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Rusinja, ki 
govori le najlepše 
o Slovencih
Rusinja Irina Pashagich že dvajset 
let živi na Jesenicah, kamor je zdaj 
prenesla tudi sedež svoje turistične 
agencije Situr.

stran 8

Prostor za 
samuraje
V Športni dvorani Podmežakla 
deluje Samurai Gym, poseben 
vadbeni prostor, namenjen 
tako vadbi borilnih veščin kot 
sproščanju telesa in duše.
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OBČINSKE NOVICE

Obnova ceste in 
gradnja krožišča
Država je objavila javno na-
ročilo za izbiro izvajalcev 
za obnovo ceste mimo Ču-
farja in gradnjo krožišča na 
Hrušici.
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KULTURA

Kaj je v Sloveniji šlo 
narobe
V jeseniški knjižnici so gosti-
li komentatorja časnika Delo 
Janeza Markeša, ki je lani na-
pisal knjigo Premišljevanja o 
Sloveniji.
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ZANIMIVOSTI

Hokejistka, glasbenica, 
pravnica
Katarina Haus z Blejske Do-
brave je pravnica, ki je že 
dvajset let hokejistka, obe-
nem pa je že več kot dvajset 
let tudi članica jeseniškega 
pihalnega orkestra.
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ZANIMIVOSTI

Jutri Miss narcis
Vrhunec majskih prireditev v 
Planini pod Golico bo jutri, v 
soboto, s tradicionalno pri-
reditvijo Miss narcis. Ves 
dan bo vozil brezplačni avto-
bus z Jesenic v Planino pod 
Golico.

stran 16

Urša Peternel

Po prvomajskih praznikih je 
ponovno zaživel avtomatizi-
ran kolesarski sistem JeseNI-
CE Bikes, v sklopu katerega 
si je mogoče izposoditi kolo. 
V kolesarnicah pri Občini Je-
senice, na postaji pri TIC-u 
ter na Hrušici je na voljo 
skupaj petnajst navadnih in 
šest električnih koles. Sistem 
deluje tako, da si uporabnik 
pred prvo uporabo v TIC-u 

priskrbi kartico (enoletna čla-
narina znaša deset evrov), ki 
omogoča 840 minut oziro-
ma štirinajst ur brezplačne 
izposoje koles tedensko. 
Kolo si je mogoče izposoditi 
v eni kolesarnici in ga vrniti 
v drugi. Na Občini Jesenice 
si želijo, da bi kolesarski sis-
tem uporabljali ne le turisti, 
temveč tudi domačini, saj je 
kolo zdravo, učinkovito pre-
vozno sredstvo, ki je tudi pri-
jazno do okolja. 

Sistem JeseNICE 
Bikes že deluje
Po zimskem premoru je ponovno zaživel 
avtomatiziran kolesarski sistem.

Na voljo je petnajst navadnih in šest električnih koles. 

Urša Peternel

V SIJ Acroni so konec aprila 
zagnali novo AOD-peč, vre-
dno kar trideset milijonov 
evrov. To je letošnja najpo-
membnejša strateška inve-
sticija Skupine SIJ. Glavni 
direktor SIJ Acroni Slavko 

Kanalec je ob zagonu pou-
daril, da želijo z novo AOD-
-pečjo dodatno okrepiti svoj 
položaj na trgu nerjavnih 
jekel, čeprav so v tem se-
gmentu že nekaj let vodilni 
proizvajalec na evropskem 
trgu. »AOD-peč, ki je delno 
tudi plod našega lastnega 

znanja, pomeni hitrejšo pro-
izvodnjo nerjavnih in speci-
alnih jekel ob zagotavljanju 
boljše kakovosti naših izdel-
kov. Vesel sem, da lastniki 
podpirajo razvoj in vlaganja 
v izboljšave, saj je dolgoroč-
no to edina rešitev za rast in 
krepitev našega položaja na 

zahtevnem jeklarskem 
trgu,« je dejal. Acroni zdaj 
izdela od 120.000 do 
130.000 ton nerjavnega je-
kla na leto, z novo pečjo pa 
bodo v prihodnjih desetih 
letih proizvodnjo nerjavnih 
jekel vsaj podvojili, so napo-
vedali.
Poleg večjih proizvodnih 
zmogljivosti bo nova inve-
sticija pripomogla tudi k 
zmanjšanju časa izdelave 
nerjavnih vrst jekel, s tem 
pa se bodo sprostile doda-
tne proizvodne zmogljivosti 
za druge proizvodne pro-
grame. 
Zahtevna investicija je po-
tekala dve leti, po besedah 
vodje projekta, tehničnega 
direktorja Romana Robiča 
pa bo investicija pomemb-
no vplivala tudi na znižanje 
specifične porabe energen-
tov ter posledično nižji 
okoljski odtis,« je dejal.
To je že druga velika investi-
cija v SIJ Acroni v zadnjih 
dveh letih, lani so tako pre-
dali namenu 32 milijonov 
evrov vredno linijo za toplo-
tno obdelavo debele pločevi-
ne. V zadnjih desetih letih, 
odkar so v SIJ vstopili ruski 
lastniki, pa so v SIJ Acroni 
skupaj investirali že okoli 
650 milijonov evrov. 

Nova peč, vredna 
trideset milijonov
Investicija v najsodobnejšo peč AOD v SIJ Acroni je stala kar trideset milijonov evrov.

Acroni zdaj izdela od 120.000 do 130.000 ton nerjavnega jekla na leto, z novo pečjo pa 
bodo v prihodnjih desetih letih proizvodnjo nerjavnih jekel vsaj podvojili. / Foto: arhiv SIJ Acroni
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Andraž Sodja

Občina Jesenice je v Kolper-
nu na Stari Savi pripravila 
slavnostni sprejem vseh 
treh generacij hokejistov, ki 
so letos osvojile naslove dr-
žavnih prvakov. To so bile 
generacije U 16 in U 18 pri 
HD Jesenice ter članska se-
lekcija HDD SIJ Acroni Je-
senice. Hokejistom je česti-
tal župan Tomaž Tom Men-
cinger, se jim je zahvalil za 
odlično igro v letošnji sezo-
ni ter jim zaželel veliko 
uspehov tudi v prihodnje. 
Nekaj besed sta jim nameni-
la tudi oba predsednika ho-
kejskih klubov, predsednik 

HD Jesenice Miha Rebolj in 
predsednik HDD SIJ Acroni 
Jesenice Anže Pogačar. Oba 
sta poudarila predvsem po-
men sodelovanja med klu-
boma, saj le takšno sodelo-
vanje prinaša hokej na naj-
višjem nivoju, ter se zahva-
lila sponzorjem in Občini 
Jesenice za podporo. Kot je 
poudaril predsednik HDD 
SIJ Acroni Jesenice Anže 
Pogačar, so Jesenice znova 
dobile profesionalno ekipo, 
ki je, kljub temu da je bila v 
Alpski ligi 13. po proraču-
nu, ligo zaključila na tre-
tjem mestu, uspeh pa kro-
nala še z naslovom držav-
nih prvakov.

Sprejem prvakov
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www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

Urša Peternel

Občina Jesenice in Center 
za socialno delo Jesenice sta 
že tretjič zapored pripravila 
srečanje vseh, ki v občini 
delujejo na področju sociale, 
od rdečega križa, društev, 
zavodov, šol, policije ... Po 
besedah podžupanje Vere 
Pintar se na ta način želijo 
seznaniti, s kakšnimi pojavi 
in novimi stiskami so se 
izvajalci srečevali na terenu, 
pri delu z ljudmi. Tako so 
udeleženci najprej predsta-
vili svoja opažanja glede 
socialnovarstvene situacije v 
občini. 

Revščina vse večja
Ivanka Zupančič iz Društva 
upokojencev Jesenice je opo-
zorila, da vedno težje živijo 
zlasti starejši občani, predv-
sem vdove, ki ostanejo same 
z nizko pokojnino. Poleg rev-
ščine jih pesti tudi osamlje-
nost. Večina ljudi v stiski se 
zaradi sramu težko odloči, 
da bi zaprosili za pomoč na 
Rdečem križu ali Karitasu. 
"Ljudje imajo v resnici po 
350 evrov pokojnine in s tem 
morajo preživeti!" je opozori-
la Rina Beravs Zor z Rdečega 
križa Jesenice. Število prosil-
cev za pomoč se poveča zlasti 
jeseni, ko se zaključijo 
sezonska dela, zlasti v grad-
beništvu. Takrat potrkajo na 
vrata Rdečega križa, zvečine 
gre za tujce, ki imajo tudi 
številne družine. Julijana 
Gogala Režek iz Karitasa 
Koroška Bela je povedala, da 
je vse več prosilcev za plačilo 
položnic. Na jeseniških 
osnovnih šolah se soočajo s 
problemom neplačnikov, saj 
nekateri starši težko pokriva-
jo stroške, veliko otrok ima 
subvencionirano malico in 
tudi kosilo, na šolah se trudi-
jo pomagati tudi z denarjem 
iz šolskega sklada.

Droga, nasilje, duševne 
motnje
Ivanka Berčan iz Društva 
Žarek opaža, da so stiske 
družin čedalje večje, tako 

vse več delajo s celotnimi 
družinami in skušajo pokri-
ti vzgojni manko; mnogi 
starši namreč vzgojnih 
nalog enostavno ne zmorejo 
opravljati. Berčanova je tudi 
opozorila, da na Jesenicah 
mnogi ne priznajo, da obsta-
ja problem drog, vedno več 

je kemičnih drog, zaradi 
marihuane, do katere obsta-
ja visok tolerančni prag, pa 
ima veliko mladih hude psi-
hične težave. V družinah, 
kjer je droga, je veliko stra-
hu, izsiljevanja, tudi nasilja. 
Žal se tudi starost mladih, ki 
zapadejo v drogo, znižuje, 
celo na šestnajst-, sedem-
najstletnike, je povedala 
Berčanova.
Na Jesenicah deluje tudi 
materinski dom in Meta Šilc 
je povedala, da so zelo dobro 
sprejeti. "Vse več žensk pri-
de brez vsega, brez doku-
mentov, brez prebivališča, 
veliko je visoko nosečih ..." 
je povedala Šilčeva. Ženske 
z otroki, ko zapustijo mate-
rinski dom, pa večinoma kar 
ostanejo na Jesenicah. Soo-
čajo pa se z velikimi težava-

mi, saj imajo običajno nizko 
izobrazbo, so prejemnice 
socialne pomoči in težko 
preživijo.
Grega Arh iz VDC Jesenice, 
kjer imajo 25 uporabnikov z 
motnjo v duševnem razvoju, 
je povedal, da so lani začeli 
uvajati nove smernice v 

zaposlitvah v lokalnem oko-
lju in tako v Radovljici nji-
hovi uporabniki že čistijo 
večstanovanjske stavbe, 
izkušnje so dobre, zato bi 
želeli, da bi to dejavnost raz-
širili tudi na Jesenice.

Vse več priseljencev  
iz Albanije
Mitja Blažič iz Mladinskega 
centra Jesenice je opozoril, 
da se je v zadnjih dveh letih 
narodnost mladih, ki obis-
kujejo Mladinski center, 
povsem spremenila. Name-
sto Bošnjakov zdaj prevladu-
jejo Albanci, gre izključno za 
fante, ki so prepuščeni sami 
sebi, saj očetje delajo po dva-
najst ali štirinajst ur. Njiho-
vo število se poveča zlasti 
februarja, ko se začnejo gra-
dbena dela in s Kosova pri-

dejo cele družine. A kot je ob 
tem poudaril Blažič, s fanti 
ni večjih problemov, ne z 
drogo ne z vedenjskimi teža-
vami ne z vandalizmom. Da 
se povečuje število otrok 
albanske narodnosti, je potr-
dila tudi Alenka Robič z 
Osnovne šole Prežihovega 
Voranca. Kot je dejala, so 
družine teh otrok v socialni 
stiski, otroci imajo tudi nep-
rimerne pogoje za učenje, 
težave z jezikom. Očetje so 
stalno v službi, mame ne 
razumejo slovensko, in če se 
denimo otrok v šoli slabo 
počuti, nimajo koga poklica-
ti .... Na šoli pogrešajo preva-
jalko, ki je lani pomagala pri 
komunikaciji s tujci, njena 
pomoč bi bila nujno potreb-
na, je dejala Robičeva. Podo-
bno je menila Urša Majsto-
rovič iz Vrtca Jesenice, kjer 
imajo prav tako vse več otrok 
albanske narodnosti. Njihovi 
starši ne hodijo na sestanke, 
ker ne razumejo slovensko, 
prav tako ne morejo prebrati 
obvestil na oglasnih deskah. 
Mnogi so tudi v težkem soci-
alnem položaju in vrtec pla-
čujejo težko ali pa ga sploh 
ne. Da je albanska skupnost 
izziv, je potrdila tudi Faila 
Pašić Bišić iz društva UP. 
Gre za zelo specifično skup-
nost, ki se zelo razlikuje od 
bosanske; družine so zelo 
zaprte, patriarhalne in ne 
razumejo procesa vključeva-
nja oziroma integracije, saj 
se bojijo, da bodo morali 
opustiti svojo kulturo, način 
oblačenja ... V društvu UP 
imajo albansko govoreče 
prostovoljke, ki pomagajo 
pri prevajanju, prav tako pa 
društvo UP sodeluje pri 
ustanavljanju prvega alban-
skega kulturnega društva na 
Gorenjskem. 
Svoja opažanja so predstavi-
li še nekateri drugi udele-
ženci srečanja, na osnovi 
razprave pa bodo, kot je 
povedala podžupanja Vera 
Pintar, pripravili nabor 
ukrepov oziroma nadaljnjih 
aktivnosti, da bi stiske vsaj 
nekoliko omilili.

O stiskah med ljudmi
Na Občini Jesenice so pripravili srečanje izvajalcev socialnovarstvenih storitev, da bi se seznanili, s 
kakšnimi pojavi in stiskami med občani Jesenic se srečujejo.

Direktorica Centra za socialno delo Jesenice Anita Bregar 
in podžupanja Jesenic Vera Pintar

Urša Peternel

Na Jesenicah se začenjata 
dva težko pričakovana pro-
jekta na področju cest: obno-
va ceste mimo Čufarja in 
gradnja krožišča na Hrušici. 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro je namreč pred dnevi 
objavilo javno naročilo za 
obnovo regionalne ceste 
mimo Čufarja, natančneje 

od potoka Jesenica do križi-
šča s Cesto na Golico. Cesta 
je močno poškodovana, 
asfalt dotrajan, prav tako so 
dotrajani pločniki, na voziš-
ču zastaja voda. Ponudbe 
bodo odpirali 17. maja, rok 
za izvedbo del pa je 30. junij 
prihodnje leto.
Ministrstvo pa je objavilo 
tudi javno naročilo za grad-
njo krožišča na Hrušici; 

sedanje štirikrako krožišče 
naj bi preuredili v krožno 
križišče. Sedanje nesemafo-
rizirano križišče je nevar-
no, saj so hitrosti na regio-
nalni cesti velike, ni povr-
šin za pešce, prav tako ni 
urejena kolesarska steza, 
četudi je na tem odseku 
predvidena daljinska kole-
sarska povezava. Krožišče 
naj bi bilo varnejše, uredili 

bodo površine za pešce, 
kolesarski pas in preuredili 
obe avtobusni postajališči. 
Novo krožišče bo imelo 
izvoz tudi na načrtovani 
novi most čez Savo, ki ga 
bodo uporabljali ob gradnji 
druge cevi predora Kara-
vanke. Ponudbe bodo odpi-
rali 24. maja, rok za izved-
bo del pa bo 180 dni od 
podpisa pogodbe.

Obnova ceste in gradnja krožišča
Država je objavila javno naročilo za izbiro izvajalcev za obnovo ceste mimo Čufarja in gradnjo 
krožišča na Hrušici.

V večini jeseniških društev se srečujejo s 
pomanjkanjem prostovoljcev, zato bi radi 
spodbudili posameznike, da se jim pridružijo.

