz-
mečeva, so bila v jeseniški 
občini vsa zaklonišča prvo-
tno kategorizirana kot za-
klonišča osnovne zaščite. 

Leta 2006, po spremembi 
Zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi, pa so vsa dotlej zgrajena 
zaklonišča za osnovno za-
ščito prekvalificirali v zaklo-
nišča dopolnilne zaščite, za 
zaklanjanje prebivalstva do 
24 ur.
»V zakloniščih dopolnilne 
zaščite mora lastnik zaklo-

nišča zagotoviti elektriko, 
delujoče zapiralne elemen-
te (vhodna vrata in zasilni 
izhodi), prezračevalni sis-
tem zaklonišča ne potrebu-
je radiološko-kemično-bio-
loškega zaščitnega filtra. 
Od tehnične opreme pa 
morajo te vrste zaklonišč 
imeti le suhe WC-je,« sta 
pojasnila.

Urška Peternel

Eno od zaklonišč je v podjetju SIJ Acroni. / Foto: Občina Jesenice

Razpis za malo gospodarstvo

Še do 5. julija je odprt javni 
razpis o dodeljevanju držav-
nih pomoči de minimis za 
pospeševanje malega gospo-
darstva v občini Jesenice v 
letu 2022. Gre za razpis, s 
katerim Občina Jesenice že 
vrsto let spodbuja malo go-
spodarstvo z nepovratnimi 

sredstvi za določene namene. 
V letošnjem naboru ukrepov 
so spodbujanje začetnih in-
vesticij in investicij v razširja-
nje dejavnosti in razvoj, 
spodbujanje usposabljanja in 
promocijskih aktivnosti ter 
subvencioniranje stroškov za 
delovanje mladih podjetij. Na 
voljo je 95 tisoč evrov, zgor-
nja meja sofinanciranja vseh 

vlog za vse ukrepe za enega 
prijavitelja pa je 10 tisoč 
evrov. Razpisna dokumenta-
cija z vsemi informacijami je 
na voljo na spletni strani Ob-
čine Jesenice, Občina Jeseni-
ce pa je v sodelovanju z Ra-
zvojno agencije Zgornje 
Gorenjske v marcu pripravila 
tudi predstavitev razpisa za 
zainteresirane podjetnike.

»Namen javnega razpisa je 
vzpostavitev učinkovitega 
podpornega okolja za po-
tencialne podjetnike in de-
lujoča podjetja, povečanje 
možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbuja-
nje njihove rasti ter ustvar-
janje novih delovnih 
mest,« so poudarili na Ob-
čini Jesenice.

Urška Peternel

V Jeseniških novicah, ki so iz-
šle 10. junija 2022, sem na 4. 
strani v članku o vprašanjih 
in pobudah, ki jih postavljajo 
občinske svetnice in svetniki, 
prebral nekaj o dogajanju v 
zvezi s pobudo o preimenova-
nju OŠ Koroška Bela v Osnov-
no šolo Pavleta Zidarja. Po-
sebno zanimiv je del, ki govori 
o reakcijah članic in članov 
tamkajšnjega sveta KS, ki pra-
vi: »Člani sveta KS pa so so-
glasno sprejeli sklep proti prei-
menovanju: predsednik Matej 
Brus je ob tem poudaril, da bi 
o morebitnem preimenovanju 
morali odločati krajani, če že, 
bi morali izbrati ime, ki ne 
nosi teže nekih časov, ki še da-
nes razdvajajo državljane.«
Pravice, da zavrneš pobudo, 
ki ima nedvoumno za kraj kar 
veliko težo, seveda nikomur, še 
najmanj pa svetu KS, ni mo-
goče odrekati. Ne poznam ne-
gativnih utemeljitev drugih, ki 
so sodelovali pri opredeljeva-
nju do omenjene pobude, a 

argument »o imenu, ki naj ne 
nosi teže nekih časov«, je – če-
ravno je morda plod neznanja 
– nekaj najbolj idiotskega in 
zavržnega, kar sem imel v ži-
vljenju možnost prebrati.
Kar dober povzetek pisateljeve 
biografije in njegovega ustvar-
jalnega opusa je mogoče pre-
brati že v Wikipediji, ki sicer 
ni ravno vrhunski podatkovni 
vir, a v Zidarjevem primeru 
mu nič ne manjka. Tam bi se 
lahko poučili o usodi tega 
moža, svojega sokrajana, či-
gar mladostni idealizem se je v 
spopadu z realnostjo, ki jo je 
Zidar živel, razvil v prepričlji-
vo kritiko ravno tistega »težke-
ga časa, ki še danes razdvaja 
državljane«, kot ste zapisali. 
Vaša kritika prihaja z na-
tančno nasprotnega pola, kot 
je bil tisti, ko so nekdanje obla-
sti gnjavile Zidarja, a je zato 
toliko bolj svetohlinska in 
umazana. Zidar ni bil apolo-
get socialističnih časov, mar-
več njegov iskreni kritik in kot 
tak eden pogumnih mož tiste-
ga časa.
Če stvari ne poznate, jih pač 
ne sodite. Če jih poznate, pa 
jih tolmačite na tak način, pa 
moram zapisati, da ste sra-
mota za svoj kraj. Najmanj, 
kar bi morali zdaj storiti, je 
javno opravičilo: zmote so na-
mreč opravičljive, namerne 
laži pa ne.

Mag. Jože Osterman, 
Jesenice

Javno pismo 
svetu KS 
Slovenski 
Javornik - 
Koroška Bela

Čez poletje Dars na gorenj-
ski avtocesti od Kranja proti 
Hrušici ne načrtuje večjih 
vzdrževalnih in obnovitve-
nih del, z njimi bodo poča-
kali do jeseni. Tako naj bi 
predvidoma jeseni začeli sa-
nacijo viaduktov Podmeža-
kla na odseku gorenjske av-
toceste A2 Hrušica–Lipce 
(mimo Jesenic), večina ob-
nove pa bo opravljena v 
2023. V času del bo promet 
urejen po polovici avtoceste, 

po enem pasu v vsako smer 
vožnje, saj gre za območje 
ceste brez odstavnih pasov.
Prav tako jeseni bodo začeli 
obnavljati tudi odsek gorenj-
ske avtoceste A2 Lipce–Le-
sce–Brezje, in sicer bodo 
preplastili smerno vozišče 
proti Avstriji. Promet bo 
med deli še vedno potekal 
po dveh, sicer zoženih paso-
vih v vsako smer vožnje, so 
sporočili z Darsa. Ob tem so 
še poudarili, da je začetek 
del odvisen od sklenitve po-
godb z izbranimi izvajalci.

Urška Peternel

Poleti brez večjih del 
na gorenjski avtocesti

Na prireditvi v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani so dva-
najstim slovenskim zdravnikom iz različnih področjih delo-
vanja (pediatrije, kardiologije, družinske medicine ...) pode-
lili nazive v okviru akcije Moj zdravnik, ki jo prireja revija 
Viva. En naziv je šel tudi na Gorenjsko. Moja dermatologinja 
je postala Tamara Levičnik, dr. med., spec. dermatovenero-
logije, ki je iz Banjaluke v Slovenijo prišla pred skoraj 19 leti, 
novo življenje pa si je ustvarila na Jesenicah, kjer je tudi za-
poslena v Splošni bolnišnici Jesenice. Kot piše v obrazložitvi 
priznanja, ji je najbolj všeč delo z ljudmi, s pacienti, ki se jim 
res posveti, kolikor je možno. Prepričana je, da so jo bolniki 
za mojo dermatologinjo izbrali predvsem zaradi njene srč-
nosti, odprtosti, iskrenosti in resnične želje, da jim pomaga. 
Častni gost na podelitvi je bil novi minister za zdravje in 
prejemnik naziva moj ortoped 2021 Danijel Bešič Loredan.

Naziv Moja dermatologinja Tamari Levičnik

Tamara Levičnik / Foto: Gorazd Kavčič

V občini je štiriindvajset zaklonišč, nekaj jih je v upravljanju Občine Jesenice, nekaj pa v lasti 
stanovalcev oziroma podjetij. V njih je prostora za dobrih štiri tisoč občanov.

Koliko zaklonišč je 
v občini

Vsa jeseniška zaklonišča so uradno zaklonišča 
dopolnilne zaščite, za zaklanjanje prebivalstva 
do 24 ur.

Prejeli smo

Jeseni bodo začeli obnavljati viadukta Podmežakla 
in odsek gorenjske avtoceste Lipce–Brezje.

Kljub splošni odpravi ukrepov za preprečevanje širjenja ko-
ronavirusa zaščitne maske v gorenjskih zdravstvenih domo-
vih, tudi v Zdravstvenem domu Jesenice, ostajajo obvezne 
pri pacientih z znaki respiratornih okužb. To so kašljanje, 
kihanje, boleče grlo, zamašen nos, povišana telesna tempe-
ratura, izcedek iz nosu ali oči, glavobol, bolečine v mišicah. 
Paciente prosijo za upoštevanje strokovnega navodila, s ka-
terim pomembno lahko prispevajo k zmanjšanju respirator-
nih okužb.

Maske obvezne za paciente z znaki 
respiratornih okužb

Občina Jesenice bo predvidoma v avgustu začela energet-
sko sanacijo objekta na pokopališču na Blejski Dobravi. Pro-
jekt celovite energetske prenove bo potekal v dveh fazah, in 
sicer letos in prihodnje leto. Ocenjena vrednost del je nekaj 
več kot 650 tisoč evrov, pri čemer jim je uspelo pridobiti 
sofinanciranje iz kohezijskega sklada.

Obnova objekta na pokopališču
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Končana prva faza
Končana je prva faza izgradnje komunalne infrastrukture v KS Sava.

Pred dnevi se je uradno kon-
čala prva faza izgradnje ko-
munalne infrastrukture v KS 
Sava. V sklopu te faze, katere 
urejanje se je začelo leta 
2021, je Občina Jesenice na 
območju Industrijske ulice 
od Ceste železarjev do križi-
šča z Ulico Viktorja Kejžarja, 
Ulice Cankarjevega bataljona 
na območju enosmernega 
prometa, Ulice Franca Bene-
dičiča do uvoza v osnovno 
šolo in Ulice Viktorja Kejžar-
ja v območju križišča z Indu-
strijsko ulico zgradila fekalno 
in elektro kabelsko kanaliza-
cijo, obnovila vodovod in ce-
stno razsvetljavo. Poleg tega 
so izvedli cestnoprometno 
ureditev z odvodnjavanjem 
ter obnovili Čopov graben. 
Vrednost del po pogodbi zna-
ša dobrih 793 tisoč evrov z 
DDV, od česar je približno 
187 tisoč evrov predvidenega 
sofinanciranja iz Kohezijske-
ga sklada EU.
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, bodo zdaj nadalje-
vali komunalno in prometno 
urejanje preostalega dela na-
selja, ki ga sestavljajo Dela-
vska ulica, Ulica bratov Ru-
parjev, Ulica Viktorja 
Kejžarja in delno Industrij-

ska ulica. Še letos, predvido-
ma jeseni, naj bi tako začeli 
izvajati dela na območju od 

krožišča pri Upravni enoti 
Jesenice po Delavski ulici in 
Ulici Viktorja Kejžarja do 

križišča pri TVD Partizan Je-
senice, nato pa sledi še ure-
ditev preostalega dela.

Urška Peternel

Nova uredite v KS Sava / Foto: Občina Jesenice

Prostora na deponiji Mala Mežakla je še za dve leti in pol, postopki za ureditev tretjega odlagalnega 
polja pa že potekajo. Na Občini Jesenice pričakujejo, da bodo – če ne bo večjih zapletov – do konca 
leta pridobili integralno gradbeno dovoljenje.

O tretjem odlagalnem polju

Na majski seji občinskega 
sveta so govorili tudi o sta-
nju na deponiji Mala Meža-
kla. Kot je povedal direktor 
javnega komunalnega podje-
tja Jeko Uroš Bučar, je pro-
stora na deponiji še za pri-
bližno dve leti in pol.
Marko Markelj, direktor Ko-
munalne direkcije na Občini 
Jesenice, je pojasnil, da so 
začeli postopke za ureditev 
tretjega odlagalnega polja. 
Projektna dokumentacija je 

bila naročena, izdelana je 
tudi presoja vplivov na oko-
lje in vloga za izdajo inte-
gralnega gradbenega dovo-
ljenja je že posredovana na 
ministrstvo. »V tem postop-
ku se pridobivajo tudi mne-
nja soglasodajalcev, in če ne 
bo kakšnih večjih zapletov, 
načrtujemo, da bi bilo do 
konca leta pridobljeno grad-
beno dovoljenje z okoljevar-
stvenim dovoljenjem,« je 
povedal. Ocenjena vrednost 
investicije je 1,8 milijona 
evrov, sodelovale pa bodo 

vse tri občine solastnice de-
ponije, torej Jesenice, Kranj-
ska Gora in Žirovnica, in si-
cer v sorazmernem deležu 
glede na delež lastništva. 
Občina Jesenice bo tako iz 
občinskega proračuna mora-
la zagotoviti 70 odstotkov 
sredstev. Po Markljevih be-
sedah pa v tem trenutku ni 
na voljo nobenih nepovra-
tnih sredstev za sofinancira-
nje. Ob tem je direktor pod-
jetja Jeko povedal, da na 
deponijo ob dodatnem plači-
lu odlagajo tudi dodatne ko-

ličine odpadkov iz predela-
nih bal, a ta frakcija 
volumensko manj obreme-
njuje kopo odlaganja. V za-
dnjem letu tudi kosovne od-
padke meljejo, tako da 
deponijo volumensko čim 
manj obremenjujejo.
Ob tem velja tudi poziv 
vsem občanom k doslednej-
šemu ločenemu zbiranju 
odpadkov, saj analize kažejo, 
da največji delež v mešanih 
komunalnih odpadkih pred-
stavljajo bio kuhinjski od-
padki, karton in tekstil.

