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OBČINSKE NOVICE

Centralno otroško 
igrišče na Stari Savi?
V občini je že dalj časa pri-
sotna želja po ureditvi cen-
tralnega otroškega igrišča, 
kakršnega imajo denimo v 
Lescah.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Hitrost je omejena na 
30 kilometrov na uro
V delu Trebeža je že urejena 
nova komunalna infrastruk-
tura. Ob tem se je pojavila 
nova težava: prehitra vožnja 
nekaterih voznikov po obno-
vljeni cesti.
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KULTURA

Dediščina Cirila Pračka
V avli Občinske knjižnice Je-
senice je na ogled razstava o 
legendarnem jeseniškem 
smučarju, olimpijcu, gorni-
ku, gorskem reševalcu, smu-
čarskem trenerju in piscu.
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MLADI

Zdaj gre zares!
Letošnji oratorij na Jeseni-
cah je bil za vse prijavljene 
otroke še posebno pravlji-
čen. Glavna tema petdnev-
nega dogodka je bila namreč 
pravljica Ostržek.
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Zlate 
vstopnice 
za univerzo
Na Gimnaziji Jesenice 
imajo letos tri zlate 
maturante: Andraža 
Mura, Zalo Kobentar in 
Blaža Isteniča.
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Košarkarji 
polepšali 
dan 
malim 
bolnikom
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Urša Peternel

Ob simboličnem tabornem 
ognju, ki je zagorel na odru 
v dvorani Kolpern, in s pe-
tjem partizanskih pesmi so 
Jeseničani praznovali 1. av-
gust, spominski dan občine. 
Na ta dan se spominjajo pr-
vega oboroženega spopada 
med partizani in Nemci na 
Gorenjskem 1. avgusta 1941 
na Obranci na Mežakli. »Ob 
praznovanju spominskega 
dne posebno pozornost na-
menimo spominu na tiste, 
ki so se uprli in tudi žrtvova-
li svoja mlada življenja, 
hkrati pa tudi tistim genera-
cijam, ki te vrednote zane-
marjajo in poskušajo sovra-
štvo prenašati z generacije 
na generacijo. Zato so pro-
slave vsebinsko vezane na 
spomin in opomin s sporo-
čilom prihodnjim generaci-
jam, da se splača vztrajati in 
se boriti za svoje sanje,« so 
povedali na Občini Jesenice. 
V kulturnem programu sta 
navdušila Bojan Dornik z 
recitiranjem pesmi Kosove-
la, Klinarja in Bora ter pri-
morska glasbenica Marjetka 
Popovski s partizanskimi 
pesmimi, ki so jim pritegni-
li številni poslušalci v dvora-

ni. Da so se zbrali, da bi ob 
tabornem ognju podžigali 
spomin in resnico, je pouda-
rila voditeljica Branka Smo-
le, slavnostni govornik Stevo 
Ščavničar, član Državnega 
sveta RS, pa je odprl razmi-
slek o tem, kaj se dogaja z 

zapuščino borcev danes. Ko-
liko nam je uspelo ohraniti 
svobodo, suverenost, neod-
visnost, se je vprašal in se 
zavzel za večjo načelnost 
slovenske politike, za upor 
proti globalizaciji, podreja-
nju interesom kapitala in 

plenilski praksi razvitih. 
Obenem je zavrnil poskuse 
po uveljavitvi drugačnih po-
gledov na dogodke iz druge 
svetovne vojne in rehabilita-
ciji tistih, ki so se borili na 
strani okupatorja. 

Ob ognju podžigali 
spomin in resnico
Prvi avgust, spominski dan jeseniške občine, so letos praznovali na poseben način: ob simboličnem 
tabornem ognju in s partizanskimi pesmimi.

Recitator Bojan Dornik in primorska glasbenica Marjetka Popovski ob tabornem ognju

Urša Peternel

Konec junija je vlada izdala 
uredbo o državnem prostor-
skem načrtu za dograditev 
avtocestnega predora Kara-
vanke. Na osnovi državnega 
prostorskega načrta bodo 
zgradili drugo predorsko 
cev, zgradili nov portalni 
objekt, servisne ceste ter po-
vršine za pristajanje in vzle-
tanje helikopterjev na por-
talnem platoju. Dogradili 
bodo odsek avtoceste od pre-
dora do Hrušice v dolžini 
620 metrov. Poleg tega dr-
žavni prostorski načrt ureja 
lokacije za odlaganje viškov 
materiala (teh lokacij naj bi 
bilo šest), načrtovana je tudi 
gradnja nadomestnega mo-

stu na Hrušici, obnova do-
vozne ceste do vodohrana 
Presušnik, ureditve krajine 
... Načrt določa tudi preosta-
lo urejanje prostora in infra-
strukture. Zdaj sledi pripra-
va projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter 
zatem parcelacija zemljišč 
in objava razpisov za izved-
bo gradbenih del. 
Gradnja druge cevi naj bi se 
po načrtih začela leta 2018, 
končana pa naj bi bila leta 
2021. Ko bo druga cev odpr-
ta, bodo promet preusmerili 
v novo cev, kjer bo potekal 
dvosmerno, saj bodo obsto-
ječo cev začeli obnavljati. 
Obe cevi pa naj bi bili prevo-
zni predvidoma do leta 
2023. 

Državni prostorski 
načrt za drugo cev
Državni prostorski načrt za gradnjo druge cevi 
predora Karavanke je sprejet, zdaj je na vrsti 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
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Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!
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Urša Peternel

V jeseniški občini je šest-
najst otroških igrišč, od tega 
samo v mestu Jesenice devet, 
preostala pa v drugih krajih v 
občini. Kot kažejo podatki, so 
igrišča dobro obiskana, Obči-
na Jesenice pa vsako leto 
namenja precejšen del sred-
stev iz občinskega proračuna 
za vzdrževanje (zanj skrbi 
komunalna direkcija). Prav 
tako so v zadnjih letih uredili 
kar nekaj novih igrišč, tudi s 
pomočjo evropskih sredstev. 
V zadnjih štirih letih so tako 
pridobili skoraj dvesto tisoč 
evrov za ta namen in zgradili 
otroška igrišča v Javorniš-
kem Rovtu, Planini pod Goli-
co, na Slovenskem Javorniku 
in Blejski Dobravi. 
Na Občini Jesenice so leta 
2011 sprejeli program ureja-
nja in vzdrževanja otroških 
igrišč, zdaj pa so pripravili 
novelacijo programa, s kate-
rim bodo določili prioritete 
gradenj in urejanja igrišč 
vse do leta 2019. S predlo-
gom so se v prvi obravnavi 
seznanili jeseniški občinski 
svetniki na junijski seji.

Prednostna naloga 
vzdrževanje
Program je predstavil Andraž 
Tolar z oddelka za okolje in 
prostor Občine Jesenice. Kot 
je dejal, so v programu dolo-
čene prioritete za naslednje 
štiriletno obdobje. Prednost-
na naloga bo redno, tekoče 
in investicijsko vzdrževanje 
obstoječih igrišč, je povedal. 
Druga je ureditev otroških 
igrišč v največji krajevni sku-
pnosti, to je KS Plavž, kjer je 
velika gostota prebivalcev in 
tudi veliko otrok. Na Plavžu 
sicer imajo nekaj otroških 

igrišč iz osemdesetih let prej-
šnjega stoletja, ki so jih dos-
lej le delno prenovili, a so 
dobro obiskana, ugotavljajo 
na občini. Krajani so prek 
krajevne skupnosti dali 
pobudo, da si na Plavžu želi-
jo večje otroško igrišče. Kot 
je povedal Andraž Tolar, so 
pobudo proučili in ugotovili, 
da prostorske možnosti ne 
omogočajo vzpostavitve 
samo enega večjega igrišča, 
to pa bi zaradi gostote poseli-
tve lahko povzročilo tudi 
nepotrebna trenja med upo-
rabniki igrišča in okoliškimi 
prebivalci. Zato bodo obsto-
ječa otroška igrišča glede na 
dane prostorske možnosti 
povečali, igrala pa posodobili 
in programsko povezali med 
seboj. 

Centralno otroško igrišče
V občini pa je že dalj časa 
prisotna tudi želja po uredi-
tvi centralnega otroškega 
igrišča, kakršnega imajo 

denimo v Lescah. V progra-
mu je ta naloga na tretjem 
mestu. "Želeli bi, bi bila 
lokacija lahko dostopna, pri-
vlačna in nemoteča za prebi-
valce ter čim bliže središču 
mesta. Ena od možnosti je 
območje Stare Save, kjer bi 
obstoječe otroško igrišče 
razširili na sosednje zelene 
površine, v bližini pa so tudi 
urbane površine za igro v 
muzeju na prostem. Druga 
možnost za ureditev central-
nega igrišča pa bi bilo lahko 
območje predvidenega 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta TVD Parti-
zan, kjer je predvidenih tri 
tisoč kvadratnih metrov 
zelenih parkovnih površin, 
kamor se lahko umesti tudi 
centralno otroško igrišče," 
je dejal Tolar.
Na četrtem mestu prednost-
nih nalog je ureditev igrišča 
za starejše otroke in mladi-
no s skate parkom, zunan-
jim fitnesom, igriščem za 

ulično košarko, ena od mož-
nih lokacij je igrišče v Pod-
mežakli. Peta prednostna 
naloga pa je ureditev igrišča 
Zarja na Tomšičevi cesti.

Igrišča ob vrtcih in šolah
Poleg otroških igrišč v lasti 
Občine Jesenice so v občini 
še igrišča ob šolah in vrtcih, 
ki jih upravljajo posamezni 
javni zavodi. Večinoma so 
odprta le dopoldne in v raz-
pravi so nekateri občinski 
svetniki predlagali, naj bodo 
v dogovoru s šolami odprta 
tudi popoldne, saj so ne 
nazadnje zgrajena z javnim 
denarjem. A kot je dejal 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, ravnatelji opozarjajo, 
da na igriščih prihaja do 
vandalizma, zato bi bilo tre-
ba razmisliti o namestitvi 
upravnika, ki bi skrbel za 
igrišča tudi v popoldan-
skem času, jih čistil, vzdrže-
val in tudi zaklepal oziroma 
odklepal.

Centralno otroško 
igrišče na Stari Savi?
V občini je že dalj časa prisotna želja po ureditvi centralnega otroškega igrišča, kakršnega imajo 
denimo v Lescah. Želijo si, da bi bila lokacija lahko dostopna, privlačna in nemoteča za prebivalce ter 
čim bliže središču mesta. Ena od možnosti je območje Stare Save, kjer bi obstoječe otroško igrišče 
razširili, pravijo na Občini Jesenice.

Ena od možnosti je, da bi igrišče na Stari Savi povečali, tako da bi postalo centralno 
jeseniško otroško igrišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Od septembra 2014 dejav-
nost oskrbe s toploto na 
območju občine Jesenice 
izvaja novi koncesionar, to 
je podjetje ENOS OTE. Kot 
je na majski seji občinskega 
sveta povedal direktor 
Robert Pajk, so v letu 2015 
poslovali pozitivno v višini 
osem tisoč evrov. Za pri-
merjavo: JEKO-IN, ki je to 
dejavnost opravljal prej, je 
vrsto let posloval z izgubo, 

samo v letu 2014 je izguba v 
tej dejavnosti znašala kar 93 
tisoč evrov. Po Pajkovih 
besedah je boljše poslovanje 
predvsem rezultat novega 
sistema doslednih izterjav, s 
čimer so število neplačnikov 
s 350 zmanjšali na 60. Ter-
jatev, starejših od 91 dni, je 
še za 60 tisoč evrov, kar je 
bistveno manj kot v prete-
klosti. Pajk je tudi povedal, 
da je bilo leto 2015 najtoplej-
še v 150 letih, zaradi česar je 
bila količina kupljene in 

prodane energije manjša od 
pričakovanj. Od leta 2012 se 
je ta količina zmanjšala že 
za 30 odstotkov. Lani so 
opravili več vzdrževalnih del 
na vročevodnem omrežju, 
med drugim so zamenjali 
vročevodne cevi na Titovi, 
pri Osnovni šoli Toneta 
Čufarja in med Občino Jese-
nice in Srednjo šolo Jeseni-
ce. V sistem so priklopili 
tudi tri nove toplotne posta-
je v podjetju KOV, v novem 
Škodinem salonu in v novi 

soseski Gorenjski sonček. 
Na Jesenicah sicer s toploto 
oskrbujejo 144 večstano-
vanjskih objektov, skupaj 
pa imajo skoraj 4200 odje-
malcev (174 pravnih in 
4012 fizičnih oseb). Z 32 
kilometri je jeseniški vroče-
vodni sistem četrti največji 
v državi.
Pajk je še zagotovil, da v 
letošnjem letu ne pričakuje-
jo povišanja cen megavatne 
ure energije, celo nasprot-
no, cene naj bi se znižale.

Oskrba s toploto brez izgube
Potem, ko je JEKO-IN v dejavnosti oskrbe s toploto vrsto let posloval z izgubo, se v podjetju ENOS 
OTE že lahko pohvalijo z dobičkom. K temu naj bi prispevale tudi dosledne izterjave dolžnikov.

Na Občini Jesenice so razpisali javni natečaj za idejno zas-
novo maskote občine. Maskota naj bi odražala zgodovinske 
in turistične značilnosti občine in naj bi prispevala k poveča-
nju prepoznavnosti občine. Na pogled naj bo prijazna, pozi-
tivna in zabavna, so zapisali v natečaju. Maskoto bodo upo-
rabljali za promocijske aktivnosti občine Jesenice, upodobili 
naj bi jo na obeskih za ključe, uporabljali na spletnih omre-
žjih, v zloženkah, na majicah, izdelali pa naj bi tudi kostum 
maskote. Za najboljše idejne zasnove ponujajo nagrade – 
letovanje v termah in uporabnino za kolesarski sistem Jese-
NICE Bikes. Natečaj je odprt do 20. septembra.

Iščejo maskoto občine Jesenice

Obvestilo
Občina Jesenice obvešča, da je od petka, 5. avgusta 
2016, dalje na spletni strani Občine Jesenice, www.
jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi« obja-
vljen Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževa-
nje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kad-
rov v športu v letu 2016.

 Župan 
 Tomaž Tom Mencinger

Urša Peternel

"Prvega avgusta je občina 
Jesenice nekoč praznovala 
občinski praznik, še danes 
pa je ta dan spominski dan 
občine Jesenice, ko predsta-
vniki občine obiščemo tudi 
spomenik padlim borcem 
na Obranci. V tem času pra-
znuje tudi Krajevna skup-
nost Podmežakla, letos bodo 
proslavo ob krajevnem praz-
niku pripravili v soboto, 13. 
avgusta, ko bomo slavnost-
no odprli tudi prenovljeno 
partizansko bolnišnico na 
Mežakli. Moram reči, da gre 
za izjemno pomemben 
objekt, saj je bila to prva par-
tizanska bolnišnica, ki vse 
do konca vojne ni bila odkri-
ta, prenovljen objekt pa bo 
tudi zanamcem služil v spo-
min in opomin na grozote 
druge svetovne vojne. Ko 
beseda teče o spomenikih, 
smo dosegli tudi dogovor o 
prestavitvi spomenika pad-
lim borcem na Kočni, ki sto-
ji na zasebnem zemljišču, 
predvidoma do septembra 
pa bo prestavljen nedaleč 
stran na lokacijo v lasti 
Občine Jesenice," je povedal 
župan Jesenic Tomaž Tom 
Mencinger.
Glede projektov, ki ta čas 
potekajo v občini, je pojasnil, 
da je v sklopu zahtevne 
obnove ceste v Planini pod 
Golico pod Betelom, ki se je 
cesta zaradi zemeljskega pla-
zu posedala, zaključeno 
izvajanje pilotov. Za kako 
zahteven projekt obnove gre, 
kaže dejstvo, da je zemljišče 
stabilizirano s kar 35 piloti, 
nekateri segajo 17 metrov v 
globino, med sabo pa so 
povezani z gredo. V prihod-
njih tednih bo potekalo še 
sidranje grede in ureditev 
ostalih zemeljskih del, ki 

bodo predvidoma zaključena 
do 10. oktobra. "Moram 
dodati, da se občina in kon-
cesionar Jeko-in močno tru-
dimo zagotavljati nadomest-
no prevozno cesto preko 
Križevcev, za stanovalce tega 
območja in kmečki turizem 
pri Betelu," je dejal župan.
Zaključena je tudi prva faza 
projekta gradnje kanalizaci-
je v Trebežu, kar pomeni, da 
so se krajani na novo kanali-
zacijo dolžni priključiti v 
naslednjih šestih mesecih. 
Poteka tudi investicije v gra-
dnjo kanalizacije Pejce, pri-
čela pa se bodo tudi dela na 
obvoznici Lipce.
"Posebna pohvala pa velja 
avtokampu Perun, ki je v 
tem času odlično obiskan. 
Po dolgoletnih prizadevan-
jih lastnika je tako kamp 
našel svoje pomembno mes-
to ne le v jeseniški turistični 
ponudbi, temveč tudi širše, 
saj v kamp prihajajo gostje 
iz drugih, prezasedenih 
gorenjskih kampov, s ponu-
dbo in gostoljubnostjo pa so 
izjemno zadovoljni. Dober 
glas pa se širi tudi prek 
meja, kar nas še posebno 
veseli," je še dodal župan.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger

Na javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj 
gospodarstva v občini Jesenice za leto 2016 so na Občini 
Jesenice prejeli 140 vlog. Največ se jih nanaša na spodbuja-
nje usposabljanja in promocijskih dejavnosti ter začetnih 
investicij. Končni rezultati javnega razpisa bodo znani pred-
vidoma oktobra.