Urša Peternel

"V maju se na Jesenicah tra-
dicionalno odvija vrsta prire-
ditev, povezanih s cveten-
jem narcis. Tako bo tudi 
letos, ta zgodba je preplete-
na tako s turizmom, pohod-
ništvom, Golico in seveda 
cvetenjem narcis. Pohvala 
velja vsem organizatorjem 
teh dogodkov, ki jih bo v 
dobrem mesecu kar precej, 
vse od kolesarjenja, gorske-
ga teka, pohoda do osrednje-
ga dogodka, praznika narcis 
s tradicionalnim izborom 
Miss narcis, ki bo v soboto, 
20. maja. Gre za enega od 
dogodkov z bogato dolgolet-
no tradicijo, ki ga bo treba 
negovati tudi v prihodnje. 
Majsko dogajanje je posebej 
pomembno za Jesenice, saj 
se kaže, da narcisne poljane 
v Planini pod Golico in 
Javorniškem Rovtu še vedno 
privabljajo veliko obiskoval-
cev," je povedal župan Jese-
nic Tomaž Tom Mencinger.
Četrtega maja so v Kolpernu 
pripravili sprejem za tri več 
kot uspešne selekcije doma-
čih hokejistov iz generacij 
U16, U18 in članske ekipe 
HDD SIJ Acroni Jesenice. 
"Pokazali so, da se na Jese-
nicah igra kakovosten hokej 
na najvišjem nivoju, saj so v 
svojih kategorijah osvojili 
naslove državnih prvakov. 
To kaže, da se na Jesenicah 
z mladimi hokejisti dela 
dobro, zato je ob tem treba 
posebej čestitati tako trener-
jem kot igralcem in vsem 
podpornim službam, pri 
mlajših selekcijah pa seveda 
tudi staršem, ki ogromno 
prispevajo k tem uspehom," 
je dejal župan.
Konec aprila pa je širše 
območje Jesenic prizadela 

večja količina padavin, ki je 
povzročila nemalo nevšeč-
nosti. "Najhujše težave je 
obilna količina dežja pov-
zročila v samem središču 
Jesenic, kjer so nanosi mate-
riala s pobočja Merce nasuli 
in zaprli podvoz Podmeža-
kla, zalilo pa je tudi nekaj 
okoliških poslovnih prosto-
rov, konkretno pod hotelom 
Korotan in restavracijo Ejga. 
Težave so povzročali tudi 
nekateri hudourniki, kjer pa 
se kaže dobro opravljeno 
delo v preteklosti, saj so 
struge teh zgledno urejene. 
Ob tem pa je treba pohvaliti 
odziv in posredovanje gasil-
cev, ki so znova, tako kot že 
večkrat, izjemno strokovno 
posredovali in preprečili še 
večjo škodo, pri tem pa se 
kaže tudi pomen usposab-
ljanja in opremljanja gasil-
skih enot," je povedal župan 
Mencinger. Kot je dodal, pa 
zaradi lastniških razmerij 
občina pogosto ne more 
posegati na problematična 
območja, saj so za vzdrževa-
nje in posege na zasebnih 
zemljiščih odgovorni lastni-
ki sami.

Županov kotiček

Tomaž Tom Mencinger 

s kuponom do 30. 6. 2017.
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Marjana Ahačič

Udeležence srečanja je naj-
prej nagovoril župan Jesenic 
Tomaž Tom Mencinger, ki 
je izrazil zadovoljstvo nad 
tem, da ima občina številne 
dobre zaposlovalce, sama lo-
kalna skupnost pa skrbi, da 
ustvarja dobre pogoje za ra-
zvoj gospodarstva. Omenil je 
prednosti Jesenic, med kate-
rimi so dobri naravni pogoji, 
ki omogočajo tako višjo kvali-
teto življenja nasploh kot ra-
zvoj turizma, multikultur-
nost ter razvit in pester šolski 
sistem, ki je na voljo mla-
dim. Opozoril je tudi na 
odlične naravne možnosti, ki 
jih ponuja okolje, v katerem 

so Jesenice, predvsem na po-
dročju turizma in športa. 
Oboje ima, je poudaril Men-
cinger, v občini izjemen po-
tencial. "Slovenija ima velik 
potencial tudi v šolstvu, zdra-
vstvu in sociali, tako da lahko 
rečem, da smo na varni poti, 
na kateri je treba vztrajati 
tudi v prihodnje. 
Slavnostna govornica Ana 
Jakopič, sekretarka pri Zvezi 
svobodnih sindikatov Slove-
nije, je po drugi strani opo-
zorila, da je praznik dela ti-
sti dan, ko imamo pravico in 
dolžnost opozoriti tudi na 
to, da danes številni od dela 

ne morejo dostojno živeti in 
preživeti. " Prvi in drugi maj 
sta praznika dela. Takrat, ko 
imamo ne samo pravico, 
ampak dolžnost opozoriti 
na to, kar ni dostojno. Na to, 
da danes od dela ne more-
mo dostojno živeti in preži-
veti. Sindikati in delavstvo 
zato nista neka zgodba iz 
preteklosti, ampak sta še 
kako živa tudi danes, ko se 
borimo, da bodo mladi v pri-
hodnosti lahko živeli dostoj-
no, da si bomo mi lahko do-
stojno omogočili tako delo 
kot prosti čas kakor tudi do-
stojno starost.« 

Prvomajska slovesnost
Občina Jesenice je v sodelovanju s SKEI, sindikalno podružnico družbe Acroni, pripravila 
tradicionalno prvomajsko slovesnost na Pristavi nad Javorniškim Rovtom. Slavnostna govornika sta 
bila župan Tomaž Tom Mencinger in sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Ana Jakopič.

Čudovit praznični dan so številni domačini in drugi izkoristili za obisk Pristave, kjer je bila 
tudi letos tradicionalna prvomajska proslava. / Foto: Tina Dokl

Med številnimi obiskovalci je bil tudi Janez Terseglav z 
vnukom Lovrom. Prvi maj je delavski praznik, katerega 
tradicijo moramo spoštovati in ohraniti, je poudaril. 
Delavstvo, čeprav je neuničljivo, se mora še vedno boriti. 

Marjana Ahačič

Podari uro – na dan, mesec, 
leto … je akcija Ljudske uni-
verze Jesenice, namenjena 
pridobivanju prostovoljcev, 
ki bi starejšim, priseljen-
cem, invalidom, osebam s 
posebnimi potrebami, mla-
dim in otrokom, ki iz različ-
nih razlogov živijo na robu 
družbe, pomagali premago-
vati ovire, s katerimi se sre-

čujejo v vsakdanjem življe-
nju. Pobudo, ki jo pripra-
vljajo v sklopu Večgeneracij-
skega centra Gorenjske, so 
prejšnji ponedeljek na Ljud-
ski univerzi Jesenice pred-
stavili njeni avtorji, pred-
stavniki LUJ, ter ambasa-
dorji: župan Žirovnice Leo-
pold Pogačar, voditelj, pevec 
in igralec Klemen Bunderla 
ter podžupan Jesenic Miha 
Rebolj.

Lepold Pogačar je na obse-
žnem seznamu tistih, ki bi 
želeli pomoč prostovoljcev, 
izbral zavod Jelša, ki omo-
goča težje zaposljivim in in-
validnim osebam ponovno 
vključitev v aktivno življe-
nje. Klemen Bunderla sode-
lovanje v projektu vidi kot 
možnost, da družbi vrne 
nekaj pozitivnega v zameno 
za priložnosti, ki jih je bil 
deležen sam. Posebej vesel 

je, da bo lahko kot prostovo-
ljec pomagal v domačem 
okolju, na Gorenjskem, 
morda z branjem slepim. 
Miha Rebolj, podžupan ob-
čine Jesenice, pa je izrazil 
željo, da bi bil kot prostovo-
ljec družabnik starostnikom 
v Domu dr. Franceta Berge-
lja, kjer je zadnje obdobje 
svojega življenja preživljala 
tudi njegova babica. »To bo 
obenem tudi spomin nanjo 
in priložnost, da se domu 
zahvalim za skrb, ki so ji jo 
namenjali v času, ko je žive-
la pri njih.«
»Z akcijo želimo motivirati 
prebivalce, da podarijo uro 
svojega časa tudi drugim. 
Seznam tistih, ki bi jim pro-
stovoljno lahko pomagali pri 
socialnem vključevanju, je 
dolg in raznolik,« je poveda-
la direktorica Maja Radino-
vič Hajdič, ob tem pa pouda-
rila, da v okviru LUJ že teče-
jo številne prostovoljske ak-
tivnosti. Med najbolj aktiv-
nimi na tem področju pa so 
upokojenci.

Prostovoljstvo povezuje
Ljudska univerza Jesenice želi s projektom Podari uro spodbujati prostovoljstvo in povezovanje med 
generacijami. Med ambasadorji projekta je tudi podžupan Jesenic Miha Rebolj, ki bi svoj čas namenil 
druženju s starostniki v Domu Franceta Bergelja.

Ambasadorji projekta Podari uro: župan Žirovnice Leopold Pogačar, vodja projekta 
Katarina Bertoncelj, direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič, pevec 
Klemen Bunderla in podžupan Jesenic Miha Rebolj
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Javno komunalno podjetje JEKO-IN se je preimenovalo, od-
slej se imenuje JEKO, javno komunalno podjetje, d. o. o. 
Tako je tudi formalno stopilo v veljavo preimenovanje, ki so 
ga predlagali v podjetju, potrdila pa tudi občinska sveta 
obeh občin ustanoviteljic, Jesenic in Žirovnice. Zanimivo je, 
da so ime JEKO želeli dati podjetju že ob ustanovitvi leta 
1996, a je bilo takrat zasedeno. Zdaj je že nekaj let prosto, 
zato ni ovir za uporabo. Po besedah direktorja Uroša Bučar-
ja bodo ocenjeni skupni stroški preimenovanja znašali 
okrog deset tisoč evrov. Posodobili bodo tudi logotip, narci-
se bo zamenjal sodobnejši logotip, sestavljen iz znaka mo-
dre in rdeče barve in napisa jeko. 

Javno komunalno podjetje je odslej JEKO

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

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

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

Je se ni ške no vi ce, št. 8/let nik XII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 40, ki je iz šel 19. maja 2017.
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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Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
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Glede na to, da se v spomladanskem času poveča prodaja 
izdelkov zunaj prodajaln, občina Jesenice obvešča svoje ob-
čane, da se na spletni strani občine pod zavihkom »Za ob-
čana« nahaja Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zu-
naj prodajaln (http://jesenice.si/za-obcana/vloge-obrazci/
obrazci-oddelka-za-gospodarstvo/item/16998-vloga-za-iz-
dajo-soglasja-za-prodajo-blaga-zunaj-prodajaln). Prodaja 
blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na 
premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat in 
na daljavo. Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, proda-
jo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgo-
vec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upra-
vljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem 
soglasju morata biti določena prostor in časovni termin pro-
daje blaga. Za prodajo blaga se šteje tudi prodaja blaga na 
prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko 
organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, 
ki prodajajo na prireditvi. Za odločanje o vlogi je pristojna 
Občinska uprava občine, Oddelek za gospodarstvo (kontakt: 
Jelka Popović Gužvić, tel. št. 04/5869296 ali jelka.popovic-
-guzvic@jesenice.si). Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o 
upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/2010 in 32/2016) znaša 
upravna taksa za vlogo in soglasje 22,60 EUR. 

Obvestilo o prodaji blaga zunaj prodajaln
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Promet tovornjakov skozi 
mesto
Na eni od prejšnjih sej 
občinskega sveta je občinski 
svetnik Žiga Pretnar posta-
vil vprašanje, če se lahko 
vzpostavi nazaj omejitev 
prometa težkih tovornih 
vozil skozi mesto Jesenice. 
Takšna pobuda je bila posta-
vljena tudi na seji Sveta Kra-
jevne skupnosti Plavž.
Kot je pojasnila direktorica 
občinske uprave Valentina 
Gorišek, so za pojasnila in 
odgovor prosili pristojno 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro, saj gre za državno oziro-
ma regionalno cesto. "V 
nadaljevanju pisnega pojas-
nila sicer nismo prejeli, je bil 
pa na izvozu z avtoceste na 
Lipcah v mesecu februarju 
postavljen prometni znak, ki 
omejuje tovorni promet sko-
zi mesto Jesenice. Gre za 
ukrep upravljavca ceste 
(DRSC), da skupaj z 
DARS-om onemogoči tran-
zit tovornih vozil skozi Jese-
nice in tako razbremeni 
mesto tovornega prometa. 
Postavljena prometna signa-
lizacija namreč pomeni, da 
tovorna vozila, ki so namen-
jena v Avstrijo, ne smejo 
zapustiti avtoceste na Lipcah 
in morajo nadaljevati z vož-
njo proti izvozu Hrušica. Ali 
bo ukrep zadosten, bo poka-
zal čas. Spoštovanje promet-
ne signalizacije bo mogoče 
nadzorovati le na izvozu z 
avtoceste, kjer ga lahko izvaja 
policija. V primeru, da bo 
voznik tovornega vozila pris-
pel po regionalni cesti iz 
smeri Žirovnice ali Gorij, ta 
prepoved ne velja. Menimo, 
da bi bil ta ukrep uspešen, če 
bi bil prepovedan tovorni 
promet tudi na relaciji izvoza 
Lesce–Jesenice in uvoza z 
avtoceste Hrušica–Jesenice z 

vključeno izjemo "dovoljeno 
za lokalni promet". To bomo 
pristojnemu ministrstvu 
tudi predlagali," je pojasnila 
Goriškova.

O lokaciji bolnišnice
Občinski svetnik Uroš Lakić 
je apeliral na župana in na 
podžupana, da vztrajajo, da 
Splošna bolnišnica Jesenice 
ostane na Jesenicah.
"Pobudo pozdravljamo, saj 
smo že v dosedanjih razpra-
vah poudarili, da zahteva-
mo, da Splošna bolnišnica 
Jesenice ostane na dosedan-
ji lokaciji, kjer ima tudi 
možnosti širitve. Če bi bila 
sedanja lokacija za normal-
no delovanje bolnišnice pre-
majhna, ima Občina Jeseni-
ce proste površine na Plav-
škem travniku, ki jih lahko 
takoj nameni za novo grad-
njo bolnišnice, če bi se drža-
va za novogradnjo odločila. 
Navedeno smo poudarili 
tudi na Svetu gorenjske 
regije," je odgovorila direk-
torica občinske uprave 
Valentina Gorišek.

O oživitvi  
Španovega vrha
Občinski svetnik Jure Krašo-
vec je dejal, da podpira pobu-
do za oživitev Španovega 
vrha, vendar pa je opozoril, da 
se je teh aktivnosti treba lotiti 
resno, "ne da bo samo nekdo, 
ki ima nekaj viška denarja, 
nekaj poskušal".
Valentina Gorišek, direktori-
ca občinske uprave, je pojas-
nila: "Pred odločitvijo o pre-
nosu koncesije smo izvedli 
več potrebnih aktivnosti ter 
naložili pobudnikom za pri-
dobitev koncesije pripravo 
poslovnega načrta. S strani 
Občine Jesenice so bile naro-
čene ustrezne cenitve in geo-
detske odmere nepremičnin 
ter podan predlog pobudni-
kom. Ko bo zadeva zrela za 
odločanje, bo predložena 

občinskemu svetu v obravna-
vo in razpravo."

O gradbišču na Stari Savi
Občinski svetnik Jure Krašo-
vec je dal tudi pobudo, naj se 
pot od prizorišča, kjer se je 
odvijal Jožefov sejem, do 
zabavišča za otroke bolje ure-
di, saj je bilo letos tako, kot 
da se hodi po gradbišču.
Vera Djurić Drozdek, vodja 
oddelka za gospodarstvo, je 
pojasnila, da je kupec objekta 
lužilnica septembra lani 
začel urejati objekt in zaradi 
tega tudi zemljišče poleg 
objekta služi kot del gradbe-
nega območja (makadamsko 
zemljišče je tudi v lasti kupca 
objekta). "Predvidevamo, da 
bo z obnovo objekta zaključil 
v kratkem, tako da območje 
ne bo več imelo videza grad-
bišča," je povedala.

O prometu  
na Kosovelovi ulici
Občinska svetnica Maja 
Otovič je glede na predlog 
Sveta KS Slovenski Javornik 
- Koroška Bela dala pobudo 
za preureditev Kosovelove 
ulice na Slovenskem Javor-
niku. "Ulica je enosmerna, 
zaradi podjetja v soseščini 
pa stanovalci večkrat ne 
morejo do svojih hiš. Z raz-
širitvijo ceste na koncu ulice 
bi le-ta postala prehodna. S 
tem bi bil stanovalcem omo-
gočen nemoten dostop, ne 
glede na dejavnosti (dovoz 
in odvoz avtomobilov) pod-
jetnika," je predlagala.
Odgovor je pripravila Andre-
ja Sirk: "Člani SPV Občine 
Jesenice so si ogledali situa-
cijo na terenu ter obravnava-
li podani predlog. Komisija 
je s sklepom podala mnenje, 
da zaradi konfiguracije tere-
na in spomenika, ki stoji v 
neposredni bližini ceste, 
razširitev ceste in s tem uve-
dba enosmernega prometa 
ni izvedljiva. Podjetje mora 

svojo dejavnost organizirati 
tako, da ne bo moten dostop 
do objektov v bližini in tako 
upoštevati določila zakona o 
cestah."

Stiropor na območju 
bivše tržnice
Občinski svetnik Boštjan 
Smukavec je opozoril, da je 
na bivši tržnici (za Titovo 
22) v odprtem skladišču 
ogromna količina stiropora, 
ki naj bi ostal od izdeloval-
cev maket dinozavrov za 
Dinopark na Bledu. Na loka-
ciji je tudi parkiran in zapu-
ščen avtomobil z angleškimi 
tablicami. 
Vodja Medobčinskega inšpe-
ktorata in redarstva Jesenice 
Boštjan Omerzel je pojasnil, 
da so lani takoj odreagirali na 
pritožbe občanov glede suma 
izvajanja nelegalne dejavno-
sti in smetenja na območju 
bivše tržnice. "V postopku je 
bila preverjena upravičenost 
uporabe prostora, ustreznost 
ravnanja z odpadki v okviru 
dejavnosti, policija pa je pre-
verjala zakonitost opravljanja 
dejavnosti oz. zaposlitve 
delavcev. Nepravilnosti niso 
bile ugotovljene. Strinjamo 
se, da obstoječe skladiščenje 
stiropora predstavlja težavo 
tako za lastnika kot tudi oko-
lico, saj omogoča nepooblaš-
čen dostop in s tem raznaša-
nje tega materiala po okolici. 
Po prejemu pobude je bilo 
stanje ponovno preverjeno, 
vendar kršitev, ki bi bile pod-
laga za ukrepanje glede 
odprtega skladiščenja, ni bilo 
ugotovljenih. Status osebne-
ga vozila s tujimi registrski-
mi tablicami se ugotavlja 
preko zaprosila za pomoč 
policiji. Ugotovitev statusa 
vozila (ukradeno, zapuščeno, 
neregistrirano …) je obvezna 
podlaga za nadaljnje ukrepa-
nje pristojnih organov (poli-
cije ali občinskega redars-
tva)," je pojasnil Omerzel.