Urška Peternel

Planinsko društvo Jesenice 
že desetletja ohranja sodelo-
vanje s planinci v zamejstvu. 
Dolgoletni, že pokojni pred-
sednik društva Janez Ko-
šnik, je bil leta 1972 pobu-
dnik srečanj s slovenskimi 
planinskimi društvi na Ko-
roškem in v širšem zamej-
stvu Furlanije Julijske Kraji-
ne vse do Trsta. Prvo 
srečanje je bilo leta 1972 na 
vrhu Golice, od takrat si dru-
štva izmenjujejo organizaci-
jo srečanj. Pandemija koro-
navirusa je posegla tudi v ta 
srečanja, letošnje ob polsto-
letnem jubileju pa je spet za-
sijalo v polnem sijaju. Več 
kot dvesto udeležencev se je 
v nedeljo, 12. junija, zbralo v 
občini Sovodnje ob Soči v 
Furlaniji Julijski Krajini v 
organizaciji Slovenskega 

planinskega društva Gorica. 
V bogatem kulturnem pro-
gramu je odmevala sloven-
ska pesem, v pozdravnih go-
vorih so bile izražene želje 
po stalnih stikih tamkajšnjih 
prebivalcev z matično domo-
vino. Predstavnik Planinske-
ga društva Jesenice Janez 
Oman je izrazil zadovolj-
stvo, da srečanja ohranjajo 
stike z zamejskimi planinci, 
negovati in utrjevati jih je 
treba naprej. Posebne pozor-
nosti so bili na srečanju de-
ležni člani Pihalnega orke-
stra Jesenice-Kranjska Gora, 
ki z ubranimi zvoki razvese-
ljujejo planince na vseh sre-
čanjih. Po izvajanju koračnic 
pred srečanjem so v osre-
dnjem kulturnem progra-
mu, tokrat pod vodstvom 
Sare Resman, zaigrali sklad-
bo Vstala Primorska, ki je 
neuradna himna Primorcev.

Janko Rabič

Krajevna skupnost Blejska Dobrava 
na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih 

Krajevne skupnosti Blejska Dobrava objavlja

RAZPIS
za podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne 

skupnosti Blejska Dobrava.

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev 
priznanja v skladu z 12. členom Pravilnika o priznanjih 
Krajevne skupnosti Blejska Dobrava posredujejo do 15. 7. 
2022, na naslov Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Blejska 
Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, ali na elektronski naslov 
ks.bl.dobrava@siol.net.

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skup-
nosti pregledala in Svetu KS Blejska Dobrava predlagala 
kandidate za podelitev priznanj krajevne skupnosti.

Anton Hribar,
predsednik Sveta

KS Blejska Dobrava

JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Občinska svetnica Marta Smodiš je na majski seji dala po-
budo, da z »železarskega dimnika«, ki je zgodovinska dedi-
ščina, odstranijo napise trgovin, in predlagala, da se dimnik 
opremi z napisom, ki bo zaznamoval vlogo, ki jo je imel v 
času železarstva. Na ta način bodo tudi otroci poznali zgo-
dovino omenjenega dimnika. Kot so pojasnili v občinski 
upravi, ima po stanju zemljiškega katastra dimnik pri trgo-
vskem centru Spar samostojno parcelno številko in je v za-
sebni lasti. Za postavitev reklamnih tabel na dimniku je 
Upravna enota Jesenice v letu 2004 izdala gradbeno dovo-
ljenje. »Po razpoložljivih podatkih je omenjeni dimnik sicer 
vpisan v register kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo 
za kulturo – registrirana dediščina, ni pa razglašen za kultur-
ni spomenik. Glede na navedeno so reklamne table na ome-
njenem dimniku legalno postavljene,« so pojasnili.

Reklamni napisi na dimniku

Občinska svetnica Maja Razingar je dala pobudo Občini Je-
senice, naj v prihodnje nameni finančna sredstva za subven-
cioniranje malih čistilnih naprav tam, kjer ni možen javni 
priklop. V občinski upravi so pojasnili, da so glede malih 
komunalnih čistilnih naprav zaprosili za pojasnila na mini-
strstvo za okolje in prostor, vendar pa iz pojasnil ni jasno 
razvidno, kdo naj bi bil pri obstoječih objektih v skladu s 
predpisi sploh dolžan zgraditi malo komunalno čistilno na-
pravo. Decembra lani je bila tudi objavljena uredba o spre-
membah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne vode, ki rok za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav z 31. 12. 2021 podaljšuje na konec leta 2025. Glede 
na opisane okoliščine priprava formalnih podlag za uvedbo 
subvencioniranja izgradnje malih komunalnih čistilnih na-
prav za zdaj ni smotrna, so zapisali.

O subvencioniranju malih čistilnih naprav

W
W

W
.J

E
S

E
N

IC
E

.S
I

Planinsko društvo Jesenice že pol stoletja 
sodeluje s planinci v zamejstvu.

Pol stoletja 
povezovanja

Srečanje s planinci v zamejstvu / Foto: Janko Rabič

Gradnja kanalizacije na Lipcah še vedno ni zaključena, za dokončanje 
investicije manjka še približno 60 metrov odseka na začetku Lipc iz smeri 
Jesenic. Kot so pojasnili na Občini Jesenice, je razlog iskanje dodatnih 
tehničnih rešitev zaradi zahtev enega od lastnikov ter reševanje 
zemljiškoknjižnega spora glede dela zemljišča v bližini križišča h kampu 
Perun. Občina Jesenice bo investicijo dokončala takoj, ko se bosta 
omenjeni zadevi z lastniki rešili, so pojasnili, šele zatem pa bodo krajani 
Lipc objekte lahko priklopili na novozgrajeno kanalizacijo. Obvestilo o 
tem bodo prejeli od javnega komunalnega podjetja JEKO.
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Delavsko prosvetno društvo 
Svoboda France Mencinger 
Javornik - Koroška praznuje 
stoletni jubilej in kot uvod v 
praznovanje so v dvorani Kul-
turnega doma na Sloven-
skem Javorniku pripravili li-
terarno-glasbeni večer. Majda 
Malenšek je najprej orisala 
dolgoletno bogato in obsežno 
dejavnost na odrskih deskah, 
prireditve, razstavno dejav-
nost in ostalo. Osrednja oseb-
nost večera je bil legendarni 
Franci Tušar, ljubiteljski gle-
dališki igralec, režiser, pisec 
gledaliških iger, pesnik, men-
tor in organizator. Skoraj šest 
desetletij je vpet v delo doma-
čega društva, odigral je 45 
vlog, režiral 52 predstav, napi-
sal je več kot 300 pesmi, izdal 
več pesniških zbirk. Z vso po-
zornostjo in globokim poklo-
nom za njegov velik ljubitelj-
ski kulturni opus so njegovi 
sodelavci in gostje pripravili 
izbor njegovih pesmi z nove 
pesniške zbirke Moje sledi na 

prehojeni poti. Za scenarij in 
izvedbo je poskrbela voditelji-
ca Stanka Kaplan Mrak, pe-
smi so poleg avtorja Francija 
Tušarja prebirali Hinko Lu-
žnik, Tamara Brkič, Gaja La-

snik, Gašper Klinar, Jan Čele-
snik in Božo Janežič. 
Poslušalci so lahko prisluhni-
li tudi prvič javno predvajati 
skladbi Moja vas, ki jo je na 
besedilo Francija Tušarja 

uglasbil Tomaž Repinc. Za 
glasbeno popestritev večera je 
poskrbel ansambel Antistres 
z Aleksandrom Iskro in pev-
ko Tajdo Žnidaršič, sodelavec 
pri izvedbi je bil Aleš Rotar.

Stanka Kaplan Mrak in Franci Tušar / Foto: Janko Rabič

Janko Rabič

V maju so se v Gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah 
sestali člani organizacijske-
ga odbora in začrtali pot 35. 
Čufarjevim dnevom, ki bodo 
potekali od 14. do 19. no-
vembra. Pri oceni lanskih je 
predsednik odbora Jože 
Osterman poudaril, da so 
bili gledalci nad videnimi 
predstavami navdušeni, do-
bri poznavalci iz gledaliških 
krogov pa so Čufarjeve dne-
ve ocenili kot najboljši festi-

val ljubiteljskih gledališč v 
Sloveniji. Na seji so potrdili 
razpis za sodelovanje ljubi-
teljskih gledališč in igralskih 
skupin, rok za prijave je 12. 
september. Po sproščanju 
ukrepov gledališčniki spet z 
večjo vnemo pripravljajo 
nove predstave, tako da letos 
pričakujejo širši nabor. Se-
lektor bo imel veliko dela, da 
bo izbral najboljše, ki se 
bodo potegovale za naklo-
njenost žirije in publike in 
bodo nagrajene s Čufarjevi-
mi plaketami.

Janko Rabič

V Občinski knjižnici Jesenice 
se bodo letos četrtič zapored 
pridružili projektu Poletavci – 
poletni bralci. Projekt je na-
menjen otrokom od 7. do 12. 
leta in spodbuja polurno bra-

nje trideset dni med poletni-
mi šolskimi počitnicami. 
Bralna izbira je na strani 
otrok, saj lahko berejo karkoli, 
predlogi za poletno branje pa 
so tudi na spletni strani pole-

tavci.si. Pomembno je, da 
otroci ob tem pridobivajo 
bralne navade in da tudi ne-
ljubitelji knjig spoznajo, da je 
branje lahko zabavna in prije-
tna izkušnja. Opozoriti velja, 
da lahko vsak poletni bralec 
svoje priznanje jeseni v šoli 

uveljavlja kot eno prebrano 
knjigo za bralno značko, pou-
darjajo v Občinski knjižnici 
Jesenice.
Mladi, stari med 13 in 16 let, 
pa lahko sodelujejo v projektu 

NajPoletavci, in sicer tako, da 
preberejo tri knjige po lastni 
izbiri ter napišejo mnenje o 
prebranem. Če jim idej za 
branje zmanjka, jih lahko poi-
ščejo na spletni strani najpole-
tavci.si.
»Brali bomo od 10. junija do 
10. septembra. Bralni sezna-
mi projektov Poletavci in Naj-
Poletavci so na voljo v vseh 
enotah Občinske knjižnice Je-
senice in tudi na omenjenih 
spletnih straneh. Izpolnjene 
sezname bo mogoče oddati v 
knjižnici ali na spletnih stra-
neh,« sporočajo iz jeseniške 
knjižnice in napovedujejo za-
ključno prireditev, ki bo v dru-
gi polovici septembra, na njej 
pa bodo sodelujoči prejeli pri-
znanje in majico ter sodelova-
li v žrebanju za glavno nagra-
do, set za badminton in set za 
tenis na plaži.

Urška Peternel

Med počitnicami bodo v knjižnici potekale tudi 
počitniške ustvarjalne delavnice za 
osnovnošolce. Na Jesenicah so pripravili osem 
tedenskih delavnic, ki bodo potekale od 
ponedeljka do petka od 9.30 do 11.30, na 
Hrušici pa štiri tematske delavnice.

Mlade bralce med počitnicami vabijo v knjižnico, da si s poletnim branjem 
in ustvarjanjem popestrijo počitniške dni.

Počitniški dnevi v 
knjižnici

Osrednja osebnost večera je bil legendarni Franci Tušar, ljubiteljski gledališki igralec, režiser, pisec 
gledaliških iger, pesnik, mentor in organizator. Skoraj šest desetletij je vpet v delo domačega društva.

Velik poklon neutrudnemu 
Franciju Tušarju

Priprave na 
Čufarjeve dneve
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V razstavnem salonu Dolik je na ogled razstava fotografij 
26. bienalnega fotografskega natečaja Človek in kovina 
2022. Na natečaj je prispelo 615 fotografij 47 avtorjev, v temi 
Človek in kovina je prvo nagrado prejel Gaber Košir za foto-
grafijo Človek in stopnišče, v temi Kolekcija Sandi Novak za 
fotografijo Smoker Joža, v prosti temi pa Lojzi Avsenik za 
fotografijo Dober ulov. Razstava bo na ogled do 13. julija.

Človek in kovina na ogled v Doliku

Na kanalu YouTube je na ogled film Spomini starih Jesenic 
II (Kolarjev park), ki je nadaljevanje prvega filma Spomini 
starih Jesenic I (Murova). Gre za predstavitev tematske poti, 
ki je nastala lani v sodelovanju RAGOR-ja, Gornjesavskega 
muzeja Jesenice in Občine Jesenice.

Film Spomini starih Jesenic

Od septembra do maja so 
udeleženci regijskih literarnih 
delavnic kreativnega pisanja v 

organizaciji jeseniške območ-
ne enote Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD) 
pod mentorstvom Barbare 
Korun ustvarjali avtorsko poe-

zijo in prozo. Svoje literarno 
ustvarjanje so širši javnosti 
predstavili pred dnevi v Kol-
pernu, brali so Bernarda Ko-
sel Mrak, Breda Miščevič, 
Cvetana Rijavec, Damjana Ka-
učič, Jan Gorše, Lara Stare 
Knific in Mojca Gubanc.