Sto štirideset vlog za razvoj gospodarstva
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

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

Je se ni ške no vi ce, št. 11/let nik XI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 64, ki je iz šel 12. avgusta 2016.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Urša Peternel

Prvega julija je minilo na-
tanko 25 let od umika pri-
padnikov JLA in zvezne mi-
lice z mejnega prehoda Ka-
ravanke. Na ta dan je zato 
na platoju Karavanke pote-
kala slovesnost, s katero so 
počastili tudi dan državno-
sti, v organizaciji Občine 
Jesenice, Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za 
Slovenijo (OZVVS) Zgor-
nja Gorenjska in Policijske-
ga veteranskega društva 
(PVD) Sever Gorenjska. 
Tokratni slavnostni govor-
nik je bil podpredsednik 
PVD Sever Gorenjska Jože 

Ajdišek, ki se je spomnil 
vojne za Slovenijo in zased-
be mejnih prehodov, tudi 
karavanškega. Ajdišek, ki je 
bil takrat načelnik inšpek-
torata milice uprave za no-
tranje zadeve Kranj, je pou-
daril, da je bilo v tistih 
dneh treba sprejemati pre-
udarne, premišljene in ra-
cionalne odločitve, da bi se 
JLA vrnila v vojašnice, po 
možnosti brez prelivanja 
krvi. Na Jesenicah jim je to 
uspelo po dolgotrajnih po-
gajanjih na Občini Jesenice 
in 1. julija 1991 je JLA odlo-
žila orožje in zapustila ka-
ravanški prehod. Ob tem 
pa se je Ajdišek dotaknil 

tudi dogajanja ob in po 
oblikovanju lastne države, 
na prevare, nedopustne 
manipulacije in potvarjanje 
zgodovinskih dejstev. 
Na slovesnosti je župan Ob-
čine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger podelil plaketo 
župana Janezu Koselju, dol-
goletnemu predsedniku 
OZVVS Zgornja Gorenjska 
– za prispevek v obdobju 
osamosvajanja Slovenije, za 
predano delo v območnem 
veteranskem združenju in 
za ohranjanje zgodovinske-
ga spomina na obdobje osa-

mosvajanja Slovenije. Janez 
Koselj pa je v imenu združe-
nja podelil priznanje zakon-
cema Anji in Borisu Bregan-
tu s Hrušice za pomoč pri 
oskrbi pripadnikov Teritori-
alne obrambe v času osamo-
svojitvene vojne.
V kulturnem programu, ki 
ga je povezovala Branka 
Smole, so sodelovali Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
Gora pod vodstvom Dejana 
Rihtariča in Veteranski pev-
ski zbor OZVVS Zgornja 
Gorenjska pod vodstvom 
Franca Podjeda.

Proslava na platoju
Na platoju Karavanke je 1. julija, prav na 25. obletnico umika enot JLA in zvezne milice z mejnega 
prehoda, potekala slovesnost.

Slavnostni govornik je bil Jože Ajdišek, podpredsednik 
Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. 

Župan Tomaž Tom Mencinger je podelil plaketo župana 
Janezu Koselju, predsedniku Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Zgornja Gorenjska.

Andraž Sodja

Na Jesenicah se je na delov-
nem obisku mudil zagreb-
ško-ljubljanski metropolit 
Porfirije Perić, najvišji pred-
stavnik srbske pravoslavne 

cerkve za območje Slovenije 
in Hrvaške. Visokega dosto-
janstvenika so sprejeli pred-
stavniki Občine Jesenice na 
čelu z županom Tomažem 
Tomom Mencingerjem, go-
stu pa so predstavili tudi 

tehnični muzej v Ruardovi 
graščini in cerkev Marijine-
ga vnebovzetja in svetega 
Roka na Stari Savi, ki je v 
lasti Občine Jesenice in bi 
lahko služila za bogoslužje 
pravoslavnih vernikov.

Po besedah Porfirije Perića 
so Jesenice nanj naredile ve-
lik vtis, saj so lepo, slikovito 
in prijazno mesto, v kate-
rem se jasno vidi, da je delo 
nekaj človeku lastnega ozi-
roma da je človek ustvarjal-
no bitje: »Jesenice so tudi 
mesto, kjer poleg večinske-
ga slovenskega naroda živijo 
številne nacionalne manjši-
ne, a vsi živijo skupaj in v to 
skupnost vsi prispevajo in iz 
nje črpajo. Jesenice na ta na-
čin vidimo tudi kot vzor de-
lovanje neke lokalne sku-
pnosti.« 
Kot je še poudaril metropo-
lit, je namen obiska iskanje 
rešitev za bogoslužje pravo-
slavnih vernikov: »Pogovar-
jali smo se o različnih mo-
žnostih, tako trajnih kot za-
časnih. Zato smo tudi obi-
skali cerkev na Stari Savi, ki 
je v lasti občine, a potrebuje 
velik materialni vložek, kar 
bo trajalo. Pomembno je 
predvsem to, da smo nalete-
li na razumevanje in bomo 
lahko sporazumno iskali re-
šitve za naše vernike.«

Visok pravoslavni obisk
Na Jesenicah se je mudil zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije Perić, ki se je srečal z županom 
Tomažem Tomom Mencingerjem. Iskali so tudi rešitve za bogoslužje pravoslavnih vernikov.

Visokemu dostojanstveniku pravoslavne cerkve so razkazali tudi Ruardovo graščino.
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V preteklih letih so se občani 
Jesenic udeleževali spomin-
ske slovesnosti na Obranci, 
sedaj pa na ta dan delegacija 
obišče spomenik na Mežakli 
in položi venec. Letos so bili 

v delegaciji podžupan Obči-
ne Jesenice Miha Rebolj, 
vodja oddelka za družbene 
dejavnosti in splošne zadeve 
Občine Jesenice Petra 
Dečman in predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Blejska 
Dobrava Anton Hribar. 

Ob ognju podžigali 
spomin in resnico

Polaganje vencev k spomeniku na Obranci / Foto: Janko Rabič

Prvi avgust je bil vrsto let praznik občine, leta 
1998 pa so tedanji občinski svetniki za sedanji 
občinski praznik določili 20. marec, ko je bil leta 
1929 trg Jesenice preimenovan v mesto. Prvi 
avgust pa se je preimenoval v spominski dan.
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Občina Jesenice je aktivno 
začela z izdelavo celostne 
prometne strategije. Gre za 
strateški dokument, ki je 
namenjen reševanju izzivov 
občine na področju prome-
ta. Celostna prometna stra-
tegija poudarja pomen pos-
topnega reševanja proble-
mov in podaja ukrepe, ki 
bodo podlaga za izboljšanje 
trajnostne mobilnosti. 
Dokument predstavlja tudi 
podlago za boljši dostop do 
sredstev Evropske unije.
V proces priprave so vklju-
čeni strokovnjaki, predstav-
niki občine, občani in druga 
zainteresirana javnost. Za 
sprejem pretehtanih odloči-
tev je nujno in neobhodno 
tesno sodelovanje vseh 
akterjev. Izdelava dokumen-
ta bo zato potekala več 
mesecev in bo sestavljena iz 

treh različnih faz, v vse pa 
bo vključena javnost. Cilj 
predlaganih ukrepov je 
doseči boljšo povezanost 
mestnega in podeželskega 
območja, izboljšati poveza-
nost med občinami, poveča-
ti prometno varnost in izbo-
ljšati kakovost bivanja.
V občini Jesenice trenutno 
izvajajo analizo stanja na 
področju prometa s pomoč-
jo različnih pristopov in 
metod. Na štirih križiščih je 
že potekalo anonimno štetje 
prometa s pomočjo kamer. 
Namen štetja je bil posneti 
realno stanje, ki predstavlja 
podlago za nadaljnje anali-
ze. Eden izmed pristopov je 
bila tudi izvedba delavnice s 
predstavniki občine Jeseni-
ce. Na delavnici so sodelujo-
či na dinamičen način opo-
zorili na slabosti in predno-

sti mobilnosti v ožjem sredi-
šču mesta in tudi v povezavi 
s sosednjimi občinami ter 
predlagali spremembe, ki 
bodo okrepile trajnostno 
mobilnost.
Za temeljito analizo stanja 
na področju prometa je nuj-
no potrebno sodelovanje z 
občani in drugo zainteresira-
no javnostjo, zato izvajalec 
že načrtuje program javnih 
razprav in drugih dogodkov. 
V prihajajočih mesecih bodo 
izvajali tudi intervjuje in 
ankete, zagotovljene pa bodo 
tudi praktične nagrade.
Vse občane vabimo, da se 
poglobijo v prometno prob-
lematiko in aktivno sodelu-
jejo pri pripravi celostne 
prometne strategije. 
Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz kohezijskega sklada.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA JESENIC

Reševanje izzivov  
na področju prometa
V občini Jesenice aktivno oblikujejo celostno prometno strategijo.

V sklopu analize stanja na področju prometa je na štirih križiščih potekalo anonimno štetje 
prometa s pomočjo kamer.

Urša Peternel

Kratka osebna predstavitev: 
starost, stan, število otrok, 
kaj ste po izobrazbi, kje ste 
zaposleni?
"Stara sem 35 let, živim v 
izvenzakonski skupnosti, 
imam sina Denisa. Po izob-
razbi sem organizator gos-
tinstva in turizma, zaposle-
na pa sem v Grand hotelu 
Union Ljubljana kot vodja 
gostinstva." 
 
Kakšne so vaše izkušnje v 
politiki in zakaj ste se odlo-
čili, da se boste potegovali za 
mesto občinske svetnice?
"Izkušenj v politiki nimam, 
nisem včlanjena v nobeno 
politično stranko, odločila 
sem se na podlagi predloga 
Jeseniške alternative, njiho-
vi cilji so bili blizu moji ose-
bnosti."
 
Katere cilje boste skušali 
uresničiti kot občinska svet-
nica?
"Kot občinska svetnica bi 
poskušala urediti meni zelo 
nedorečene stvari, kot so 
urejanje prostorov za brez-
domce, uvesti skladiščenje 
živil, ki jih trgovine zaradi 
senzorike ne morejo proda-
jati, a so še kako uporabna. 
Želela bi doseči, da se takšna 
živila ne zavržejo, ampak 
razdelijo ljudem v stiski. 

Med cilji je tudi ureditev in 
ohranjanje kulturne dedišči-
ne na Jesenicah, predstavitev 
in večja prepoznavnost mes-
ta Jesenice, ki niso samo 
železarsko mesto, ampak 
veliko več. In še veliko je cil-
jev, h katerim stremimo."
 
Kateri je po vašem mnenju 
ta čas največji problem v 
občini?
"Rada bi rekla, da ni večjih 
problemov v naši občini, a 
žal so. Predvsem vidim 
nedorečene zadeve v potniš-
kem prometu, na področju 
okoljske problematike, 
deponije, pravilnika o spre-
jemu otrok v vrtce ..."
 
Kaj vam zapolnjuje prosti 
čas? 

"Prostega časa skorajda 
nimam, vendar pa si posku-
šam vsak konec tedna privo-
ščiti odhod v hribe, kjer se 
poskušam napolniti z ener-
gijo za prihajajoči teden."
 
Zadnja prebrana knjiga
"Vražja kuhinja Anthonyja 
Michaela Bourdaina, Gone 
girl Gillian Flynn."
 
Življenjsko vodilo 
"Vedno v življenju najdi v 
nečem slabem dobro. Nasmej 
se, ko si žalosten. Imej rad, kar 
imaš, in zapomni si, kar si 
imel. Vedno odpuščaj, ampak 
nikoli ne pozabi. Uči se iz svo-
jih napak, a jih ne obžaluj. Lju-
dje se spreminjajo in stvari 
gredo narobe, a zapomni si, 
življenje gre vedno dalje."

Nova občinska svetnica
Alma Rekić je nova občinska svetnica na Jesenicah, ki je na listi Delavska 
lista JA Jeseniška alternativa za preostanek mandata nadomestila Elvisa 
Vukalića, ki je odstopil.

Alma Rekić

Urša Peternel

Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje Jeseni-
ce se je preselil v stavbo, v 
kateri je včasih delovala jese-
niška policija. Stare prostore 
na Titovi 78a so namreč 
morali izprazniti, Občina 
Jesenice pa jim je prostore 
na Titovi 9 ponudila v brez-
plačni najem. Po besedah 
sekretarke Mateje Krašovec 
in strokovne sodelavke Rine 
Beravs Zor je prednost 
novih prostorov v tem, da so 
v središču mesta, za stavbo 
je veliko parkirišče, omogo-
čajo pa tudi delovanje vseh 
dejavnosti območnega zdru-
ženja na enem mestu. Pros-
tori, ki so jih prevzeli, so bili 
sicer precej dotrajani, obno-
va (ob delni pomoči Občine 
Jesenice in pretežni pomoči 
donatorjev obrtnikov, za kar 
se jim iskreno zahvaljujejo) 
pa je trajala skoraj štiri 
mesece. Na 145 kvadratnih 
metrih so uredili dve pisar-
ni, učilnico, sanitarije, skla-
dišče za rabljena oblačila in 
skladišče za hrano. Glavni 
vhod v stavbo je s sprednje 
strani, torej s ceste, medtem 
ko občani prehrambne 
izdelke prevzemajo z zadnje 
strani, to je s parkirišča. 
"Nekatere je namreč še ved-
no sram priti po pomoč, 
četudi so naše dejavnosti 

veliko širše od razdeljevanja 
pomoči in ni nikogar, ki pri-
de k nam, treba biti sram," 
sta poudarili sogovornici. V 
novih prostorih so ohranili 
uradne ure ob ponedeljkih 
in petkih med 10. in 12. uro 
in ob sredah med 13. in 15. 
uro. Skladišče z oblačili pa 
je odprto ob torkih in sredah 
med 9. in 12. uro. Obdržali 
so tudi enako telefonsko šte-
vilko in elektronski naslov.
Ob tej priložnosti smo se 
tudi pozanimali, kako je 
letos z dobavami prehran-
skih paketov in druge pomo-
či. Kot sta zatrdili sodelavki 
Rdečega križa, je v letoš-

njem letu pomoči dovolj, 
dobave pa so redne. Tako so 
samo letos razdelili že blizu 
devet tisoč litrov mleka, štiri 
tone moke, štiri tone in pol 
testenin, dve toni in pol riža, 
dva tisoč litrov olja ... Jeseni 
pričakujejo novo pošiljko 
pomoči, ki jo bodo vso raz-
delili med občane. "Kolikor 
pomoči bi imeli, bi jo razde-
lili. To je dodatna pomoč, ne 
morejo pa občani samo s 
tem preživeti," sta ob tem 
poudarili sogovornici. Kot 
sta dodali, pa so letos na 
letovanje odpeljali tudi 28 
otrok iz občin Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica.

Rdeči križ se je preselil
V nekdanjih prostorih policije na Cesti maršala Tita 9 v središču mesta od 
začetka julija deluje Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Jesenice.  
Tja so preselili tudi skladišče z oblačili in skladišče s hrano.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Jesenice ima zdaj 
prostore v pritličju stavbe nekdanje policije. / Foto: Tina Dokl

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz kohe-
zijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna 
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, pred-
nostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih stra-
tegij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urba-
ne mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditveni-
mi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane 
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
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Urša Peternel

Potem ko so stanovalci Tre-
beža že dalj časa opozarjali 
na komunalno problematiko 
(poudarili so zlasti potrebo 
po gradnji kanalizacije, ob-
novi vodovoda in rekon-
strukciji ceste), je Občina 
Jesenice novembra lani pri-
čela projekt izgradnje kanali-
zacije za komunalno odpa-
dno vodo na območju Cesta 
v Rovte–Trebež. Projekt so 
zaradi finančne obsežnosti 
razdelili v dve fazi in prva, 
vredna več kot 360 tisoč 
evrov, je zdaj zaključena. V 
tem sklopu so zgradili kana-
lizacijski sistem v dolžini 
približno petsto metrov, ob-
novili vodovodno omrežje in 
cesto od križišča Ceste talcev 
s Cesto v Rovte do mostu čez 
vodotok Javornik. Izvajalec 
je bilo podjetje Garnol iz 
Kranja. S tem pa projekt še 
ni zaključen, predvidoma 
naslednje leto bodo zgradili 
kanalizacijo in obnovili vo-
dovod še na trasi od mosta 
čez potok Javornik do hišne 
številke Cesta v Rovte 11. 
A če so prebivalci Trebeža 
zadovoljni, da so vsaj v delu 
naselja dobili novo komu-
nalno infrastrukturo, pa se 
je pojavila nova težava. Ob-
novljena cesta namreč zdaj 
dopušča večje hitrosti vo-
žnje, zato so nekateri vozni-
ki začeli po njej voziti prehi-
tro. Tako je na predlog kra-

janov Medobčinski inšpek-
torat in redarstvo Jesenice v 
sklopu svojih rednih dejav-
nosti konec junija in v za-
četku julija na omenjeni ce-
sti opravljal meritve hitrosti 
v sklopu akcije Če si divjak, 
nisi junak! Na odseku obno-
vljene ceste so v samo dobri 
uri in pol našteli 35 kršitev 
(skupaj so izmerili hitrost 
104 vozilom), torej je več 
kot tretjina voznikov pripe-
ljala prehitro. Največja iz-
merjena hitrost je bila kar 
66 kilometrov na uro, pov-
prečna pa 42 kilometrov na 
uro. To pa je ponovno raz-

burilo tiste krajane, ki so 
zaradi prekoračitve hitrosti 
morali plačati kazen. A kot 
je pojasnil Marko Markelj, 
direktor komunalne direkci-
je Občine Jesenice, je bila 
omejitev hitrosti trideset ki-
lometrov na uro na tem od-
seku določena s projektno 
dokumentacijo, s tem pa so 
sledili zahtevi krajanov, ki 
so na ogledu na terenu (ta je 
potekal 22. januarja lani) si-
cer predlagali omejitev hi-
trosti na trideset kilometrov 
na uro na odseku ceste od 
križišča pri hiši Cesta v Rov-
te 6 skozi Trebež vse do 

konca Valjarne 2400. S pro-
jektno dokumentacijo je 
omejitev hitrosti določena 
na odseku, kjer je onemogo-
čeno normalno srečevanje 
vozil, z rešitvijo pa se je stri-
njal tudi Svet za preventivo 
in varnost v prometu Obči-
ne Jesenice. Na Občini Jese-
nice zato voznike ponovno 
opozarjajo, da je na omenje-
nem odseku ceste skozi 
Trebež uveden nov prome-
tni režim z omejitvijo hitro-
sti trideset kilometrov na 
uro, katerega namen je za-
gotavljanje večje prometne 
varnosti na tem območju.