Odgovori na pobude 

Urša Peternel

Načelnica Upravne enote 
Jesenice Alenka Burnik sve-
tuje občanom, da pred 
dopusti preverijo, ali imajo 
ustrezen dokument za 
potovanje in ali je ta velja-
ven. "Vlogo za izdajo potne-
ga lista ali osebne izkaznice 
lahko vložijo na kateri koli 
upravni enoti. Čakalna 
doba za izdajo nove potne 
listine ali osebne izkaznice 
je v povprečju teden dni. 
Ker pa se lahko zaradi več-
jega števila vlog za izdajo 
osebnih dokumentov čakal-
na doba tudi podaljša, ne bo 
nič narobe, če vlogo vložijo 
kak dan prej," priporoča 
Burnikova.

"Polnoletnim osebam se 
izdajo dokumenti z veljav-
nostjo deset let, otrokom do 
dopolnjenega tretjega leta 
starosti z veljavnostjo treh 
let, otrokom od 3. do 18. leta 
starosti pa z veljavnostjo 
pet let. Zato staršem pose-
bej priporočamo, da so 
pozorni na veljavnost oseb-
nih dokumentov otrok, saj 
ti potečejo v krajšem času 
kot njihovi dokumenti," 
pravi Burnikova. Otrok, ki 
potuje v tujino, potrebuje 
za prehod meje svoj potni 
list oziroma osebno izkaz-
nico. Pa mladoletni otrok, 
ki v tujino potuje s svojimi 
starimi starši, potrebuje 
soglasje staršev? "Vsekakor 
tega soglasja ne potrebuje 

za izstop iz naše države, ker 
pa je praksa oziroma zako-
nodaja držav različna, v izo-
gib nevšečnostim svetuje-
mo staršem oziroma starim 
staršem, da se pred takim 
potovanjem pravočasno 
pozanimajo, ali država, v 
katero potujejo, zahteva 
kakšne dodatne listine. Ne 
glede na navedeno pa lahko 
obmejni organi sprožijo 
postopek preverjanja, čigav 
je otrok, in ali starši vedo, s 
kom potuje," pojasnjuje 
načelnica upravne enote.
Sicer slovenski državljani 
lahko z veljavno osebno 
izkaznico vstopijo (in prebi-
vajo do 90 dni) v Albanijo, 
Andoro, Avstrijo, Belgijo, 
Bolgarijo, Bosno in Herce-

govino, Ciper, Češko, Črno 
goro, Dansko, Estonijo, Fin-
sko, Francijo, Grčijo, Hrva-
ško, Irsko, Islandijo, Italijo, 
Latvijo, Lihtenštajn, Litvo, 
Luksemburg, Madžarsko, 
Makedonijo, Malto, Molda-
vijo, Nemčijo, Nizozemsko, 
Norveško, Poljsko, Portugal-
sko, Romunijo, Slovaško, 
Srbijo, Španijo, Švedsko, 
Švico in Veliko Britanijo. 
Nekatere  države zahtevajo, 
da je potni list ob vstopu na 
njihovo ozemlje veljaven 
vsaj še pol leta ali več. "Zato 
vam svetujemo,  da se pred 
potovanjem predvsem v 
države z vizumskim reži-
mom pravočasno pozanima-
te o posebnostih," še svetu-
jejo Alenka Burnik.

Več vlog za osebne dokumente
Na Upravni enoti Jesenice se vsako leto od maja do konca julija močno poveča število vlog za izdajo 
novih osebnih dokumentov, to je osebnih izkaznic in potnih listov. 

Tako kot lansko leto je 1. maja 
na Blejski Dobravi ob petih 
zjutraj zarohnelo in zaropota-
lo izpred Miškove delavnice. 
Zopet smo se budničarji in 
budničarke zbrali tam, Mišku 
v spomin, tako kot smo oblju-
bili, saj je bil on glavni pobu-
dnik za to in prav je tako. 
Zbralo se je 24 mopedov z voz-
niki in sopotniki in še kar 
nekaj prijateljev in znancev. V 
delavnici je zopet gorela luč in 

Prvi Miškov 
memorial uspel

pogled na Miškovo sliko je bil 
ganljiv. Žena Alenka in hči 
Barbara sta nas pogostili in 
nam podelili značke za spo-
min na 1. maja. 2017, potem 
pa smo mopede ''užgal'' in se 
z Miškom v srcu in spominu 
podali na ''dolgo'' pot čez Blej-
sko Dobravo, skozi Lipce, na 
Kočno in nazaj.

Budničarji in budničarke

Ob tej priložnosti bi se zahvalili 
za ta posebni dogodek, vsako-
mur posebej, in zraven še doda-
li, da je lepo videti, da budnica 
na Blejski Dobravi še živi, in to 
v vedno večjem številu.

Alenka in Barbara Žvab

Prejeli smo

Srednja šola Jesenice je partner projekta Za medkulturno sobiva-
nje, ki je delno financiran iz Evropske unije in Evropskega social-
nega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V 
sklopu projekta so pripravili lokalni posvet na temo Vključevanje 
priseljencev v našo lokalno skupnost. "Namen srečanja je bila 
predstavitev programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, 
ki ga izvaja Srednja šola Jesenice v okviru projekta, in pregled vseh 
aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi s priseljenci na Jesenicah," je pove-
dala Nataša Vrtačnik s Srednje šole Jesenice. Skupna ugotovitev je 
bila, da je v lokalnem okolju za vključevanje priseljencev na voljo 
veliko dejavnosti, bodo pa v razpravo o tem, kaj priseljenci dejan-
sko potrebujejo, povabili tudi njihove zastopnike. 

O izzivih medkulturnega sobivanja

Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Do počitniškega dela v treh korakih
V prejšnji kolumni sem pisala o tem, kako pomembno je, da si 
mladi čimprej začnejo sami pridobivati izkušnje, ki vodijo k samo-
stojnosti. Med današnjimi delodajalci velja vsesplošno prepriča-
nje, da je zelo težko dobiti mlad, perspektiven, predvsem pa potr-
pežljiv in odgovoren kader. Obstaja tudi splošno prepričanje, da 
mladi nimajo delovnih navad in so ravno ali pa predvsem zaradi 
tega težko zaposljivi. Živimo v času instant rešitev. Mladi so zrasli 
ob instant rešitvah. Danes lahko vse, kar si zaželimo, dobimo 
takoj. Gremo na splet, naročimo, dobimo v dnevu, dveh. Tortico? 
Ni problema, zavijemo v slaščičarno, ne čakamo rojstnih dni. Nov 
film? Ne pogledamo kinosporeda, vemo, kje ga lahko dobimo. 
Zmenek? Na telefonu poslajdamo levo ali desno. Vse, karkoli si 
zaželimo, lahko dobimo takoj. Ob tem se ne razvija sladko priča-
kovanje, ki je temelj za urjenje potrpežljivosti.
Počitniško delo je odlična priložnost za spoznavanje procesa 
doseganja želenega cilja v karieri. Dobra primerjava je, da si 
predstavljamo kariero kot goro, kjer vidimo vrh, si ga želimo 
osvojiti, a nam kmalu postane jasno, da nas po vsej verjetno-
sti helikopter ne bo pripeljal do želene pozicije. Treba je vzeti 
pot pod noge, kdaj pohiteti, kdaj pasti, kdaj zaiti s poti. Pot, ki 
jo pregrizemo korak za korakom, pa je nujno potrebna, da 
osvojeni vrh potem tudi cenimo. 
Do počitniškega dela v treh instant korakih:
1. Na spletni strani www.mservis.si izpolnite spletni obrazec 
za včlanitev v Agencijo M servis
(še hitreje je po navodilih iz vizitke spodaj in se počaka, da mi 
pokličemo).
2. Z naše strani si pridobite uporabniško ime in geslo in sami 
pobrskate med pestro izbiro počitniških del
(ali pa se pustite razvajati in počakate, da vas prijazne referen-
tke obvestijo o prostem delu).
3. Z delodajalcem se zmenite za delo, se pisno dogovorite o  
dolžnostih in pravicah in naročite napotnico na 04 20 20 450.
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Janko Rabič

Članice Društva podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom 
letos zaokrožujejo dvajset let 
uspešnega delovanja. Pose-
bej priljubljena so srečanja, 
ki jih organizirajo v krajih, 
kjer prebivajo članice. 27. 
aprila so se zbrale na Hruši-
ci, kjer so jim domačini pri-
pravili bogat program. Stan-
ka Kaplan Mrak je predstavi-
la zgodovino kraja, Janez 
Tarman je predstavil stare 
fotografije. Darja Krašovec in 
Lucija Lihteneger sta prebra-
li pesmi domačinke Helence 
Grzetič, več skladb je zaigral 
harmonikar Grega Krašovec, 
zaplesala je Folklorna skupi-
na Lesce.  Nekaj telovadnih 
prvin sta prikazali mladi Ela 
in Loti Lokovšek. Srečanje so 
z razstavo obogatile članice 

krožka ročnih del pri KŠD 
Hrušica. Za organizacijo sre-
čanja je poskrbela Darinka 
Posušen, za izvedbo progra-
ma pa predsednica društva 
Darja Jakopič.  
Še en prijeten dogodek se je 
v okviru društva zgodil 4. 
maja v Planini pod Golico. 
Tam je bilo odprtje razstave 
njihove članice, ljubiteljske 
slikarke, domačinke Vijole-
te Smolej. Šest let je pod 
vodstvom Marjete Žohar 
marljivo delala in ustvarjala 
v sekciji Kreativnost Univer-
ze za tretje življenjsko obdo-
bje pri Ljudski univerze Je-
senice. Na platno je v akril-
ni tehniki upodobila motive 
narave, gora, kmečke idile, 
tihožitja in podobno. S har-
moniko je na odprtju za pri-
jetnejše vzdušje poskrbel 
Stanko Sekardi. 

Pestre dejavnosti 
podeželskih žensk
Članice Društva podeželskih žensk pod Golico in Stolom so se zbrale na srečanju na Hrušici, v 
Planini pod Golico pa je svoja likovna dela razstavila članica Vijoleta Smolej.

Vijoleta Smolej razstavlja svoja likovna dela.

Devetega in desetega maja je na baliniščih v Bazi na Jeseni-
cah v organizaciji Društva upokojencev (DU) Jesenice pote-
kalo tekmovanje društev upokojencev Gorenjske  v balina-
nju. Skupaj je nastopilo 29 moških in ženskih ekip, med 
njimi štiri obeh društev iz občine Jesenice. Velik uspeh sta 
dosegli moška in ženska ekipa prirediteljev, DU Jesenice. 
Moška ekipa, ki je nastopila v postavi Milan Rijavec, Fabjan 
Fučak, Janez Palčič, Vojko Božič in Janez Šušteršič, je zase-
dla prvo mesto pred ekipama Škofje Loke in Kamnika. Žen-
ska ekipa DU Jesenice je nastopila v postavi: Jelka Ključevič, 
Marina Čufar, Albina Fülle, Jožica Mauser in Sonja Srna. 
Zasedla je drugo mesto za ekipo DU Kranj, tretje so bile 
članice ekipe DU Škofja Loka. DU Jesenice je za najboljši 
skupni rezultat v moški in ženski konkurenci osvojilo tudi 
prehodni pokal. Ekipi DU Javornik - Koroška Bela sta se uvr-
stili: ženska na 11. in moška na 15. mesto. 

Odlični rezultati jeseniških balinarjev 
upokojencev 

Moška ekipa DU Jesenice je zasedla prvo mesto.

BMW SERIJE 3 JOY3 EDITION Z BOGATO OPREMO 
ŽE ZA 31.990 EUR ALI 300 EUR NA MESEC.*

PREPUSTITE SE UŽITKU.

*Primer izračuna za BMW 318d Limuzina JOY3 Edition: fi nančni leasing • predračunska vrednost vozila: 31.990 EUR • plačilo na začetku 11.196,50 EUR • število obrokov: 84-mesečno plačevanje: 300,75 EUR • skupni znesek 
fi nanciranja: 21.279,59 EUR • letna obrestna mera: 5,00 %, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 5,84 % na dan 17. 3. 2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 42.655 EUR • 
ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila. Finančne ponudbe so neobvezujoče in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne obrazložitve. 
V primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik fi nančnih storitev je 
BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko 
predpisane dajatve. Več informacij dobite na 01 88 88 208, pri pooblaščenih trgovcih z vozili BMW ali na www.bmw.si. 

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina in Touring: od 3,8 do 7,7 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 179 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0125 do 0,0584 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.

Užitek v vožnji
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce vsako leto obeležijo Noč 
knjige s posebnim dogod-
kom. Letos so tako gostili 
Janeza Markeša, komenta-
torja časnika Delo, ki je po 
rodu Jeseničan, kjer je obis-
koval tudi osnovno šolo in 
Gimnazijo Jesenice. Zatem 
se je vpisal na teološko 
fakulteto, na kateri je leta 
1989 diplomiral. Zaposlil se 
je kot novinar pri Slovencu, 
zatem je delal pri Magu. Sle-
dila je služba na Delu, kjer 
je bil deset mesecev tudi 
odgovorni urednik, danes 
pa dela pri časopisu kot 
komentator. Leta 2000 je 
doktoriral, danes pa je, kot 
ga je predstavila Nataša 
Kokošinek iz Občinske knji-
žnice Jesenice, pronicljiv 
analitik političnega dogaja-
nja doma in v svetu. Lani je 

napisal knjigo Premišljeva-
nja o Sloveniji in v pogovoru 
z novinarko Romana Pur-
kart sta govorila o tem, o 

čemer piše tudi v knjigi: kaj 
je v Sloveniji v zadnjih 25 
letih šlo narobe, da nismo 
postali "druga Švica". V 

knjigi je nastavil kritično 
ogledalo politiki, ki je vodila 
Slovenijo v letih tranzicije, 
in tudi Slovencem.

Knjiga o tem, kaj je  
v Sloveniji šlo narobe
V jeseniški knjižnici so gostili komentatorja časnika Delo Janeza Markeša, ki je lani napisal knjigo 
Premišljevanja o Sloveniji.

Janez Markeš v pogovoru z novinarko Romano Purkart v Občinski knjižnici Jesenice

Urša Peternel

Tudi na Jesenicah so se pri-
družili evropskemu Tednu 
ljubiteljske kulture, ki pote-
ka po vsej državi, zaznamu-
jejo pa ga številni kulturni 
dogodki. Organizatorji so 
Zveza kulturnih društev 
Slovenije in območne izpo-
stave JSKD skupaj s kultur-
nimi društvi in kulturnimi 
zavodi. Območna enota 
JSKD Jesenice je pripravila 
pester program, ki se je 
začel prejšnji teden z odprt-
jem fotografske razstave 

Janeza Kramarja Ulica in z 
nastopom KUD Triglav v 
Mercator centru Jesenice. V 
Kulturnem domu na Slo-
venskem Javorniku so prip-
ravili razstavo izdelkov Ševa-
le Kovač s prikazom bruše-
nja stekla, potekali sta odprti 
vaji mešanega pevskega 
zbora Vox Carniola in otro-
ške in mladinske folklorne 
skupine MKD Ilinden. V 
Kulturnem hramu na Koro-
ški Beli so pripravili tečaj 
klekljanja, ki so ga vodile 
članice krožka ročnih del 
FKD Koroška Bela.

Nocoj, v petek, pa bo ob 18. 
uri v razstavnem salonu 
DOLIK osrednja regijska 
prireditev tedna ljubiteljske 
kulture, in sicer odprtje raz-
stave izbranih in nagrajenih 
del likovnega natečaja za 
mlade Lepota je umetnost. 
Na Čufarjevem trgu bo ob 
18.30 nastopil Pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska 
Gora, ob 19. uri pa bo v Kul-
turnem domu na Sloven-
skem Javorniku jubilejni 
koncert ženskega pevskega 
zbora Večerna zarja DU 
Javornik - Koroška Bela ob 

35-letnici, kot gost bo nasto-
pil moški pevski zbor iz 
Podnarta.
Jutri, v soboto, bo v dvorani 
Podmežakla potekalo sreča-
nje bošnjaških folklornih 
skupin v Sloveniji z gosti, v 
Kulturnem domu na Slo-
venskem Javorniku koncert 
srbskega tradicionalnega 
petja. V nedeljo, 21. maja, pa 
bodo v galeriji Kosove graš-
čine uprizorili lutkovno 
predstavo Milena, ribiška 
hči. Nekaj dogodkov bo 
potekalo tudi v kranjskogor-
ski in žirovniški občini.                                                

Praznik ljubiteljske kulture
Nocoj ob 18. uri bo v razstavnem salonu DOLIK osrednja regijska prireditev tedna ljubiteljske kulture, 
odprtje razstave Lepota je umetnost.

Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora že 
vrsto ohranjajo prijateljske 
vezi z godbeniki in drugimi 
ljubitelji tovrstne glasbe 
med Slovenci v zamejstvu, v 
Furlaniji - Julijski krajini in 
na Koroškem. Nekdaj prilju-
bljena srečanja pihalnih 
orkestrov Alpe Adria so po 
desetletju premora letos spet 

oživili in izkazalo se je, da so 
pomembna pri izmenjavi 
izkušenj, velik poudarek pa 
je tudi na druženju.  Jeseni-
ški godbeniki so v aprilu 
nastopili na srečanju v Bag-
naroli v Benečiji v Italiji. Po 
skupnem ogledu tamkajš-
njih kulturnih in drugih 
zanimivosti je sledil nastop 
treh orkestrov, domačega ter 
orkestrov iz Podkloštra na 
Koroškem in z Jesenic. Naj-

prej je vsak orkester izvedel 
svoj program, zatem so vsi 
skupaj zaigrali koračnico 
Alpe-Adria in evropsko him-
no. Mnenja vseh so bila eno-
tna, da s srečanji spet nadal-
jujejo izmenično v posamez-
nih mestih oziroma krajih. 
Prihodnje leto bodo na Jese-
nicah gostitelji člani Pihal-
nega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora. Omeniti 
večja še, da so jeseniški god-

beniki pravi rekorderji v nas-
topih na srečanjih s sloven-
skimi planinskimi društvi, 
ki potekajo v organizaciji 
planinskih društev Trsta, 
Gorice, Celovca, Jesenic in 
Planinske družine Benečije. 
Organizatorji so tako navdu-
šeni nad igranjem, da jih 
vabijo vsako leto v različne 
kraje. Godbeniki nobenemu 
ne odrečejo in letos bodo 
tako nastopili že na 46. sre-
čanju, 11. junija v Vratih. Še 
dodatek k prispevku o god-
benikih iz prejšnje številke 
Jeseniških novic: med mla-
dimi glasbeniki, ki so se pri-
ključili k orkestru, je v tekstu 
izpadlo ime Nadje Krajnc, za 
kar se opravičujemo.

Vezi godbenikov  
z zamejskimi Slovenci

Na Stari Savi na Jesenicah je na ogled razstava z naslovom 
Živel 1. maj, živel praznik dela. Gre za skupni projekt več 
slovenskih muzejev iz Idrije, Štor, Raven na Koroškem, 
Trbovelj, Velenja in Gornjesavskega muzeja Jesenice. Na 
zunanjih panojih so predstavljena prvomajska praznovanja 
in razvoj delavskega gibanja v znanih delavskih središčih po 
Sloveniji, največji poudarek je dan Jesenicam. Predstavljeno 
gradivo na panojih so dopolnili še v Ruardovi graščini, kjer 
so na ogled tudi predmeti o zgodovini delavskega gibanja in 
praznovanjih na Jesenicah. Za pripravo in izvedbo razstave 
sta poskrbela dr. Marko Mugerli in Nina Hribar iz Gornje-
savskega muzeja Jesenice.   

Praznovanja prvega maja nekoč

Na zunanjih panojih so predstavljena prvomajska 
praznovanja.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Cerklje so, kar se tiče športa, 
znane po rokometu. Kako, 
da ste se vi odločili za hokej?
"Za hokej me je navdušil 
stric Gorazd Drinovec, v 
preteklosti hokejist, zdaj tre-
ner v kranjskem Triglavu. 
Začel sem trenirati, bilo mi 
je všeč in v hokeju vztrajam 
še sedaj."

Danes se veliko mladih ho-
kejistov že zgodaj poda v tu-
jino. Ste tudi vi kdaj imeli 
podobno željo?
"Na preizkus v tujino, na Slo-
vaško, sem šel šele, ko sem 
že igral za člansko ekipo Tri-
glava. Preizkus ni bil uspe-
šen, saj ni bilo prisotnega 
zadovoljstva z obeh strani in 
hitro sem se vrnil domov."
 
Dve leti nazaj ste prestopili 
iz kranjskega Triglava na Je-
senice. Pravilna odločitev, 
kajne?
"Zagotovo. Šel sem stopnič-
ko višje, posebej kar se tiče 
organizacije v klubu in tre-
niranja. Vedel sem, kam pri-
hajam, poznal sem veliko 
igralcev in po pogovoru s 
predsednikom Pogačarjem 
sem se odločil za prestop."
 
Višek letošnje sezone je eki-
pa HDD SIJ Acroni Jesenice 
dosegla na koncu. Kako ste 
vi videli derbije z Olimpijo?
"Zanimivo, da nihče ni želel 
prevzeti vloge favorita, ne mi 
ne Olimpija. Že na prvi tek-
mi se je pokazalo, da Olimpi-
ja že nekaj časa ni imela 
močnih tekem. Na drugi 
strani smo mi prišli odlično 
pripravljeni iz polfinala 
AHL. Mogoče ni bilo priso-
tno toliko discipline kot v 
preteklih finalih, a naša zma-
ga je povsem zaslužena. Za 
razliko od prve tekme je na 
tretji tekmi Olimpija igrala 
odlično v obrambi. V zadnjo 

tekmo so šli na vse ali nič, a 
kljub temu da so bili blizu, se 
jim na koncu ni izšlo." 

Iz ust nekateri igralcev je 
bilo slišati, da bi bilo še lep-
še, če bi bil naslov osvojen v 
Podmežakli …
"Tudi sam bi bil bolj vesel, da 
bi naslov osvojili doma. Po 
drugi strani se s kalkulacija-
mi hitro opečeš in menim, da 
je bila pot do naslova v treh 
korakih najbolj pravilna."

Prvi članski naslov se nikoli 
ne pozabi. 
"To je res dogodek, ki mi bo 
za vedno ostal v spominu. 
Vse je bilo super, od slavja v 
Tivoliju do sprejema na Je-
senicah."
 
V AHL ste izpadli v polfina-
lu, a daleč od tega, da ste 
razočarali.

"Cilje, ki so bili začrtani pred 
sezono, smo presegli. Zače-
tni niz zmag nas je vse malce 
presenetil. Na koncu se je 
pokazalo, da so ekipe, pred-
vsem italijanske, začele tre-
nirati veliko pozneje od nas. 
V drugem delu so bili že na 
nivoju in od januarja naprej 
se je igral odličen hokej. Žal 
mi je, da se nismo uvrstili v 
finale. Zadnjo tekmo polfi-
nala smo na koncu po neu-
mnosti izgubili. V finalu bi 
igrali z ekipo Ritten in pre-
pričan sem, da bi na koncu 
tudi dvignili pokal."

Če bi vam kdo ponudil dr-
žavni naslov ali osvojitev 
AHL, za kaj bi se vi odločili?
"Meni osebno več pomeni 
državni naslov. Že kot otrok 
sem sanjal, da bom enkrat 
državni prvak z Jesenicami, 
in to se mi je zdaj uresničilo."

Kakšen je bil vaš občutek 
igrati pred polnimi tribuna-
mi?
"Navijači so za nas predsta-
vljali dodatnega igralca na 
igrišču. Navijači te ponesejo 
in težko je v takih okolišči-
nah izgubiti tekmo."

Čemu prepisujete tako 
uspešno sezono?
"V garderobi je bilo skozi ce-
lotno sezono odlično vzduš-
je. Vseeno bi na prvo mesto 
postavil to, da je bilo vse na 
profesionalni ravni, igrali 
smo disciplinirano. Ne sme-
mo pozabiti še velike želje 
po uspehu. Posebej se je to 
videlo v finalu z Olimpijo."

Imeli ste tudi črni del sezo-
ne, poškodbo zapestja.
"Že v avgustu sem si po-
škodoval zapestje in celil 
poškodbo teden dni, brez 
obiska zdravnika. To me je 
kasneje oviralo, saj je bilo 
poškodovano zapestje na 
roki, s katero streljam. Bo-
lečine so bile vse hujše in 
operacija, ki me je od lede-
ne ploskve oddaljila za dva 
meseca, je bila neizbežna. 
Kot se je na koncu izkaza-
lo, sem prehitro »rinil« na 
led. Med igro, kjer je priso-
ten tudi adrenalin, na vse 
skupaj malo pozabiš. Težje 
je bilo na treningih. Zadnji 
mesec sem odigral s pomo-
čjo tablet."

Ste bili kdaj član državne re-
prezentance?
"V mlajših kategorijah sem 
bil vseskozi član reprezen-
tance. V članski reprezen-
tanci sem imel sedem, osem 
nastopov." 

Vas bomo naslednjo sezono 
še gledali v rdečem dresu?
"Kot večina igralcev imam 
tudi sam enoletno pogodbo. 
Kar se tiče mene, bi še na-
prej ostal na Jesenicah."

Navijači te ponesejo
Tadej Čimžar, 25-letnik iz Cerkelj, je z ekipo HDD SIJ Acroni Jesenice osvojil svoj prvi hokejski članski 
naslov državnega prvaka.

Tadej Čimžar

Matjaž Klemenc

V organizaciji Zavoda za 
šport Jesenice so se zaklju-
čile 9. Športne igre Jesenic. 
Tekmovalo se je v štirih di-
sciplinah, v kegljanju, v na-
miznem tenisu, košarki in 
odbojki. V kegljanju je na-
stopilo deset ekip. Vrstni 
red po koncu tekmovanja je 
bil naslednji: 1. Društvo 
upokojencev Javornik, 2. 
Vzdrževanje Grilc, 3. Dru-
štvo upokojencev Lesce, 4. 
Rezervisti – mix, 5. Odpisa-
ni, 6. Klapa, 7. Društvo 
upokojencev Jesenice, 8. 

Fasade Prima, 9. Društvo 
upokojencev Mavrica, 10. 
Murke. Ekipo več je štelo 
namiznoteniško prvenstvo. 
Končna uvrstitev ekip je 
bila naslednja: 1. NTK Jese-
nice mladi, 2. NTK Jesenice 
ženske, 3. Društvo upoko-
jencev Javornik Koroška 
Bela, 4. Max bar 1, 5. NTK 
Jesenice rekreativci, 6. TVD 
Javornik Koroška Bela 1, 7. 
Stiroporček Gaser, 8. Rado-
vljica, 9. Gostilna pri Ma-
rički, 10. Max bar 2, 11. TVD 
Javornik Koroška Bela 2. Na 
zaključnem posameznem 
turnirju se je igralo v dveh 

skupinah. V prvi skupini 
zmaga za Jaka Vebra, v dru-
gi pa za Žana Prešerna. V 
dvojicah sta zmagala Jaka 
Veber in Nuša Bolte. V ko-
šarkarski ligi je nastopilo 
sedem ekip. Po rednem 
delu in izločilnih tekmah je 
bil vrstni red naslednji: 1. 
Proteini.si, 2. Junak-m, 3. 
ŠD Gorje, 4. Max bar, 5. Te-
ater bar, 6. Trgovina Si mo-
bil, 7. TVD Partizan Koro-
ška Bela. Proteini.si so bili 
tretji po rednem delu. V 
polfinalu so izločili ŠD Gor-
je, v finalu pa so bili s 54:47 
boljši od ekipe Junaki-m. 

Slednji so bili najboljši po 
rednem delu. V tekmi za 
tretje mesto je bilo ŠD Gor-
je s 64:40 boljše od Max 
bara. Prav tako sedem ekip 
se je merilo v rednem delu 
in izločilnih bojih za odboj-
karskega zmagovalca. 
Končni vrstni red je bil: 1. 
Max bar, 2. Trias 2, 3. Trias 
1, 4. Proteini.si shop Lesce, 
5. Rožce, 6. Sam da poč, 7. 
Carniola. V tekmi za tretje 
mesto je ekipa Trias 1 s 3:1 
(-19, 14, 15, 16) premagala 
Proteine.si. Max je do na-
slova prišel z zmago s 3:0 
(16, 16, 24) proti Triasu 2.

Pod streho devete športne igre 
S štirimi športnimi disciplinami so se zaključile 9. Športne igre Jesenic.

Prstometaši v izvrstni formi
Prstometaši Jesenic so jesenski del v 1. ligi zaključili na tre-
tjem mestu, le točko za vodilno Senico. S slednjimi so odpr-
li spomladanski del. Več kot odlično, saj so tekmo dobili s 
4:2. Zmage so prispevali Marko Hočevar in Bogdan Finžgar 
posamezno ter obe dvojici Marko Hočevar-Bogdan Finžgar 
in Matjaž Koranter-Jože Klobučar. Zmagovalni niz so nada-
ljevali in z enakim izidom odpravili Duplico. Posamično sta 
bila uspešna Marko Hočevar in Matjaž Koranter ter že prej 
omenjeni dvojici. V 8. kolu jih je čakal še derbi, in sicer z 
novinci v ligi ekipo Rokce. Derbi je bil samo na papirju, na 
igrišču, kot je pokazal razplet, pač ne, saj so Jeseničani tek-
mo dobili z maksimalnim rezultatom 6:0. Dobili so štiri po-
samezne tekme (Marko Hočevar, Bogdan Finžgar, Marko 
Koranter, Jože Klobučar) ter še enkrat več omenjeni dvojici. 
Jeseničani so med štirinajstimi ekipami na vrhu s 14 točka-
mi. Najbližji zasledovalci so Mišo tim s 13 točkami ter Seni-
ca 11 (tekma manj) in Rokce 11. Ko boste brali te vrstice, bo 
za Jeseničani, seveda če bo vreme dovoljevalo, že tekma s 
K-Printom. Do konca se bodo merili še z Veselimi Gorjanci, 
Flingerji, Begunje Cifro in ŠDP Lesce. 

Jeseničanke še naprej prvoligašice
Namiznoteniške igralke Jesenic bi morale odigrati kvalifika-
cije za obstanek v 1. Ženski namiznoteniški ligi. Nasprotnik 
bi morala biti ekipa Cirkovce, ki so osvojile drugo mesto v 2. 
ligi in s tem možnost igranja kvalifikacij za preboj v ligo 
višje. Na koncu so se odločile, da ostanejo v 2. ligi. S tem so 
Jeseničanke brez boja ostale v najvišji ligi.

Jeseničani pripomogli k drugemu mestu
V Mostarju je potekalo mednarodno tekmovanje v tradicio-
nalnem karateju. Slovenijo je zastopalo sedemnajst tekmo-
valcev, med njimi trije iz Karate kluba MI-KI. Ajda Oražem je 
bila enkrat zlata in dvakrat srebrna, Matija Legat in Mitja Do-
bovišek sta bila po enkrat srebrna. Vsi trije so dali svoj delež 
k skupnemu drugemu mestu slovenske reprezentance.

Državno prvenstvo za U 12 in U 23
Judoisti in judoistke sekcije Partizan Jesenice so se udeležili 
dveh državnih prvenstev v kategoriji U 23 in U 12. V katego-
riji U 23, tekmovanje je potekalo v Kranju, sta nastopila dva, 
oba v kategoriji do 60 kg. Tim Pahor je osvojil drugo mesto, 
Luka Ambrožič pa je bil četrti. V Kranju so se merili še v 
kategoriji U 12. Partizan Jesenice je imel štiri predstavnike. 
Maja Erjavec je bila druga v kategoriji do 30 kg, Žar Lovrič 
peti v kategoriji do 46 kg, Nik Kramar deveti v kategoriji nad 
55 kg, Ažbe Razingar pa trinajsti v kategoriji do 35 kg. Jese-
niški judoisti so se udeležili še mednarodnega turnirja v or-
ganizaciji Judo sekcije Bežigrad. Nastopilo je 595 tekmoval-
cev iz šestinpetdesetih klubov iz Slovenije in tujine. Jeseni-
čani so tokrat ostali brez stopničk. Peto mesto so osvojili 
David Zlatanov (starejši dečki do 60 kg), Žan Lovrič (mlajši 
dečki do 46 kg) in Nik Kramar (mlajši dečki do 55 kg). Luka 
Jeretič (starejši dečki do 34 kg) je bil sedmi. Denis Mušič 
(starejši dečki do 42 kg) in Ažbe Razingar (mlajši dečki do 
35 kg) sta izpadla v predtekmovanju.

Blizu vrha
V zadnjih dveh tekmah so nogometaši SIJ Acroni Jesenice 
odigrali dve tekmi in obe dobili. Visoko so gostili doma in z 
golom Bajriča zmagali z 1:0. Prejšnjo soboto so na Jeseni-
cah gostili JuRentA Bitnje in zmagali s 3:0 (Kazič, Bajrič, 
Babača). V zaostanku so še s tekmo z Bohinjem. Na lestvici 
v skupini za prvaka vodi Bohinj z 42 točkami (tekma manj). 
Druge so Žiri s 40 točkami, kolikor jih imajo tudi Jeseničani, 
a tekmo manj. 