Osvobajanje domišljije
Urška Peternel
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Kako ste bili v preteklosti 
povezani z Jeseniškim no-
gometom?
Preden sem se priključil 
Nogometnemu klubu Jese-
nice, sem veliko igral nogo-
met. Klubu sem se priklju-
čil zelo pozno, nekje pri 18 
letih. Za Jesenice sem igral 
do 29. leta. Razlog, zakaj 
sem začel zelo pozno, je bil 
ta, da mi je bil ljubši mali 
nogomet. Po karieri sem 
spet nadaljeval v malem no-
gometu. Če me kdo vpraša, 
kaj sem si najbolj zapomnil, 
je to zanesljivo polfinale 
slovenskega pokala z Mari-
borom.

Kaj je bil glavni razlog, da 
ste prevzeli člansko ekipo 
Jesenic?
Nova uprava kluba se je obr-
nila name, ali bi prevzel eki-
po. Privolil sem in v klubu 
sem kot trener od 28. janu-
arja.

Ekipo ste prevzeli, ko je bila 
za njimi slaba jesen. Kaj se 
je v spomladanskem delu 
zgodilo, da je šla krivulja 
uspešnosti tako strmo nav-
zgor?
V jesenskem delu so bili re-
zultati res slabi. Bil mi je iz-
ziv, da krivuljo obrnem nav-
zgor. Želel sem pridobiti 
nekaj nekdanjih igralcev, ki 
so igrali v klubih v tretji slo-
venski ligi in v Avstriji.Do 
neke mere mi je to uspelo. 
Hitro smo začeli trenirati. 
Za prvo nalogo sem si zadal, 
da v garderobi naredim do-
bro vzdušje. Ni bilo lahko. V 
začetku se je čutilo neko ne-
zadovoljstvo. Vedeti je treba, 
da ko sem prevzel ekipo, je 
bilo osvojenih le devet točk. 

Da smo ubrali pravo pot, so 
pokazale že tekme v spo-
mladanskem delu. Igralci so 
redno začeli prihajati na tre-
ning, prišli so rezultati.

Brez napak ste odigrali ligo 
od sedmega do trinajstega 
mesta.
Zaključek je bil pika na i, saj 
smo v ligi od sedmega do 
trinajstega mesta dobili vse 
tekme. Na teh tekmah smo 
že po prvih 45 minutah ime-
li visoko prednost. S tem se 
mi je ponudila priložnost, 
da dam prednost tudi rezer-
vistom in jim s tem dam ve-
deti, da tudi nanje računam.

Kje je imela vaša ekipa naj-
več rezerv?
V tega slabega pol leta sem 
ekipo spoznal. Da bo ekipa 
še močnejša, potrebujemo 
še enega napadalca in boč-
nega branilca.

Na Jesenicah je veliko takih, 
ki znajo igrati nogomet. 
Tretja slovenska liga bi na 
Jesenicah morala biti stalni-

ca. Ena od težav je ta, da se 
jih veliko odloči za igranje v 
Avstriji v nižjih ligah.
Ko si naši igralci ustvarijo 
družino, je normalno, da si 
želijo dodatni zaslužek. Av-
strija je blizu in tudi v nižjih 
ligah se s kvaliteto da nekaj 
zaslužiti. V naslednji sezoni 
mora biti cilj, da se iz go-
renjske lige uvrstimo v tre-
tjo slovensko ligo.

Že v preteklosti je kar nekaj 
igralcev z odhodom z Jese-
nic stopilo stopničko više.
Res je, se strinjam. Veliko 
igralcev, ki so začeli na Jese-
nicah, je igralo v prvi slo-

venski ligi. Veliko jih sedaj 
igra v prvoligaških selekci-
jah U15, pri kadetih in mla-
dincih. Samo še ena potrdi-
tev, da se na Jesenicah 
dobro dela z mladimi.

Vas je katera ekipa v prvi go-
renjski ligi še posebno nav-
dušila?
Brez posebnega razmišlja-
nja ekipa Visoko. V preteklo-
sti niso krojili vrha gorenj-
ske lige. Sezono 2021/2022 
so zasluženo končali na 
vrhu lestvice. Še nekaj bi do-
dal. V bližini imajo Triglav, 
veliko drugih močnih ekip iz 
tretje lige in gorenjske lige 
in je samo še en podatek, 
kako dobri so.

Sezona se je končala. Vas 
bomo tudi naslednjo sezono 
videli na klopi članske ekipe 
Jesenic?
Praktično je že vse dogovor-
jeno, da bom tudi naslednjo 
sezono vodil člansko nogo-
metno ekipo SIJ Acroni Je-
senice.

Če ostanete trener, si boste 
verjetno želeli še okrepiti 
ekipo?
Prej sem že omenil, kje se 
želimo okrepiti. Članski eki-
pi bomo priključili tudi mla-
de nogometaše. V prvem 
planu sta vratar Denis Paša-
gić in vezist Niki Mulej.

Pogoje za trening imate na 
Jesenicah dobre.
Pogoje za trening imamo 
res dobre od takrat, ko smo 
dobili igrišče z umetno tra-
vo. Imamo urejene gardero-
be. Za te in še marsikaj zra-
ven zelo dobro skrbi ekonom 
Sašo Rabič. Nanj se lahko 
res stoodstotno zanesemo.

Se želite v prihodnosti še 
bolj posvetiti trenerski vlo-
gi?
Zagotovo, zato tudi razmi-
šljam že za naprej. Septem-
bra bom šel delat B trener-
sko licenco.

Matjaž Klemenc

Trener Nevzet Halilović / Foto: osebni arhiv

Nogometni klub Jesenice le-
tos praznuje 110-letnico delo-
vanja. V počastitev jubileja 
so v Športnem parku Pod-
mežakla pripravili zanimiv 
nogometni konec tedna. Na 
sobotni tekmi se je članska 
ekipa pomerila s slovenski-
mi državnimi prvaki iz sezo-
ne 2020/2021, ekipo Celja. 
Kljub končnemu rezultatu 8 
: 0 za nekdanje državne pr-
vake so se domači nogome-

taši dobro upirali. Za Jeseni-
ce je na tekmi nastopil tudi 
nekdanji reprezentant Mira-
lem Samardžić, ki je večino 
svoje uspešne nogometne 
kariere preživel v tujini.
V nedeljo pa je klub pripravil 
še mednarodni turnir U13, 
na katerem so nastopile eki-
pe iz Avstrije, Bosne, Italije 
in Slovenije.
V finalni tekmi so domačini 
z 2 : 0 premagali vrstnike iz 
Kranja in osvojili prvo me-
sto.

Urška Peternel

Konec januarja je na trenersko klop nogometne ekipe SIJ Acroni Jesenice sedel 47-letni Nevzet 
Halilović z Jesenic. In če jesenski del v gorenjski ligi za jeseniške nogometaše ni bil najboljši, so se 
spomladi rezultati močno dvignili.

Jeseni po B trenersko 
licenco

Ob stodesetletnici Nogometnega kluba Jesenice so v Športnem parku Podmežakla pripravili zanimiv 
nogometni konec tedna s tekmo članske ekipe proti Celju in mednarodnim turnirjem U13.

Sto deset let nogometnega kluba

Judo

Turnir Pozdrav poletju
V Ljubljani je potekal turnir v judu  Pozdrav poletju 2022, ki 
ga je organiziral Judo klub Golovec. Nastopilo je več kot 
osemdeset mladih judoistov, da vidijo, kaj so se do sedaj 
naučili. Pobliže poglejmo uvrstitve mladih tekmovalcev in 
tekmovalk Judo sekcije Partizan Jesenice na prva tri mesta. 
1. mesto: Štef Morič, Lidija Hering, Lovro Robič, Bor Koro-
šec, Žan Šivic, Din Medić, Alina Medić, Hana Medić, Tine 
Klinar, Manuel Ajderič, Žan Luka Brestovac; 2. mesto: Lina 
Alešević, Ian Maks Slivnik, Tevž Kolman, Mark Alex Bresto-
vac, Aljaž Hering; 3. mesto: Patricija Janc, Jakob Čarni, Tri-
stan Orson, Andrej Branc Jazbec, Arslan Alešević, Tinkara 
Rožič, Florjan Janc, Adam Erjavec, Urban Črv, Mihajlo Vasi-
ljević.

Karate

Državno prvenstvo v karateju
V Ljubljani je potekalo državno prvenstvo v klasičnem kara-
teju. Tekmo je organiziral Karate klub Grade v sodelovanju 
s Slovensko zvezo tradicionalnega karateja. Skupno je na-
stopilo 152 tekmovalcev in tekmovalk. Pobliže poglejmo me-
dalje, ki so jih osvojili v Karate klubu MI-KI in v katerih disci-
plinah. Zlate medalje: Din Talić, borba, Sebastjan Košir, 
kata, Hana Dizdarević, borba, Alina Dizdarević, kata. Srebr-
ne medalje: Sergej Dobovišek, kata, Nina Dobravc, borba, 
Sebastjan Košir, borba, Ina Zorc, kata, Lana Maher, borba, 
Enej Otovič, prosta borba, Matic Panjtar, borba. Bronaste 
medalje: Mitja Dobovišek, kata, Din Talić, kata, Katrin Čeha-
jić, borba, Enej Otovič, kata, Enej Otovič, borba, Timotej 
Mlakar, prosta borba, Karin Pazlar, kata.

Nogomet

Odlično v ligi od sedmega do trinajstega mesta
Nogometaši ekipe SIJ Acroni Jesenice so v soboto zaključili 
sezono 2021/2022 v prvi gorenjski ligi. V jesenskem delu 
niso bili preveč prepričljivi, kar jih je v končnici pripeljalo v 
ligo od 7. do 13. mesta. Doma so premagali Kondor Godešič 
s 6 : 2, Kranjsko Goro s 7 : 1 Bitnje s 3 : 0. V gosteh so nani-
zali štiri zmage: Naklo 7:0, Preddvor 5 : 1, Polet 2 : 1 in za 
konec še enkrat zmaga proti Preddvoru s 7 : 0. Lestvica v ligi 
od sedmega do trinajstega mesta. 1. SIJ Acroni Jesenice (39 
točk), 2. Bitnje (25), 3. Polet (24), 4. Preddvor (23), 5. Kon-
dor Godešič (20), 6. Kranjska Gora (13), 7. Naklo (12).

Streljanje
Državno prvenstvo za strelce z zračnim orožjem v Ljubljani
Ljubljana je gostila državno prvenstvo za strelce. Tekmova-
nje je potekalo z zračnim orožjem na razdalji 10 metrov. 
Odlično so se odrezali tekmovalci Strelskega društva Triglav 
Javornik - Koroška Bela. V članski konkurenci je Anže Preste-
rel v kvalifikacijah zasedel tretje mesto. V finalu je še napre-
doval in na koncu osvojil srebrno medaljo. V mladinski kon-
kurenci so nastopili Ernest Eman Babača, Anton Korbar in 
Matevž Pogačnik. Streljali so odlično. Trud je bil poplačan z 
zlato medaljo med ekipami. Med posamezniki sta si v kvali-
fikacijah finale priborila Ernest Eman Babača in Anton Kor-
bar. V finalu je bil Ernest tik pod stopničkami na četrtem 
mestu. Anton je bil na koncu peti.

Športno plezanje

Državno prvenstvo v težavnosti v Ljubljani
V Ljubljani so se športni plezalci merili na državnem prven-
stvu v težavnosti. Iz ŠPO Jesenice sta se dva tekmovalca 
uvrstila med prvo deseterico. Pri cicibanih se je Maj Travnik 
uvrstil na šesto mesto. Pri mlajših deklicah je bila Liza Babič 
osma.