Hitrost je omejena na 
trideset kilometrov na uro
V delu Trebeža je že urejena nova komunalna infrastruktura. Ob tem pa se je pojavila nova težava: 
prehitra vožnja nekaterih voznikov po obnovljeni cesti.

Na obnovljenem odseku ceste v Trebežu, kjer je onemogočeno normalno srečevanje vozil, 
je največja dovoljena hitrost trideset kilometrov na uro. / Foto: Gorazd Kavčič

Z veseljem sem prebral članek v 
Jeseniških novicah o tem, da se 
je skupina svetnikov zavzela za 
to, da se cerkev Marijinega vne-
bovzetja na Stari Savi usposobi 
za priložnostne dogodke. Na to 
cerkev me vežejo lepi spomini 
na mladost, ko so bile v njej še 
maše in drugi cerkveni obredi. 
Tudi zato si želim, da bi ta cer-
kev normalno zaživela in bi jo 
povsem obnovili. Jesenice pa bi 
pridobile izjemen kulturno-zgo-
dovinski in umetniški spome-
nik. Že cerkev sama je štiristo 
let stara arhitekturna lepotica, 
slike in kipi, ki so bili nekoč v 
njej, sedaj pa so verjetno v ka-
kšnem skladišču, pa so nepre-
cenljive umetniške vrednosti; 
predvsem slika Nicola Grassija 
Marijino vnebovzetje
Pred nekaj leti sva z ženo s tu-
ristično agencijo potovala po 
severni Italiji. Ko smo se pelja-
li proti Padovi, nas obvesti vo-

O cerkvi  
na Stari Savi

Prejeli smo
dič, ki je imel severno Italijo v 
malem prstu, da si bomo izven 
programa ogledali še neko ču-
dovito umetnino. Zapeljali 
smo z avtoceste v manjše me-
sto in tam nam je v farni cer-
kvi pokazal oltarno sliko Svete 
družine in nam predstavil nje-
nega avtorja, po njegovem 
mnenju enega največjih itali-
janskih baročnih slikarjev, Ni-
cola Grassija.
Ko sem kasneje v brošuri ob šti-
ristoletnici Marijine cerkve na 
Savi med drugimi slikami videl 
tudi fotografijo Grassijeve slike 
Marijino vnebovzetje, sem bil 
žalosten. Pomislil sem, kako 
malo vemo o umetninah v na-
ših cerkvah in različnih skladi-
ščih, kjer počasi propadajo, in 
kako malo storimo, da bi jih 
našli, ohranili in pokazali svo-
jo bogato kulturno dediščino.
Upam in želim, da bi priza-
devanje jeseniških svetnikov 
obrodilo sadove in da se bodo 
nekoč tudi na Stari Savi usta-
vljali avtobusi turistov, ki bodo 
občudovali Grassijevo sliko in 
druge umetnine v tej cerkvi, 
štiristo let stari arhitekturni 
lepotici.

Avgust Mencinger

VABILO
V Krajevni skupnosti Podmežakla prirejamo v počastitev  

praznika krajevne skupnosti tradicionalno srečanje krajanov 
na Zakopu na Mežakli.

SREČANJE BO V SOBOTO, 13. AVGUSTA 2016, 
S PRIČETKOM OB 10.30.

Ob tej priložnosti bo ob 12.30 tudi slavnostno odprtje 
obnovljene partizanske bolnišnice.

Organiziran bo avtobusni prevoz. 
Avtobusi bodo odpeljali ob 9. uri izpred Hermanovega  

mostu, ustavljali pa bodo na vseh postajališčih.

Pohodniki bodo na pot odšli ob 8. uri. 
Zbirališče je ob podvozu pod avtocesto na Cesti heroja  
Verdnika. Vsi, ki se bodo udeležili pohoda, morajo imeti  

primerno obutev. Pohod je na lastno odgovornost.

Prisrčno vas vabimo, da se nam pridružite na veselem  
praznovanju krajevnega praznika.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Podmežakla  
Aljoša Ulčar

Obvestilo občanom o priključevanju na 
novozgrajeno kanalizacijo –  
Kanalizacija Trebež

V letih 2015 in 2016 se je na območju Trebeža izvajal projekt 
Izgradnja javne kanalizacije Cesta v Rovte–Trebež (1. faza). Iz-
vedena je nova kanalizacija v dolžini petsto metrov, in sicer od 
objekta Cesta v Rovte 6 do objekta Cesta v Rovte 23 (vzhodni 
krak). Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS št. 
84/2006 s spremembami) so se uporabniki dolžni priključiti na 
novo zgrajeno kanalizacijo v šestih mesecih od možnosti pri-
ključitve. Javno podjetje Jeko-in, d. o. o., bo lastnike objektov 
pozvalo k priključitvi na kanalizacijo.

Nadaljevanje investicije gradnje kanalizacije, to je 2. faza (od 
objekta Cesta v Rovte 23 do objekta Cesta v Rovte 11 – zahodni 
krak), je načrtovano v prihodnjem letu v okviru proračuna 2017.

Andraž Sodja

Največja jeseniška krajevna 
skupnost Plavž s 7200 pre-
bivalci in prebivalkami 4. ju-
lija obeležuje krajevni pra-
znik v spomin na tri krajane: 
Staneta Bokala, Mirka Ro-
glja Petka in  Cirila Tavčarja, 
ki so se med prvimi leta 1941 
pridružili partizanskim eno-
tam, po njih pa se imenujejo 
tudi ulice na Plavžu.
Praznik so s slovesnostjo in 
kulturnim programom poča-
stili v spominskem parku na 
Plavžu, kjer sta zbranim 
spregovorila župan Tomaž 
Tom Mencinger in predse-
dnica krajevne skupnosti 
Ivanka Zupančič, ki je pou-

darila, da je krajevna sku-
pnost Plavž sodobna, zdrava, 
čista krajevna skupnost, kjer 
krajani s svojo aktivno ude-
ležbo krojijo videz krajevne 
skupnosti, ki je z energetsko 
sanacijo stavb dobila zelo 
lepo in dinamično podobo.
Letos ob prazniku niso po-
delili priznanj, ker se na po-
budo za predloge, krajani 
niso odzvali. V kulturnem 
programu so nastopili pe-
snika Sonja Frelih in He-
nrik Lužnik, na harmoniko 
je zaigral Luka Planinšek za 
osrednji glasbeni del pro-
grama v čudovitem okolju 
Spominskega parka pa je 
poskrbel Pihalni orkester Je-
senice - Kranjska Gora.

Priznanj tokrat 
niso podelili
Prvega julija so v spominskem parku pripravili 
spominsko slovesnost ob prazniku krajevne 
skupnosti Plavž.

Na Hrušici ostajajo zvesti tradiciji obujanja spomina na 45 
talcev, ustreljenih 27. julija leta 1942 na Belem polju. Ob 
tamkajšnjem spomeniku je Krajevna skupnost Hrušica sku-
paj s krajevno borčevsko organizacijo 27. julija letos spet 
pripravila spominsko slovesnost, s katero so počastili tudi 
spomin na 42 izgnanih družin in vse žrtve druge svetovne 
vojne. Slavnostni govornik Boris Bregant je orisal spomine 
na težke čase druge svetovne vojne, na slovensko osamo-
svojitev, dotaknil pa se je tudi novejšega družbenega razvo-
ja in težav. V kulturnem programu je nastopil Pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska Gora ter recitatorke Helenca Grze-
tič, Francka Leskovar in Marinka Čebulj. 

Ohranjajo spomin na ustreljene talce
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite  
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Namazi so velika 
skupina jedi od 
preprostih do 
zapletenih, ki jih 
namažemo na kruh 
ali pecivo, vanje  
pomakamo zelenjavo, 
grisine ali krekerje. 
Recepti so pregledno 
razdeljeni: zelenjavni, 
mesni, zeliščni, 
ribji, sladki namazi 
in podkrepljeni 
s fotografijami z 
idejami za postrežbo. 
Le kdo se lahko 
upre odličnemu 
česnovemu namazu, 
namazu iz rdeče 
pese ali iz pečenih 
jajčevcev? Okusno!

17   9  5
EUR
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Trda vezava, 304 strani. Redna cena knjige je 27,95 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu  
je cena le 17.95 EUR. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Urša Peternel

»Ciril Praček je bil res izre-
dna osebnost in še vedno 
živi v spominu Jeseničanov, 
kar se je pokazalo na odprt-
ju razstave, zato je še toliko 
bolj prav, da smo to razstavo 
postavili ..." To so besede 
Nataše Kokošinek iz Občin-
ske knjižnice Jesenice, avto-
rice razstave o legendarnem 
Cirilu Pračku, smučarju, 
olimpijcu, gorniku, gor-
skem reševalcu, smučar-
skem trenerju in piscu. Raz-
stava je do 23. septembra na 
ogled v avli jeseniške knjiž-

nice.
Ciril Praček je bil rojen leta 
1913, umrl pa je leta 2000. 
Družina je izvirala iz Podbr-
da, na Jesenice so se priselili 
leta 1924 in v mestu tudi 
ostali. Ciril je bil že od mla-
dih nog zavzet smučar, bil je 
eden najboljših slalomistov 
in smukačev v Jugoslaviji, 
večkratni državni prvak, leta 
1936 je sodeloval na olimpij-
skih igrah v Garmisch-Par-
tenkirchnu, leta 1948 pa v 
St. Moritzu. Po končani tek-
movalni karieri se je posvetil 
trenerskemu delu, med dru-
gim je bil prvi smučarski 

trener Alenke Dovžan, svoje 
znanje in izkušnje pa je 
ubesedil tudi v priročnikih 
Smučanje in Slalom. Bil je 
dejaven tudi kot plezalec, 
gorski reševalec, vzgojitelj 
alpinistov in reševalcev, 
izdal pa je tudi dve knjigi 
spominov, turnosmučarski 
vodnik ...
Njegovo obsežno dediščino 
je nečakinja Marija Ravnik 
sklenila podariti Občinski 
knjižnici Jesenice. V letih 
2014 in 2015 je prinesla šest 
škatel gradiva s skoraj 
sedem tisoč stranmi rokopi-
sov in tipkopisov, s fotogra-

fijami, kartami, priznanji, 
medaljami, osebnimi doku-
menti pa celo startnimi šte-
vilkami z olimpijskih iger. V 
knjižnici so se lotili obsež-
nega dela digitalizacije gra-
diva, pri čemer je bilo nepo-
grešljivo delo Jake Torkarja 
iz Zavoda Jelša, ki je tri 
mesece natančno skeniral 
dokumente in jih vsebinsko 
razvrstil po računalniških 
mapah. Delo je zdaj konča-
no, dragoceno zapuščino pa 
bodo uvrstili med posebne 
zbirke knjižnice. 

Dediščina Cirila Pračka
V avli Občinske knjižnice Jesenice je na ogled razstava o legendarnem jeseniškem smučarju, 
olimpijcu, gorniku, gorskem reševalcu, smučarskem trenerju in piscu. 

Legendarni jeseniški 
smučar, udeleženec 
olimpijskih iger, alpinist, 
gorski vodnik in reševalec, 
smučarski trener ... 

Jaka Torkar, ki je poskrbel za digitalizacijo gradiva o Cirilu Pračku, in avtorica razstave 
Nataša Kokošinek / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Razstava, katere 
tema je industrijska dedišči-
na Gorenjske, je po treh 
skupnih projektih gorenj-
skih muzejev že četrto tovr-
stno med muzejsko sodelo-
vanje, ki bo po kranjski pre-
mieri v prihodnjem letu in 
pol na ogled tudi v drugih 
gorenjskih mestih, na voljo 
pa je tudi ličen katalog, v 
katerem je na razstavi pred-
stavljena industrijska prete-
klost Gorenjske še obširneje 
opisana. Razstava nudi splo-
šen vpogled na gorenjsko 
industrijsko preteklost, 
hkrati pa nas želi spomniti 
na velik pomen tovarn na 
Gorenjskem in na nekaj 
uspešnih zgodb od Mojstra-
ne do Domžal ter od Škofje 
Loke do Kamnika, ki so se 
razvile v svetovno uveljavlje-
ne blagovne znamke. Seve-
da je razstava tudi prilož-

nost, da muzeji opozorijo na 
svoje zbirke, ki sicer ostajajo 
v depojih, tokrat pa jih v 
nekem delu spet predstav-
ljajo javnosti.
Predstavljene so tovarne 
različnih gospodarskih 

panog – kustos je v vsakem 
muzeju izbral dve – ki so 
presegale svoje okvire tako 
doma kot na tujem. Kustos 
Marko Mugerli se je za Gor-
njesavski muzej odločil 
predstaviti Železarno Jese-

nice in Lip Bled. Prvo je 
izbral zato, ker je prav žele-
zarstvo tista gospodarska 
panoga, ki je najbolj zazna-
movala Zgornjesavsko doli-
no. Drugo predstavljeno 
podjetje Lip Bled je s podro-
čja lesne industrije in je v 
preteklosti združevalo več 
manjših lesnih obratov od 
Bleda do Kranjske Gore. 
Podjetji pa sta zanimivi tudi 
zato, ker obe z novimi last-
niki in pod novim imenom 
še delujeta. Na ogled je 
nekaj predmetov, izdelkov, 
katalogov, zanimiv je na pri-
mer prikaz razvoja logotipa 
Železarne Jesenice … Na 
razstavi sicer sodelujejo še 
Gorenjski muzej, Tržiški 
muzej, Loški muzej, Muzeji 
radovljiške občine, Medob-
činski muzej Kamnik in 
Slamnikarski muzej Dom-
žale. Na razstavi si lahko 
ogledamo tudi seznam 
industrijskih podjetij na 
Gorenjskem v 20. stoletju, 
ki so razvrščena po pano-
gah. Zapisano je njihovo 
obdobje delovanja, ime, 
lokacija najpomembnejši 
izdelki in druge posebnosti. 
Seznam, ki nam da vedeti, 
da smo na Gorenjskem ime-
li močno razvito industrijo. 
Razstava se jeseni predvido-
ma seli na Jesenice.

Tovarne in ponos
V Galeriji Mestne hiše v Kranju je na ogled skupna razstava sedmih 
muzejev, ki delujejo na Gorenjskem, z naslovom Naše tovarne, naš ponos. 
Gornjesavski muzej predstavlja Železarno Jesenice in Lip Bled.

Direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič 
in kustos jeseniškega dela razstave, Marko Mugerli. 

Člani Fotokluba Jesenice so v Razstavnem salonu Dolik na 
Jesenicah pripravili letno pregledno klubsko razstavo. Na 
natečaj je prispelo 91 fotografij, med katerimi je selektor 
Stane Vidmar za razstavo izbral 54 najboljših. Na odprtju so 
avtorjem najboljših fotografij podelili nagrade in diplome. 
Prvo nagrado je prejel Marjan Debeljak, drugo Andrej Žem-
va in tretjo Pia Morič. Diplome pa so prejeli: Milan Polak, 
Janez Šmitek, Andrej Maver, Janez Vrzel in Gaber Košir. 
Razstava bo na ogled do 16. avgusta. 

Pregledna razstava Fotokluba Jesenice

Najboljši fotografi Fotokluba Jesenice
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Pia Kokelj

V okviru projekta Poletje na 
Stari Savi sta Gornjesavski 
muzej in Občina Jesenice že 
sedmo leto zapored pripra-
vila izbor osmih filmov v 
sklopu Torkove kinoteke. 
»V mesecu maju smo sku-
paj z Mladinskim svetom 
Jesenice na spletni strani 
muzeja objavili nabor tride-
setih filmov, nato pa je 118 
oseb na podlagi ankete 
izglasovalo šest najboljših 
filmov, ki smo jih dopolnili 
še z dvema dokumentarni-
ma filmoma na začetku in 
koncu kinoteke,« je pojasni-
la Nina Hribar iz Gornjesav-
skega muzeja Jesenice. 
Letošnja tematika je name-
njena ženskam, kar je pove-
zano tudi z razstavo Delavke 
železarne, ki je do 15. 
novembra na ogled v Žele-
zarskem muzeju na Stari 

Savi. »Več ženskih vlog in 
ženska v več vlogah: od 
romantične, mistične pa 
odločne in iskrene. Kot glav-
na igralka, kot ženska stran-
ska vloga in ne nazadnje kot 
avtorica filma. Vse to so si in 
si še bodo gledalci lahko 
ogledati v sklopu Torkovih 
kinotek,« je povedala Nina 
Hribar. Kinoteko v povpreč-
ju obišče od 50 do 80 gledal-
cev, najbolj obiskan film do 
zdaj pa je bil Rimu z ljubez-
nijo, ki si ga je ogledalo kar 
94 obiskovalcev. Zadnji film 
To vse spremeni bo na spo-
redu 23. avgusta, dodan pa 
je bil na predlog Društva 
upokojencev Jesenice. 
Enajstega septembra v okvi-
ru Festeelvala pa bo na ogled 
še finska komična pustolov-
ščina Stoletnik, ki je zlezel 
skozi okno in izginil kot 
'drive-in' projekcija za Gle-
dališčem Toneta Čufarja.