Šport na kratko
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Urša Peternel

Podjetniški skupnosti Plavž 
Coworing na Spodnjem Pla-
vžu na Jesenicah se je pred 
kratkim pridružila Rusinja 
Irina Pashagich s svojo turi-
stično agencijo Situr. Irina 
sicer v Sloveniji živi že od 
leta 1995, zadnjih dvajset let 
na Jesenicah, kamor je zdaj 
preselila tudi sedež svoje 
agencije, ki se ukvarja z 
organizacijo potovanj rus-
kih gostov v Slovenijo. 
»Imam 'incoming' agencijo, 
torej v Slovenijo vozim rus-
ko govoreče goste z območij 
bivše Sovjetske zveze, zlasti 
iz Rusije, Azerbajdžana, 
Kazahstana, Ukrajine in 
Moldavije. Ponujamo celot-
no Slovenijo, od Portoroža, 
Ljubljane, Rogaške, Bleda. 
Organiziramo vse, od ureja-
nja papirjev, viz, transferjev, 

namestitve, izletov. Sem 
tudi turistična vodička, 
vodim tako individualne 
goste kot skupine,« o svo-
jem delu pripoveduje Irina v 
tekoči slovenščini z rahlim 
ruskim naglasom. Sedež 
agencije je prej imela na 
Bledu, zdaj pa je prijazno 
poslovno okolje in odlične 
sodelavce našla na Jeseni-
cah, v prostorih Plavž 
Coworkinga, kjer je nedav-
no v sklopu podjetniškega 
večera Blue Spot tudi pred-
stavila svoje delo.
Irina je bila rojena v mestu 
Volžskiy poleg Volgograda. 
V Moskvi je spoznala seda-
njega moža Mujago, ki pri-
haja iz Bosne, v Rusiji pa je 
delal kot gradbenik. Leta 
1994 sta se poročila, dobila 
hčerko Elviro, leta 1995 pa 
se je družina preselila v Slo-
venijo. Pred enajstimi leti je 

Irina rodila še sina Denisa, 
ki obiskuje Osnovno šolo 
Toneta Čufarja Jesenice. Iri-
na pravi, da se je hitro vklju-
čila v življenje v Sloveniji, in 
o Slovencih govori z najlep-
šimi besedami. "Toliko let 
že živim tukaj, a se nikoli 
nisem počutila kot tujka, 
nikoli nisem imela nobenih 
težav," pravi ta univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, 
ki se je hitro spopadla tudi s 
slovenščino in jo danes 
govori povsem tekoče. Zani-
mivo pa je, da v družini 
govorijo kar tri jezike: 
bosansko, rusko in sloven-
sko. Sogovornica je dejavna 
tudi v mednarodnem klubu 
slovanskih rojakov RUSLO, 
saj vodi njegovo blejsko pod-
ružnico. Koliko Rusov živi v 
Sloveniji, ne ve, se pa še pri-
seljujejo. V klubu jim poma-
gajo na različne načine. »Ko 

pride nova družina ali ko so 
mešani zakoni, se dobimo 
na kavi in poklepetamo. 
Lažje svetuješ iz lastnih 
izkušenj. Je pa res, da se 
nekateri Rusi nočejo družiti 
in nekako kar odrežejo stik s 
preteklostjo,« pravi sogovor-
nica. Pod okriljem kluba 
vsako leto prirejajo novolet-
na srečanja za otroke, praz-
novanja, druženja. Rusom 
so zelo pomembni nekateri 
prazniki, zlasti deveti maj, 
ko slavijo dan zmage. Na ta 
dan Irina z družino obišče 
spomenike ruskih vojakov v 
Bohinju ali na Dovjem. Iri-
na in njena hčerka Elvira sta 
vrsto let sodelovali tudi na 
jeseniškem festivalu Multi-
kultinarika, kjer sta predsta-
vljali značilne ruske jedi. 
Irina je tudi navdušena 
rekreativna športnica, tri-
krat tedensko igra odbojko, 

ukvarja se s curlingom in je, 
kot pravi, zvesta navijačica 
Nogometnega kluba Jeseni-
ce, kjer trenira sin Denis. Je 

pa tudi gasilka, saj je nedav-
no opravila izpit za gasilko 
pripravnico in je članica 
PGD Hrušica ...

Rusinja, ki govori  
le najlepše o Slovencih
Rusinja Irina Pashagich že dvajset let živi na Jesenicah, kamor je zdaj prenesla tudi sedež svoje 
turistične agencije Situr. 

Irina Pashagich, Rusinja, ki že dvajset let živi na Jesenicah, 
kjer ima po novem tudi sedež svoje turistične agencije. 

Kalabrija je dežela na skraj-
nem jugu Italije, na prstih 
italijanskega škornja, ki je od 
letošnjega leta vsem sloven-
skim ljubiteljem morja, son-
ca, umetnosti in dobre hra-
ne še nekoliko bližje. V letoš-
njem poletju bo namreč v 
Kalabrijo mogoče leteti z 
direktnim čarterskim letom 
z brniškega letališča, in sicer 
vsako sredo od 14. junija pa 
vse do 27. septembra. In 
počitnice v tem lepem, 

avtentičnem delu Italije čis-
to na špici italijanskega škor-
nja ponuja tudi jeseniška 
turistična agencija GTA Nep-
tun. Kot je povedal Gašper 
Habjanič iz GTA Neptun, jug 
ponuja tisto pravo, avtentič-
no Italijo z značilno arhitek-
turo, bogato zgodovino, 
gostoljubnimi domačini, 
izvrstno kulinariko in dobri-
mi vini ter dolgimi peščeni-
mi plažami Jonskega in 
Tirenskega morja. 

Na slikoviti zahodni obali 
Kalabrije se nahajajo tri zna-
ne riviere: Riviera dei cedri, 
Riviera degli oleandri in Rivi-
era degli dei. Južna Tirenska 
obala se zaradi svojega pre-
lepega barvnega odseva 
imenuje tudi vijoličasta oba-
la. Ob sončnem zahodu se 
vsa pokrajina pogrezne v 
vijoličasto svetlobo. Eden 
najbolj slikovitih in priljub-
ljenih kopaliških krajev v celi 
južni Italiji je kraj Tropea. 

Riviere, cappuccino, gelato ...*
V letošnjem poletju je nova počitniška destinacija, povezana z direktnim čarterskim letom iz Ljubljane, Kalabrija. V GTA 
Neptun so pripravili posebej privlačno ponudbo počitnic čisto na špici italijanskega škornja ...
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E Srednjeveško mesto, ki je 
zgrajeno na strmo spuščajo-
či se skalnati pečini, naredi 
vtis predvsem s svojo nor-
mansko katedralo in starimi 
palačami. V ozkih ulicah 
vabijo na pohajkovanje neš-
tete trgovine s spominki in 
specialitetami. 

Pizzo je eden najbolj roman-
tičnih in slikovitih krajev 
Kalabrije, ki leži na strmi 
skalnati čeri nad obalo. Pril-
jubljena shajališča za starej-
še in mlajše so »gelaterie« na 
Piazzi v zgodovinskem sredi-
šču, kjer lahko uživate ob 
pokušnji sladoleda Tartuffo, 
ki so ga iznašli prav v Pizzu.
Na Jonski obali, ki jo zaradi 
bujnega cvetenja spomladi 
imenujejo tudi jasminova 
obala, pa turiste pričakujejo 
kilometrske peščene plaže, 
kristalno čista voda in divja, 
v veliki meri nedotaknjena 
narava. Ta del Kalabrije je v 
veliki meri še neodkrit. Tu se 

nahajata Riviera dei Saraceni 
in Riviera degli aranci. Eden 
najbolj priljubljenih krajev 
na obali Jonskega morja je 
Soverato s številnimi trgovi-
nami, restavracijami, bari, 
diskotekami.
Četudi veljajo počitnice v 
Kalabriji za nekoliko dražje, 
zlasti v prvi polovici avgusta, 
so v GTA Neptun našli nekaj 
ugodnih ponudb za junijske 
in septembrske odhode, za 
termina z odhodom 6. in 13.
septembra pa so za bralce 
Jeseniških novic pripravili še 
posebej privlačno ponudbo.

*plaže, kapučino, sladoled

Eden najbolj slikovitih in priljubljenih kopaliških krajev v celi južni Italiji je Tropea.

Vsakega potnika, ki 
se bo odločil 
preživeti počitnice v 
Kalabriji, čaka v GTA 
Neptun posebno 
presenečenje.
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Z vami že 20 let

Urša Peternel

V Športni dvorani Podmeža-
kla od septembra lani deluje 
Samurai Gym, 260 kvadra-
tnih metrov velik vadbeni 
prostor, v katerem mojster 

borilnih veščin, trener in 
glasbenik Denis Porčič - 
Chorchyp želi med mlade in 
malo manj mlade razširiti 
kulturo samurajev. Kulturo, 
ki temelji na trdni notranji 
telesni drži, samodisciplini, 

spoštljivosti, častnosti, pre-
danosti svojemu delu. 
Kot sta povedala Denis in 
solastnica in poslovna par-
tnerka Lea Terseglav (ki je 
tudi vaditeljica kickboksa, 
poskrbela pa je tudi za inte-
rier in grafično podobo Sa-
murai Gyma), je v japon-
skem stilu urejen vadbeni 
prostor razdeljen na tri dele. 
En del, imenovan Bushido 
room, je namenjen vsem vr-
stam borilnih veščin, zato je 
opremljen s tatamiji, različ-
nimi vrstami boksarskih 
vreč, ringom in drugo opre-
mo za funkcionalni trening. 
Drugi del, imenovan Zen 
room, pa je topel, s pozitiv-
no energijo napolnjen umir-
jen prostor, namenjen izva-
janju meditacij, meditacij z 
gongi, sprostitvenim aktiv-
nostim, jogi. Obenem v 
njem potekajo različne špor-
tne aktivnosti, kot so aerobi-

ka, pilates, možno pa ga je 
spremeniti tudi v predaval-
nico. Tretji del pa je Zen ko-
tiček, v katerem izvajajo ma-
saže, bioresonančne terapi-
je, nego telesa in obraza ...
V Samurai Gymu potekajo 
tako treningi Denisovega 
Kluba borilnih veščin Sa-
murai kot tudi druge dejav-
nosti, od plesne šole za naj-
mlajše do zumbe za starej-
še. Doslej so pripravili tudi 
več zanimivih predavanj, 
denimo o mentalni energiji 
v športu, bioresonanci, du-
hovnosti … Kot sta povedala 
Lea in Denis, pa sodelujejo 
tudi z Zavodom za šport Je-
senice pri organizaciji špor-
tnih dni za šole, pripravljajo 
rojstnodnevne zabave ...
Prostore Denis in Lea tudi 
oddajata v najem, saj si želi-
ta, da bi Samurai Gym čim 
bolj zaživel med Jeseničani 
in tudi širše. "Mladino in 

tudi starejše želimo vzgajati 
in voditi po poti samurajev, 
ki so bili disciplinirani, spo-
štljivi, častni," pravi Denis, 
ki se je v mladosti ukvarjal s 
karatejem, bil tudi državni 
prvak, leta 2000 pa je prese-
dlal v kickboks in danes je 
profesionalni borec v najve-
čji evropski organizaciji 

FFC. "V ringu se veliko nau-
čiš o sebi in o življenju. Iz 
ringa v resnici odneseš veli-
ko modrosti, predvsem sa-
mozavesti in odločnosti, da 
lahko dosežeš vse, česar se 
lotiš," dodaja Denis, ki v za-
dnjem času blesti tudi kot 
plesalec v šovu Zvezde ple-
šejo.

Prostor za samuraje
V Športni dvorani Podmežakla deluje Samurai Gym, poseben vadbeni prostor, namenjen tako vadbi 
borilnih veščin kot sproščanju telesa in duše.

Lea Terseglav in Denis Porčič - Chorchyp / Foto: osebni arhiv

Vadbeni prostor je razdeljen na tri dele, borilnim veščinam 
je namenjen Bushido room.

Denis želi predstavljati kickboks in ostale 
borilne veščine v pravi luči in predvsem vzgajati 
otroke in starejše člane v boljše osebnosti.

Urša Peternel

Konec aprila je v Zalogu po-
tekalo državno prvenstvo v 
curlingu. Članice in člani 
Curling kluba Jesenice so 
tudi tokrat posegli po najviš-
jih mestih. V moški konku-
renci so državni prvaki po-
stali igralci ekipe Mamuti 
pod vodstvom Štefana Se-
verja. Uspeh je dopolnila 
ekipa Polarnih medvedov, ki 
jih je vodil skip Bine Sever, 
z bronasto medaljo. V žen-
ski konkurenci je jeseniška 

ekipa Top 4 s skipinjo Niko 
Černe osvojila odlično tretje 
mesto, le mesto za njimi pa 
se je uvrstila ekipa Ledolo-
milk, ki jih je vodila Eva Se-
ver. Prav tako v Zalogu pa je 
potekalo tudi mladinsko dr-
žavno prvenstvo v curlingu. 
Državni prvaki v kategoriji 
mladincev so znova postali 
igralci ekipe Mamuti, ki so v 
finalu premagali drugo jese-
niško ekipo Polarni medve-
di. Med dekleti so naslov 
državnih prvakinj obdržala 
dekleta iz ekipe Top 5.

Mamuti so prvaki
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Urša Peternel

Na predavanju z naslovom 
Tovarniška stanovanja in bi-
valna kultura je kustosinja 
Zdenka Torkar Tahir govori-
la zlasti o reševanju stano-
vanjske problematike zapo-
slenih v železarni s poudar-
kom na obdobju od 1930 do 
1990. "Od ustanovitve 
Kranjske industrijske družbe 
leta 1869 in do njene ukini-
tve leta 1945 se je število za-
poslenih v železarskih obra-
tih podeseterilo, saj je že leta 
1940 štelo več kot 5000. Sta-
novanjska stiska je ves čas 
naraščala. Desetletja kasneje 
jo je reševala tudi Železarna 
Jesenice. Do leta 1928 je na-

mreč kar tretjina zaposlenih 
stanovala v zgradbah podje-
tja, sredi sedemdesetih let 
20. stoletja pa ravno tako, ko 
je Železarna Jesenice z okoli 
7500 zaposlenimi razpolaga-
la z 2248 stanovanji in 320 
sobami," je navedla.
Stanovanja so bila najprej v 
barakah, kjer so bile bivalne 
razmere slabe, v njih ni bilo 
kopalnic, skupna stranišča so 
imeli zunaj. Po drugi svetov-
ni vojni so v barake nastanili 
veliko samskih delavcev, ka-
sneje so mnogi v njih preure-
dili po dve sobi v skromna 
družinska stanovanja. Za na-
stanitev velikega števila sam-
skih delavcev, ki so prihajali 
iz vseh koncev nekdanje sku-

pne države Jugoslavije, pa je 
železarna zgradila tudi več 
samskih domov. 
V nadaljevanju je Torkar Ta-
hirjeva predstavila večstano-
vanjske stavbe Kasarno in 
Ruardovo graščino na Stari 
Savi ter Zoisovo graščino na 
Javorniku in stavbo »Pokoj-
ninskega« na Jesenicah. Če 
je Kasarna služila vsaj dve-
sto let (do okoli leta 1980) za 
delavska, večinoma enosob-
na stanovanja, je v Ruardovi 
graščini od konca 19. stole-
tja pa do štiridesetih let 20. 
stoletja stanovalo več ura-
dnikov in mojstrov tudi 
nemške narodnosti, po letu 
1945 pa predvsem družine 
delavcev. V Zoisovo grašči-

no, ki so jo porušili leta 
1959, so po letu 1945 prav 
tako naselili družine tovar-
niških delavcev. V stavbi 
»Pokojninskega«, zgrajeni 
leta 1938 za nameščence 
KID, pa so bila tudi po drugi 
svetovni vojni boljša stano-
vanja, ki so jih dobili inže-
nirji, uradniki in drugi po-
membnejši uslužbenci.
Pozornost pa je Zdenka Tor-
kar Tahir namenila tudi gra-
dnji privatnih hiš, ki jo je s 
posojili in svojimi zemljišči 
že v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja spodbujalo železarsko 
podjetje, kasneje pa tudi Žele-
zarna Jesenice preko svoje 
stanovanjske zadruge. Od 
konca štiridesetih pa vse do 
srede sedemdesetih let 20. 
stoletja pa je imela železarna 
največjo vlogo pri gradnji več-
stanovanjskih blokov. Te so-
dobne gradnje so večini nase-
lij dale novo podobo, zaposle-
nim v železarni in njihovim 
družinam pa izboljšale stano-
vanjske in bivalne razmere.
"V preteklih desetletjih so 
mesto zapolnile hiše in še 
bolj večstanovanjske stavbe, 
zgrajene s pomočjo Železar-
ne Jesenice. Zdaj v njih bi-
vajo upokojeni železarji ali 
njihovi potomci. In ker se je 
večina premožnejših Jeseni-
čanov preselila v nova nase-
lja večjih in bolj udobnih 
privatnih hiš v okolici, tudi 
mesto ostaja ne le železar-
sko, ampak predvsem dela-
vsko," je sklenila Zdenka 
Torkar Tahir.

Tovarniška stanovanja
Ob razstavi Jesenice – mesto železarjev je v Ruardovi graščini potekal še en muzejski večer, ki ga je 
tokrat oblikovala etnologinja iz Gornjesavskega muzeja Jesenice Zdenka Torkar Tahir. 

Kuhinja delavskega stanovanja v Kasarni iz leta 1930 / Fotografijo hrani Gornjesavski muzej Jesenice
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OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, Jesenice

Številka: 352-3/2017
Datum: 12. 5. 2017

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 
in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 
spr.) ter 394. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 
27. 10. 2016 objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA 
PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

V LASTI OBČINE JESENICE

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

2. Predmet prodaje je:

 1.  Stanovanje z ID oznako 2175-667-29, v skupni izmeri 
33,60 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 22, 4270 
Jesenice. Izhodiščna cena znaša 31.780,00 EUR. Naje-
mnica stanovanja ima prednost pri nakupu omenje-
nega stanovanja. Številka energetske izkaznice: 
2017-167-173-49004, veljavna do 23. 4. 2027. Ener-
getski razred D (80 kWh/m2a). 

3. Nepremična, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je v 
lasti Občine Jesenice. 

4. Pogoji za udeležbo na razpisu: 

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo 
prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj 
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPI-
RAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA 
(Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)«  na vloži-
šče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Obči-
na Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti ovojnici naj 
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko števil-
ko ter e-naslov pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vloži-
tvijo ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost 
ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodišč-
ne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Var-
ščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun 
EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-
0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000017 s pripisom 
»varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Pla-
čana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, 
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni 
od dneva odpiranja ponudb.