Šport na kratko

»Članski ekipi bomo 
priključili tudi mlade 
nogometaše.«

Nogometaše je pozdravil župan Blaž Račič. / Foto: Zavod za šport 



Zanimivosti

8 Jeseniške novice, petek, 24. junija 2022

V sklopu brezplačnih vode-
nih izletov Po jeseniških hri-
bih so na prvo junijsko ne-
deljo pripravili pohod na 
Belsko planino.
Udeleženci – 24 pohodnikov 
vseh generacij, najmlajši je 
imel le štiri leta – so se zbra-
li na parkirišču Križevec nad 
Javorniškim Rovtom, zatem 
pa jih je pot vodila mimo 
Pustega Rovta proti sedlu 
Kočna in od tam po markira-
ni planinski poti proti Belski 
planini. Pri koči na Belski 
planini so imeli odmor za 
malico, zatem pa so naredili 
še en krog po planini. V doli-
no so izpred koče sestopili 
po kolovozni poti.
Poleg Ambroža Černeta z 
Ragorja je izlet strokovno vo-
dila botaničarka Špela Pun-
garšek, ki je zaposlena v Pri-
rodoslovnem muzeju 
Ljubljana, živi pa v Bistrici 
pri Tržiču. V muzeju ureja 
predvsem stare herbarije, 
med njimi tudi herbarij Kar-
la Zoisa. Nabira rastline za 
muzejsko herbarijsko zbirko, 
sodeluje pri pripravi razstav 
in predavanj. Je tudi vodja 
Alpskega botaničnega vrta 
Juliana v Trenti, kjer skrbi za 
pravilno poimenovanje ra-
stlin, pripravlja didaktične 
vsebine in vodi obiskovalce.
Po poti so udeleženci spo-
znali kar nekaj rastlin, ki jih 
je predstavila Pungarškova. 
Med njimi je bila brstična 
konopnica (Cardamine bulbi-
fera), ki uspeva predvsem v 
listnatih gozdovih, tokrat so 
jo opazili v bukovem gozdu 
med Pustim Rovtom in se-
dlom Kočna. Potem so nale-
teli na pravi ranjak (Anthyllis 
vulneraria), ki pospeši celje-

nje ran, pogosto ga nabira-
mo tudi za čaj. Raste na su-
hih travnikih od nižin do 
visokogorja. Opazili so ga na 
sedlu Kočna in Belski plani-
ni. Ogledali so si tudi Clusi-

jev svišč (Gentiana clusii), ki 
ga mnogi bolj poznajo pod 
imenom encijan, a smo po 
besedah Špele Pungaršek to 
besedo prevzeli iz nemščine. 
»Pri nas je zavarovan in 

uspeva od sredogorja do vr-
hov gora. Čeprav je večino-
ma že odcvetel, smo na Bel-
ski planini vendarle opazili 
še nekaj cvetočih primer-
kov,« je povedala. Na Belski 

planini je cvetela tudi Zoiso-
va vijolica (Viola zoysii), 'naj-
lepši otrok naših gora', kot 
jo je imenoval botanik Franc 
Ksaver Wulfen. »Ta jo je v 
18. stoletju opisal kot novo 

vrsto in poimenoval po nje-
nem najditelju, botaniku 
Karlu Zoisu, ki je večino ži-
vljenja preživel prav v Javor-
niškem Rovtu. Še živo, z ze-
mljo je rastlino iz kranjskih 
Alp, ki meje na Koroško, po-
slal Wulfnu v Celovec. Mor-
da pa jo je nabral prav na 
Belski planini?« se je ob tem 
v preteklost ozrla Pungar-
škova. Pozornost pohodni-
kov so vzbudile še pogačica 
(Trollius europaeus), ki so jo 
opazili na sedlu Kočna, kjer 
je cvetela tudi velecvetna or-
lica (Aquilegia nigricans). 
Alpsko veleso (Dryas octope-
tala) so opazili tako na Bel-
ski planini kot na sedlu Koč-
na, na bolj skalnatih 
pobočjih Belske planine pa 
so našli brezstebelno lepni-
co (Silene acaulis), ki je soro-
dnica nageljčkov oziroma 
klinčkov.

»Kdor želi na Belski planini 
občudovati bogastvo botani-
ke, se mora tja odpraviti v 
zadnjih dneh maja oziroma 
v prvi polovici junija. Lahko 
bi rekli tudi takole: ko narci-

se na Golici odcvetijo, pride 
na vrsto njena vzhodna sose-
da – Belska planina,« je po-
vedal Ambrož Černe.

Promocija pohodništva
Občina Jesenice in delovna 
skupina za pohodništvo, ki 
jo koordinira Ragor, si pri-
zadevata povečati zanima-
nje za pohodništvo tako z 

vzpostavitvijo novih poho-
dniških poti kot tudi s pro-
mocijo obstoječih. Pohodni-
ški zemljevid, ki bo letos 
izšel že v četrti izdaji, ponu-
ja tudi nekaj izletov vseh 

zahtevnosti; od tematskih 
poti (Stara rudna pot, Nara-
voslovna in rudarska učna 
pot, Potep po Mežakli, Gaj-
škova pot …), obstoječih pla-
ninskih poti (Golica, Španov 
vrh, Belščica, Jelenkamen 
…) do lokalnih pešpoti po 
nižjih predelih (Pot po po-
molih, Blejska Dobrava–so-
teska Vintgar …).

»Kdor želi na Belski planini občudovati bogastvo botanike, se mora tja odpraviti v zadnjih dneh maja oziroma v prvi polovici junija. Lahko bi rekli tudi 
takole: ko narcise na Golici odcvetijo, pride na vrsto njena vzhodna soseda – Belska planina ...«

Cvetoča Belska planina

Urška Peternel

Udeleženci pohoda / Foto: Gregor Vidmar

Strokovna vodja pohoda Špela Pungaršek je predstavila rastlinsko bogastvo Belske 
planine. / Foto: Gregor Vidmar

Na Belski planini je cvetela Zoisova vijolica (Viola zoysii), 
»najlepši otrok naših gora«. / Foto: Gregor Vidmar

Clusijev svišč (Gentiana clusii) mnogi bolj poznajo pod 
imenom encijan. / Foto: Gregor Vidmar

Izlet Cvetoča Belska planina je bil drugi v nizu 
promocijskih izletov Po jeseniških hribih, ki jih 
organizira Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
(Ragor) in financira Občina Jesenice. Ragor bo 
predvidoma v začetku avgusta organiziral še 
pohod na Vajnež.

Udeleženka pohoda Jeseničanka Nevenka 
Rajhman je takole zapisala: »Bil je prijeten in 
poučen pohod, prijetna skupina generacijsko 
različnih ljudi je bila dodatna popestritev. 
Posebna pohvala še Špeli Pungaršek iz 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije za nazorno in 
res profesionalno predstavitev naravnega 
bogastva na poti in na sami Belski planini.«
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Jeseniška občina je dobila 
dve novi pohodniški poti, in 
sicer na območju Koroške 
Bele. Gre za pohodniški poti 
Koroška Bela– Malnež in 
Koroška Bela–Potoki. Uredi-
li so jo v sklopu projekta Po-
hodništvo v občini Jesenice, 
ki ga izvaja Razvojna agenci-
ja Zgornje Gorenjske, finan-
cira pa Občina Jesenice.
Kot je povedal Ambrož Čer-
ne z Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske, v okviru 
projekta že šesto leto deluje 

posebna delovna skupina, ki 
se je posvetila tudi urejanju 
lokalnih občinskih pešpoti.
»Na željo krajanov smo se pri 
razvoju pohodništva posvetili 
tudi območju Koroške Bele. 
Lani smo na vrhu Malneža 
nad Koroško Belo postavili 
žig z narciso in varovalno 
ograjo z jeklenico. Letos pa 
smo dokončno označili in 
uredili dve pohodniški poti 
na tem območju: Koroška 
Bela–Malnež in Koroška 
Bela–Potoki,« je povedal.
Prva, pohodniška pot Koro-
ška Bela–Malnež po Černe-

tovih besedah predstavlja 
odlično izletniško točko za 
popoldanske rekreativce, 
zlasti domačine. A ker se je 
pojavljalo vse več stranskih 
poti oziroma bližnjic proti 
vrhu Malneža, je na poti na-
stajala erozija.
»Z rumenimi označbami je 
odslej speljana le ena pot. 
Pot na Malnež se odcepi od 
obstoječe planinske poti, ki 
vodi s Koroške Bele proti 
Valvasorjevemu domu. Hoje 
iz vasi je približno trideset 
minut,« je povedal Černe.
Druga nova označena poho-

dniška pot pa je Koroška 
Bela–Potoki. Gre za nezah-
tevno pohodno pot, ki pote-
ka večinoma po gozdu in je 
odlična izbira za popoldan-
ski sprehod, saj nima večjih 
vzponov.

»Vmes se nam odpirajo kra-
sni pogledi na Jesenice in do-
lino. Hoje s Koroške Bele do 
Potokov je približno petdeset 
minut,« je povedal Černe.
Kot je dodal, Koroška Bela 
nima samo bogate in zani-
mive zgodovine ter aktivne 
lokalne skupnosti, ki skrbi, 
da vas živi in se razvija.
»Predstavlja tudi izhodišče 
za obstoječe planinske poti, 
na primer Gajškova pot pro-

ti Pristavi ali planinska pot 
proti Valvasorjevemu domu, 
ali lokalne pešpoti Pot po po-
molih (Trebež–Ukova). Na-
men projekta je vse skupaj 
povezati v obstoječo mrežo 
pohodnih poti oz. priljublje-

nih ciljev v občini, hkrati pa 
jo podaljšati še do Potokov. 
Ti predstavljajo izhodišče za 
še en vrh – Ajdno,« je dodal.
Privabiti si želijo tako doma-
čine kot tudi pohodnike od 
drugod.

V sklopu projekta Pohodniške poti v občini Jesenice so uredili dve novi pohodniški poti, in sicer Koroška Bela–Malnež in Koroška Bela–Potoki.

Dve novi pohodniški poti
Urška Peternel

Pohodna pot na zahodnem delu vasi Potoki zavije v gozd.  
/ Foto: Ambrož Černe, Ragor

U s t v a r j a l c i  č a s a  (64 .  d e l )Marica Blažič: ustvarjalni nemir 
zrelih let

Vedno rad spremljam zgod-
be ljudi, ki so marljivi, delov-
ne navade jim niso tuje, pri-
segajo na družinske 
vrednote. Hkrati si znajo 
privoščiti tudi kaj zase, za 
svojo dušo. Da so neusahljiv 
vir energije, posebno še v 
zrelejših letih, po upokojitvi, 
ko marsikdo najde čas za ti-
ste prijetnosti, ki prej niso 
bile uresničljive.
Vse to in še marsikatero za-
nimivost spoznavam ob več-
letnem poznanstvu z 78-le-
tno Marico Blažič s 
Slovenskega Javornika. Prav 
po upokojitvi je našla velik 
smisel svojega življenja v 
ukvarjanju ročnih del. Izpod 
njenih spretnih rok nastaja-
jo čudoviti izdelki, vredni 
vse pozornosti. Po rodu Je-
seničanka, iz znane Rantove 
družine, sedaj z možem 
Ludvikom živita v svoji sta-
novanjski hiši na Kidričevi 
ulici na Slovenskem Javorni-
ku.
»Po končani administrativni 
šoli sem se najprej zaposlila 
v trgovskem podjetju Zarja, 
dvajset let sem bila tajnica, 
potem pa sem 15 let na 

Osnovni šoli Prežihovega 
Voranca na Jesenicah opra-
vljala delo materialne knji-
govodje. Leta 1996 sem se 
upokojila in se čez tri leta 
pridružila članicam krožka 
ročnih del pri Društvu upo-
kojencev Javornik - Koroška 
Bela. Najprej sem bila po-
močnica vodje, sedaj sem 
dvanajst let vodja.«
V prijetnem kramljanju ugo-
toviva, da je od prvih začet-
kov ukvarjanja z ročnimi 
deli minilo okroglih šestde-
set let. »Kot 18-letno dekle 
sem se seznanila z osnova-
mi pletenja, kvačkanja, ple-
tenja. Začeli so nastajati prvi 
izdelki, prti in podobno. 
Prva znanja so bila dragoce-
na, ostanejo za zmeraj.« Se-
daj Marica piše eno najlep-
ših zgodb, po nekajletnih 
izkušnjah v krožku so iz nje 
privrele tudi organizacijske 
sposobnosti, skupaj z drugi-
mi članicami je kos vsemu, 
česar se lotijo. Krožek doži-
vlja pravi preporod, le klo-
buk dol pred vsem, kar 
ustvarijo!
»Naš predsednik Marjan Ve-
ber nas je v pravem trenutku 

'prebudil', nas znal motivi-
rati, da smo dobile vso to vo-
ljo in energijo, ki jo po pri-
kazanem očitno v naših letih 
še premoremo. Jana Jamar 
skrbi za strokovno, aranžer-
sko in svetovalno delo, jaz za 
organizacijsko. Prej smo 
imeli le svoje razstave, po-
tem smo delo kar širili, zače-
li sodelovati z Zvezo društev 
upokojencev Slovenije in 
drugimi.«
Predvsem pa ne gre prezre-
ti prostovoljstva v humani-

tarnih dejavnostih. »Šlo je 
za spontane odločitve nas 
vseh. Nismo dosti razmi-
šljale, ko so nam bili ponu-
jeni projekti ali smo se 
same vključile. Povezali 
smo se z Domom dr. Fran-
ceta Bergelja na Jesenicah, 
kjer smo izdelali novoletne 
čestitke, pa Viharnikom v 
Kranjski Gori. Lotile smo se 
izdelave rokavčkov poma-
gavčkov za dementne ljudi, 
hobotnic za nedonošenčke 
v ljubljanski porodnišnici, 

copatk za novorojenčke v je-
seniški bolnišnici, punčk iz 
cunj za Unicef.«
Najlepši trenutki v tem ob-
dobju? »Vsak je po svoje do-
živetje, prav tako vsak nov 
izdelek. Ponosna sem bila, 
da sem za Gorenjski muzej 
predstavila vezenje kot ljud-
sko umetnost. V velik spo-
min se mi je vtisnila moja 
prva samostojna razstava v 
dvorani Kolpern na Stari 
Savi z naslovom Spokojnost 
skupaj z nečakinjo Barbaro 
Ravnik in mlajšo hčerko 
Sašo Blažič.«
In kaj je pri Marici tista torti-
ca na češnji, ki ji bogati ži-
vljenjski vsak dan v teh upo-
kojenskih letih? »Marsikaj. 
Naše lepe družinske vredno-
te ohranjamo in prenašamo 
naprej. To so stiki z otroki 
Nevenko, Mitjem in Sašo, ki 
je po meni tudi prevzela na-
gnjenost in smisel za ustvar-
janje. Pa seveda najmlajši 
rod, pet vnukov in dva prav-
nuka. Z možem Ludvikom 
sva leta 2017 praznovala zla-
to poroko. Veliko je lepih 
skupnih trenutkov, ki se jih 
vedno veselimo.«

Marica Blažič / Foto: Janko Rabič

Janko Rabič

Lokalne občinske 
pešpoti so označene z 
rumenimi 
markacijami in 
rumenimi smernimi 
tablami. Te poti so 
nižjega ranga od 
uradnih planinskih 
poti, ki jih upravlja 
Planinska zveza 
Slovenije in jih 
prepoznamo po rdeče-
belih Knafelčevih 
markacijah.