Poletni kino večeri
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SREDA

24. 8.
DUET KLAVIRJEV
EMIL SPANYI (H), DAVID GAZAROV (D)
 

NEDELJA

11. 9.
PETEK

16. 9.

PETEK

2. 9.
MOŠKI SO Z
MARSA, ŽENSKE
SO Z VENERE

PETEK

9. 9.
KLAPE V KRANJU
(KLAPA ŠUFIT, KVATROPIRCI)

MUZIKAL SVET JE TVOJ
OŠ OREHEK

SIDDHARTA
AKUSTIČNO

www.tourism-kranj.si

NEDELJA

11. 9.

PETEK

2. 9.
MOŠKI SO Z
MARSA, ŽENSKE
SO Z VENERE

MUZIKAL SVET JE TVOJ
OŠ OREHEK

Matjaž Klemenc

Nekdaj ste bili hokejist, se-
daj ste v nogometu kot pred-
sednik Nogometnega kluba 
Jesenice. Kako se je vse sku-
paj odvijalo?
"Leta 2014 je sin Luka izra-
zil željo, da bi treniral nogo-
met. Obiskuje šolo v Moj-
strani, zato smo se odločili, 
da trenira v Kranjski Gori. 
Tam ni bilo tako, kot smo 
pričakovali, zato je začel s 
treningi na Jesenicah. Doga-
jale so se stvari, ki so bile 
meni nerazumljive, saj je 
imel en teden enega trener-
ja, naslednji teden drugega 
in to se je ponavljalo. Stvari 
so me začele bolj zanimati 
in v klubu so me povabili v 
upravni odbor. Zelo kmalu 
je takratni predsednik Matej 
Oblak na občnem zboru dal 
odpoved. Za novega predse-
dnika so predlagali mene. 
Seveda nisem takoj privolil. 
Pozanimal sem se o stvareh 
v klubu in po mesecu dni 
premisleka sem ponudbo 
sprejel. Moj pogoj je bil, da 

ostaneta prejšnji predsednik 
in podpredsednik, ki bi mi 
na začetku pomagala."

Na začetku ste verjetno sla-
bo poznali razmere v klubu?
"Razmere sem poznal izre-
dno slabo. Ko sem stvar pre-
vzel, sem v roku dveh do treh 
mesecev spoznal, da so stvari 
malce drugačne, kot so mi 
bile predstavljene. Klub je iz-

redno velik. Številka okrog 
dvesto članov je dovolj zgo-
vorna. Tukaj je treba upošte-
vati nogometaše, trenerje ter 
starše in vse to nekako pove-
zati. Predstavljal sem si, da bo 
stvar šla hitreje, a vidim, da 
ne gre nič prehitevati. Mora-
mo delati postopoma in stvari 
postaviti na svoje mesto."

Kakšne cilje ste si zadali na 
začetku?
"Ko sem funkcijo prevzel, 
sem povedal svoje prioritete. 
Seveda mora biti članska 
ekipa, a ne za vsako ceno. 
Članska ekipa mora posto-
poma dobiti igralce iz naših 
vrst. Neko veliko kupovanje 
od drugod nikakor ne pride 
v poštev. Iz svoje hokejske 
kariere vem, kam to na kon-
cu pelje. Stvar, ki sem jo po-
stavil na prvo mesto, je delo 
z mladimi."

Pri večini klubov, društev je 
danes težava denar. 
"Tudi pri nas ni nič drugače, 
saj se tudi mi srečujemo z 
denarnimi težavami. Vsee-

no mislim, da smo v reševa-
nju teh težav kar uspešni. 
Kot predsednik je moja na-
loga, da zagotovim del de-
narja, določen delež zagoto-
vijo Občina Jesenice, Zavod 
za šport Jesenice ter donaci-
je sponzorjev. Tukaj so še 
članarine in vadnine."

Z novimi garderobami v 
dvorani Podmežakla in 
umetno travo imajo selekci-
je dobre pogoje za trening.
"Res je. Če primerjam tisto, 
kar je bilo prej in kar imamo 
danes, imamo enkratne po-
goje. Škoda, da igrišče z 
umetno travo ni večje. Vsem 
selekcijam smo zagotovili 
nove drese, novo opremo, 
žoge in dodatke, ki so po-
trebni za kvaliteten trening. 
Za vse to smo porabili okrog 
14.000 evrov."

Koliko je trenerjev v klubu?
"V klubu je enajst trenerjev 
in skušamo jim zagotoviti 
nemoten potek dela. Ob tem 
jim omogočamo dodatno iz-
obraževanje."

Je težko vključiti igralce, tre-
nerje in starše?
"Včasih je kar težko. Eni star-
ši so bolj vpleteni v klub, dru-
gi manj. Nam je prioriteta, 
da otroke umaknemo z ulice. 
Pomembno je, da jih v klubu 
naučimo discipline, delavno-
sti, prenašanja porazov in 
zmag ter moštvenega duha.
Vse več je mladih, ki gredo v 
druge sredine. Vedno so bili 
in bodo otroci, ki odstopajo 
od povprečja. Mi se zaveda-
mo, da bodo nekateri šli v 
boljše, bolj organizirane 
klube. Ne bomo jim tega 
preprečili, seveda pa ta ko-
rak ne bo šel brez določene 
odškodnine."

S sezono, kar se tiče rezulta-
tov, verjetno niste zadovoljni?
S sezono nismo zadovoljni, a 
po drugi strani – glede na 
vloženo, od trenerjev do 
igralcev, odnosa – lahko re-
čem, da bi težko naredili kaj 
več. Smo amaterski klub. Če 
govorimo o članski ekipi, vsi 
hodijo v službo. Ob tem so 
nekateri tudi nogometni so-

dniki – in če za sojenje dele-
giran v času, ko ima sam tek-
mo, se odloči za sojenje. Za 
to dobi plačilo. Bazo je treba 
razširiti in tukaj spet pona-
vljam, da jo moramo razširiti 
pri otrocih. Šli smo v akcijo v 
osnovne šole in pričakujemo 
dober odziv. Tu se pojavi te-
žava, da potrebujemo še več 
kvalitetnega kadra, ki bo 
otrokom omogočil zdrav ra-
zvoj. Naj omenim še kadete 
in mladince, ki tekmujejo 
pod skupno lestvico. Tudi 
njim ni uspel obstanek v 
drugi slovenski ligi. Problem 
je, da se je liga skrčila. Selek-
cija U15 se je borila v kvalifi-
kacijah za prvo slovensko 
ligo. Videlo se je, da so pre-
malo fizično močni. Videlo 
se je, da tehnika ni dovolj."

Igralci so sedaj prosti, vod-
stvo pa je verjetno že zaviha-
lo rokave pred novo sezono?
"Nekaj sprememb smo na-
redili, saj smo se nekaterim 
morali zahvaliti. Postavili 
smo vse trenerje, za vse ka-
tegorije."

Delati moramo postopoma
Od začetka sezone 2015/2016 je predsednik Nogometnega kluba Jesenice 41-letni Edvin Karahodžić z Jesenic, nekdanji hokejist Jesenic in Bleda.

Edvin Karahodžić

Matjaž Klemenc

Z občnim zborom se je vod-
stvo HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce na čelu s predsednikom 
Anžetom Pogačarjem podpi-
salo pod tretjo sezono. Žal iz 
takšnih in drugačnih razlo-
gov ciljev niso dosegli. Pred-
sednik Pogačar je povedal, da 
je šel klub po osvojitvi naslo-
va državnega prvaka naprej s 
polno mero optimizma. Ne-
zadovoljen je z obiskom v 
Podmežakli, saj meni, da je 
INL zelo slabo medijsko po-
krita. Na posameznih tek-
mah INL je bilo prodanih le 
od sedemdeset do sto dnev-
nih vstopnic. Dober obisk je 
bil le takrat, ko je Podmeža-
klo obiskala Olimpija. V me-
dijih se piše le o ligi EBEL, 
reprezentanci in negativno-
stih v hokeju. Zaradi majh-
nega zanimanja medijev še 

težje pridejo do novih spon-
zorjev. Jeseničani so bili zelo 
dejavni na ledeni ploskvi, saj 
so odigrali 69 tekem, od tega 
32 doma. Olimpija je odigra-
la »le« 63 tekem. Po njego-
vem mnenju sezona s tek-
movalnega vidika ni bila 
uspešna. Ekipa ni napredo-
vala in niso bili uresničeni 
zastavljeni cilji. S finančnega 
vidika je slika bolj zadovolji-
va, saj je bil klub na dan obč-
nega zbora v pozitivnih šte-
vilkah, ob tem pa je imel po-
ravnane vse obveznosti. 
Kljub poletju so že vse misli 
usmerjene v sezono 
2016/2017. Klub je naredil 
korak naprej. Slab mesec na-
zaj je bilo potrjeno, da bodo 
Jeseničani člani novoustano-
vljene Alpske lige, v kateri je 
osem italijanskih ekip, se-
dem avstrijskih, ena sloven-
ska. Liga bo po besedah pred-

sednika močnejša od INL in 
bolj profesionalna. V korak, 
kar se tiče profesionalizma, 
bo šel tudi jeseniški klub. V 
pretekli sezoni so imeli pro-
račun 280.000 evrov, letos 
pa 550.000 evrov. Številka, ki 
zagotovo visoko kotira med 
slovenskimi športnimi kolek-
tivi. Spremembe so bile tudi 
v igralskih vrstah in na me-
stu trenerja. Kar nekaj igral-
cev se je med profesionaliz-
mom in službo odločilo za 
službo. V klubu so hitro rea-
girali in v svoje vrste povabili 
nove obraze. Novo je tudi 
trenersko ime. Dejana Varla 
je zamenjal Nik Zupančič, ki 
je bil tretji trener v sezoni 
2014/2015, ko je naslov za 
državnega prvaka romal v 
Podmežaklo. Sprememba je 
tudi v upravnem odboru. Na-
mesto Stanka Sedlarja in 
Bogdana Knavsa sta v njem 
Denis Mancevič in Blaž Ja-
snič. Pogačar se zaveda po-
membnosti hokeja na Jeseni-
cah in na mestu je izjava, da 
mora biti hokej na Jesenicah 
projekt celotne Gorenjske.
Članska ekipa je s 1. avgu-
stom začela s treningi v dvo-
rani Podmežakla. Verjame-
mo, da bodo do prve tekme 
Alpske lige, ko doma gostijo 
Gardeno, dobro pripravlje-
ni. Avgusta se bodo doma 
na prijateljski tekmi pome-
rili s KAC 2 (13. 8.), Ujpe-
stom (18. 8.) in Neumark-
tom (27. 8.).

Tretji občni zbor HDD 
SIJ Acroni Jesenice
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Matjaž Klemenc

Ob spominskem dnevu 
občine je bilo pestro tudi na 
kopališču Ukova. Čeprav je 
rdeča nit prireditve povezana 
z vodo, se je dogodek začel z 
izdelovanjem mandal. Ko so 
mladi umetniki še ustvarjali, 
se je tik ob bazenu v natanč-
nih metih na koš merilo 21 
ljubiteljev košarke. 
Vrhunec popoldneva so bili 
skoki v vodo s še edine »žive-
če« desetmetrske skakalnice 
v Sloveniji. Tekmovanje so 
odprli tisti najboljši, ki si v 
skokih v vodo upajo malce 
več. Poleg domačina Jerneja 
Klinarja sta svoje znanje pri-
kazala še dva stara znanca 
tradicionalnih skokov na 
Ukovi: Idrijčana Nejc Pahor 
in Jan Vončina. Slednji je 
prav v zadnji, tretji seriji z 
odličnim skokom Klinarju 
odščipnil zmago. Klinar, na 
prvi tekmi je zmagal, je bil 
edini, ki je nastopil na obeh 
tekmah in je postal skupni 
zmagovalec skokov v vodo za 

Pokal mesta Jesenice. Živah-
neje je bilo v mlajših katego-
rijah. Nekateri skoki so »pri-
silili« številno občinstvo k 
aplavzu. Delo Jerneja Klinar-
ja z mladimi skakalci v vodo 
že daje sadove. 
Pred startom »tavelikega« 
akvatlona so se v malem 
akvatlonu merili najmlajši. 
Pri pionirjih je zmagal Jernej 

Lavtižar, pri pionirkah Mana 
Šturm. V glavnem akvatlonu 
je bila naloga bistveno težja. 
Tisoč metrov plavanja in tek 
dvakrat do razgledne točke, 
kar pomeni 3800 metrov in 
kar nekaj višinskih metrov. 
Že v plavalnem delu si je 
Anže Pretnar nabral pred-
nost, ki jo je znal zadržati 
tudi v drugi zahtevni preiz-

kušnji. Pri ženskah je slavila 
Tjaša Žnidar.
Na Ukovi sta bili še dve pri-
reditvi, hitropotezni turnir v 
šahu in turnir v prstometu. 
V šahu je največ znanja 
pokazal Janez Pavlin, v prs-
tometu pa Brane Novak. 
Med obema akvatlonoma je 
bila še tekma v plavanju na 
50 metrov prosto, na kateri 
je nastopilo osem tekmoval-
cev. Po prireditvi se je ob 
20. uri začel še 12-urni pla-
valni maraton. Plavalo je 61 
plavalcev, ki so skupno pre-
plavali 65,2 kilometra. Naj-
več je preplavala Tjaša Žni-
dar, in sicer 5,3 kilometra. V 
celodnevnem dogajanju so 
zbrali 577,50 evra prostovo-
ljnih prispevkov, ki so jih 
nakazali Zvezi društev prija-
teljev mladine Jesenice za 
letovanje na morju.
Rezultati po posameznih 
disciplinah: skoki v vodo, čla-
ni: 1. Jan Vončina, 2. Jernej 
Klinar, 3. Nejc Pahor, pionir-
ji: 1. Gašper Konc, 2. Emir 
Bajrič, 3. Matija Samar, cici-
bani: 1. Jernej Lavtižar, Anes 
Osmančevič, Rian Bešič 
Pajič; akvatlon, člani: 1. Anže 
Pretnar, 2. Sandi Rode, 3. 
Miro Ražman, članice: 1. Tja-
ša Žnidar, 2. Tanja Rode, 3. 
Gaja Poshl, pionirji: 1. Jernej 
Lavtižar, 2. Alan Rakič, 3. 
Matija Samar, pionirke: 
Mana Šturm, 2. Loti Rode; 
hitropotezni šah, člani: 1. 
Janez Pavlin, 2. Esad Halilov, 
3.–4. Risto Cvetkov in Fehru-
din Ključanin; Pionirji: 1. 
Bor Maklenik Urbanč, 2. 
Benjamin Mladenov, 3. Nik 
Stevič; met na koš: 1. Peter 
Lukič, 2. Belmin Džafič, 3. 
Samo Simjanovski; plavanje 
50 m: 1. Leon Stevič, 2. Mati-
ja Samar, 3. Ian Špeh; prsto-
met, člani: 1. Brane Novak, 2. 
Jože Klobučar, 3. Matjaž Kle-
menc, pionirji: 1. 1. Petja 
Murnik, 2. Matija Samar, 3. 
Jernej Lavtižar.

Šport na kopališču
Pod streho, tudi tokrat v prekrasnem sončnem vremenu, je druga, še pestrejša prireditev na 
jeseniškem bazenu Ukova v organizaciji Zavoda za šport Jesenice.