5. Potek razpisa:  

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o 
stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponud-
be, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe so 
razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo 
interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P10, Marija 
Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 5. 6. 2017 do 15. ure. O 
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki 
obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do 
tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 5. 6. 
2017 po 15. uri, ne bodo upoštevane. 

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega 
zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, 
oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba 
P10, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Pripravila:
Marija Lah, mag. jav. upr.

 Občina Jesenice
 Župan
 Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 
30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe) ter 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni 
prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2017, št.  900-11/2016, 
sprejetega 27. 10. 2016, objavlja  

JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. PREDMET PRODAJE: 
Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 105, v stavbi št. 397 
k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 533/45 k. o. Jesenice in v naravi 
predstavlja poslovni prostor v 2 etaži št. 105, na naslovu Cesta 
Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-397-105, v 
izmeri 99,56 m2. Poslovni prostor spada v energetski razred G 
(256 kWh/m2a) – Energetska izkaznica stavbe, št. 2017-167-173-
45922, z dne 13. 1. 2017, velja do 12. 1. 2027. Poslovni prostor se 
nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Cirila 
Tavčarja 3b, Jesenice. Poslovni prostor je prazen. Pred preselitvi-
jo na novo lokacijo je poslovni prostor imela v najemu Lekarna 
Plavž. Objekt je bil zgrajen leta 1976 in je vzdrževan.  

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna 
pogod ba v pisni obliki. 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 

Izklicna cena za nepremičnino z ID-znakom 2175-397-105, k. o. 
2175 – Jesenice znaša 60.000,00 EUR. 
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. 

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od 
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo 
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s 
strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v 
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 
Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupni-
ne – šteje se, da je kupnina plačna, ko v celoti prispe na račun 
prodajalca – bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovo-
lilo.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 7. 6. 2017 ob 15. uri v mali sejni 
sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno s 5. 6. 2017 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino z 
ID-znakom 2175-397-105  k. o. 2175 - Jesenice, v višini 6.000,00 
EUR  (10 % izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, 
odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 
75400-7221002-35285017 s pripisom »varščina za javno dražbo 
– nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105  k. 
o. 2175 – Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. 

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnina – poslovni prostor z ID-znakom  2175-397-105  
k. o. 2175 –Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice 
se prodaja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na 
promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroške 
sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) 
in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložit-
ve ZK-predloga, preslikava listine, sodna taksa i. dr.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda-
jalec zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skla-
du s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastnin-
sko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne 
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije 
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
  potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR 

računa za primer vračila varščine, 
  potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, 

da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zako-
nom, staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave razpisa, 
velja za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec mora pri-
ložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enakov-
redna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane; v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in 
prispevke),

  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od 
dneve objave razpisa:

 -   da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.; 

 -   da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba;

  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred jav-
no dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo 
za pravne osebe in s. p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več 
računov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh 
bank,

  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav čla-
nic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

  izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej 
točko IX.),

  morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti over-
jeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dra-
žbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda 
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki 
vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne more 
sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremič-
nin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi poveza-
ne osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 
in spremembe)).  
5.  Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran 
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zak-
ljučku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID-šte-
vilki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko števil-
ko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če 
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina 
ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka 
nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je 
javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni 
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali 
je kakorkoli razveljaviti. 
6.  Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 
7.  Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS 
št. 34/2011 in spremembe). 

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetne nepre-
mičnine in za ogled predmetne nepremičnine lahko pokličete 
na tel. št. (04) 5869 304, in sicer v času uradnih ur od dneva obja-
ve javne dražbe do vključno 5. 6. 2017. 
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa so 
dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).  

Številka: 3528-5/2017
Datum: 18. 5. 2017     

 Tomaž Tom Mencinger
 ŽUPAN

Občina Jesenice je objavila Javni razpis o dodeljevanju drža-
vnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodar-
stva v občini Jesenice v letu 2017. Na voljo je 141 tisoč evrov 
denarja za spodbujanje investicij, odpiranja delovnih mest 
in samozaposlovanja, promocije, sofinanciranje ureditve 
poslovnih prostorov ... Rok za prijavo je 31. julij.

Javni razpis za razvoj gospodarstva

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Pod-
jetniška kavica pripravlja dve delavnici. Prva bo potekala v 
torek, 23. maja, njen naslov pa je Minimalna pravna ureditev 
podjetja in inšpekcijski nadzori. Predavala bo davčna sveto-
valka Simona Štravs. Druga delavnica pa bo v sredo, 31. 
maja, Blaž Branc bo predaval o marketingu podjetja. 

Podjetniški delavnici
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OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, Jesenice

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA

Obveščano vas, da je bil dne 11. 5. 2017 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju državnih 
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodar-
stva v občini Jesenice v letu 2017, kjer je na voljo tudi celo
tna razpisna dokumentacija.

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpor
nega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v 
vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanav
ljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje 
novih delovnih mest.

Razpisana višina sredstev: 141.000,00 €.

Letni nabor ukrepov:  
  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj,
  Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in  

samozaposlovanja, 
  Spodbujanje usposabljanja zaposlenih v podjetju in 

spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, 
  Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih 

prostorov in obratov, 
  Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih 

združenj, 
  Spodbujanje sobodajalstva.

Dodatne informacije: 
  Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, 
 Aleksandra Orel (aleksandra.orel@jesenice.si),
  Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 
 Eldina Cosatović (dina@ragor.si).  

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpi
sa, ki bo v torek, 30. 5. 2017, ob 10. uri v Konferenčni dvorani 
v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice. Ob
vezne so prijave do 29. 5. 2017 na dina@ragor.si.

Rok za prijavo na javni razpis: ponedeljek, 31. 7. 2017

 Občina Jesenice
 župan 
 Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 
20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremem
bami), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samo
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremem
bami) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – 
zemljišča, kot dela Načrta ravnanja z nepremičnim premože
njem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, št. 47876/2016, spre
jetega na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 
27. 10. 2016, objavlja  

JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE: 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. 

II. PREDMET PRODAJE: 

1. Nepremičnina z IDznakom: parcela 2175 2199/1, 
 v izmeri 985 m2,
2. Nepremičnina z IDznakom: parcela 2175 2199/2 , 
 v izmeri 371 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj.
Nepremičnini z IDznakom: parcela 2175 2199/1 in z IDznakom: 
parcela 2175 2199/2  predstavljata stavbni zemljišči na območju 
naselja Slovenski Javornik (Strelska ulica). V njuni neposredni bli
žini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in pli
novod – komunalna oprema). Dostop (hoja, vožnja) do predme
tnih nepremičnin je omogočen neposredno iz javne ceste (Strel
ska ulica). Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno 
opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec 
poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostor
skimi akti Občine Jesenice nepremičnini z IDznakom: parcela 
2175 2199/1 in z IDznakom: parcela 2175 2199/2 ležita v obmo
čju J2/SS19e, osnovna namenska raba: območja stanovanj; po
drobna namenska raba: stanovanjske površine.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA: 

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna po
godba v pisni obliki. 

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA 

Izklicna cena za nepremičnini:
  z IDznakom: parcela 2175 2199/1 znaša 39.400,00 EUR,
  z IDznakom: parcela 2175 2199/2 znaša 14.840,00 EUR,
skupaj 54.240,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 22% davek na 
dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega dražitelja 
oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od 
izstavitve računa s strani prodajalke, ki ga bo prodajalka izstavila 
na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Šteje se, da je kupnina 
plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalke. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne po
godbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne 
kupnine bo prodajalka kupcu izstavila zemljiškoknjižno dovolilo 
za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 

Javna dražba bo potekala dne 7. 6. 2017 ob 16. uri v mali sejni 
sobi, klet Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270  
Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE: 

Najkasneje do vključno dne 5. 6. 2017 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, za nepremičnini z IDznakom: parcela 
2175 2199/1 in z IDznakom: parcela 2175 2199/2, položiti var
ščino v višini 5.424,00 EUR (pet tisoč štiristo štiriindvajset EUR 
00/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na podračun EZR Ob
čine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0124 1010 0007 
593, sklic na št. SI 18 75400722100247891217 s pripisom »var
ščina za javno dražbo – nepremičnini z IDznakom: parcela 2175 
2199/1 in z IDznakom: parcela 2175 2199/2«. 
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov 
transakcijski račun. 

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1.  Nepremičnini z IDznakom: parcela 2175 2199/1 in z IDzna
kom: parcela 2175 2199/2 se prodajata kot celota – izključno 
skupaj in po načelu videnokupljeno. Davek na dodano vre
dnost (22 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve 
pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in 
stroške zemljiškoknjižne ureditve novonastalega lastniškega 
stanja (stroški priprave in vložitve zemljiškoknjižnega predlo
ga, preslikava listine, sodna taksa itd.) plača kupec. 

2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 

v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda
jalka zadrži njegovo varščino. 
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki  
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike  
Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne 
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije 
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
  potrdilo o plačani varščini in številko svojega TRR za primer 

vračila varščine, 
  potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvidno, 

da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zako
nom, staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave razpisa, kar 
velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora pri
ložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enako
vredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in 
prispevke),

  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od 
dneve objave razpisa:

    da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.,

    da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba,

  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred jav
no dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo 
za pravne osebe in s.p.); v kolikor ima dražitelj odprtih več 
računov pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh 
bank,

  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav čla
nic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

  izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej 
točko IX.),

  morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti over
jeno pooblastilo (upravna overitev) za udeležbo na javni 
dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda 
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki 
vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na zgoraj navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne 
more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepre
mičnin, in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi po
vezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem pre
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 
št. 34/2011 s spremembami)).  
5. Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran 
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po za
ključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID
številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko 
številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Če 
se dražbe udeležita dva ali več dražiteljev, ki bodo z draženjem 
višali ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Iz
klicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če 
izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni 
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali 
je kakorkoli razveljaviti. 
6. Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice po
stopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 
7. Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 
RS, št. 86/2010 s spremembami) in določili Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. 
RS, št. 34/2011 s spremembami). 

IX.  DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepre
mičnin in ogledom predmetov javne dražbe lahko pokličete na 
tel. št. (04) 5869 298, in sicer v času uradnih ur od dneva objave 
javne dražbe do vključno  6. 6. 2017. 
Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodar
ske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dra
žiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.
jesenice.si/sl/zaobcana/javnanarocilarazpisiobjave).                          

Številka: 4789/2012     
Datum: 11. maj 2017

  Tomaž Tom Mencinger
  ŽUPAN

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
PLAVŽ
Tavčarjeva 3b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne 
skupnosti z dne 8. 12. 2014 objavlja Svet krajevne skupnosti

RAZPIS
za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugle
du in sožitju v krajevni skupnosti,
za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v kra
jevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko 
pošljejo:
  fizične osebe, 
  organizacije, 
  javni zavodi,
  društva.

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke 
predlaganega kandidata.

III. Razpis traja od dneva objave, 19. 5. 2017, do 2. 6. 2017.

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika 
KS Plavž dne 30. 6. 2017.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici 
na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev pri
znanj, Tavčarjeva 3b, 4270 Jesenice, do vključno 2. junija 2017. 
Zapečatene ovojnice morajo biti označene “Ne odpiraj – pri
znanje KS za leto 2017”.

Odpiranje prispelih vlog bo 7. junija 2017 na sedežu krajevne 
skupnosti ob 16. uri.

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo 
komisija zavrgla.

 Predsednica KS Plavž:
 Ivanka Zupančič l.r.
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Zanimivosti

Jeseniške novice, petek, 19. maja 2017

Urša Peternel

"Na Jesenicah se je ženski 
hokej začel leta 1998 na 
pobudo Draga Mlinarca. 
Takrat sem bila stara štiri
najst let. Moj oče, ki je vča
sih tudi sam igral hokej pri 
mlajših selekcijah, me je 
vedno vozil na tekme. 
Ampak so mi govorili, da 
hokej pač ni za dekleta. No, 
ko je Drago začel sestavljati 
ekipo, sem bila takoj zraven, 
takrat nas je bilo deset 
deklet, mene so določili za 
obrambo, ker je pač v 
obrambi igral že moj oče. In 
branilka sem še danes," pri
poveduje Katarina Haus z 
Blejske Dobrave, ena prvih 
jeseniških hokejistk, ki letos 
obeležuje dvajsetletnico 
igranja hokeja. Vmes je 
počivala le eno leto, ko je 

rodila sina. Leta 2000 je v 
Sloveniji nastala tudi ženska 
hokejska reprezentanca, 
Katarina se ji je pridružila v 
tretji sezoni. Igranje za žen
sko izbrano vrsto Slovenije 
je posebna čast, Katarina je 
sodelovala na več svetovnih 
prvenstvih, med drugim v 
Južnoafriški republiki, 
Severni Koreji, na Madžar
skem, v Avstraliji in letos v 
Južni Koreji, kjer bodo pri
hodnje leto potekale zimske 
olimpijske igre. Tako je po 
zaslugi hokeja videla tudi 
dobršen del sveta, saj je, kot 
pravi, Slovenija igrala v sku
pini "bolj eksotičnih" držav. 
"Po svetu je ženski hokej 
bistveno bolj razvit, saj ga 
igrajo profesionalno. Pri nas 
ga igramo amatersko, treni
ramo enkrat tedensko v Kra
nju, ostale treninge pa opra

vimo s fanti. Poleg tega so tu 
še suhi treningi," pravi 
sogovornica. In kaj poreče 
na pomisleke, da je hokej 
trd, grob moški šport? 
"Hokej je v resnici manj 
nevaren od mnogih drugih 
športov. Pri ženskah tudi ni 
nabijanj na ograde," odgo
varja. In katere lastnosti 
imajo dobre hokejistke? 
"Najbolj pomembno je zna
nje drsanja, tehnika in fizič
ne sposobnosti." Zanimivo 
je, da je oprema povsem 
enaka kot pri moških, dekle
ta igrajo tudi z moškimi 
drsalkami. "Z ženskimi 
drsalkami 's špičko' verjetno 
sploh ne bi znala več drsati," 
se zasmeji Katarina, ki je v 
ženski reprezentanci ta čas 
edina Jeseničanka in s 33 leti 
tudi najstarejša igralka. "Z 
dekleti, tudi mlajšimi, smo 

se dobro povezale, smo 
super ekipa, kljub temu pa 
razmišljam, kako in kaj na
prej. Nisem se še odločila, 
ali bom zaključila z igran
jem, ena od možnosti je, da 
se podam v sodniške vrste," 
se v prihodnost ozira Katari
na, ki že več kot dvajset let 
igra tudi v Pihalnem orkes
tru Jesenice  Kranjska Gora 
in je dobitnica zlate Galluso
ve značke. K orkestru je pri
šla kot najstnica leta 1996, v 
glasbeni šoli se je učila klari
neta, ki ga igra še danes. Vsa 
ta leta je pridno obiskovala 
vaje orkestra, ki potekajo 
dvakrat tedensko po dve uri, 
sodelovala na koncertih, tek
movanjih … Orkester ji 
predstavlja tudi družinsko 
vez, ker je v mladostnih 
letih pri orkestru igral tudi 
njen stric. V družini tako ne 

manjka športnega in kultur
nega duha. Ob vsem tem pa 
je pred tremi leti rodila sina 
Davida (ki ima tudi že hokej
sko opremo in bo jeseni šel 
v šolo drsanja in hokeja). 
Katarina je tudi diplomirala 
na Fakulteti za varnostne 
vede v Ljubljani, lani pa 
končala še študij na Pravni 
fakulteti v Mariboru. Kot 
univerzitetna diplomirana 
pravnica je zaposlena na 
Občini Jesenice. 
In kako je vse to zmogla: 
hokej, igranje v orkestru, 

delo, študij, materinstvo? 
"Včasih je bilo res veliko, a 
me ni obremenjevalo, niti 
treningi niti vaje orkestra. 
Vedno sem se sprostila, 
kamorkoli sem šla, na tek
me ali koncerte. Velikokrat 
pa me je rešila tudi moja 
močna volja in sam borbeni 
karakter. Sem pa res hvalež
na mami in očetu, ki sta me 
vedno podpirala pri študiju, 
me vozila na treninge in 
vaje, zdaj pa priskočita na 
pomoč tudi pri varstvu Davi
da," še pravi.

Hokejistka, 
glasbenica, pravnica
Katarina Haus z Blejske Dobrave je pravnica, ki je že dvajset let hokejistka in članica jeseniškega 
pihalnega orkestra, kjer igra klarinet. Tako se v njenem pestrem življenju prepletata hokej in glasba, 
vmes pa je našla čas še za študij in materinstvo.

Katarina Haus: hokejska palica in klarinet jo spremljata že 
več kot dvajset let. / Foto: osebni arhiv

Urša Peternel

Planinsko društvo Javornik 
Koroška Bela letos praznuje 
70. obletnico obstoja. 
"Zametki društva segajo v 
čase pred drugo svetovno 
vojno, ko so se javorniški in 
belški mladi planinci orga
nizirali v podružnici mla
dinske sekcije Planinskega 
društva Jesenice. V vojnih 
časih je dejavnost zastala, so 
pa zato 19. novembra 1947 s 
toliko večjim zanosom usta
novili Planinsko društvo 
Javornik Koroška Bela. Do 
konca leta je novoustanov
ljeno društvo štelo več kot 
300 članov, katerih število 
se je iz leta v leto povečevalo, 
do rekordnih 2000 v osem
desetih letih. Današnja šte
vilka se suče okoli 400 čla
nov in podpornih članov," je 
povedala predsednica druš
tva Olga Oven. 
Kmalu po ustanovitvi druš
tva, leta 1950, so od mojs
transkih planincev prevzeli 
v upravljanje Staničevo kočo 
pod Triglavom, ki so jo v 
naslednjih desetletjih poso
dabljali in povečevali, tako 
da danes skrbno urejena 
lahko nudi zatočišče 110 pla
nincem. Železarna Jesenice 
je leta 1952 društvu zaupala 
upravljanje posesti na Pris
tavi nad Javorniškim Rov
tom, ki je obsegala Zoisovo 
graščino, botanični gozd, 
travnike in 22 glav živine. 