Pogled z vrha Malneža proti Slovenskemu Javorniku / Foto: Ambrož Černe, Ragor



Mladi

10 Jeseniške novice, petek, 24. junija 2022

Konec maja so na prireditvi 
z naslovom Dan zdravja, ki 
sta ga v središču Radovljice 
pripravila Zdravstvenovzgoj-
ni center tamkajšnjega zdra-
vstvenega doma in Občina 
Radovljica, sodelovale tudi 
dijakinje zdravstvenega pro-
grama Srednje šole Jesenice.
Dijakinje prvega letnika so 
obiskovalcem prireditve 
predstavljale zaščito kože 
pred soncem. »Prestavljamo 
zaščito pred UVA in UVB 

žarki, tipe kože ter pravilno 
nanašanje in uporabo kreme 
za sončenje,« so povedale. 
Pojasnile so, da so med na-
pakami, ki jih storimo pri 
zaščiti pred soncem, najpo-
gostejše naslednje: na telo 
ne nanesemo dovolj zaščitne 
kreme, nanesemo jo šele, ko 
se že odpravimo na sonce, 
namesto že nekaj časa prej, 
in uporabljajo manjši faktor 
od priporočenega, pa tudi da 
se zaščitimo le pred UVA, 
ne pa tudi UVB sončnimi 
žarki.

Dijakinje Srednje šole Jesenice so obiskovalcem prireditve predstavljale zaščito kože pred soncem.

Marjana Ahačič

Učenci Glasbene šole Jese-
nice so pred koncem šolske-
ga leta uspešno nastopili na 
tekmovanjih. Leon Kusterle 
se je udeležil mednarodnega 
tekmovanja Tomaž Holmar 
2022 in osvojil tretjo nagra-
do. Pred kratkim je imel v 
glasbeni šoli tudi samostojni 
recital. Na Koroškem klavir-
skem tekmovanju sta odlič-

no nastopila Luka Sušnik in 
Tifani Bergel, Luka je prejel 
zlato nagrado, prvo mesto in 
posebno priznanje za najbo-
lje izvedeno delo iz obdobja 
klasicizma, Tifani pa zlato 
nagrado.
Poleg številnih razrednih 
nastopov pa so v Dvorani Lo-
renz izvedli nastope piani-
stov, harmonikarjev, flav-
tistov, klarinetistov, harfistov 
in violončelistov.

Urška Peternel

Kot je pojasnila direktorica 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske Eva Štravs Podlo-
gar, skušajo tako približati 
tehniške poklice mladim in 

njihovim staršem. »Pri tem 
je tudi pomembno povezo-
vanje izobraževalnih institu-
cij in podjetij, ki prihodnjim 
kadrom ponujajo ne le pra-
kse, temveč tudi morebitno 
zaposlitev. Mladi si namreč 
želijo več praktičnega izo-
braževanja in možnost, da 
podjetje spoznajo pobliže, se 
seznanijo z njegovim delo-
vanjem in smermi razvoja 
tehniških poklicev,« je doda-
la direktorica.
Na Srednji šoli Jesenice opa-
žajo upad vpisa v program 
strojni tehnik, kar pripisuje-

jo tudi neustreznim pogo-
jem za izvajanje praktičnega 
pouka. Šola si v prihodnje 
obeta prenovo, ki bo med 
drugim zagotovila sodobno 
delavnico in specializirane 
učilnice. »V prvi letnik pri-

hodnjega šolskega leta je 
doslej v program strojni teh-
nik vpisanih le 11 učencev,« 
je povedala ravnateljica Mo-
nika Lotrič.

Upad zanimanja za 
poklice strojništva
Pri karierni orientaciji po 
besedah Jelke Berce, sveto-
valne delavke z Osnovne 
šole Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica, otroci potrebu-
jejo konkretno izkušnjo. 
»Trudimo se, da učencem 
zagotovimo čim več vsebin 
in konkretnih izkušenj o po-

sameznih smereh in pokli-
cih,« je dejala in dodala, da 
je trenutno opazen trend 
upadanja zanimanja za pok-
lice s področja strojništva, še 
vedno pa vztraja zanimanje 
za področje računalništva in 

mehatronike. »Osnovnošol-
ci so sicer še premladi za do-
končne karierne odločitve, 
imajo pa pri teh odločitvah 
pomembno vlogo starši, ki 
otroke seznanijo s poklici in 
jih usmerijo na poklicni 
poti,« je poudarila in dodala 
opažanje, da se več učencev 
odloči za strojno šolo v Ško-
fji Loki kot jeseniško šolo.

Nepoznavanja tehniških 
poklicev
Upad zanimanja za tehniške 
poklice pri mladih povzroča 
stisko pomanjkanja kadra 

pri delodajalcih. Andrej Sku-
mavc iz jeklarskega podjetja 
SIJ Acroni je ob tem pouda-
ril napačno razumevanje in 
nepoznavanje tehniških 
poklicev. »Jeklarska tradici-
ja, ki jo poznamo na Jeseni-
cah, je stara več kot 150 let in 
morda si jo še vedno napak 
predstavljajo kot industrijo, 
kjer ljudi zaposlujejo v teža-
ške pogoje dela. Pogoji so se 
v vseh teh letih močno spre-
menili in posodobili, pri tem 
pa so še vedno potrebni teh-
niški poklici različnih pod-
ročij, od elektrotehničnih do 
strojnih smeri in mehatroni-
ke,« je dejal. Pojasnil je še, 
da strojni tehnik lahko dela 
na treh področjih industrije. 
»Prvo je vodenje tehnolo-
ških procesov in vzdrževanje 
strojev, druga veja je dizajni-
ranje novih naprav in proce-
sov in tretja razvijanje novih 
izdelkov.«

Povpraševanje je veliko
Povpraševanje po kadrih teh-
nične smeri je veliko, po be-
sedah Uroša Kopavnika, di-
rektorja kranjske območne 
enote Zavoda za zaposlova-
nje, štirikrat večje od kadra v 
evidenci brezposelnih oseb. 
»K problemu pristopamo 
zlasti s promocijo tehniških 
poklicev, ki jih predstavimo 
kot enakovredne poklice os-
talim strokam,« je povedal in 
pojasnil, da je trenutno brez-
poselnost v Sloveniji zelo 
nizka. »Po podatkih naše evi-
dence je na Gorenjskem 
3300 brezposelnih oseb,« je 
dejal in dodal, da so pri iska-
nju zaposlitve ključne vred-
note motivacija, odnos do 
dela in spoštovanje.

Na okrogli mizi Karierni izzivi v tehniških poklicih in strojništvu, ki jo je v okviru projekta Zaposlitveni 
dnevi in karierni razvoj mladih pripravila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, so sodelovali 
predstavniki delodajalcev, Zavoda RS za zaposlovanje, svetovalne delavke osnovnih šol, ravnateljica 
in dijaki drugega in tretjega letnika Srednje šole Jesenice, študentka strojništva ter jeseniški župan 
Blaž Račič.

Karierni izzivi v 
tehniških poklicih

Maša Likosar

Leon Kusterle / Foto: Sašo Valjavec

Tifani Bergel / Foto: Sašo Valjavec

Luka Sušnik / Foto: Sašo Valjavec

Utrinki iz 
glasbene šole

Na okrogli mizi so gorovili o kariernih izzivih v tehniških poklicih in strojništvu. Sodelovali 
so tudi dijaki. / Foto: Gorazd Kavčič

Dijakinje na dnevu zdravja

V Splošni bolnišnici Jesenice se srečujejo tudi s pomanjka-
njem kadra v kuhinji, zato so se za novo šolsko leto 
2022/2023 odločili razpisati kadrovske štipendije tudi za 
dijake srednješolskega programa gostinske smeri. Višina 
štipendije bo odvisna od učnega uspeha in bo znašala od 75 
do 125 evrov mesečno. Dijakom bodo omogočili tudi opra-
vljanje obvezne prakse, ki jo bodo plačali kot študentsko 
delo. Po zaključku šolanja pa bodo z dijakom sklenili pogod-
bo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu, in sicer s 
polnim delovnim časom za obdobje štipendiranja. Razpis je 
odprt vse do konca leta.

Štipendije tudi za dijake gostinstva

Dijakinje Srednje šole Jesenice Ajla Ališič, Rebeka 
Lamovec, Sara Bektaševič, Mateja Ivanova, Manca 
Praprotnik in Zara Levičnik na Dnevu zdravja v Radovljici



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 24. junija 2022

V začetku maja so na Slo-
venskem Javorniku študenti 
Oddelka za arheologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v 
Ljubljani pod vodstvom izr. 
prof. dr. Katarine Katje Pre-
dovnik začeli arheološka iz-
kopavanja na območju, kjer 
je bila včasih vas Javornik 
(Jauerburg). Ob gradnji po-
vezovalne ceste podjetja SIJ 
Acroni so namreč delavci 
naleteli na ostanke vasi, ki je 
danes ni več; na njenem me-
stu so zrasli industrijski 
obrati podjetja SIJ Acroni in 
ceste. Mladi arheologi so 
raziskovali območje, kjer je 
nekoč stala Mulejeva hiša, ki 
je nosila prvotno hišno šte-
vilko Javornik 7.

Kocijan, Mulej, Kosmač
Zgodovino nekdanje vasi je 
natančno raziskal domačin 
Rok Humerca. Kot pravi, ob-
staja le malo podatkov in fo-
tografij o stavbi, ki so jo po-
drli oktobra 2002. Na 
območju, kjer je stala, je bilo 
nekoč središče vasi Javornik, 
pred njo je stal vaški vo-
dnjak. Kdaj so hišo zgradili, 
ni znano; prvi zapis je iz leta 
1754, ko je v hiši živela dru-
žina Kocijan skupaj z dvema 
služabnikoma in pastirjem. 
Šlo je za svobodnjaško dru-
žino, ki je edina v vasi sodila 
pod gospostvo Bela Peč.
Okrog leta 1800 se med pre-
bivalci Mulejeve hiše pojavi 
priimek Kosmač, po kate-
rem se v začetku 20. stoletja 
imenuje tudi znana gostilna 
v Mulejevi hiši. Do spre-
membe priimka znotraj hiše 
je prišlo v letu 1864, ko se je 
Ana Kosmač, roj. Pufič, po 
smrti moža Antona Kosma-

ča ponovno poročila, in sicer 
s Simonom Kolblom. Simon 
Kolbl je sodeloval z rodbino 
Zois, ki je živela v Javorniški 
graščini. Hči zakoncev Kolbl 
Natalija Kraupp je postala 
imenitna oseba, ki je sodelo-
vala pri mnogih dejavnostih 
višjega sloja in je bila med 
drugim tudi dobrotnica ga-
silcev na Koroški Beli. Imela 
je stike z mnogimi imenitni-
mi osebnostmi iz bližnje in 
daljne okolice.
V hišo se je kasneje preselil 
poštni urad, leta 1946 pa se 
v povezavi s hišo pojavi prii-
mek Mulej. Družina Mulej 
je v pritličju odprla znano 
mesarijo Mulej.

Spomini domačinov
Rok Humerca je med doku-
menti v Zgodovinskem ar-
hivu med drugim našel na-
črt za pralnico in stranišče, 
ki je bilo leta 1932 sezidano 
na dvorišču Mulejeve hiše, 
nekaj razglednic in fotogra-
fij, na katerih je hiša, je tudi 

v lasti družine Humerca, 
nekaj jih hranijo drugi do-
mačini, nekaj podatkov je 
našel v časopisih iz tistega 
časa, v Gornjesavskem mu-
zeju Jesenice, na upravni 
enoti, v arhivu gasilskega 
društva …
Nekaj spominov na Muleje-
vo hišo pa so obudili tudi 
domačini, med njimi Izidor 
Trojar, ki je zapisal, da je 
kralj nekoč potoval v Kranj-
sko Goro in naj bi se ustavil 
na kosilu v gostilni Kosmač. 
Takrat so morali za kraljevi 
sprejem porezati vse rože 
na Slovenskem Javorniku, v 
bližnjih vaseh pa ni ostal 
živ niti en piščanec. Zaklali 
so še pet prašičev in vola. A 
na koncu si je kralj premi-
slil in s kraljico odpotoval v 
Francijo.
Dragocene spomine na hišo 
je zapisal tudi Alen Šest. 
»Tista velika Mulejeva hiša 
me je vedno navdajala s spo-
štovanjem. Bila je nekaj po-
sebnega, ne samo zaradi 

svojega videza in velikosti, 
temveč tudi zato, ker je bil 
tam, kot bi odrezal, konec 
meni dostopnega sveta. Vas 
se je kar naenkrat končala, 
onkraj je bila le še tovarni-
ška ograja, 'prepovedano 
mesto' s svojimi strašljivimi 
zvoki, vonji in svetlobami. 
In trudnimi 'šihtarji', ki so 
se skozi temo prebijali v to-
varno po vsakdanji, trdo pri-
služen kruh, drugi spet iz-
mučeni, pa vendar polni 
nekega tihega veselja, vrača-
joč se pod domači krov. Ob 
pogledu nanje me je vedno 
prevzelo neko spoštovanje. 
Hiša, skrivnostna Mulejeva 
hiša. Rekli smo ji tudi 'mle-
karna', ker je bila včasih tam 
zbiralnica in prodajalna mle-
ka. V najzgodnejših jutra-
njih urah, še pred tretjo, so 
čakale v povojnih letih mate-
re, da so po več urah čakanja 
v vrsti dobile dragoceno kan-
glico mleka za svoje otroke. 
A v času mojega otroštva sta 
bili mlekarna in mesnica že 
zgodovina, le še ime je spo-
minjalo nanju. Sredi mrke, 
temno sive fasade se spomi-
njam velikega obokanega 
vhoda s ceste, ki so ga obda-
jala z rebrastimi polkni zapr-
ta okna v pritličju, za kateri-
mi že dolgo ni bilo nikogar 
več ...«

Hišo so podrli
Mulejeva hiša je bila leta 
1970 zaradi potreb Železar-
ne Jesenice dokončno nacio-
nalizirana in odvzeta druži-
ni Mulej. V njej so uredili 
stanovanja in vanje naselili 
tovarniške delavce. Oktobra 
leta 2002 pa je SIJ Acroni 
zaradi širitve makadamske-
ga parkirišča stavbo podrl.
»V času podiranja je bila 

stavba še vedno krita s stari-
mi keramičnimi bobovci. 
Impozanten pa je bil tudi 
njen bogato okrašen portal 
iz zelenega tufa. Stavbo so 
podrli do njenega temelja in 
ga nato skupaj s tlakom s pe-
skom nasuli za približno 10 
centimetrov,« pripoveduje 
Humerca.