Skakalci v vodo Jernej Klinar, Jan Vončina in Nejc Pahor

Mladi akvatlonci
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Z vami že 20 let

Matjaž Klemenc

Še pred dvema sezonama so 
si Jeseničani v prvi prstome-
tni ligi šele s kvalifikacijami 
zagotovili obstanek v družbi 
najboljših. To jim ni vzelo 
volje. Še več: letos so se do 
zadnjega kroga borili za sto-
pničke in na koncu jim je 
tudi uspelo. Senica si je pri-
metala svoj prvi naslov, toč-
ko manj so zbrali lanski 
prvaki Kamna Gorica – 
Talenti. Po točkah, zbrala sta 
jih po 19, sta tretje mesto 
zasedla K-Print in Jesenice. 
V količniku več osvojenih 
balinčkov so bili tretji Jese-
ničani in zasluženo okrog 

vratu dobili bronaste medal-
je. V posamezni konkurenci 
je v trinajstih krogih med 
Jeseničani najvišje Marko 
Hočevar na petem mestu z 
desetimi zmagami. Osem 
zmag je prispeval Jože Klo-
bučar, sedem Bogdan Fin-
žgar in šest Andraž Berlisk. 
Marko Hočevar je bil uspe-
šen tudi v igri dvojic. Skupaj 
z Bogdanom Finžgarjem sta 
prispevala enajst zmag. Pet 
zmag je prispevala dvojica 
Jože Klobučar-Andraž Ber-
lisk, po eno pa dvojici Mat-
jaž Korantar-Bogdan Fin-
žgar ter Matjaž Korantar-An-
drija Mijatovič. Čeprav se 
prstometna liga igra od leta 

2009, je ta športna discipli-
na večini še neznanka. 
Nepoznavalci jo hitro ozna-
čijo za »gostilniško zabavo«. 
Bolj kot ne zmotna trditev, 
saj najboljši prebijejo kar 
nekaj ur v družbi gumijastih 
balinčkov, na igrišču, dol-
gem od 5 do 10 metrov. 
»Treniramo dvakrat na 
teden na Bregu. Ustavita 
nas le močan veter ali dež. 
Da so treningi čim bolj raz-
novrstni, poskrbimo, da se 
nam priključi kakšen igralec 
iz druge ekipe. Zavedamo 
se, da brez pravega treninga 
ni uspeha in napredka. 
Minulo sezono smo začeli 
odlično, saj smo jesenski del 

končali na drugem mestu. V 
drugem delu je bilo nekaj 
padcev, podobno, kot pri 
drugih ekipah. Veseli me, 
da se je na koncu izšlo po 
naših željah. Sezono je zaz-
namoval veter in na vse to se 
je bilo treba navaditi. Liga je 
bila izredno izenačena, tako 
da je odločala tudi dnevna 
forma in kdo se je v določe-
nih pogojih najbolje zna-
šel,« je o treningih in letoš-
nji sezoni spregovoril Bog-
dan Finžgar. Lovorika jih ne 
bo uspavala, saj so z mislimi 
že v sezoni 2016/2017. 
»Kljub končani sezoni nada-
ljujemo s treningi. Še naprej 
na Bregu, kakšen trening pa 
opravimo tudi na Šobcu. 
Želimo ponoviti letošnji 
rezultat, če nam uspe še kaj 
več, pa toliko bolje,« je za 
konec dodal Finžgar.

Prstometaši do brona

Prvega julija se je od nas za vedno poslovil Joža Čop. 
Ko sem pred dnevi ženo peljal na morje, je zahtevala stro-
kovno preverjanje tlaka v gumah. Zjutraj me je Joža pri-
čakal v delavnici: »Ja, Viki, kaj pa ti hočeš? To bom pa 
jaz strokovno opravil.« Videl sem, da ga je bolezen načela, 
a ni se vdal. Bil je garač, poštenjak in dobričina, da je 
malo takih na Jesenicah. Podedoval je po svojem očetu 
poštenost, dostojanstvo, viteštvo, dobroto, lojalnost, čast-
nost in človečnost. Bil je človek idej in praktik, ki je zami-
sli udejanjil. Pripadal je generaciji, ki je gradila in marsi-
kaj tudi udarniško postorila. Imel je smisel za humor, rad 
je imel slovensko pesem, železarsko tradicijo ter bogato 
kulturno in športno zgodovino. Ljudem je znal vedno 
pomagati.
Joža je bil zaljubljen v Golico, Rožco in Španov vrh. Sode-
loval je pri vseh prireditvah, od Svinjske glave do Miss 
narcis, Kmečkih iger idr. Organiziral je prireditve za 
Karavele, Slaka in Avsenika. Podpiral je izdajo knjig, ki 
so ohranjale spomin na športne junake Jesenic. Svojemu 
očetu v spomin je v samozaložbi izdal čudovito knjigo. 
Bil je strasten navijač jeseniških hokejistov. Po tekmah je 
za navijače organiziral zabavo kar v svoji mehanični 
delavnici. Pr' Čop' v Kurji vasi je bilo vedno živahno. 
Med tistimi, ki ga bodo pogrešali, so mnogi. Od družine, 
prijateljev in znancev do tistih, ki so se vsako jutro le po 
naključju dobivali v baru na kavi. 
Joža je bil neumoren, razdan na vse strani. Bil je po svo-
je srečen človek. Niso se mu uresničile vse sanje, pa vendar 
je bil vesel in zadovoljen kot ptiček na veji. 
Na grobu je govoril g. Urbanija, duhovnik alpinist, na 
pogrebu je igrala harmonika ... Jesenice so izgubile pokon-
čnega moža.
Dragi Joža, počivaj v miru in vedi, da si za Jeseničane bil 
in boš ostal velik človek. 

Viktor Krevsel

IN MEMORIAM

Joža Čop 
(1952–2016)

V Urgentnem centru Jesenice so uredili otroški kotiček, tako 
da bodo v sprejemni pisarni najmlajši pacienti lažje počaka-
li na začetek obravnave, je povedala Sandra Jerebic iz Splo-
šne bolnišnice Jesenice.

Otroški kotiček v urgentnem centru

Dijak drugega letnika Gimnazije Jesenice Andraž Maier se je 
izjemno izkazal na mednarodni matematični olimpijadi, ki 
je potekala v začetku julija v Hongkongu in so se je udeleži-
li nadarjeni mladi matematiki iz kar 106 držav sveta. Za svoj 
"olimpijski" dosežek je Andraž prejel pohvalo. 

Dijak gimnazije na matematični olimpijadi

Krajevna skupnost (KS) Planina pod Golico v sodelovanju z 
drugimi društvi v kraju pripravlja praznovanje krajevnega pra-
znika. V petek, 19. avgusta, bo ob 18. uri pred gasilskim 
domom prikaz uporabe defibrilatorja in gasilska vaja z naj-
mlajšimi, ob 19. uri bo v prostorih KS Planina pod Golico zbra-
ne pozdravila predsednica KS, sledilo pa bo odprtje fotograf-
ske razstave Andreja Mavra in glasbeni program z mladimi. V 
soboto, 20. avgusta, se bodo v prireditvenem šotoru ob 18. uri 
začele kmečke igre, ob 19. uri bo sledila zabava z ansamblom 
Topliška pomlad. V nedeljo, 21. avgusta, bodo praznovanje 
sklenili z mašo za krajane ob deveti uri v cerkvi Svetega križa.

Praznik KS Planina pod Golico
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Urša Peternel

"Poletje je čas, ki ga mladi 
najraje preživijo na zabaven 
način v družbi vrstnikov, ne-
kateri pa radi zabavo pove-
žejo tudi s svojimi hobiji in 
novimi veščinami. Veseli 
smo, da smo tudi to poletje 
k sooblikovanju programa 
Mladinskega centra Jeseni-
ce pridobili več mladih, ki 
imajo raznolika znanja in 
jih z veseljem delijo z drugi-
mi mladimi. Skupaj z njimi 
smo pripravili kar nekaj pri-
ložnosti za zabavna druže-
nja, pa tudi za zabavno uče-
nje osnovnošolcev in mla-
dih," pravi Lili Tkalec, vodja 
Mladinskega centra Jeseni-
ce (MCJ). 
V mladinskem centru se je 
med počitnicami dogajalo 
že marsikaj, veliko dejavno-
sti pa osnovnošolce in mla-
de še čaka, obljublja Tkalče-
va. Do prve polovice julija je 
bilo najbolj živahno vsak 
ponedeljek, torek in sredo 
na Petrinih vodenih aktivno-
stih Fletno poletno za osnov-
nošolce v soseski Center II. 
Skupaj s sodelavci športne-
ga programa so mlade raz-
veselili s postavitvijo plezal-
ne stene in drugimi športni-
mi igrami. Pestro je bilo 
tudi ob torkih popoldne na 
Kopališču Ukova, kjer je po-
nudbo družabnih iger do-

polnil Staš s svojo kitaro, v 
drugi polovici junija pa Nejc 
z izborom različne glasbe 
ter Sanja z ustvarjalnimi de-
lavnicami. Zanimanje je 
bilo tudi za poletno vadbo 
joga flow z Ano, Nik pa je 
zainteresirane popeljal v 
svet fotografije. Nekaj mla-
dih se je pred poletno vroči-
no v četrtkih zateklo v prije-
tno hladne prostore MCJ na 
igranje namiznega nogome-
ta in namiznega tenisa, je 
povedala Lili Tkalec.
In katere aktivnosti so še 
pred nami? Vsak torek popol-

dne se lahko otroci in mladi 
na kopališču Ukova zabavajo 
na MCJ razvedrilnem kotič-
ku v družbi mladih animator-
jev. Za tiste, ki pogrešajo 
igranje namiznih športnih 
iger v MCJ, bo 18. in 25. avgu-
sta na voljo dnevni klub med 
10. in 14. uro. Od 22. avgusta 
dalje bo ob ponedeljkih, tor-
kih in sredah med 10. in 12. 
uro ponovno Fletno poletno 
za osnovnošolce v Petrini 
družbi na Mladinski točki v 
soseski Center II. Predvido-
ma 24. avgusta popoldne 
bodo tam popestrili dan s po-

stavitvijo plezalne stene in 
spremljevalnimi športnimi 
aktivnostmi. Mladi pa se lah-
ko prijavijo tudi na kitarsko 
delavnico in snemanje v stu-
diu (potekala bo v četrtek, 18. 
avgusta), na poletni joga flow 
(na vrsti bo v nedeljo, 21. av-
gusta), na fotografsko delav-
nico (v petek, 26. avgusta), na 
video in filmsko delavnico 
(pripravljajo jo v soboto, 27. 
avgusta) in na delavnico 
akrojoga jam (ta bo v nedeljo, 
28. avgusta). Več informacij 
je na voljo na spletni strani 
MCJ.

Poletne popestritve
Do konca počitnic se bo v Mladinskem centru Jesenice dogajalo še marsikaj – na bazenu,  
v dnevnem klubu, v Centru II – pripravljajo pa tudi več zanimivih delavnic.

Ustvarjalne delavnice na bazenu Ukova / Foto: MCJ

Urša Peternel

Med počitnicami je od pone-
deljka do petka med 9. in 14. 
uro odprt Dnevni center za 
mlade društva Žarek, kate-
rega program nosi ime Naj 
mladih ne vzgaja ulica. 
»Med počitnicami bomo 
igrali različne družabne igre 
ter igre na prostem. Plesali 
bomo, tekmovali, se družili, 
pomerili se bomo v nami-
znem tenisu, ročnem nogo-
metu, kuhali, pekli, izdelo-
vali zanimive reči – risali na 

majčke, izdelovali indijan-
ske perjanice, poletni nakit 
…« je povedala strokovna 
vodja programa dnevnega 
centra Tjaša Bertoncelj. 
Dnevni center sicer deluje 
vse leto, s programom pa že-
lijo pritegniti mlade, da se 
ne zadržujejo toliko na cesti, 
kjer bi bili izpostavljeni ne-
gativnim ponudbam in 
usmeritvam, je povedala 
Bertoncljeva. V letošnjem 
letu so tako mladim nudili 
učno pomoč, potekale so 
različne delavnice, turnir v 

ročnem nogometu in pika-
du, posebno zanimiva je bila 
prireditev Žarek ima talent. 
»Glavni namen našega dela 
v programu dnevnega cen-
tra je opolnomočiti otroke in 
mladostnike, da bi zmogli 
zdravo odraščati in se razviti 
v zdrave in ustvarjalne oseb-
nosti ter da bi se zmogli spo-
prijemati z življenjskimi na-
logami. Mladim smo na raz-
polago, da jim omogočamo 
čas in varen prostor, kjer so 
razumljeni in sprejeti, kjer 
se lahko sprostijo, umirijo, 
dobijo primerno usmeritev 
in svetovanje,« je dodala. 
Pozitivna socialna klima v 
programu pa vpliva tudi na 
medvrstniške odnose. "Po-
membno nam je, da se otro-
ci in mladostniki učijo spo-
štovanja drug do drugega, 
da konflikte rešujejo sproti 
in na asertivni način, da si 
med seboj pomagajo."
Pri vsem tem je nepogrešlji-
va pomoč prostovoljcev, ki 
sodelujejo predvsem pri 
vzgojno-učni pomoči. 
Delovanje programa omo-
gočajo Občina Jesenice, mi-

Zabavno v dnevnem centru
Mladi lahko počitniške dni preživljajo tudi v dnevnem centru društva Žarek.

Ena od počitniških delavnic v dnevnem centru društva Žarek

nistrstvo za delo in Fundaci-
ja za financiranje invalid-
skih in humanitarnih orga-
nizacij v RS.

Urša Peternel

"Pesniško zbirko sta mi – kot 
presenečenje – uredila in iz-
dala mami Barbara in očim 
Grega," o tem, zakaj in kako 
se je odločila za izdajo pesmi 
v knjigi, pravi Manca Berton-
celj, petnajstletnica z Blejske 
Dobrave. Njen pesniški prve-
nec, ki je izšel v samozaložbi 
v izdaji petdeset izvodov in že 
čaka na ponatis, nosi naslov 
Pesmi za tiho branje. Kot pra-
vi Manca, so v knjigi zbrane 
rime, pesmi in skrivnosti, 
skrite v skoraj petdeset pe-

smi. Imajo različno tematiko, 
nastajajo po navdihu, piše pa 
jih, kot pravi, že nekaj let. 
Najdaljša, tudi najbolj globo-
ka, je pesem z naslovom To, 
kar se plete po glavi, ki jo je 
Manca posvetila svoji mami. 
"Ta pesem mi je kot neka-
kšna spodbuda in ni name-

njena le mamici, ampak tudi 
meni," dodaja petnajstletnica, 
ki je letos zaključila deveti ra-
zred Osnovne šole Koroška 
Bela in se v srednjo šolo od-
pravlja v Ljubljano, na ume-
tniško gimnazijo. Stanovala 
bo v dijaškem domu in dej-
stva, da bo prišla v povsem 
nov svet, se neizmerno veseli. 
Manca se sicer ukvarja tudi z 
gledališčem, vrsto let je igrala 
v otroški skupini jeseniškega 
gledališča, njena najbolj zna-
na je bila vloga večkrat nagra-
jenega Škrata Kuzme. Je tudi 
tabornica, rada pleše in se – 

sploh zdaj med počitnicami 
– druži s prijateljicami. Pe-
smi piše še naprej, zdaj se je 
odločila za pesnjenje v angle-
ščini, lotila se je tudi romana. 
Posebnost Mančine pesniške 
zbirke pa je tudi v tem, da je 
opremljena z njenimi risba-
mi oziroma ilustracijami.

Rime, pesmi in 
skrivnosti
Petnajstletna Manca Bertoncelj z Blejske 
Dobrave je izdala pesniško zbirko Pesmi za tiho 
branje. V njej je skoraj petdeset pesmi, ki so 
nastajale v zadnjih letih.

Manca s svojim pesniškim prvencem.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 
razkrivanje globokih 
anomalij v slovenskem 
značaju in utegnjeno 
biti celostno povabilo 
k očiščenju slovenske 
družbe, če le zanjo ni 
prepozno.

24  90
EUR
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Cena knjige je  24,90 EUR. Če jo naročite  
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku 
Pošte Slovenije.

Pia Kokelj

Že deveto leto zapored so 
konec junija v jeseniški žup-
niji organizirali oratorij, ki 
se je odvijal na Stari Savi. Ta 
se navadno začne tik po 
koncu šole, tako da je za 
otroke že sam uvod v polet-
ne počitnice zabaven, pou-
čen, predvsem pa poln dru-
ženja z vrstniki. Vodja letoš-
njega oratorija Sara Rako-
vec, ki pri pripravah sodelu-
je že vrsto let, je z obiskom 
zadovoljna: »Prijavljenih je 
bilo 41 otrok iz različnih 
okoliških krajev, starih vse 
od pet let pa tam nekje do 
trinajst, štirinajst let.« Letoš-
nja tema je bila pravljična, 
za glavnega junaka so si 
namreč izbrali Ostržka, 
lesenega človečka, ki je s svo-
jo zgodbo navdušil otroke po 
vsem svetu. Štirinajstletni 
animator Jernej Razingar, ki 
letos to nalogo opravlja prvič, 
je v filmu odigral Ostržka: 
»Rad nastopam v gledališču 
in se ukvarjam z otroki, zato 
sem zelo vesel, da mi je pri-
padla glavna vloga v igri.« 
Oratorijski dan je zapolnjen 
z različnimi dejavnostmi, 
igrami, delavnicami in izleti 
ter poteka od devete ure zju-
traj do četrte popoldne. Otro-
ci za dobro jutro zapojejo 
oratorijsko himno, zaplešejo 
in izobesijo zastavo, na kate-
ri je napisano tudi geslo leto-
šnjega oratorija: »Zdaj gre 
zares!« Nato si pogledajo 
tematski film, ki so ga ani-
matorji posneli že prej. »V 
Ljubljani glavni organizatorji 
napišejo zgodbo, nato pa se 
lokalne cerkve odločijo, v 
kakšni obliki bodo to otro-
kom predstavili. Odločili 
smo se za film in ga s pridni-
mi animatorji, ki so letos 
prvič lahko tudi že učenci 
osmih in devetih razredov, 

snemali skozi celo leto.« 
Popoldne sledijo delavnice 
in kosilo, ki jim ga pripravi 
župnijska kuharica. »Največ-
je veselje pride zadnji dan, 
ko so na vrsti palačinke. 
Otroci o njih govorijo že od 
začetka oratorija,« v smehu 

pojasni Sara. Po kosilu je na 
vrsti velika igra, kjer skupine 
med seboj tekmujejo v špor-
tnih dejavnostih, kot so med 
dvema ognjema, nogomet, 
žoganje ... Pri tem ne manj-
ka smeha, tekmovalnosti in 
tudi ustvarjanja. Tako so 
morali otroci letos sami 
porisati oratorijske majice, 
ki so z unikatnimi napisi in 
slikami veliko zabavnejše 
kot običajne. Navdušenost 
otrok po koncu oratorija 
pove vse: »Jaz sem se imel 
na oratoriju zelo fino, spoz-
nal sem nove prijatelje, se 
družil z animatorji in komaj 
čakam naslednje leto,« je 
povedal zgovorni Aljaž. Nje-
gov osemletni prijatelj Lun 
pa se je najbolj užival pri 
gledanju filma, risanju in 
pripovedovanju o družini. 
Kar trideset animatorjev 
sodeluje prostovoljno, starši 
nato prispevajo le za hrano, 

prevoz in vstopnino za izlet. 
Ta je bil kot vsako leto skriv-
nost, vendar pa so otroci že 
malo sumili, kam bi lahko 
odšli. Peljali so jih v ljubljan-
ski živalski vrt, na poti nazaj 
pa je sledil ogled cerkve v 
Podutiku in druženje s tam-
kajšnjimi otroki. Veliko cer-
kva po Sloveniji je namreč 
oratorij organiziralo istočas-
no, tako da so lahko izvedli 
tudi medkrajevno druženje. 
»Četrti dan smo imeli skup-
ni dan z oratorijem Koroška 
Bela, kjer smo najprej imeli 
skupne igre in kosilo na Stari 
Savi, potem pa smo se odpra-
vili v gozd nad bazenom 
Ukova, kjer so nam skavti 
pripravili pravo pot preživet-
ja.« Zadnji dan so skupaj s 
starši zaključili s sveto 
mašo, z novimi piščalkami, 
ki so jih prejeli za darilo, pa 
so poletju na ves glas zažvi-
žgali v pozdrav. 