Do leta 1955 je društvo vzdr
ževalo celotno ekonomijo, 
nato pa le še Dom Pristava, 
ki je bil do leta 2007 planin
ska postojanka, zgodovino 
društva opisuje Ovnova. 
Močne železarske roke 
javorniških in belških pla
nincev so leta 1959 očistile 

in od Železarne Jesenice 
odkupile ves gradbeni mate
rial, ki je ostal od porušene 
javorniške graščine. V 
neverjetnih treh mesecih so 
z udarniškim prostovoljnim 
delom postavili novo Kovi
narsko kočo na začetku 
zasipske planine v dolini 
Krme. Po skoraj šestih 
desetletjih od izgradnje jim 
je letos uspelo urediti tudi 
lastništvo koče. "Učno uro, 
kako znamo za dobro stvar 
skupaj stopiti, bi nam lahko 
povedala Prešernova koča 
na Stolu. Koča, zgrajena leta 
1910, je bila leta 1942 pož
gana, da ne bi nudila zatoči
šča okupatorskim vojakom. 

Ob 20. obletnici osvobodit
ve, leta 1965, se je s široko 
družbeno podporo začela 
gradnja nove koče. Planin
sko društvo jo je prevzelo v 
upravljanje leta 1968. Dana
šnji videz pa je koča dobila 
po gradnji v letih 1982–
1984," je povedala Ovnova. 

Z nenehnimi vlaganji v 
posodobitev koč, energetsko 
oskrbo in ekološko sanacijo 
so vse tri koče primerno 
opremljene in pripravljene, 
da nudijo zavetje in dobro 
hrano planincem. Pod okri
ljem društva deluje več 
odsekov: gospodarski odsek, 
markacisti, ki skrbijo za 90 
kilometrov planinskih poti, 
odsek za varstvo narave izo
bražuje, pohodniki so varni 
pod budnim očesom vodni
kov vodniškega odseka, naj
mlajšim članom društva in 
osnovnošolcem pa nudijo 
pestre dogodivščine v orga
nizaciji mladinskega odseka 
in mentoric.

Praznik planincev
Letos obeležujemo sedemdesetletnico Planinskega društva Javornik 
Koroška Bela. Osrednja proslava bo 28. maja pri Kovinarski koči v Krmi.

Planinske vrednote: ljubezen do gora, tovarištvo, 
medsebojno spoštovanje in pomoč, prostovoljno 
delo, ki so tlakovale vseh 70 let delovanja 
društva, bodo obeležili na srečanju ob 
Kovinarski koči v Krmi v nedeljo, 28. maja. Na 
proslavo, ki se bo začela ob 11. uri, so vabljeni 
vsi člani, planinski prijatelji in podporniki 
društva.
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Nina Strnad trio

Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes

1. 6. 
8. 6. 

22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu. 
Vstopnice bodo na voljo uro pred pričetkom koncerta na blagajni Letnega gledališča Khislstein.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

MUZIKAL MAMMA MIA!

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN PLESTENJAK
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ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

4. 6. 
9. 6. 

30. 6. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, dirigent Lojze Krajnčan

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.
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Marjana Ahačič

Prvi petek v maju so v Splo-
šni bolnišnici Jesenice obe-
ležili kar tri svetovne dneve 
zdravja: dan boja proti ast-
mi, svetovni dan babic in 
svetovni dan higiene rok. 
Posebno pozornost so po-
svetili prav slednjemu, saj, 
kot poudarjajo, doslednost 
pri higieni rok pomembno 
zmanjša prenos mikroorga-
nizmov ter s tem tveganje 
za okužbe, povezane z 
zdrav stvom, ki jo statistično 
dobi vsak deseti pacient v 
zdravstveni oskrbi.
"V evropskih bolnišnicah le-
tno beležijo okoli pet milijo-
nov takšnih okužb, ki pov-
zročijo 25 milijonov dni do-
datnega bolnišničnega zdra-
vljenja ter 13 do 24 milijard 
evrov dodatnih stroškov 
zdravljenja. Pri tem učinko-
vit program preprečevanja 

okužb, povezanih z zdra-
vstvom, njihovo število 
zmanjša za 30 odstotkov, 
nadzor nad bolnišničnimi 
okužbami pa še za dodatnih 
25 do 57 odstotkov," poja-
snjujejo v bolnišnici.
Na svetovni dan higiene rok 
so zato v prostorih bolnišni-
ce postavili dve stojnici, kjer 
so izvajali delavnice higiene 
rok za zaposlene v bolnišni-
ci, paciente in obiskovalce. Z 
nastopom skupine Colorado 
sisters pa so želeli sporočiti, 
da se higiene rok da naučiti 
in izvesti tako kot plesnih 
korakov. Potrebna je vaja, 
motivacija in dober učitelj, 
so prepričani. Dijakinje Sre-
dnje zdravstvene šole Jeseni-
ce so pripravile aktivnosti, ki 
so vse v bolnišnici opomi-
njale na varno rabo antibioti-
kov, obiskali pa so jih tudi 
otroci iz bližnjega vrtca An-
gelce Ocepek.

Pomen higiene rok
Na svetovni dan higiene rok so v jeseniški 
bolnišnici pripravili sklop promocijskih 
aktivnosti, s katerimi so opozorili na to, kako 
pomembna za zdravje je natančna in temeljita 
higiena rok.

Doslednost pri higieni rok pomembno zmanjša prenos 
mikroorganizmov ter s tem tveganje za okužbe, povezane z 
zdravstvom. / Foto: Gorazd Kavčič

Z nastopom skupine Colorado sisters so želeli sporočiti, da 
se je higiene rok mogoče naučiti in izvesti tako kot plesnih 
korakov. / Foto: Gorazd Kavčič

Gost 85. družabnega srečanja z znanimi ljudmi pri Društvu 
upokojencev Jesenice je bil Marjan Dobnikar, več kot štiri 
desetletja prostovoljni gasilec. V pogovoru z voditeljico Al-
bino Seršen je po predstavitvi družine in poklicne poti naj-
več časa namenil gasilski dejavnosti. V mladosti je trikrat 
uspešno rešil ponesrečence iz vode in to je odločilno vpliva-
lo na to, da se je odločil za vrste prostovoljnih gasilcev. Po-
udaril je pomen nenehnega izobraževanja in usposabljanja 
gasilcev. Marjan je osemnajst let predsednik Gasilske zveze 
Jesenice, med drugim še posebej skrbi za sodelovanje in 
prijateljevanje z gasilci v Avstriji in Italiji. Za svoje delo v tej 
humani dejavnosti je pred nedavnim prejel pomembno pri-
znanje za posebne zasluge Gasilske zveze Gorenjske.   

Desetletja vpetosti v humanem poslanstvu 

Marjan Dobnikar v klepetu z Albino Seršen

Na Koroški Beli se bodo pridružili sklopu prireditev Zemlja 
teče (Global running day). V sredo, 7. junija, se bodo na 
športnem igrišču za osnovno šolo dogajale različne aktivno-
sti. "Vabimo starše in ostale krajane in občane Jesenic, da 
se nam pridružijo pri tekaškem podvigu. S skupnimi močmi 
bi radi pretekli toliko, kot meri razdalja od Koroške Bele do 
najbolj oddaljenega naselja v Sloveniji Benice v Prekmurju 
in nazaj, to je 544 kilometrov. S tem bi za 180 kilometrov 
izboljšali lanskoletni dosežek. Namen teka pa ni postavlja-
nje rekordov, ampak spodbujanje zdravega načina življenja 
in druženja. V sredo, 7. junija, med 9. in 17. uro vabljeni na 
Koroško Belo, kjer bomo malo 'zašvicali' in se 'veliko fajn' 
imeli," vabi Rok Pekolj z Osnovne šole Koroška Bela.

Na Koroški Beli bodo tekli

OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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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. maja 2017, 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.

Sudoku s končno rešitvijo

 
             SUDOKU JN 8 
 

 

    2     5 6     
  4 1   6  9 7   
        3    8 4 
5 3   8 1    6   
                 
1 6 4            
9 1     8  7     
2   6 1 9 3   4   
4       5      6 

 
 

Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni  
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=E 2=L, 3=Č, 4=N, 5=V, 6=I, 7=G, 8=A, 9=K), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v 
križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PROCESIJA.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ZAKAS-
NELOST

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

KRMILNA
RASTLINA

INDIJSKI
ŠAHOVSKI
VELEMOJ-
STER (VIS-
VANATHAN)

DRAGOTIN
KETTE

TOLKAČ,
KIJ

JUNAKINJA
TAVČARJEVE

VISOŠKE 
KRONIKE

MODNO 
STRIŽENJE, 

BARVANJE IN 
OBLIKOVANJE

PRIČESK

PARADIŽ,
RAJ

ZVEZDNI 
UTRINEK

AVSTRIJSKI
BASIST SL. 
RODU, TUDI 

ŠKARJA 
(EMIL)

GESLO
9

OBJEKT S 
STREHO IN 
STENAMI

REKA V SZ 
NEMČIJI

PRIPOMOČEK
ZA OPORO

1 7

NAŠA PEVKA 
ZABAVNE 
GLASBE

9 2 4

POKRIVALO

NALEPNICA
ZA PREVLEKO

STEN
KRČMA NA

DIV. ZAHODU

10 3 10

PREDUJEM

4 ČRNILO V 
TISKALNIKU

PODZEMNI
ŽUŽKOJED

2 11

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
KOSITER

GL. MESTO 
SENEGALA

TOPOVSKI
PODSTAVEK

RAZLIČNA
VOKALA

ZVEZDA V
OZVEZDJU

ERIDAN

4 12

NAJDALJŠA 
REKA NA 

SVETU

LOJZE 
ROZMAN

KRAJ JZ OD 
SARAJEVA

STARA PRES-
TOLNICA

JAPONSKE
NAŠ HOKE-
JIST (MITJA)

2 5 7

NAŠA HU-
MORISTKA

PREBIVALKA
ŠPANIJE

11
BRITANSKI 
REŽISER
(RONALD)

DELOVNA 
SKUPINA

6 13

STROKOVNE
STORITVE V 
FRIZERSKEM

STUDIU 
LANJA

KAR 
OZNAČUJE
ČLOVEKA 

KOT POSA-
MEZNIKA

LESTEV
MESTO V JU-
GOZAHODNI

FRANCIJI

TRINOŽNI
STOL,

TRINOG

NAROČITE 
SE LAHKO 
TUDI PO 

TELEFONU
05 916 47 38

PLANINSKO
DRUŠTVO

MEHIŠKI 
SLIKAR
(DIEGO)

OTOK V 
NOVIH 

HIBRIDIH

DVOLITRSKA
STEKLENICA

ZA VINO
REDKO 

MOŠKO IME

5 PRESOJA
PRIOČESNA

LEČA 
OPTIČNE
NAPRAVE

7 14

ZLATNIK
(ZASTAR.)

1 V KRŠČAN-
STVU MESTO
MRTVIH, LIMB

SOSED
IRANA

6 14 ZVAREK
PREVRETEK

GLAVNI
ŠTEVNIK

1 2

NIČVREDEN
ČLOVEK

TETICA

HRUMENJE
NADZEMNI 
DEL REPE

8 15

AMERIŠKA
KOZMETI-

ČARKA
(MARGARET)

FR. PISATELJ
(BORIS) IZ
ČRK NIVA

NAŠ IGRALEC
(EVGEN)

KEMIJSKI
ZNAK ZA 
HAFNIJ

OČE

UTOPIČNA
DRAMA KAR-

LA ČAPKA
NAŠ IGRALEC

(IVO)

TIP AVTA
ZNAMKE
CITROEN
POGOSTA
PADAVINA

6 16

ČETA
BREZ 

VOKALOV

LUTKAR 
SIMONČIČ

SREDINA 
ETNA

MORSKA
PAPIGA

(NAREČNO)

IVO DANEU

POGANJEK

KEMIJSKI 
ZNAK

ZA RENIJ

7 NAŠA 
SMUČARKA

(ANA)
KEMIJ. ZNAK

ZA NIKELJ

3 4 2

LASTNA 
KARIKATURA

13
DALMATIN-

SKA ANA

15

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  8 / 2017 

PP. 124, 4001  KRANJ

MOŠKI
PRINCIP

KITAJSKE
FILOZOFIJE, 

YANG 

16
IME 

PISATELJA
MURNIKA

12
KONEC 

MOLITVE

8
AZIJSKO

 ŽITO

SLOVARČEK: APT: mesto v JZ Franciji,     EPI: otok v Novih Hebridih,     ANAND: indijski šahist,     DRAŠKO: redko moško ime,  PALE: kraj pri Sarajevu
AHERNAR: zvezda v ozvedju Eridan, PREDPEKEL: pojem iz krščanstva, limb,     ASTOR: ameriška kozmetičarka,     DAKAR: gl. mesto Senegala  

Sponzor križanke je FRIZERSKI STUDIO LANJA, Tina Mavri, s. p., Cesta maršala Tita 18, tel. 05 916 47 38 (poleg Lekar-
ne Jesenice). S profesionalno lasno kozmetiko in s kombinacijo strokovnih nasvetov se trudimo za najboljši videz vaših 
las. Za obisk se lahko naročite tudi po telefonu. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: 1. žensko striženje, 2. fen 
frizura, 3. moško striženje. 

Pravilno geslo je NOVOST PRI CENU AVTODALJINCI. Spon-
zor križanke je IZDELOVANJE KLJUČEV CENA, Tomislav 
Razinger, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 26, Jesenice, tel. 04 583 
29 61, www.kljuci-cena.si. Poleg izdelovanja ključev, gravira-
nja, ostrenja nožev so novost avtodaljinci. Podarjajo nakup v 
trgovini ali storitev: 1. nagrada v vrednosti 20 evrov: Irena 
Osredkar, Žabnica; 2. nagrada v vrednosti 20 evrov: Dragica 
Skumavc, Dovje in 3. nagrada v vrednosti 10 evrov: Veronika 
Dolenc, Jesenice. Za nagrade se oglasite pri Tomislavu Razin-
gerju v Izdelovanju ključev Cena.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Rabarbarin kolač z 
vaniljevo kremo
(za 12 kosov)
Za testo potrebujemo: 25 
dag masla sobne temperature, 
25 dag sladkorja, sol, 4 jajca, 
12 dag zmletih mandljev, 12 
dag naribane bele čokolade, 1 
dl mleka, 20 dag moke in 3 
žličke pecilnega praška; 
namaz: 50 dag rabarbare, 10 
dag sladkorja, 1 vaniljev 
puding, 2,5 dl sladke smetane 
za stepanje in 1 trdilec za sme-
tano; za vaniljevo kremo pot-
rebujemo: pol litra mleka, 15 
dag sladkorja, 1 vaniljev slad-
kor, 3 jajca, 6 dag moke in 
žličko ruma.
Priprava testa: Tortni model 
premera 26 cm obložimo s 
papirjem za peko. Pečico 
prižgemo na 180 stopinj C. 
Rumenjake ločimo od belja-
kov. Najprej mešamo z 
mešalcem maslo, sladkor in 
sol, da zmes postane krema-
sta. Nato kremasto vmeša-
mo še rumenjake. Masi 
dodamo moko s pecilnim 
praškom, mandlje, belo 
čokolado in mleko. Belja-
kom dodamo ščepec soli in 
jih stepemo v trd sneg. Sneg 

narahlo vmešamo v testo. 
Zmes damo v tortni model. 
Testo pečemo 45 minut. 
Spečeno testo ohladimo na 
rešetki. 
Med peko testa pripravimo 
rabarbaro. Narežemo jo na 1 
cm debelo. Če so stebla mla-
da in od rabarbare z rdečimi 
stebli, je ni treba lupiti, da 
dobimo lepo rožnato barvo v 
kolaču. Rabarbari prilijemo 
1 dl vode in jo podušimo s 
sladkorjem, da postane 
mehka. V to maso zakuha-
mo vaniljev puding tako, da 
prah prej raztopimo v pol dl 
hladne vode. Rabarbarin 
puding kuhamo 2 minuti in 
nato ohladimo. Ohlajen 
kolač namažemo po vrhu z 
rabarbarinim pudingom, 
nato pa čez tega namažemo 
še stepeno sladko smetano, 
ki smo ji med stepanjem 
dodali trdilec. 
Preden kolač ponudimo, 
mu dodamo na vrh smetane 
še ohlajeno vaniljevo kremo. 
Skuhamo jo po Ivačičevem 
receptu, ki je večno dober. 
Rumenjake mešamo s tretji-
no sladkorja, iz beljakov pa 
stepemo sneg, in ko je trd, 
mu med stalnim mešanjem 
počasi dodajamo preostali 
sladkor. Vmešanim rumen-

jakom v večji ponvi prilije-
mo žlico mleka, dodamo 
vaniljev sladkor in moko, 
počasi prilivamo vrelo mle-
ko in medtem močno meša-
mo. Krema naj vre 2 minuti. 
Nato dodamo še žličko ruma 
in trd sneg. Umešamo ga le 
toliko, da se zakrije. Ohladi-
mo. 