Arheologi na delu
A ob zadnjih delih pri gra-
dnji ceste se je pokazal por-
tal iz zelenega tufa in prav 
na pobudo Roka Humerce, 
ki zaključuje magistrski štu-
dij arheologije, so del teren-
skega pouka arheološke me-
todologije izvedli prav na 
tem območju. Terensko delo 
je vodila prof. dr. Katarina 
Katja Predovnik, v ekipi je 
bilo osem študentov. Kot je 
povedala profesorica, bodo z 
delom na terenu in izkopa-
vanji skušali dokumentirati 
tloris stavbe oziroma najti 
ostanke, ki bi povedali kaj 
več o hiši, za katero se ve, da 
je ena starejših, ni pa znano, 
katerega leta so jo zgradili. 
Prav tako niso ohranjeni na-
črti hiše, obstaja le nekaj fo-
tografij. Po besedah izr. 
prof. dr. Predovnikove je 
hiša zanimiva v marsikate-
rem pogledu, tudi zato, ker 
je stala v jedru nekdanje 
vasi, tik ob deželni cesti. Za-
nimive so tudi zgodbe nje-
nih lastnikov. »Vsak drobec, 
ki ga najdemo, je dragocen, 
zlasti za lokalno okolje pa je 
pomembno, da se ohranja 

zgodovina območja, na kate-
rem je zraslo podjetje SIJ 
Acroni. Lahko bi rekli, da je 
vas nastala zaradi železa in 
tudi izginila zaradi njega,« 
je dejala izr. prof. dr. Pre-
dovnikova in poudarila, da 
so pri tem naleteli na razu-
mevanje in sodelovanje pod-
jetja SIJ Acroni, saj so teren-
ska dela potekala na 
parkirišču podjetja, ki je 
dalo soglasje k izkopava-
njem, prav tako so ekipi za-
gotovili vsakodnevno mali-
co. Študentom je na pomoč 
priskočil tudi jeseniški sa-
mostojni podjetnik Gaber 
Šebjanič z rovokopačem, po 
zaključku del pa bodo obmo-
čje zasuli delavci, ki za SIJ 
Acroni gradijo povezovalno 
cesto.

Galerija na gradbišču
In ker se ne zgodi pogosto, 
da bi v vas prišli arheologi, 
so na pobudo domačinke 
Petre Alič na gradbišče ceste 
postavili začasno galerijo 
starih dokumentarnih foto-
grafij in drugega arhivskega 
gradiva o izginuli vasi Javor-
nik in na ogled povabili 
učence okoliških šol ter jim 
skušali približati arheološka 
izkopavanja in jim razvneti 
domišljijo z razmišljanjem o 
tem, kako sta bili nekdaj vi-
deti Mulejeva domačina in 
celotna vas Javornik. Načrtu-
jejo še nekatere druge aktiv-
nosti, s pomočjo katerih že-
lijo ohraniti spomin na vas, 
ki je ni več ...

Mladi arheologi so raziskovali območje, kjer je nekoč stala Mulejeva hiša, ki je nosila prvotno hišno 
številko Javornik 7.

Arheološka izkopavanja 
na Javorniku

Urška Peternel

Z delom na terenu in izkopavanji bodo skušali dokumentirati tloris stavbe oziroma najti 
ostanke, ki bi povedali kaj več o hiši, za katero se ve, da je ena starejših, ni pa znano, 
katerega leta so jo zgradili. / Foto: Gorazd Kavčič

Na pobudo domačinke Petre Alič so na gradbišče ceste postavili začasno galerijo starih 
dokumentarnih fotografij in drugega arhivskega gradiva o izginuli vasi Javornik in na ogled 
povabili učence okoliških šol. / Foto: Gorazd Kavčič

Ostanki zelene žlindre / Foto: Gorazd Kavčič

Rok Humerca in izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik
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V Društvu upokojencev Ja-
vornik - Koroška Bela štiri-
deset let deluje ženski pev-
ski zbor Večerna zarja. 
Članice druži velika ljube-
zen do prepevanja, z nastopi 
na prireditvah v okviru dru-
štva in širše v krajevni sku-
pnosti ter občini Jesenice 
bogatijo ljubiteljsko kulturo. 
Zbor so najprej v posame-
znih obdobjih vodile Breda 
Prašnikar, Urška Pompe, 
Mojca Legat in Metka Piber - 
Rutar, od leta 2007 je zboro-
vodja Franci Richter.
Štiridesetletni jubilej so pev-
ke zaokrožile na jubilejnem 
koncertu v dvorani Kultur-
nega doma na Slovenskem 
Javorniku. Kot gostje so v 
programu nastopile pevke 
ženskega pevskega zbora 
Večernice iz Ajdovščine in 
skupina ljudskih godcev 
Suhe hruške Kulturno-ume-
tniškega društva Triglav Ja-
vornik - Jesenice.

Vodja jeseniške območne iz-
postave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti (JSKD) Petra 
Ravnihar je zboru podelila 
jubilejno listino in Galluso-
ve značke za večletno ljubi-

teljsko pevsko udejstvova-
nje. Srebrni znački sta 
prejeli Marija Firbos in So-
nja Kumar, bronaste pa So-
nja Jekovec, Zlata Zaveljci-
na, Anka Zupančič, Branka 
Stare Ravnik in Olga Rako-

vec. Predsednik Društva 
upokojencev Javornik - Ko-
roška Bela Marjan Veber pa 
je pevkam ob tej priložnosti 
izročil društveno plaketo za 
njihov prispevek na podro-
čju kulture.

Janko Rabič

Jeseničan Gregor Rabič je 
inženir in inovator, že od 
študentskih let pa tudi in-
štruktor matematike, ki 
učencem in dijakom poma-
ga priti do boljših ocen v 
šoli. Ko je iskal načine, kako 
bi snov približal zlasti osnov-
nošolcem, je našel rešitev v 
namiznih didaktičnih igrah, 
s pomočjo katerih se je ma-
tematike mogoče naučiti na 

sproščen način, ob igri. Tako 
je pred leti zasnoval prvo na-
mizno igro Igriva praštevan-
ka, ki je postala prava uspe-
šnica, pred kratkim pa je 
predstavil že drugo igro, ki 
jo je poimenoval Igraje do 
stotice. Kot pravi, otroci z re-
ševanjem izzivov skozi igro 
na sproščen način krepijo 
spretnost računanja z osnov-
nimi operacijami, kot so se-
števanje, odštevanje, množe-
nje in deljenje v okviru 

naravnih števil od 1 do 100. 
Poseben poudarek je name-
njen tudi utrjevanju pošte-
vanke.
V kompletu je 156 trikotnih 
kart, ki imajo dodane grafič-
ne elemente, ki pomagajo 
pri računanju, za najmlajše 
pa so priloženi tudi kvadrat-
ki z deseticami in enicami, 
ki še olajšajo računanje.
»Karte omogočajo več različ-
nih načinov uporabe: od utr-
jevanja računanja, bodisi sa-

mostojno ali s pomočjo 
mentorja, do različnih iger. 
S pomočjo kompleta lahko 
računanje dejansko razume-
mo in se ne učimo zgolj po-
stopkov na pamet, znanje pa 
se nam vtisne globoko v spo-
min, od koder ga lahko pri-
kličemo kadarkoli, tako v 
šoli kot tudi kasneje v življe-
nju,« poudarja Gregor in do-
daja, da ob igranju didaktič-
ne igre lahko uživa celotna 
družina, otroci pa mimogre-
de utrdijo še šolsko snov.
Gregor je sicer zasnoval tudi 
stran na Facebooku in sple-
tno stran ter kanal na You-
Tubu Osvoji znanje, kjer so 
na voljo številni triki in na-
sveti, kako se lotiti konkre-
tnih matematičnih nalog. 
Ker marsikomu povzroča te-
žave pretvarjanje merskih 
enot, je tako denimo pripra-
vil zanimivo metodo palček 
– velikan, v rokavu ima tudi 
trik, kako računamo z od-
stotki brez uporabe enačb, 
zanimivi so nasveti za reše-
vanje problemskih nalog z 
deležem, kakršna je denimo: 
»Matej je dal sošolcu 3 sliči-
ce, kar znaša četrtino vseh 
njegovih sličic. Koliko sličic 
je ostalo Mateju?« Gregor 
pozna majhen trik, s pomo-
čjo katerega je rešitev čisto 
enostavna ...

Ob tem sogovornik poudar-
ja, da se je matematike tre-
ba učiti po pameti in ne na 
pamet. »V čem je sploh 
smisel učenja enačb in po-
stopkov na pamet, če jih ne 
razumemo?« še dodaja Je-
seničan, ki ima »na zalogi« 
še kopico novih didaktičnih 
iger, ki jih namerava izdati 

v prihodnje. Nekatere pa so 
na voljo na spletu, kjer jih je 
mogoče najti, natisniti in 
igrati. In ker svetovni splet 
nima meja, je ena njegovih 
iger, imenovana Aritmetič-
ne karte, na voljo celo v eni 
od večjih ameriških mate-
matičnih skupin na Facebo-
oku.

... v redovalnici pa same petice - tudi s pomočjo nove namizne didaktične igre, ki jo je izdelal Gregor 
Rabič z Jesenic in s katero skuša otrokom približati matematiko na zabaven in igriv način.

Igraje do stotice ...

Urška Peternel

Gregor Rabič je inženir, inovator, mentor, oče dveh dečkov, 
predvsem pa zaljubljenec v matematiko. / Foto: Nik Bertoncelj

Igraje do stotice je nova namizna didaktična igra. / Foto: Nik Bertoncelj

Ženski pevski zbor Večerna zarja / Foto: Nik Bertoncelj

»Pri matematiki ni slabšega kot učenje na 
pamet, četudi se včasih to zdi najenostavneje. 
Ampak v praksi vidimo, da je zlata vredno, če na 
začetku preplezamo tisti hrib, za katerim se 
nam 'odpre svet'. Če obvladamo računanje z 
naravnimi števili do 100, ne bomo v prihodnosti 
imeli težav niti z računskimi izrazi, ulomki, 
enačbami ali besedilnimi nalogami, ki v pisnih 
preizkusih znanja še vedno prepogosto ostajajo 
prazne ...«

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela je s koncertom zaznamoval 
štiridesetletnico delovanja.

Ljubezen do prepevanja že 
štirideset let

Miselna in hkrati prijetna 
družabna igra križemkra-
žem širi krog privržencev. 
Na Jesenicah je bil pobudnik 
igranja Cveto Erman, ki jo je 
leta 2012 predstavil članom 
Društva upokojencev Jeseni-
ce, kasneje so jo v svoje pro-
grame uvrstili pri Ljudski 
univerzi Jesenice. Ob stalni 
promociji igre v različnih 
sredinah so pod njegovim 
organizacijskim vodstvom 
začeli potekati turnirji za 
zgornji del Gorenjske.
Po dveh letih negotovosti in 
prestavljanja zaradi covi-
da-19 so 4. junija uspešno 
izvedli peti turnir v Gostilni 

Pri Jurču na Blejski Dobravi. 
V sestavljanju besed iz na-
ključno izbranih črk je orehe 
trlo 19 tekmovalcev iz Štajer-
ske, Ljubljane in Gorenjske. 
Zmagovalec je postal Peter 
Skrbiš z Zgornje Polskave, 
od domačih udeležencev sta 
se najbolje uvrstili Stanka 
Torkar in Julijana Gogala. 
Vsem drugim obiskovalcem 
so na turnirju predstavili 
igro jih povabili na stalna 
druženja ob igranju, ki pote-
kajo ob torkih, veliko privr-
žencev pa se je loti s pomo-
čjo računalnika kar na 
spletu. Po turnirju so se vsi 
zahvalili za uspešno izved-
bo, darila in gostoljubje v 
Gostilni Pri Jurču.