Zdaj gre zares!
Letošnji oratorij na Jesenicah je bil za vse prijavljene otroke še posebno pravljičen. Glavna tema 
petdnevnega dogodka je bila namreč pravljica Ostržek, po kateri so animatorji posneli tematski  
film, njihov moto pa se je glasil »Zdaj gre zares!«

Izlet v živalski vrt / Foto: Oratorij Jesenice

Urša Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (RAGOR) že pet-
najsto leto koordinira projekt 
podjetniških krožkov na osno-
vnih šolah Zgornje Gorenjske. 

V minulem šolskem letu je v 
projektu sodelovalo osem 
osnovnih šol, tudi Osnovna 
šola Toneta Čufarja, Osnovna 
šola Prežihovega Voranca in 
Osnovna šola Koroška Bela z 
Jesenic. 
"Namen podjetniškega krožka 
je ustvarjati pozitivno podjet-
niško klimo ter mladim omo-
gočiti pridobitev prvih izku-
šenj s področja podjetništva," 
je povedala Hermina Biščević 
z RAGOR-ja. Učenci se v krož-
ku naučijo izdelati mini poslo-
vni načrt, ki ga zatem skušajo 
tudi uresničiti. Učenci so si 
zamislili zanimive poslovne 
ideje, na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja so pod mentorstvom 
Aljoše Žnidarja organizirali 
božični festival, na Osnovni 

šoli Prežihovega Voranca so 
pod mentorstvom Jasmine 
Bagar organizirali športne 
igre, na Osnovni šoli Koroška 
Bela pa so pod mentorstvom 
Aljoše Žnidarja organizirali 
dražbo. Podobne zanimive 

poslovne ideje so imeli tudi 
učenci sodelujočih šol iz dru-
gih občin Zgornje Gorenjske. 
Ob zaključku krožka so za vse 
pripravili Osnovnošolski pod-
jetniški forum v naravi, na 
katerem so učenci predstavili 
svoje poslovne načrte, za 
nagrado pa so dobili vstopnice 
za kino. 
Osnovnošolski podjetniški 
krožki bodo potekali tudi v pri-
hajajočem šolskem letu, zato 
RAGOR vabi vse, ki jih podjet-
ništvo zanima, da se vpišejo v 
krožek in pridobijo uporabno 
podjetniško znanje, z izvedbo 
poslovnih idej pa tudi prve 
podjetniške izkušnje. Projekt 
sofinancirajo Občine Jesenice, 
Kranjska Gora, Gorje, Bled in 
Radovljica.

Podjetniški krožki
Jeseni se bodo učenci jeseniških osnovnih šol 
znova lahko vpisali v podjetniški krožek.

Pia Kokelj

Dvestoletnica glasbenega 
šolstva se odvija hkrati s 
25-letnico samostojnosti 
Republike Slovenije, zato je 
mesto častnega pokrovitelja 
tega projekta prevzel kar 
predsednik Borut Pahor. Na 
osrednji slovesnosti, ki se je 
odvijala 23. junija, je na 
Kongresnem trgu v Ljublja-
ni potekal Koncert sloven-
skih glasbenih šol. Nastopil 
je tudi Mladinski pihalni 
orkester Glasbene šole Jese-

nice pod mentorstvom Gaš-
perja Breznika. Ravnateljica 
šole Martina Valant je ob 
tem povedala: »V čast nam 
je bilo, da je naš orkester 
lahko nastopal na tej prire-
ditvi. Praznovanje tako viso-
ke številke priča o tem, da 
imamo v Sloveniji kakovost-
no glasbeno šolstvo, predv-
sem pa nadarjene glasbeni-
ke, ki se z veseljem učijo in 
nadgrajujejo tudi naše zna-
nje na tem področju.« 
Poseben dogodek pa se je 
odvil tudi 24. junija. Na dan, 

ko osnovnošolci veselo zako-
rakajo v počitnice, so ob 15. 
uri na vseh glasbenih šolah 
po Sloveniji istočasno zai-
grali državno himno in skla-
dbo Janija Goloba Moja 
dežela. Na Jesenicah je v 
dvorani Lorenz pevski odde-
lek skupaj s pianistoma 
Natalijo Šmitran in Markom 
Ponjavićem zaigral himno, 
skladbo Moja dežela pa je 
izvedla komorna pihalna 
skupina. Župan Tomaž 
Tom Mencinger je vsem 
učencem zaželel prijetne 

počitnice in še veliko uspe-
ha na glasbenem področju. 
Za konec je sledil še nastop 
Natalije Šmitran na klavirju. 
Koncert je privabil polno 
dvorano poslušalcev, posa-
mezne nastope pa so sne-
mali tudi pri RTV Slovenija 
in jih kasneje združili v celo-
to, tako da bo spomin na ta 
dan ostal tudi na televizij-
skih zaslonih. Po koncu so 
se učenci podali v posamez-
ne učilnice, kjer je sledila še 
tradicionalna razdelitev 
spričeval.

Himna v glasbeni šoli
Slovenija letos obeležuje dvestoletnico javnega glasbenega šolstva pri nas. Pri projektih, ki so potekali 
ob tem jubileju, je sodelovala tudi Glasbena šola Jesenice. 
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Urša Peternel

Koliko truda ste vložili, da 
ste dosegli tako odličen 
uspeh na maturi? Se vam je 
matura zdela zahtevna?
Andraž: "V učenje za matu-
ro je bilo seveda vloženega 
veliko časa in truda, vendar 
so odlični rezultati pred-
vsem posledica sprotnega 
dela skozi vsa štiri leta gim-
nazije. Pred maturo je bilo 
učenje osredotočeno pred-
vsem na ponavljanje in utr-
jevanje. Sama matura se mi 
ni zdela zahtevna, saj sem 
bil nanjo dobro pripravljen, 
prav tako pa so nas profesor-
ji o težavnosti 'strašili' že od 
začetka prvega letnika."
Blaž: "Na maturi sem izbral 
dva tuja jezika, in ker mi jezi-
ki ne delajo težav, sem se lah-
ko osredotočil predvsem na 
preostale predmete. Seveda 
sem kmalu ugotovil, da bi 
bilo bolje, če bi se začel učiti 
prej, sem se pa zato v zadnjih 
dneh pred maturo bolj osre-
dotočil, očitno uspešno. Za 
vajo sem reševal tudi maturi-
tetne pole iz preteklih let in 
letošnja matura se mi je na 
splošno, z nekaterimi izjema-
mi, zdela nekoliko zahtevnej-
ša v primerjavi s prejšnjimi."
Zala: "V samo maturo ni-
sem vložila pretirano veliko 
truda, saj smo se nanjo pri-
pravljali že od prvega letnika 
dalje, v četrtem seveda in-
tenzivneje. Matura je zame 
rezultat dela iz vseh štirih 
let šolanja na gimnaziji. Za-
dnji mesec pred začetkom 
mature je bil nedvomno 
zelo stresen, dnevi so mine-
vali prehitro in dobro smo 
morali organizirati čas za 
učenje različnih predmetov. 
Matura se mi ni zdela pre-
težka, čeprav so se mi dolo-
čeni izpiti zdeli nekoliko 
težji kot v preteklih letih in 
sem po njih imela precej 
slab občutek. Kljub temu pa 
se je zame izšlo sanjsko."

Kakšen je bil sicer vaš šolski 
uspeh?
Andraž: "V 1. in 2. letniku je 
bil moj uspeh prav dober, v 
zadnjih dveh letnikih pa 
odličen."
Blaž: "V gimnaziji sem prvi 
dve leti dosegel prav dober 
uspeh, drugi dve leti pa 
odličnega, saj sta edinole za-
dnji dve leti običajno tudi 
pomembni pri vpisu na fa-
kulteto in sem si hotel pri 
izbiri želenega študija pusti-
ti karseda proste roke."
Zala: "Moj šolski uspeh je 
bil v vseh letih šolanja na gi-
mnaziji odličen."

Kateri predmet na gimnaziji 
je bil vaš najljubši in zakaj?
Andraž: "Najljubša predme-
ta sta mi bila fizika in mate-
matika. Osebno mi bolje le-
žijo naravoslovni predmeti, 
tako da to ni presenetljivo. 
Fizika mi je bila zanimiva 
zaradi interesantnih snovi 
ter odličnega profesorja, 
matematika pa, ker uživam 
od reševanju logičnih pro-
blemov, zaradi česar sem se 
tudi odločil za študij v tej 
smeri."
Blaž: "Glede na snov mi je 
bila najljubša nemščina, saj 
mi je sam jezik zelo všeč, na 
splošno pa verjetno najbolj 
zgodovina, saj sta bila – po-
leg tega, da me zgodovina 

zelo zanima – tudi pouk in 
način poučevanja zelo razgi-
bana in zanimiva."
Zala: "Moja najljubša pred-
meta sta matematika in ke-
mija. Na splošno me bolj 
zanimajo naravoslovni pred-
meti, še zlasti pa delo v labo-
ratoriju in reševanje raznih 
matematičnih ugank."

So bila gimnazijska leta lepo 
obdobje?
Andraž: "Da, gimnazijska 
leta so bila lepo obdobje, ki 
mi bo v spominu ostalo celo 
življenje. V tem času sem se 
veliko naučil, naredil velik 
korak v učenju za študij in 
kasneje za svoj poklic ter 
spoznal nove prijatelje. 
Kljub kar precejšni meri 
časa, ki ga je treba vložiti v 
učenje, ne obžalujem svoje 
odločitve, da sem se vpisal 
na Gimnazijo Jesenice."
Blaž: "Mnogi pravijo, da so 
gimnazijska leta tista najlep-
ša in vsekakor še vedno med 
najbolj brezskrbnimi v življe-
nju, in zanima me, kaj si bom 
o njih mislil čez nekaj let. Že 
zdaj pa se mi zdi, da so bila ta 
leta zelo lepo obdobje, pred-
vsem zaradi toliko novih pri-
jateljev, s katerimi bom, 
upam, še dolgo ohranil stike."
Zala: "Gimnazijska leta so 
bila zame eno najlepših ob-
dobij v življenju, saj sem 

spoznala veliko novih ljudi, 
spletla nova nepozabna pri-
jateljstva in si s pomočjo 
profesorjev nabrala veliko 
koristnega znanja."

S čim se še ukvarjate ob 
šoli?
Andraž: "Ob šoli se ukvar-
jam predvsem z nogome-
tom, čeprav ga že dolgo ne 
treniram več. Poleg tega 
sem tudi član PGD Hruši-
ca."
Blaž: "Sem velik navduše-
nec nad televizijskimi serija-
mi, ki jih redno spremljam 
– čeprav ne ravno na televi-
ziji – sicer pa gledam filme, 
berem knjige in se družim s 
prijatelji (no, vse to počnem, 
če ne uporabljam ravno svo-
jega pametnega telefona)."
Zala: "Že od mladih nog je 
šport sestavni del mojega ži-
vljenja in ne le prostega 
časa. Do konca 3. letnika 
sem 12 let profesionalno tre-
nirala alpsko smučanje, za-
radi česar sem imela ogro-
men izostanek od pouka. Na 
splošno sem zelo rada v na-
ravi, tečem, hodim v hribe 
in se družim s prijatelji."

Na katero fakulteto ste se 
vpisali in kaj pričakujete od 
študija? 
Andraž: "Vpisal sem se na 
Fakulteto za matematiko in 

fiziko, in sicer smer finančna 
matematika. Kot prvo upam, 
da bom ob študiju užival ter 
da sem izbral tak študij, ki 
me bo pravilno usmeril v ka-
snejšem življenju. Preostali 
cilji pa bodo po vsej verjetno-
sti prišli na plan med študi-
jem, ko se bom navadil na 
življenje v Ljubljani."
Blaž: "Na Filozofski fakulte-
ti bom študiral francoščino 
in ruščino. Pričakujem, da 
mi bo študij všeč in da bom 
z njim pridobil izobrazbo, ki 
mi bo omogočala dobiti 
službo, ki mi bo kar najbolj 
všeč. Seveda se zavedam, da 
trenutno stanje glede služb 
ni rožnato, ampak verja-
mem, da se ti ob trudu na-
smehne sreča." 
Zala: "Vpisala sem se na Fa-
kulteto za farmacijo v Lju-
bljani, saj me zanimata tako 
kemija kot tudi medicina, a 
žal nisem velik ljubitelj krvi. 
Kljub temu bom kot farma-
cevtka nekega dne lahko po-

magala ljudem. Od študija 
pričakujem, da mi bo dal 
dobro podlago za delo v far-
macevtski industriji."

Kakšni so vaši dolgoročni 
načrti v življenju, kaj si želi-
te biti, postati? Kaj za vas 
pomeni uspeti v življenju?
Andraž: "Rad bi se zaposlil 
nekje, kjer se bom ukvarjal s 
financami, zaradi česar sem 
se tudi odločil za študij fi-
nančne matematike. Pred-

vsem pa si želim poklica, ki 
mi ne bo v breme. Uspeh v 
življenju vsekakor vsak posa-
meznik razume na svoj na-
čin. Zame to predstavlja po-
klic, ki te veseli in ob katerem 
si pravzaprav plačan, da poč-
neš nekaj, ob čemer uživaš, 
srečna družina in mirno ži-
vljenje nekje na podeželju."
Blaž: "Trenutno pri sebi še 
nisem povsem razčistil svojih 
življenjskih ciljev, vem pa, da 
želim, da bi bilo moje življe-
nje tako ali drugače povezano 
s tujimi jeziki pa tudi z odkri-
vanjem tujine. Menim, da 
uspeti v življenju pomeni, da 
delaš nekaj, kar te veseli, in 
tako služba ni muka, ampak 
vsaj do neke mere užitek, ob 
tem pa imaš tudi dovolj časa 
za ljudi, ki ti nekaj pomenijo. 
Seveda je to ideal, ki pa se mu 
lahko vsaj poskusimo pribli-
žati. Ob tem menim, da uspe-
ti nujno pomeni tudi imeti 
krog ljudi, ki jim lahko zau-
paš in se nanje zaneseš."

Zala: "Čez nekaj let se vidim 
v razvojnem laboratoriju v 
enem izmed uspešnih slo-
venskih farmacevtskih pod-
jetij. Eden izmed ciljev za 
prihodnost pa je postati 
osebna trenerka. Uspeh v 
življenju zame pomeni do-
seči zastavljene cilje in ve-
dno znova postavljati nove, 
prepotovati čim več sveta, 
ostati športno aktivna oseba 
in se čim več smejati ter za-
bavati."

Zlate vstopnice za univerzo
Na Gimnaziji Jesenice imajo letos tri zlate maturante, ki so na maturi dosegli več kot trideset točk. Vsi trije prihajajo iz jeseniške občine: Andraž Mur  
s Hrušice, Blaž Istenič s Slovenskega Javornika, Zala Kobentar pa z Lipc. Andraž in Zala sta zbrala po trideset točk, Blaž pa 32 (od 34 možnih).

Andraž Mur / Foto: Tina DoklZala KobentarBlaž Istenič

Maturo na Gimnaziji Jesenice je v 
spomladanskem roku opravljalo 97 dijakov, po 
besedah ravnateljice Lidije Dornig pa je uspeh 
92-odstoten. Kot je dejala, so zlasti ponosni na 
zlate maturante, sicer pa je kar petina vseh 
maturantov zbrala vsaj 25 točk. »To pomeni, da 
ste bili res odlični,« je dejala in jim zaželela, da 
bi bili sprejeti na želeno univerzo in da bi bili 
tudi tam uspešni.

Urša Peternel

Učenci Osnovne šole Koro-
ška Bela Jesenice so v začetku 
junija z akrilnimi barvami po-
slikali stene igrišča Blanka na 
Koroški Beli. "Z domišljijski-
mi in ilustrativnimi motivi na 
temo letnih časov so prikazali 
njihovo spreminjanje skozi 
mladostniške oči. Sodelovalo 
je 27 učencev od 6. do 9. ra-
zreda, ki so vključeni v pro-
gram nadarjenih ali so likov-
no nadarjeni. Odziv mimoi-
dočih je učence navdušil, saj 
so pohvalili njihovo ustvarja-
nje," je povedala učiteljica li-
kovne umetnosti Katja Operč-
kal, ki je projekt poslikave (ta 
je sodil pod okrilje Torkarjeve 
likovne kolonije) vodila sku-

paj z Veroniko Križaj. Likov-
na kolonija v okviru projekta 
UNESCO bo naslednje leto 

ponovno izvedena, k sodelo-
vanju, druženju in likovne-
mu ustvarjanju na ploskvi ter 

oblikovanju tridimezionalne-
ga prostora pa bodo povabili 
tudi učence drugih šol.

Motivi letnih časov na zidu

Zid otroškega igrišča Blanka na Koroški Beli krasijo motivi letnih časov.

Urša Peternel

Z zlato maturantko pa se 
letos lahko pohvalijo tudi 
na Srednji šoli Jesenice. Lu-
cija Kozjek Mencinger, di-
jakinja zdravstvene nege, je 
na poklicni maturi zbrala 
22 točk. Lucija je bila odlič-
njakinja vsa leta srednje 
šole, po podatkih ravnatelji-
ce Andreje Vehar Jerman je 
v teh štirih letih zbrala na-
tanko 208 petic!

Na šoli so sicer zelo zado-
voljni z rezultati poklicne 
mature, saj so bili dijaki kar 
97-odstotno uspešni. Matu-
riralo je 109 dijakov zdra-
vstvene usmeritve, strojne 
usmeritve, predšolske vzgo-
je in programa ekonomski 
tehnik. Zaključni izpit pa je 
opravilo deset dijakov pro-
gramov mehatronik opera-
ter, administrator in po-
močnik v tehnoloških pro-
cesih.

Zlata maturantka 
Srednje šole Jesenice

Dijakinja zdravstvene nege Lucija Kozjek 
Mencinger je na poklicni maturi zbrala 22 točk.
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OKNO V SVET

Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v 
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zuna-
njih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov, 
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejem-
nik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizij-
skih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora 
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.si

TELESAT, d.o.o., JESENICE,  
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice, 
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE  

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po  
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

TELESAT JESENICE –  
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
  106 programov v začetnem paketu 
  126 programov v osnovnem paketu
  157 programov v razširjenem paketu
  HBO paket – filmi
  PINK paket
  Balkan+ paket – brezplačen 
  internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
  trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
  IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

          

Balinarski klub Jesenice je v počastitev spominskega dne 
občine Jesenice organiziral 54. tradicionalni turnir trojk. 
Nastopilo je 13 ekip slovenskih balinarskih klubov. Zmagala 
je prva ekipa domačega balinarskega kluba, ki je nastopila v 
postavi Grega Noč, Toni Trobec, Ferdo Lihteneger in Jože 
Domevščik. Druga ekipa Balinarskega kluba Jesenice je 
zasedla peto mesto, ekipa Hrušice pa šesto mesto. 

Domači balinarji zmagovalci  
tradicionalnega turnirja

Zmagovalna ekipa Balinarskega kluba Jesenice

Na zadnji seji sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - 
Koroška Bela je bil na povabilo predsednice Maje Otovič 
prisoten tudi direktor podjetje Acroni Blaž Jasnič. Med dru-
gim so se dogovorili, da bo Acroni kot družbeno odgovorno 
podjetje finančno podprl postavitev ograje na otroškem igri-
šču na Slovenskem Javorniku. Podjetje je prispevalo 80 
odstotkov sredstev, podjetje Palisada, ki je ograjo tudi pos-
tavilo, pa 20 odstotkov. "Akcija je hitro stekla in ograja oko-
li igrišča že stoji. Svet KS se v imenu krajanov najlepše 
zahvaljuje obema podjetjema za donirana sredstva in se 
priporoča za nadaljnje sodelovanje," je povedala predsedni-
ca sveta KS Slovenski Javornik - Koroška Bela Maja Otovič. 
Igrišče je zgradila Občina Jesenice v letih 2010–2012, name-
njeno je predšolskim in šolskim otrokom, žal pa se je v noč-
nem času začel pojavljati vandalizem. Zato je bilo igrišče 
treba zaščititi z ograjo, ponoči pa je tudi zaklenjeno. 

Podjetji donirali za otroško igrišče

Nova zaščitna ograja na otroškem igrišču na Slovenskem 
Javorniku

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 
Občine Jesenice je v sodelovanju z Občino Kranjska Gora 
pripravil medobčinski kolesarski izlet članov SPV občin Jese-
nice, Žirovnica, Bled - Gorje in Kranjska Gora. Namen izleta 
je bilo predvsem kolesarsko druženje po urejeni kolesarski 
stezi, ki je speljana vse od občine Jesenice pa do Mojstrane 
ter naprej do občine Kranjska Gora. Kolesarsko druženje 
članov SPV naj bi postalo tradicionalno.

Medobčinski kolesarski izlet

Urša Peternel

Na pobudo Cirila Cenčka, 
nekdanjega predsednika 
sindikata UO Občine Jeseni-
ce in v sodelovanju s takrat-
nim županom Francem 
Brelihom pripravljajo sreča-
nje vseh zaposlenih v nek-

danjih sekretariatih in 
oddelkih Občine Jesenice, 
službujočih v obdobju 
1982–1986. "Ker menimo, 
da smo bili v času službova-
nja zelo uspešni, tako pri 
rednem delu kot na področju 
športa, kulture in sindikalnih 
aktivnosti, ter da smo ustvari-

li zavidljivo zdrav kolektiv, si 
zaslužimo, da ob dobri kaplji-
ci ponovno to obudimo in si 
zaželimo vse najboljše tudi 
vnaprej," pravijo člani organi-
zacijskega odbora Ciril Cen-
ček, Marija Kranjc, Marjan 
Razboršek in Cveto Erman. 
Srečanje bo potekalo v četr-

tek, 8. septembra, ob 17. uri v 
gostišču Zavrh v Završnici. 
Prijave zbirajo do 4. septem-
bra na ciril.cencek@gmail.
com ali tel.: 041 564 801, 
kranjc.marija@gmail.com ali 
tel.: 040 811 233 in marijan-
razborsek@gmail.com ali 
tel.: 041 402 762.

Srečanje nekdanjih zaposlenih
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Andraž Sodja

Pod obronkom planote Meža-
kle, nedaleč od planine Zakop, 
stoji ena prvih partizanskih 
bolnišnic na Slovenskem. Po-
stavili so jo decembra 1942 na 
pobudo partizanskega zdrav-
nika Gorenjskega odreda dr. 
Edvarda Poharja, pri gradnji 
pa so sodelovali ranjeni borec 
Anton Razinger - Stric, aktivist 
Osvobodilne fronte Jože Ra-
zinger - Barbo in Anton Riček 
- Zvone, ki je za bolnišnico 
tudi skrbel. Občina Jesenice 
je letos na pobudo Krajevne-
ga odbora Združenja borcev 
za vrednote NOB Podmeža-
kla oziroma predsednika 
Aleksandra Jernejca in so-
proge Ivice zagotovila 15 ti-
soč evrov za obnovo tega kul-
turnega spomenika. Bolni-
šnico so delavci zgledno pre-
novili, saj je objekt popolno-
ma prenovljen oziroma zgra-
jen na novo. Kot je povedal 
Aleksander Jernejc, so veliko 

delo opravili tudi markacisti 
odseka Planinskega društva 
Jesenice, ki so uredili zahtev-
no dostopno pot do bolnišni-

ce, ki je sedaj varna in omogo-
ča dostop tudi starejšim. Kot 
sta dodala Aleksander in Ivica 
Jernejc, se v imenu krajevnega 

odbora zahvaljujejo vsem, ki 
so pomagali pri prenovi parti-
zanske bolnišnice, zlasti pa 
Občini Jesenice, markacistom 
in vodji kranjske enote Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Milošu Ekarju. Prenovljena 
bolnišnica bo uradno odprta 
ob prazniku Krajevne skupno-
sti Podmežakla 13. avgusta.
Partizansko bolnišnico na 
Mežakli, znano tudi kot mala 
bolnica, so poleti 1943 prei-
menovali v Ambulanto D, za-
njo pa je skrbel bolničar Vik-
tor Kršiner - Vinko, ki jo je 
kasneje zaradi varnosti prese-
lil proti Planskemu vrhu, sta-
ra baraka pa je služila kot pri-
bežališče kurirjem in borcem. 
Okupatorji pa je do konca 
vojne niso odkrili. 
Partizanska bolnišnica je bila 
v osnovi zgrajena iz ostankov 
požgane koče na Zakopu, od 
konca vojne pa je bila že več-
krat prenovljena, vendar je 
zob časa lani povzročil, da se 
je baraka pričela sesedati. 

Zgledno prenovljena 
partizanska bolnišnica
Pod obronkom Mežakle je Krajevni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Podmežakla s podporo 
Občine Jesenice zgledno prenovil eno prvih partizanskih bolnišnic na Slovenskem.

Prenovljena mala partizanska bolnišnica na Mežakli

Urša Peternel

Pri Tičarjevem domu na Vr-
šiču so letošnjo petdesetle-
tnico novega doma obeležili 
na poseben način: s koncer-
tom violončelistov festivala 
Orkesterkamp, ki vsako leto 
poteka v Bovcu in okolici. 
Mladi nadarjeni glasbeniki 
so se pod vodstvom prizna-
nega slovenskega violončeli-
sta Jake Stadlerja (zaposlen 
je v slovitem münchenskem 
simfoničnem orkestru) 
predstavili z najlepšimi me-
lodijami klasične glasbe, 
priredbami zimzelenih me-
lodij in ljudskih pesmi.
Tičarjev dom je poleti ena 
najbolj priljubljenih planin-
skih postojank, ki je v upra-
vljanju Planinskega društva 
Jesenice. V pol stoletja je 
dom prešel več burnih ob-
dobij. Prvo kočo na tem me-
stu je kot protiutež nemško-
-avstrijski Vossovi koči na 
Vršiču (sedanji Erjavčevi 
koči) zgradilo Slovensko pla-
ninsko društvo na pobudo 
in ob pomoči dr. Josipa Ti-
čarja, predsednika kranjsko-
gorske podružnice društva. 
Imenovala se je Slovenska 
koča, odprli pa so jo 4. avgu-
sta leta 1912. Med prvo sve-

tovno vojno so jo zasedli av-
strijski vojaki, med obema 
vojnama pa italijanski finan-
carji. Po drugi svetovni vojni 
so kočo v zelo slabem stanju 
prevzeli jeseniški planinci, 
jo popravili in opremili ter 
15. septembra leta 1946 od-
prli. Po smrti dr. Josipa Ti-
čarja so jo preimenovali v 
Tičarjev dom, kar je bila za-

hvala očetu slovenskega pla-
ninstva v Zgornjesavski do-
lini in soustanovitelju Gor-
ske reševalne službe.
Za kočo člani Planinskega 
društva Jesenice vsa leta 
vzorno skrbijo, četudi so ves 
čas potrebna vzdrževalna in 
obnovitvena dela. Leta 1975 
je velik plaz z Mojstrovke 
porušil velik del objekta. 

Planinci so zavihali rokave 
in dom obnovili in ga nasle-
dnje leto spet predali name-
nu.
Tičarjev dom sodi med večje 
planinske postojanke, za do-
bro počutje planincev in 
drugih obiskovalcev pa že 
vrsto let skrbi oskrbnik Be-
njamin Agrež s svojim ose-
bjem.

Koncert pred 
Tičarjevim domom
Petdesetletnico novega Tičarjevega doma na Vršiču so obeležili s posebnim koncertom.

Na praznovanju petdesetletnice novega Tičarjevega doma so nastopili mladi glasbeniki  
z Orkesterkampa. / Foto: Janko Rabič

Znova vandalizem

Občinski redarji Medobčinskega redarstva in inšpektorata 
Jesenice so med rednim nadzorom na območju 
Spominskega parka na Plavžu ugotovili, da je bila iz parka 
ukradena (odstranjena) ena od štirih klopi, ki stojijo pri 
tablah padlim borcem na zahodni strani parka. / Foto: Andraž Sodja

Na otroškem igrišču na Hrušici pa so vandali poškodovali 
kljuko na vratih. Vandalizem v občini se torej kljub 
številnim opozorilom žal nadaljuje. / Besedilo: Urša Peternel

Sredi najbolj vročega poletja nam je bralec, stanujoč na 
Tomšičevi, poslal zimsko fotografijo z željo po objavi in pri-
pisom: "Tudi prebivalci Tomšičeve smo upravičeni do pokri-
te avtobusne postaje." Za odgovor, ali in če, kdaj, načrtujejo 
postavitev nadstreška na postajališču na Tomšičevi, smo se 
obrnili na Marka Marklja, direktorja Komunalne direkcije na 
Občini Jesenice. Pojasnil je: "Približno tretjina avtobusnih 
postajališč ima nadstrešnice, in to predvsem na postajali-
ščih, kjer je največ prepeljanih potnikov. Na Tomšičevi je v 
planu izvedba avtobusnega postajališča in obračališča na 
končni postaji v primeru, da bi pridobili tudi nepovratna 
sredstva EU."

Avtobusno postajališče na Tomšičevi

s kuponom do 30. 9. 2016.
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Sponzor križanke je trgovinica KAMRICA, s. p., Irena Varl, 051 857 594 na Cesti maršala Tita 52, pod cerkvijo na Jesenicah. 
Na njihovih policah najdete naravne izdelke ekološke pridelave iz bližnje okolice. Bogata ponudba, prijazna in strokovna 
postrežba več vrst moke, olja, mlečnih izdelkov in tudi unikatnega ročno izdelanega nakita ... Za naše reševalce so name-
nili pet nagrad po 10 evrov za nakup v KAMRICI. Vljudno vabljeni, da se prepričate o dobri ponudbi.

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 ponedeljka, 29. avgu-
sta 2016, na Go renj ski glas, Ble i      we i      so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 
124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.
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SLOVARČEK: FIZIKAT: mestni zdravstveni urad,     STRAUS: avstrijski komponist,     GANNON: ameriška scenaristka,     ANAIZA: romar. mesto v Saudski Arabiji  
KURAT: vojaški duhovnik,        VIDALI: naša operna pevka (Ksenija),     LACI CIGOJ: naš nekdanji igralec    ADAMIT: častilec golote

Jelka Koselj

Polpete z mesom in 
blitvo (ali špinačo)
Potrebujemo: 25 dag mletega 
mesa (puranjega ali mešane-
ga), 25 dag listov blitve ali špi-
nače (lahko tudi zamrznje-
nih), 6 žlic olja, 1 čebulo ali 2 
šalotki, 4 stroke česna, 2 žlici 
svežega peteršilja, 4 žlice drob-
tin, malo mleka, 1–2 jajci, sol, 
poper, muškatni orešek, bio 
zelenjavno-začimbno mešani-
co in malo moke. 
Priprava: Blitvo ali špinačo 
operemo in drobno nareže-
mo. Čebulo ali šalotko, 
česen in peteršilj seseklja-
mo. V ponvi na dveh žlicah 
olja zlato prepražimo čebulo 
ali šalotko in dodamo česen, 
toliko da zadiši. Dodamo še 
blitvo ali špinačo in peter-
šilj. Vse na hitro prepraži-
mo, da zelenjava usahne. 
Ohlajeni zmesi dodamo 
drobtine, malo mleka, jajci 
in začimbe. Če je zmes pre-
mokra, dodamo drobtine, če 
pa je presuha pa dodamo 

mleko. Vse pustimo počivati 
na hladnem pol ure, da se 
sestavine lepo prepojijo in 
odišavijo. Z mokrimi roka-
mi oblikujemo osem bolj 
sploščenih polpet. Pekač s 
štirimi žlicami olja postavi-
mo v pečico in olje dobro 
segrejemo. Nato v pekač 
položimo polpete, ki jih 
pred tem povaljamo v moki. 
Pečemo jih približno 15 
minut na eni strani, nato jih 
obrnemo in pečemo še 15 
minut na drugi strani, da 
zlato porumenijo. Polpete 
ponudimo še vroče s krom-
pirjem v kosih ali pirejem, 
paradižnikovo omako in 
zeleno solato s cvetovi in 
listi kapucinke.

Polpete s kuhanimi 
stročnicami (fižolom, 
čičeriko, lečo)
Potrebujemo: pol kg kuhanega 
fižola (ali čičerike ali leče), 6 
žlic olja, 1 čebulo, 6 strokov 
česna, 4 žlice drobtin, 2 jajci, 
malo mleka, 2 žlici naribane-
ga trdega sira, 8 rezin sira, 

sol, poper, majaron ali timi-
jan, šetraj, moko ali drobtine.
Priprava: Čebulo in česen 
sesekljamo. V ponvi na dveh 
žlicah olja prepražimo čebulo 
in dodamo česen – toliko da 
zadiši. Dodamo kuhan in 
odcejen fižol ali druge stroč-
nice in ga pretlačimo. Doda-
mo drobtine, malo mleka, 
jajci, nariban sir in začimbe 
(suhe ali sveže in sesekljane). 
Z mokrimi rokami oblikuje-
mo osem polpet. Pekač s štiri-
mi žlicami olja postavimo v 
pečico in olje dobro segreje-
mo. Nato v pekač položimo 

polpete, ki jih pred tem pova-
ljamo v moki ali drobtinah. 
Polpete zlato rumeno zapeče-
mo na obeh straneh. Preden 
jih ponudimo, položimo na 
vsako polpeto rezino sira in 
pekač damo za krajši čas v 
pečico, le toliko, da se sir raz-
pusti. Zraven ponudimo 
mesne jedi, pireje, solate ali 
jedi iz kislega zelja. 
Stročnice čez noč namaka-
mo, nato jih skuhamo z 
dodatki: lovorjevim listom, 
vejico šetraja, nekaj stroki 
česna za boljši okus in proti 
napenjanju. 