Turnir igre 
križemkražem
Janko Rabič

Udeleženci turnirja na Blejski Dobravi / Foto: Janko Rabič
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Lepi spomini ostajajo zasi-
drani v srcih in nimajo roka 
trajanja. Ta občutek je letos 
v lepem majskem popol-

dnevu ponovno preveval 
misli nekdanjih učencev 
dveh razredov Osnovne 
šole Toneta Čufarja genera-
cije 1962, 8. a in 8. b razre-
da. Pred desetimi leti se je 
ob petdeseti obletnici odho-

da s šole od 58 učencev 
zbralo štirideset nekdanjih 
sošolcev, letos ob šestdese-
tletnici 27, kar je še vedno 
lepo število. Bili so prav po-
sebna generacija, v drugač-

nih časih so srkali nova 
znanja in spoznanja od uči-
teljev. Prvih šest razredov 
so obiskovali v nekdanji 
meščanski šoli, se za leto 
preselili v gimnazijske učil-
nice, leta 1960 pa so kot 

učenci sedmih razredov po-
nosno vstopili v veliko mo-
derno novo šolo. Letos so se 
tam spet zbrali, sledili so is-
kreni stiski rok, klepet o 
vsem mogočnem, nekda-

njih prigodah, poklicnih 
poteh, ki so jih vodile mar-
sikam, pa o današnjih ča-
sih. Ker jim takšni stiki res 
veliko pomenijo, so se do-
govorili, da se bodo odslej 
srečevali na dve leti.

Zbrali so se nekdanji sošolci OŠ Toneta Čufarja generacije 1962. / Foto: Janko Rabič

Janko Rabič

V Odbojkarskem klubu Mla-
di Jesenice vodstvo in tre-
nerji z načrtnim delom skr-
bijo za pomlajevanje svojih 
vrst. Mlajše selekcije igralk 
so pomembna baza za nada-
ljevanje nastopov na mladin-
skih in članskih ligaških tek-
movanjih. To se je letos v 
maju spet potrdilo z dvema 
velikima uspehoma. Najprej 
je ekipa starejših deklic na 
finalu državnega prvenstva v 
Kopru zasedla odlično tretje 
mesto. Na finalni turnir so 
se iz predtekmovanja, kjer je 
nastopalo 72 klubov, uvrstile 
štiri ekipe. V jeseniški ekipi 
so igrale kapetanka Maša 
Malovrh, Alina Agović, Ajla 

Jusić, Ajla Huskić, Neža Ma-
rija Vavtar, Neža Klarić, Loti 
Rode, Katarina Žuber, Sara 
Kaltak, Sanja Mrkonjić, 
Žana Pernuš - Lebar in Min-
ca Mlinar. Ajla Jusić in Neža 
Marija Vavtar sta bili izbrani 
tudi med najboljših sedem 
igralk turnirja. V letošnji se-
zoni je ekipa trenirala pod 
vodstvom Vinka Kobala, ki 
je nadomestil svojo učenko 
Tanjo Dvoršak.
Drugi uspeh so mlade tek-
movalke, tokrat kot ekipa 
Osnovne šole (OŠ) Toneta 
Čufarja, dosegle na držav-
nem prvenstvu osnovnih šol 
v odbojki za starejše deklice 
v Hočah pri Mariboru. Po 
odlični in borbeni igri so 
najprej premagale domačo 

ekipo OŠ Hoče. V drugi tek-
mi so popustile in proti eki-
pi OŠ Ankaran izgubile. Ta 
ekipa je osvojila naslov dr-
žavnih prvakov, Jeseničanke 
so z drugim mestom postale 
podprvakinje. Ekipo OŠ To-
neta Čufarja Jesenice so za-
stopale kapetanka Maša Ma-
lovrh, Loti Rode, Ajla 
Huskić, Ajla Jusić, Alina 
Agović, Neža Klarić, Neža 
Marija Vavtar, Ela Tatarević, 
Manca Šlibar, Naja Smolej, 
Tara Podnar, Lana Rozman, 
Zala Rode in Tia Halilov. 
Alina Agović je bila izbrana 
za najboljšo podajalko na fi-
nalnem turnirju.
S tema odličnima rezultato-
ma so v klubu zaključili tek-
movalno sezono, v kateri so 
za strokovno delo skrbeli 
Vinko Kobal, Sergeja Pod-
nar, Lucija Opalk in Tanja 
Rode. Zahvalo so izrekli tudi 
staršem, ki so svoje otroke 
spodbujali na tekmah. De-
kleta se bodo sredi junija 
udeležila še Svetovnih iger 
mladih (United world ga-
mes) v Avstriji. V klubu pa 
že razmišljajo o novi sezoni, 
v kateri bi radi dejavnost raz-
širili še na OŠ Koroška Bela 
in OŠ Prežihovega Voranca. 
Veseli so, da se jim bosta 
spet pridružili trenerki Ta-
nja Dvoršak in Kim Slivnik 
ter Uroš Pogačnik.

Janko Rabič

Velika uspeha mladih 
jeseniških odbojkaric

V začetku junija so se na 
predpoletnem druženju v 
Ribnem zbrali uporabniki, 
njihovi asistenti, sorodniki 
in strokovno osebje zavoda 
za pomoč, osebno asistenco 
in oskrbo Žan. Zavod, ki 
nosi ime po sinu ustanovite-
ljice in obenem pomeni kra-
tico za »živeti aktivno in ne-
odvisno«, z več kot sto 

zaposlenimi pa nudi asisten-
co že 51 uporabnikom, ki 
prihajajo z območja Zgornje 
Gorenjske, tudi z Jesenic, in 
širše. Srečanja se je udeležil 
tudi jeseniški župan Blaž 
Račič.
Kot je povedala strokovna 
vodja Andreja Pirc, je zavod 
pred dobrima dvema letoma 

ustanovila Doroteja Komac, 
ki se je kot mama gibalno 
oviranega sina spopadala s 
številnimi preizkušnjami, 
tudi pri iskanju primernih 
in kompetentnih osebnih 
asistentov.
»Še kako je pomembno, kdo 
je tisti, ki zjutraj – ali zvečer 
– potrka na vrata uporabni-
ka,« poudarja Andreja Pirc. 
Za enega uporabnika na-
mreč pogosto, odvisno od 

števila ur, ki jih pridobi z od-
ločbo, skrbi več asistentov. 
Pa tudi, če je ta le eden, vča-
sih odide na dopust ali zboli. 
In takrat je pomembno, da 
na njegovo mesto stopi nek-
do, ki ga uporabnik pozna.
Direktorica in strokovna 
vodja pa tudi uporabniki in 
njihovi svojci so tudi župa-
na Račiča seznanili z delom 
zavoda in osebno asistenco 
nasploh.

Srečanje z uporabniki in 
zaposlenimi v Zavodu Žan
Marjana Ahačič

V NOVI SEZONI BO EKIPO HDD SIJ ACRONI 
JESENICE VODIL GABER GLAVIČ

Nova hokejska sezona se približuje in jeseniška eki-
pa počasi pridobiva na svoji pravi podobi. Predsta-
vili smo že nekaj novih in starih obrazov, ki se bodo 
v prihajajoči sezoni borili za rdeči dres. Rdeča nit 
ekipe, HDD SIJ Acroni Jesenice, je delo z mladimi, 
jih vzpodbuditi pri njihovem razvoju in jim ponudi-
ti priložnost v prvi ekipi. 

Ekipi bo v prihajajoči sezoni do zastavljenih ciljev 
tako pomagal novi mladi član, Tjaš Lesničar. Nase 
je Tjaš opozoril v ekipi HD Hidrija Jesenice, v zadnji 
sezoni pa je nekaj tekem odigral tudi v našem član-
skem dresu. Za nadaljne sodelovanje smo se dogo-
vorili tudi z vsem dobro poznanim jeseniškim igral-
cem Žigo Urukalom, ki je v preteklih sezonah odlič-
no opravljal svoje delo v branilskih vrstah. 
Na Jesenice pa prihaja tudi nov obraz, ki bo okrepil 
napad železarjev. Rdeči dres bo v prihajajoči sezoni 
nosil tudi mlad 21-letni Rudolfs Polcs iz Latvije, ki 
svojega navdušenja o prihodu na Jesenice ne skri-
va:”Za prihod na Jesenice, sem se odločil ker sem 
slišal veliko o njih. Dejstvo je, da gre za klub v kate-
rem se bom lahko še bolj razvijal in nadgrajeval 
svoje hokejsko znanje. Moj glavni cilj je, da se z 
ekipo povežemo in osvojimo Alpsko hokejsko ligo. 
Pričakujem pa, da je pred mano zelo zanivimo leto, 
tako na ledu kot ob njem.”

Kot glavni trener je klub zapustil Nik Zupančič, ki je 
v pretkli sezoni vodil ekipo železarjev. Vodstvo kluba 
je iskalo trenerja, ki bo sledil viziji kluba. Poleg tega 
pa je cilj jeseniškega hokeja predvsem tesno sodelo-
vanje med obema kluboma. Zato se je vodstvo od-
ločilo, da bo železarje v novi sezoni ponovno vodil 
Gaber Glavič. Nekdanji odlični vratar in dolgoletni 
reprezentant je že opravljal delo glavnega trenerja 
naše ekipe v sezonah 2017/18 in 2018/19 in v svoji 
prvi sezoni skupaj s takratno ekipo v Podmežaklo 
prinesel novo zvezdico in pokal Slovenije. 

Svoj komentar je na ponovno sodelovanje podal 
tudi direktor kluba, Anže Pogačar:”V zadnjih dneh 
sva se z Gabrom Glavičem temeljito in odkrito pogo-
vorila o najinih nesoglasjih iz preteklosti. Strinjava 
se, da kdor dela tudi greši, da nihče ni popoln, da v 
športu ni prostora za zamere. To pomeni priložnost 
za novo sodelovanje. Njegovo trenersko znanje ni 
vprašljivo, zato je najbolj primeren kandidat za vo-
denje naše ekipe in sledenju naše rdeče niti. Prihod 
Gabra na mesto glavnega trenerja članske ekipe 
tudi dokazuje, da je jeseniški hokej enoten in bomo 
v prihodnjosti delovali enoto in povezno z roko v 
roki za dobro vseh. Verjamem, da bo pod njegovim 
vodstvom ekipa uspešna in bo prinesla zadovoljstvo 
vsem, ki stiskamo pesti za naše železarje.”

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Lepi spomini iz 
šolskih klopi

Ekipa mladih odbojkaric OŠ Toneta Čufarja Jesenice

Župan Blaž Račič na srečanju osebnih asistentov, 
uporabnikov in njihovih svojcev, ki ga je v začetku meseca 
organiziral Zavod Žan / Foto: Marjana Ahačič

»Še kako je 
pomembno, kdo je 
tisti, ki zjutraj – ali 
zvečer – potrka na 
vrata uporabnika.«
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Torkarjeva likovna kolonija 
je Unescov nacionalni pro-
jekt na temo kulturne dedi-
ščine domačega kraja, ki jo 
je tokrat že trinajstič organi-
zirala OŠ Koroška Bela. Le-
tos se je 65 učencev z 17 
osnovnih šol aprila družilo 
in likovno ustvarjalo v ne-
posredni okolici šole. Za 
motiviko so si na predlog 
razpisane teme kontrasti 
oziroma nasprotja izbrali 
karkoli v povezavi s kultur-
no tematiko dediščine kra-
jev. »Nastale so res kvalite-
tne risbe in slike. Vidi se, da 
je učencem manjkalo dru-
ženja in likovnega izraža-
nja. Ustvarjali so z žarom in 
veseljem,« je pojasnila stro-
kovna organizatorka koloni-
je Katja Operčkal.
Ob odprtju razstave vseh 65 
del, ki bodo na ogled do kon-
ca šolskega leta, so podelili 
dve Torkarjevi plaketi. Preje-
la sta jo Anej Vinkler z OŠ 
Cirkovce za delo Harmoni-

kaš in Larisa Hodak z OŠ 
Preserje pri Radomljah za 
delo Cerkvica. Podelili so še 
dve priznanji na področju ri-
sanja, slikanja in dve prizna-
nji za posebne dosežke. 
»"Strokovna komisija, ki so 
jo sestavljali Nataša Colja 
Obiako, akademska slikarka, 
ki poučuje likovno umetnost 
v osnovni šoli, Ana Koren, 
profesorica likovne umetno-
sti, in Petra Alič, raziskoval-
ka Koroške Bele ter snovne 
in nesnovne dediščine kraja, 
je imela težko delo, saj je na-
stalo veliko dobrih del,« je 
dodala Katja Operčkal.
Priznanji na področju risa-
nja sta prejela Hana Terezi-
ja Hlede z OŠ Koroška Bela 
Jesenice in Julija Rolih z 
OŠ Josipa Vandota Kranj-
ska Gora. Priznanji na po-
dročju slikarstva sta dobili 
Lana Legat z OŠ 16. decem-
bra Mojstrana in Tara Ha-
džalić z OŠ Josipa Vandota 
Kranjska Gora. Posebni pri-
znanji strokovne komisije 
pa sta si prislužili Alina Ja-

kimovska z OŠ Tržič in Lej-
la Buljubašić z OŠ Koroška 
Bela Jesenice.
Ob tej priložnosti so v na 
novo preurejeni šolski avli 
uradno odprli tudi razstavni 
prostor, ki je poimenovan 
po akademskem slikarju 
Jaki Torkarju. Prostor, ki bo 
namenjen šolskim in gostu-
jočim razstavam, krasi na-

pis, ki ga je ustvaril njihov 
nekdanji učenec Jaša Ke-
cman Kordež. Kot je na od-
prtju pojasnil jeseniški žu-
pan Blaž Račič, je bilo v 
zadnjih desetih letih v objek-
te OŠ Koroška Bela za obno-
vo vloženih približno dva 
milijona evrov, šola ostaja 
tudi na prioritetni listi za 
energetsko sanacijo.