Polpete malo drugače
Navadno delamo mesne polpete iz surovega ali kuhanega oziroma pečenega mesa. Tokrat  
pa predlagam polpete s poudarkom na zelenjavi. Recepti so za štiri osebe. 

Sudoku s končno rešitvijo

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=A, 2=V, 3=D, 4=E, 5=R, 6=L, 7=C, 8=Z, 9=I), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je OKRASITEV.

Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je HRANO PRIPELJEMO TUDI NA DOM. 
Sponzor križanke je Picerija Domino Jesenice, Cesta marša-
la Tita 7, tel.: 04 583 13 66. Za reševalce so pripravili tri 
nagrade, in sicer trikrat zapitek v vrednosti 20 evrov, postre-
ženo v Piceriji Domino. Nagrajenci so: Barbara Knap s Hru-
šice; Kristina Habjan iz Škofje Loke in Kristina Sirc z Jesenic. 
Čestitamo! Za nagrade se oglasite v Piceriji Domino.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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POČITNICE / 7 DNI /  OD 3. DO 10. SEPTEMBRA 2016

Črnogorska obala je v začetku septembra še zelo prijetno topla, najhujša gneča in vroči-
na pa sta že mimo. Zato vas vabimo na pozno poletno druženje v Črni gori. Bivali boste 
v hotelu Sato 4* Sutomore, se sončili, kopali ali sprehajali ob morju. V hotelu Sato je po-
nudba all inclusive light. Ves teden boste uživali v hotelu, ob zunanjem bazenu, na plaži, 
na sprehodih ali se nam pridružili (doplačilu na kraju samem) na lepih izletih v bližnjo 
in daljno okolico: celodnevni avtobusni izlet po Črni gori, poldnevni avtobusni izlet  na 
Skadarsko jezero z ogledom vinske kleti in degustacijo vin, panoramski izlet z ladjo in 
celodnevni izlet v Tirano (navedeni izleti so za doplačilo in bodo izvedeni v primeru 
prijav določenega števila potnikov).

Odhod avtobusa iz Kranja: 2. septembra 2016 ob 23. uri  
Povratek domov: 10. septembra 2016 po kosilu  
Prihod v Kranj v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA ZA BRALCE GORENJSKEGA GLASA:  SAMO 399 EUR  
Cena vključuje: 
· 7-krat all inclusive light v hotelu SATO 4* Sutomore,
· turistično pristojbino,
· avtobusni prevoz Kranj–Sutomore–Kranj,
· Kompasovega  predstavnika / animator ja v hotelu.
Možna doplačila (ob prijavi): za enoposteljno sobo 199 EUR.
Doplačila vodniku/predstavniku na potovanju za dodatne izlete.

ČRNOGORSKA RIVIERA VABI

ORGANIZATOR POTOVANJA: Kompas d. d.
PRIJAVE SPREJEMAJO: Kompas Kranj (Slovenski trg 6, tel. 04/2014 261) in 
Kompas Škofja Loka (Kapucinski trg 8, tel. 04/5111 770).

Petek, 12. avgusta
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16. uri 

Dan društva – praznovanje s piknikom

Sobota, 13. avgusta
KRAJEVNA SKUPNOST PODMEŽAKLA, ob 10.30 

Prireditev v počastitev praznika krajevne skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST PODMEŽAKLA, ob 12.30 
Slavnostno odprtje obnovljene partizanske bolnišnice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 16. ure dalje
Igranje hokeja na ledu za občane

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30 
Prijateljska hokejska tekma HDD SIJ Acroni – Jesenice 

Nedelja, 14. avgusta
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 16. ure dalje

Umetnostno drsanje za občane

 

Torek, 16. avgusta
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri

Torkova kinoteka: ŽVIŽGAČ/SAMA PRTI VSEM, biografska  
drama/triler

Četrtek, 18. avgusta
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 16. uri

Kitarska delavnica in snemanje glasbe v studiu

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30 
Prijateljska hokejska tekma HDD SIJ Acroni – Jesenice

 

Petek, 19. avgusta
PGD PLANINA POD GOLICO, ob 18. uri 

Prikaz uporabe defibrilatorja in gasilska vaja z najmlajšimi

Sobota, 20. avgusta
PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE, ob 9. uri 

Zbor ansambla Saša Avsenika in prijateljev na Sedlu suha, ob 11. uri, 
začetek programa pri koči na Golici

PGD PLANINA POD GOLICO, ob 18. uri
Kmečke igre in zabava z ansamblom Topliška pomlad

PGD PLANINA POD GOLICO, ob 19. uri
Odprtje fotografske razstave in kulturni program

Nedelja, 21. avgusta
PGD PLANINA POD GOLICO, ob 9. uri

Tradicionalna sveta maša za krajane

Avgustovske prireditve
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Poletni joga flow

Torek, 23. avgusta
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri 

Torkova kinoteka: TO VSE SPREMENI, dokumentarni film

Sreda, 24. avgusta
MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, ob 16. uri

Športno popoldne za otroke in starše: plezalna stena, tekmovanje v 
metu na koš, hoja po vrvi … 

Petek, 26. avgusta
MUZEJSKO OBMOČJE STARA SAVA, od 10. do 12. ure

Rekeratur – ekipno kolesarjenje po Sloveniji/Kranj - Gorenjska; Kon-
trolna točka 3

 

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 16. uri
Fotografska delavnica z Nikom Bertoncljem (F3 FZS)

 
PROJEKT NATURA, Kopališče Ukova, ob 17. uri

Triatlonska delavnica; priprave na blejski triatlon

 Sobota, 27. avgusta
 KRAJEVNA SKUPNOST BLEJSKA DOBRAVA 

Krajevni praznik: balinišče ob gostilni pri Jurč na Blejski Dobravi, ob 
9. uri, balinarski turnir

Zbor pohodnikov pred gasilskim orodiščem na Kočni, ob 9. uri, po-
hod na Obranco s pogostitvijo na cilju 

Nogometno igrišče na Lipcah, ob 9. uri, nogometni turnir

Igrišče in okolica KS, ob 14.30, športne igre za otroke na igrišču in ob 
zgradbi KS

Krožna pešpot v Vintgar, ob 15. uri, pohod krajanov v Vintgar 

Gasilski in kulturni dom Blejska Dobrava, ob 17. uri, gasilska vaja s 
prikazom reševanja oseb iz dvorane kulturnega doma v KS Blejska 
Dobrava

Igrišče za šolo na Blejski Dobravi, ob 17.30, osrednja proslava ob 
krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj KS in pozdravnim nagovo-
rom predsednika sveta KS ter kulturnim programom in zabavnim 
delom Večer na vasi ter predstavitvijo Društva podeželskih žensk pod 
Stolom in Golico

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 15. uri
Video in filmska delavnica z Blažem Dobravcem

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30 
Prijateljska hokejska tekma HDD SIJ Acroni – Jesenice 

Nedelja, 28. avgusta
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Delavnica akrojoga jam

 

Torek, 30. avgusta
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 20. uri

Reprodukcije slik indijskih umetnikov: Rabindranath Tagore, odprtje 
gostujoče likovne predstave Veleposlaništva Indije v Sloveniji

Bonus torkova kinoteka: projekcija indijskega filma

Prireditve za mlade

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI
Od 1. avgusta do 1. septembra od 9. do 14. ure, počitniški program 
Dnevnega centra za mlade: Naj otrok ne vzgaja ulica

ZAVOD ZA ŠPORT
Od 16. do 23. avgusta od 9.30 dalje, ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, 
košarkarski kamp KK Jesenice

MLADINSKI CENTER JESENICE
18. in 25. avgusta od 10. do 14. ure: DNEVNI KLUB MCJ, brezplačno 
igranje namiznih športnih in družabnih iger

MLADINSKA TOČKA CENTER II
Od 22. do 31. avgusta ob ponedeljkih, torkih in sredah od 10. do 12. 
ure: FLETNO POLETNO, vodene počitniške dejavnosti za osnovno-
šolce nad 8 let starosti

 

KOPALIŠČE UKOVA
16. in 23. avgusta od 16. do 18. ure: MCJ RAZVEDRILNI KOTIČEK – 
INFORMIRANJE – KITARSKA POPESTRITEV: možnost izposoje dru-
žabnih iger in 3D-zavozlank, možnost pobud za jesenska mladinska 
dogajanja 

ZAVOD ZA ŠPORT
Vsako sredo od 10. ure do 11.30, ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, 
igranje nogometa za mlade na igrišču z umetno travo Podmežakla

18. avgusta od 10. ure do 11.30: ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, tur-
nir v nogometu za mlade

Vsak ponedeljek od 14. do 15. ure, KOPALIŠČE UKOVA, ponedeljkovo 
popoldne; skoki v vodo

Vsak torek od 18. do 19. ure, KOPALIŠČE UKOVA, rekreativno igranje 
vaterpola  

 

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Od 22. do 26. avgusta od 10. do 12. ure, poletne počitniške delavnice: 
Filcanje

OBČINSKA KNJIŽNICA HRUŠICA
23. avgusta od 16. do 18. ure, poletne počitniške delavnice: Filcanje

25. avgusta od 16. do 18. ure, poletne počitniške delavnice: Filcanje

Razstave

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE
17. do 21. septembra, Fotogalerija Jesenice v avli Gledališča Tone Ču-
far, razstava Ivana Šenvetra

Do 16. avgusta, Fotogalerija Jesenice v avli Gledališča Tone Čufar, 
Matjaž Vidmar

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
Do 15. novembra, od torka do sobote od 10. do 18. ure, Delavke žele-
zarne; muzejska razstava

Do 19. septembra, od torka do sobote od 10. do 18. ure, Pranje in 
perilo skozi čas; etnološka zbirka
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Urša Peternel

Trije člani slovenske košar-
karske reprezentance, ki so 
bili konec julija na pripravah 
v Kranjski Gori, so polepšali 
dan malim bolnikom na 
pediatričnem oddelku jese-
niške bolnišnice. Zoran Dra-
gić, Alen Omić in Matic 
Rebec so prav nič zvezdniš-
ko klepetali z otroki, ki so 
počitniške dni morali preži-
vljati v bolniških posteljah. 
Razveselili so jih tudi z dari-
li: maskoto Lipko, knjigo 
Lipko in Košorok in zvezki 
iz košarkarske kolekcije. Na 
koncu so otroci dobili tudi 
avtograme, s košarkarji pa 
so se tudi fotografirali. In 
kaj so jim med drugim 
povedali košarkarji? Da jim 
košarka pomeni vse, da tre-
nirajo dvakrat na dan, da 
pred tekmo navadno nimajo 
treme (»Pozabim vse in 
igram,« je dejal Alen Omić), 
razen morda pred kakšnimi 
pomembnimi obračuni ... 
Zoran Dragić je med drugim 
povedal, da je vesel, da je 
košarka njegova služba, saj v 
njej res uživa. Z bratom 

Goranom, ki je zvezdnik v 
ligi NBA, pa se zadnje čase 
bolj malo vidita, je odgovoril, 
saj je Goran v Ameriki, sam 
pa zdaj igra v Evropi.
Kot je povedala Sandra Jere-
bic iz Splošne bolnišnice 
Jesenice, se je Košarkarska 

zveza Slovenije prijazno 
odzvala na prošnjo, da bi 
nekaj članov reprezentance 
obiskalo otroke v bolnišnici. 
K sreči je bila v času njiho-
vega obiska na oddelku le 
peščica malih bolnikov; kot 
je povedala pediatrinja Bar-

bara Urbanc, v poletnih 
dneh otroci v bolnišnici 
ostanejo predvsem zaradi 
pljučnic, alergij, infekcij, 
tudi poškodb, sicer pa med 
poletjem na oddelku oprav-
ljajo tudi razna testiranja na 
alergije in podobno.

Košarkarji polepšali 
dan malim bolnikom
Male bolnike na pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice so konec julija obiskali trije člani 
slovenske košarkarske reprezentance Zoran Dragić, Alen Omić in Matic Rebec.

Košarkarji so klepetali z otroki in odgovarjali na njihova vprašanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

V soboto, 20. avgusta, bo pri 
Koči na Golici tradicionalno 
srečanje, ki ga pripravljajo v 
Planinskem društvu Jeseni-
ce. Z njim želijo čim več lju-
di spodbuditi k zdravi hoji v 
lepi gorski naravi. Za dobro 
razpoloženje bo s koncer-
tom ob 11. uri poskrbel 
Ansambel Saša Avsenika, ki 
je planince na prireditvi 
Golica na Golici navdušil že 
lani. 
Kot so povedali v Planin-
skem društvu Jesenice, 1835 
metrov visoka Golica v Kara-
vankah letos beleži precej 
večji obisk kot v preteklih 
letih. Več tisoč planincev se 
je na priljubljeni vrh že po 
tradiciji povzpelo v maju, 
večji obisk kot pretekla leta 
pa je tudi v poletnih mese-
cih. Oskrbnica Bojana Hiti 
skupaj s kuharico Katarino 

Zrnič in drugim osebjem 
zna poskrbeti za dobro pos-
trežbo, posebno so vsi nav-
dušeni nad hrano. Novost za 
sladokusce je čokolada z 
motivom koče in Golice. 
"Planinci prihajajo z vseh 
vetrov. Poleg domačih in že 
stalnih iz sosednjih držav so 
prvič prišli Španci, Francozi 
in Rusi. Veliko imajo noči-
tev, saj planinci opravljajo 
slovensko transverzalo, ki 
vodi čez Golico. V kočo se 
spet vrača pravo planinsko 
razpoloženje z glasbo in 
pesmijo. Vsem sta na voljo 
dve harmoniki in kitara – in 
kdor ju obvlada, lahko pos-
krbi za veselo vzdušje za vse 
v koči," pravijo v društvu. 
Društveni markacisti stalno 
skrbijo, da so poti na Golico 
dobro urejene in varne. V 
koči pa želijo urediti osred-
njo informacijsko točko za 
ta del Karavank. 

Sašo Avsenik 
znova na Golici
V soboto, 20. avgusta, bo pri Koči na Golici 
znova nastopil Ansambel Saša Avsenika.

Ansambel Saša Avsenika je že lani pri Koči na Golici 
poskrbel za odlično vzdušje.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Kaj ne sme manjkati na 
nobeni zabavi? Kaj naredi 
večer ob televiziji,  športnem 
navijanju, ob kartanju 
še prijetnejši?  Hrustljavi 
prigrizki seveda! Doma 
narejene stvari so čedalje 
bolj priljubljene, in to velja 
tudi za čips, grisine, krekerje.  
Med več kot petdesetimi 
recepti v knjigi boste 
lahko pripravili: prestice, 
kuminove palčke, koruzne 
krekerje, fino sirovo 
pecivo, fižolove pogačice, 
profiterole, empanade, 
grisine, pirine krekerje, 
sirove polžke, svederce 
s slanino, čapate in še 
druge hrustljave dobrote.

10   90
EUR
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Cena knjige je 10,90 EUR. 
 
Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Andraž Sodja

Osmič zapored so Jeseničani, 
zbrani v Max baru, pokazali 
svoje veliko srce in zabave 
željno dušo. Po skiroju, poga-
njalčku, točilnem pultu, dre-
zini, rikši in nogah so se letos 
na 240 kilometrov dolgo pot 
do legendarnega jeseniškega 
otroškega letovišča Pinea v 
Pineti pri Novigradu odpravili 
s še bolj legendarnim prevoz-

nim sredstvom, in sicer sta-
rim kolesom znamke Pony. 
Na pot so se odpravili minulo 
sredo ob 19. uri izpred Max 
bara, dogodivščin in izzivov 
polno pot pa so končali v pet-
ek okoli devetih zjutraj v leto-
višču Pinea. Kolesarilo je kar 
13 bolj ali manj znanih jeseni-
ških obrazov, ki jim je deset-
članska spremljevalna ekipa 
pripravila tudi vrsto izzivov   
– vključno z nabiranjem na 

drevesa ob poti nalepljenih 
pokemonov, skrbeli pa so 
tudi za tehnično podporo, saj 
so jim kolesa zaradi starosti 
povzročala tudi nekaj težav. 
Osrednja nota juriša s poniji z 
Jesenic v Novigrad pa je ved-
no dobrodelnost, saj s tradici-
onalno potjo maxovcev v 
Novigrad tja simbolično pre-
nesejo tudi zbrana sredstva za 
letovanje socialno ogroženih 
otrok, ki se v spomladanskem 

času zbirajo s številnimi dob-
rodelnimi akcijami. Letos so 
tako z dobrodelno dražbo 
športnih dresov Fikreta Avdi-
ča, tekom Jesenice tečejo, 
dobrodelno nogometno tek-
mo z Olimpiki in drugimi 
donacijami zbrali rekorden 
znesek, s katerim so omogo-
čili  letovanje socialno ogrože-
nim otrokom, ki uživajo v 
morskih radostih letovišča 
Pinea.

Na morje tokrat s poniji
Jeseniške legende iz Max bara, ki že vrsto let simbolično premagujejo 240-kilometrsko razdaljo med 
Jesenicami in letoviščem Pinea pri Novigradu, so se letos tja podali z legendarnimi kolesi.

Na cilju v Pineti