Na Osnovni šoli Koroška Bela so maja odprli likovno razstavo del udeležencev trinajste Torkarjeve 
likovne kolonije in razstavni prostor, ki je poimenovan po akademskem slikarju Jaki Torkarju.

Torkarjeva kolonija

Maša Likosar

Razstava del udeležencev trinajste Torkarjeve likovne 
kolonije bo na ogled do konca šolskega leta. / Foto: Gorazd Kavčič
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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=K, 2=I, 3=O, 4=E, 5=S, 6=V, 7=L, 8=M, 9=R), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je OBLETNICA.

Geslo je PETINDVAJSET LET ZDRUŽENJA. Sponzor je Ob-
močno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Go-
renjska, ki letos junija praznuje 25-letnico delovanja. Podar-
jajo tri knjižne nagrade. Nagrajenci so: Irma Praprotnik, Je-
senice; Branko Ravnik, Tržič; Benjamin Jurgec, Jesenice. 
Čestitamo! Nagrade boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil-
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do pone-
deljka, 18. julija 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4001 Kranj, p. p. 124, ali jih vr zite v naš poš tni na bi ral nik.
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SLOVARČEK: LUN: kraj na otoku Pagu,   SMEŠKO: čustveni simbol v Wordu, smajl,    NOSTALGIJA: domotožje,    KAMILO LEGAT: naš slikar  (1935 do 1995),
SADE: francoski pisatelj (Marcues de ),     NEER: holandski krajinar (Aert van der),  TABUN: tekoč bojni plin,   FLIS: naša slikarka (Jelka)

Sponzor križanke je BENO-MOTO, popravilo vrtne opreme, Benjamin Jurgec, s. p., Ukova 1, Jesenice. Servis kosilnic, mo-
tornih žag, brušenje verig motornih žag, krožnih žag ter vseh vrst nožev za rezanje hrane. Hitro, ugodno in kvalitetno. Za 
več informacij lahko pokličete na 070 811 160 ali pišete na e-naslov benojurgec@gmail.com. Za naše zveste reševalce so 
pripravili tri enakovredne nagrade: popust pri storitvi 20 EUR.
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Prireditve od 24. junija  
do 15. julija

Petek, 24. junija

Počastitev 31. obletnice razglasitve samostojne Republike Sloveni-
je in obujanje spominov na dogodke iz osamosvojitvene vojne na 
območju občine Jesenice

Mejni plato Karavanke, ob 16. uri

Kresni večer ob zaključku 2. likovnega natečaja Branka Čušina na 
temo Rože letnih časov.

Svetinovo dvorišče ob Kulturnem hramu, ob 20. uri

Sobota, 25. junija

13. planinski pohod na Golico
Zbor na cilju sankaške proge v Savskih jamah, začetek pohoda med 8. 
in 10. uro

Poletje na Stari Savi: Odmevi pod Golico s koncertom skupine 
Lajf

Muzej na prostem (Tržnica), ob 18. uri

Petek, 1. julija

Počastitev krajevnega praznika Krajevne skupnosti Plavž
Spominski park na Plavžu, ob 18. uri

Poletje na Stari Savi: Koncert skupine GUNI
Trg na Stari Savi, ob 20. uri

Sobota, 2. julija

Letno srečanje – pohod Krajevne skupnosti Plavž po Stari rudni 
poti v Planino pod Golico

Odhod izpred Zdravstvenega doma Jesenice, ob 8. uri

Nedelja, 3. julija

Poletje na Stari Savi: Večer »meraka« z glasbenim koncertom  
Zilhada Džananovića

Muzej na prostem (Tržnica), ob 17. uri

Torek, 5. julija

Poletje na Stari Savi: Naše Jesenice, odprtje razstave in Torkova 
kinoteka: Operacija Cartier

Kolpern, ob 19.30

Četrtek 7. julija

Poletje na Stari Savi: Koncert Alje Wolte Sula in glasbene skupine 
Šexpir

Trg na Stari Savi, ob 20. uri

Sobota, 9. julija

Poletje na Stari Savi: Zvoki Makedonije z glasbenim koncertom 
Balkanike benda & Valerije ter posebno gostjo Sanjo Ristesko

Muzej na prostem (Tržnica), ob 17. uri

Torek, 12. julija

Poletje na Stari Savi: Torkova kinoteka; (do 28. junija lahko  
glasujete za filme letošnje kinoteke: www.gmj.si)

Kolpern, ob 20. uri

Aktivnosti Občinske knjižnice 
Jesenice

Poletne počitniške delavnice:
Igrače iz nogavic, 27. junij–1. julij od ponedeljka do petka od 9.30 do 
11.30

Akvarel na skodelicah, 4.–8. julij od ponedeljka do petka od 9.30 do 
11.30

Poslikava tekstila, 11.–15. julij 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.

Aktivnosti Mladinskega centra

Od ponedeljka do srede od 11. do 14. ure: POČITNIŠKI 
DNEVNI KLUB MCJ

Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
Osvežilno poletje mladinska pobuda

Vsak ponedeljek, ob 17 uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info; 
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com

Vsaka nedelja, dopoldan/popoldan: Joga za vsakogar s Tanjo; prijave 
in info; 041 860 989 in tanja.pristov@gmail.com

Vsak petek in soboto, ob 17 uri: Magic the gathering druženje ob kar-
tanju, info; Žiga 040912618

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, dru-
žabne igre

Vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj dnevne-
ga centra.

Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
12. 5.–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

GALERIJA KOLPERN
17. 5.–3. 7. 2022 po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Ljudje 
sveta, mednarodna fotografska razstava nagrajenih fotografij

5. 7.–4. 10. 2022 po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Naše 
Jesenice, medinstitucionalna etnološka razstava

RAZSTAVNI SALON DOLIK
17. 6.– 13. 7. 2022 od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 16. do 
19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure: Državna fotografska razstava 
Fotografskega društva Jesenice: Človek in kovina

KULTURNI HRAM KOROŠKA BELA
24. 6.–1. 7. 2022 od ponedeljka do sobote od 16. do 19. ure, v nedeljo 
od 9. do 12. ure: Rože letnih časov: Razstava ob zaključku 2. likovnega 
natečaja Branka Čušina

V Zvezi društev prijateljev 
mladine Jesenice (ZDPMJ) z 
velikim optimizmom priča-
kujejo novo poletno sezono 
v njihovem otroškem letovi-
šču Pinea pri Novigradu na 
Hrvaškem. Odprli so ga v 
ponedeljek, 13. junija, v prvi 
izmeni so bili v šoli v naravi 
učenci Osnovne šole Tol-
min. Že kar nekaj generacij 
učencev se je zvrstilo, saj v 
letovišču šola to obliko uče-
nja izvaja več kot dvajset let. 
Do konca avgusta se bodo 
vrstile izmene mladih hoke-
jistov, gasilcev učencev iz 
občin Jesenice, Žirovnica in 
Kranjska Gora, mlade druži-
ne in športniki. V septem-
bru bodo tri izmene šol v na-
ravi OŠ Tone Čufar Jesenice, 
OŠ Koroška Bela in OŠ Josi-

pa Vandota Kranjska Gora.
Po besedah sekretarja 
ZDPMJ Boštjana Smukavca 
se obeta zelo uspešna sezo-
na, po dveh letih upajo, da 
spet v normalnih okolišči-
nah. V juliju imajo vse kapa-
citete zasedene, nekaj pro-
stora je še na voljo v prvi 
polovici avgusta. Najbolj raz-
veseljiva vest iz letovišča je, 
da se je po dolgih letih zače-
la obnova počitniških hišic. 
Lesene je že tako načel zob 
časa, da bivanje v njih sko-
rajda ni več mogoče. Lani je-
seni so s financiranjem Ob-
čine Jesenice povsem 
obnovili dve, letos pa jih 
bodo po zaključku poletne 
sezone še šest. Vsaka obči-
na, Jesenice ter sosednji 
Kranjska Gora in Žirovnica, 
bo prispevala sredstva za ob-
novo dveh hišic.

Otroško letovišče 
Pinea odprlo vrata

Janko Rabič

Zavod za šport Jesenice s Športno zvezo Jesenice med pole-
tnimi počitnicami organizira aktivne počitnice. Potekale 
bodo v dveh terminih, in sicer med 4. in 8. julijem ter 22. in 
26. avgustom od 8. do 15. ure. V petih dneh se bodo udele-
ženci preskusili v različnih športih v parku Podmežakla, ple-
zali, ustvarjali, šli na pohod do Koče na Golici, si ogledali 
muzej in obiskali gasilce, veslali, streljali z lokom, kolesarili 
z gorskimi kolesi  ... Počitnice so namenjene otrokom od 
šestega leta starosti naprej, cena je 30 evrov, pri organizaci-
ji pomagajo zavodi in društva, sofinancirata pa jih Občina 
Jesenice in Fundacija za šport. Prijave zbirajo na Zavodu za 
šport Jesenice.

Aktivne počitnice
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BIGGER, COOLER, JOGGER* 

*VEČJI, BOLJŠI, JOGGER

NAJDOSTOPNEJŠI 
7-SEDEŽNIK NA TRGU

Poraba pri mešanem ciklu: 5,6 - 7,8 l/100km. Emisije CO2: 119-138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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Najbolj razveseljiva vest iz letovišča je, da se je 
po dolgih letih začela obnova počitniških hišic, 
lani so obnovili dve, letos jih bodo še šest.

V sklopu Poletja na Stari Savi bo v soboto, 25. junija, ob 18. 
uri v Muzeju na prostem na Stari Savi potekala prireditev 
Odmevi pod Golico s koncertom skupine Lajf. Organizator-
ji so ZKD Jesenice, KŠD Hrušica - FS Julijana, KUD Triglav 
Slovenski Javornik - Koroška Bela, Gornjesavski muzej Jese-
nice, Občina Jesenice in Zavod za šport Jesenice.

Odmevi pod Golico s koncertom skupine Lajf
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Letošnja Parada učenja 25. 
maja na Stari Savi je spet 
postregla z raznolikim pro-
gramom. V veliki »učilnici 
na prostem« so obiskovalci 
vseh generacij našli nekaj 
zase, vse se je navezovalo 
na znanje v najširšem po-
menu besede. Na stojnicah, 
delavnicah in v odrskem 
programu so predstavniki 
izobraževalnih in drugih 
ustanov ter društev in orga-
nizacij ponudili paleto mož-
nosti s področja izobraževa-
nja, spretnosti in tudi 
zabavnih vsebin. Dogodek 
že nekaj let pripravlja Ljud-
ska univerza Jesenice v 
okviru slovenskega Tedna 
vseživljenjskega učenja. Po-
leg že utečenih zdravstve-
no-socialnih programov, 
meritev in programov za 
ranljive skupine je bil ob 
novih večji poudarek name-
njen zdravi prehrani in ku-
linariki. Tako je Zdravstve-
novzgojni center Jesenice je 

promoviral zdravo in urav-
noteženo prehrano za otro-
ke in odrasle, Ragor je pred-
stavl ja l  svoj  projekt 
Delavska malca, Gregor Ra-

bič je predstavil novo didak-
tično igro za prijaznejše 
učenje matematike Igraje 
do stotice, na voljo je bil 
prometni poligon za prvo 

spoznavanje mladih z vo-
žnjo v prometu, s svojo de-
javnostjo pomoči mladim 
na ulici je prvič sodeloval 
Zavod Jedrce.

Na letošnji Paradi učenja na Stari Savi so predstavniki izobraževalnih in drugih ustanov ter društev in 
organizacij ponudili paleto možnosti s področja izobraževanja, spretnosti in tudi zabavnih vsebin.

Učilnica na prostem

Janko Rabič

Parada znanja je bila tudi v znamenju najmlajših, ki vstopajo v svet znanj in spoznanj. 
Prisrčen je bil nastop skupine Jabčki iz Vrtca Jesenice s predstavitvijo ljudskega plesa Ob 
bistrem potočku je mlin. / Foto: Nik Bertoncelj

Sodelovalo je tudi Društvo upokojencev Jesenice, na 
delavnicah so ženske ustvarjale ročna dela, predstavljale 
miselno igro Križemkražem, vmes se je še kako prilegla 
»delavska malca«, ki jo je ponudil Alojz Janc iz Restavracije 
Kazina. / Foto: Nik Bertoncelj

Parada znanja je imela tudi najmlajšo udeleženko. To je 
bila Isabella Rossi, ki je tisti dan štela res rosnih 25 dni. 
Pripeljala jo je mamica Ana, ponosni očka David je kot 
pevec sodeloval v odrskem programu, sicer pa je tudi 
prostovoljec pri Ljudski univerzi Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

Odprto imajo vsak dan med 6. in 19. uro, ob sobotah med 6. in 13. uro ter ob nedeljah in praznikih med 7. in 12. uro.

Dobrodošli v svetu pekarskih dobrot pekarne Orehek

NOVA PEKARNA NA JESENICAH 
V nekdanjih prostorih Gorenjske banke poleg pošte na Cesti Cirila Tavčarja.