Rabarbarina kupa s 
snegom (za 4 kozarce)

Potrebujemo: 40 dag rabar-
bare, približno 10 dag sladkor-
ja, ena vrečka in pol vaniljeve-
ga pudinga, 4 dl mleka, 7 dag 
piškotnih drobtin, 1 beljak, 1 
vaniljev sladkor in sol.

Priprava: Iz ene vrečke pudin-
ga, 4 dl mleka ter dveh žlic 
sladkorja skuhamo puding 
po navodilu na vrečki. Rabar-
baro narežemo na debelino 1 
cm, jo podušimo v dl vode in 
dodamo 10 dag sladkorja. Pol 
vrečke vaniljevega pudinga 
raztopimo v pol dl mrzle vode 
in ga vmešamo v rabarbaro, 
ko je že zmehčana. Vremo 2 
minuti. Iz beljaka stepemo 
trd sneg in mu vmešamo še 
vaniljev sladkor. V kozarce 
naložimo najprej piškotne 
drobtine, nato vaniljev 
puding, nato rabarbarin 
puding. Na vrh kozarca damo 
kepo snega. Kozarce postavi-
mo za 1 minuto pod vroč žar, 
da sneg po vrhu porumeni. 

Sladici iz rabarbare
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših  
najdražjih lahko v trajni spo-
min 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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Petek, 19. maja
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Odprtje razstave izbranih in nagrajenih del likovnega natečaja za mla-
de Lepota je umetnost in osrednji dogodek Tedna ljubiteljske kulture 
za Gorenjsko

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30
Nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora v okviru Tedna 
ljubiteljske kulture

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19. uri
Koncert ženskega pevskega zbora Večerna zarja (DU Javornik Koro-
ška Bela) z gosti v okviru Tedna ljubiteljske kulture

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20. uri
Potopisno predavanje Južna Amerika – od Lime do Ria

Sobota, 20. maja
PRIREDITVENI PROSTOR V PLANINI POD GOLICO, štart 
ob 9. uri

Tek 6 ur Španovega vrha (prijave na zsj.marketing@siol.net)

PRIREDITVENI PROSTOR V PLANINI POD GOLICO, od 13. 
ure dalje

MISS NARCIS 

DVORANA TURIST NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19. uri
Koncert srbskega tradicionalnega petja v okviru Tedna ljubiteljske kulture

DVORANA PODMEŽAKLA JESENICE, ob 19. uri
19. srečanje bošnjaških folklornih skupin v Sloveniji z gosti v okviru 
Tedna ljubiteljske kulture

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Koncert Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj pod di-
rigentskim vodstvom Fernanda Mejiasa

Nedelja, 21. maja
KOSOVA GRAŠČINA, ob 10. uri

Lutkovna predstava: Milena – ribiška hči v okviru Tedna ljubiteljske 
kulture in 12. Pohoda po Stari rudni poti

KOSOVA GRAŠČINA, ob 10.30
12. Tradicionalni pohod po Stari rudni poti, srečanje z zgodovinskimi 
liki na Stari rudni poti

Ponedeljek, 22. maja
IGRIŠČE V VRTCU JELKE PIBERNIK, Cesta Toneta Tomšiča 
3, ob 17. uri

Otroška prireditev IZ MAJHENGA RASTE VELIKO

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 17. uri

Predavanje SVIT – predavateljica Ria Jagodic

Torek, 23. maja
VRTEC HRUŠICA, ob 8.45

DNEVI ŠPORTA NA JESENICAH: Olimpijski tek otrok jeseniških vrtcev

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri
Brezplačna delavnica: Minimalna pravna ureditev podjetja in inšpek-
cijski nadzori

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 19. uri
ŽIVEL 1. maj! ŽIVEL PRAZNIK DELA! muzejski večer in predstavitev 
knjige

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 11. uri
DNEVI ŠPORTA NA JESENICAH: Olimpijski tek otrok jeseniških vrtcev

Sreda, 24. maja
VRTEC HRUŠICA, ob 8.45

DNEVI ŠPORTA NA JESENICAH: Olimpijski tek otrok jeseniških vrtcev

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 11. uri
DNEVI ŠPORTA NA JESENICAH: Olimpijski tek otrok jeseniških vrtcev

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 10. uri
Zbiranje spominov in predmetov 

Četrtek, 25. maja
MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Titova 41, Jesenice od 
16. do 18. ure

Športno zabavno popoldne – plezalna stena, spretnostni športni po-
ligon in druge igre na prostem

Prireditve od 19. maja do 8. junija
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri

LUČKA ŠPEROVEC, Med fizičnim in imaginarnim, odprtje likovne 
razstave

Sobota, 27. maja
PARKIRIŠČE PRED TVD PARTIZAN JESENICE, od 10. do 20. 
ure

Jesenice tečejo – en krog ali več – dobrodelna tekaška prireditev 

DVORANA KOLPERN, od 13. do 16. ure
Zaključna prireditev Verižni eksperiment 2017

SPODNJA POSTAJA ŽIČNICE ŠPANOV VRH, ob 19. uri
Ključavnica party z živo glasbo

Nedelja, 28. maja
VADIŠČE ŠPORTNO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA HRUŠICA, 
od 9. do 17. ure

CAC Hrušica – državna razstava psov

KOVINARSKA KOČA V KRMI, ob 11. uri
Srečanje planincev in proslava ob 70-letnici Planinskega društva Ja-
vornik Koroška Bela

Torek, 30. maja 
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 
10. uri

Predstavitev Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de mini-
mis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2017 

Obvezne so prijave do 29. 5. 2017 na dina@ragor.si. 

Info: Občina Jesenice, Aleksandra Orel, aleksandra.orel@jesenice.si, 
04 586 9266

  

Sreda, 31. maja
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri

Brezplačna delavnica: Marketing podjetja

FOTOGALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA NA 
JESENICAH, ob 19. uri

Odprtje razstave člana Fotografskega društva Jesenice Nika Berton-
clja z naslovom: Telo v barvi

Četrtek, 1. junija
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30

Plesni večer z Mojco: S plesom v poletje 2017

Sobota, 3. junija
PLANINA POD GOLICO, Pri Šimanu, Golica team, ob 10. uri

Planica nad Golico – smučarski skoki na maketi skakalnice

PROSTORI MMJ, KURILNIŠKA ULICA 10, od 14. do 18. ure
Dan odprtih vrat največje železniške makete v Sloveniji in ogled vo-
ženj vlakcev

Nedelja, 4. junija
PRIREDITVENI PROSTOR V PLANINI POD GOLICO, 
KMETIJA SMOLEJ - URIC, ob 14. uri

Življenje na kmetiji – delavnica za družine

Torek, 6. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom 
13, ob 16.30

Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola

Sreda, 7. junija
IGRIŠČE ZA OSNOVNO ŠOLO KOROŠKA BELA, od 9. do 
17. ure

Aktivnosti ob svetovnem dnevu teka Zemlja teče

Olimpijski teki otrok iz jeseniških vrtcev (vrtec na Koroški Beli) 

TRG NA STARI SAVI, ob 16. uri
POLETJE NA STARI SAVI: Baletna predstava Glasbene šole Jesenice

Četrtek, 8. junija
TRG NA STARI SAVI, ob 16. uri

POLETJE NA STARI SAVI: Koncert Pihalnega orkestra Glasbene šole 
Jesenice

Razstave

Do 19. 5. 2017, Kosova graščina Jesenice, Bogomirja Jurtela, likovna 
razstava

Do 19. 5. 2017, Kosova graščina Jesenice, Mirko Bokšić, likovna raz-
stava

Do 31. 5. 2017, Stara Sava, Živel 1. maj! Živel praznik dela! 

Do 16. 6. 2017, Kolpern, Ko ideja postane lastnina: Peter Florjančič in 
intelektualna lastnina, gostujoča razstava TMS

Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi, 
Mesto železarjev, muzejska razstava

V soorganizaciji Pedagoške fakultete v Ljubljani, Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice, Tehniškega muzeja Slovenije, Dru-
štva upokojencev Jesenice in Društva matematikov, fizikov in 
astronomov Slovenije se bo tudi letos, in sicer v soboto, 27. 
maja, ob 13. uri v dvorani Kolpern na Stari Savi odvijala za-
ključna prireditev letošnjega že 13. verižnega eksperimenta. 
Verižni eksperiment so prvič postavili leta 2005 ob Letu fizike 
v Cankarjevem domu v Ljubljani, v teh letih pa je ta edinstveni 
dogodek postal mednarodna prireditev ter tradicionalni način 
promocije fizike in tehničnega izobraževanja. Verižni eksperi-
ment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da 
prejšnja s povezovalno kroglico sproži naslednjo, v stilu podi-
ranja domin. Pravila zahtevajo, da mora člen trajati najmanj 
20 in največ 120 sekund, sprejeti mora kroglico, ki pade z viši-
ne 45 centimetrov, in na koncu s spustom kroglice z višine 45 
centimetrov sprožiti naslednji člen. Tudi na letošnji zaključni 
prireditvi bo poskrbljeno za bogat program, ki bo vključeval 
zanimive fizikalne vsebine ter strokovno predstavitev železar-
ske tradicije in življenja na Jesenicah. Najboljše naprave in 
njihove konstruktorje bodo nagradili s praktičnimi nagradami.

Trinajsti verižni eksperiment na Jesenicah

Tržni dan keramike, zelišč, čajev, naravne 
kozmetike na Linhartovem trgu, delavnice za 
otroke in odrasle, glasbeni program in široka 
paleta  materialov ter pripomočkov za keramiko. 

GLINA, KERAMIKA, 
SEMENA IN ZELIŠČA

Radovljica, 
maj 2017

Radovljica, 27. maj

www.radolca.si

od 10h do 19h
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Planina pod Golico 2017
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Prireditev sofinancira Občina Jesenice

Sobota, 20. maj, ob 13h, Planina pod Golico, prireditveni šotorSobota, 20. maj, ob 13h, Planina pod Golico, prireditveni šotor 

Sobota, 27. maj, ob 19h, spodnja postaja žičnice Španov vrhSobota, 27. maj, ob 19h, spodnja postaja žičnice Španov vrh 

Sobota, 3. junij, ob 10h, Planina pod Golico, Pri Šimanu/Golica teamSobota, 3. junij, ob 10h, Planina pod Golico, Pri Šimanu/Golica team 

Nedelja, 4. junij, ob 14h, Planina pod Golico, prireditveni šotor, 
kmetija Smolej - Uric
Nedelja, 4. junij, ob 14h, Planina pod Golico, prireditveni šotor,  
kmetija Smolej - Uric

MISS NARCIS 2017
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora (ob 14h)
Čarodej Toni (ob 15h)
Daniels band (ob 13h), ANSAMBEL SVETLIN (ob 16h)

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i

jeseniške novice

Urša Peternel

Jesenice so dobile obnovlje-
no pohodniško pot, imeno-
vano Pot po pomolih. Poteka 
od Trebeža do letnega kopa-
lišča Ukova, pohod je zani-
miv in nezahteven, nudi pa 
lepe razglede na Jesenice in 
okolico. Pot je označena z 
rumenimi markacijami in 
tablami. Poteka od peskoko-
pa v Trebežu po cesti proti 
Javorniškemu Rovtu, po pri-
bližno stotih metrih pa zavi-
je na označeno pot in se 
nadaljuje z vzponom po 
brezovem gozdu na pobočje 
Kozjaka. Naprej se vije pod 
Jelenkamnom do Kalvarije 
in mimo kapelice do letnega 
kopališča Ukova. Pot je z 
markacijami označena tudi 
v obratni smeri od letnega 
kopališča do Trebeža, treba 
je slediti "rumenim pikam", 
ki so postavljene na desni 
strani poti. Pohod traja uro 

in pol, pot pa je vrisana v 
pohodniško karto Jesenic. 
Primerna je za vse občane, 
ki si želijo sproščenega spre-
hoda po naravi. Na dveh raz-
glednih točkah sta tudi vpis-

ni knjigi, kjer se pohodniki 
lahko vpišejo in strnejo vti-
se. Za obnovo poti sta s pro-
stovoljnim delom ob pomo-
či drugih prostovoljcev naj-
bolj zaslužna Hasan Felić in 

Janko Šeme. V organizaciji 
Zavoda za šport Jesenice je 
potekal tudi voden pohod po 
poti, ki se ga je udeležilo 
okrog 25 pohodnikov, od 
najmlajših do upokojencev. 

Pot po pomolih
Pohodniška pot od Trebeža do kopališča Ukova je dobila ime Pot po pomolih. Označena je  
z rumenimi markacijami in tablami in je nezahtevna, pohod pa traja poldrugo uro.

Udeleženci pohoda po Poti po pomolih / Foto: Primož Samar

Za obnovo poti sta najbolj zaslužna Janko Šeme in Hasan 
Felić, na sliki z Ano Šeme.

S poti so lepi razgledi na Jesenice, na dveh razglednih 
točkah pa sta tudi vpisni knjigi.

Urša Peternel

"Letos je cvetenje narcis 
nekoliko zgodnejše. Zaradi 
spomladanske suše pa so 
tudi cvetlice manjše in red-
kejše. Vseeno pa je maj v 
naših koncih še vedno lep in 
vreden obiska," pravi Kle-
men Klinar, predsednik 
Turističnega društva Golica, 
o tem, ali so narcise oziroma 
ključavnice že pobelile trav-
nike pod Golico. Maj je v 
jeseniški občini tradicional-
no mesec narcis in zlasti v 
Planini pod Golico ga zazna-
muje pestro dogajanje. Tega 
letos v Turističnem društvu 
Golica prvič sooblikujejo z 
ostalimi turističnimi ponud-
niki in društvi: Golica tea-
mom, Zavodom za Šport 
Jesenice, Športno zvezo Jese-
nice, Projektom Natura, Pla-
ninskim društvom Jesenice, 

Okrepčevalnico Žičnica in 
Kmetijo Smolej - Uric. Vrhu-
nec dogajanja bo tako jutri, v 
soboto, 20. maja, ko bo naj-
prej potekal tek Šest ur Špa-
novega vrha, v prireditvenem 
šotoru pa se bo ob 13. uri 
začela prireditev Miss narcis 
2017. Nastopili bodo Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
Gora, Čarodej Toni, Daniels 
Band in Ansambel Svetlin. 
Ves dan bo vozil brezplačni 
avtobus z Jesenic v Planino 
pod Golico.
Na obisk planincev so prip-
ravljeni tudi v Koči na Goli-
ci. "Pri našem društvu smo 
veseli optimističnega začet-
ka poletne sezone na Golici. 
Naša koča je že odprta in 
prijazno sprejema številne 
planince, ki se predvsem v 
maju povzpnejo na 1835 
metrov visoko Golico, prilju-
bljen vrh v Karavankah. Na 

predvečer 1. maja smo prip-
ravili tradicionalno kresova-
nje. Med okoli osemdeseti-
mi udeleženci so bili tudi 
člani hrvaškega Planinskega 
društva Opatija - Matuljak. 
Oba praznična prvomajska 
dneva sta zatem na Golico 
privabila že kar lepo število 
planincev, med drugim s 
Štajerske, sosednje Avstrije 
in od drugod. V maju se 
bomo letos v svoji koči prid-
ružili programu majskih 
prireditev v Planini pod 
Golico," pa je povedal Janko 
Rabič iz Planinskega druš-
tva Jesenice. V nedeljo so 
tako pripravili planinski dan 
z razstavo o Golici ter kul-
turnim in glasbenim pro-
gramom. Za gostoljubje v 
koči v letošnji sezoni skrbita 
Petra Berčič in Katarina 
Zrnić. Zagotavljata, da nih-
če iz koče ne bo odšel žejen 

in lačen. Seveda je pri različ-
nih delih nepogrešljiv tudi 
dolgoletni gospodar Ciril 
Razinger. 
Majsko dogajanje se je sicer 
začelo že 10. maja s Poho-
dom po pomolih, zatem je 
12. maja v Cerkvi sv. križa v 
Planini pod Golico potekal 
koncert baritonista Marka 
Kobala in citrarja Tomaža 
Plahutnika, 13. maja je pote-
kala športna prireditev Z 
biciklom okoli Španovega 
vrha, 14. maja pa so v Koči 
na Golici odprli dokumen-
tarno razstavo Golica skozi 
čas. V soboto, 27. maja, bo 
na vrsti še Ključavnica party 
z živo glasbo v Okrepčeval-
nici Žičnica, 3. junija smu-
čarski skoki na maketi ska-
kalnice Planica pod Golico, 
dan zatem pa še delavnica 
za družine Življenje na 
kmetiji.

Jutri prireditev Miss narcis
Vrhunec majskih prireditev v Planini pod Golico bo jutri, v soboto, s tradicionalno priredtvijo Miss 
narcis. Ves dan bo vozil brezplačni avtobus z Jesenic v Planino pod Golico.

Urša Peternel

Zavod za šport Jesenice v 
sodelovanju s Športno zvezo 
Jesenice že tradicionalno 
prireja dneve športa. Konec 
maja in v začetku meseca 
junija želijo organizatorji, 
Zavod za šport Jesenice in 
Športna zveza Jesenice, v 
športnem parku Podmeža-
kla in okolici združiti čim 
več športnih panog in ljubi-
teljev športne rekreacije. 
Ponujajo vrsto različnih 
dogodkov, od olimpijskega 
teka otrok jeseniških vrtcev, 
Cooperjevega testa, košar-
karskega turnirja osnovno-

šolcev, športno-zabavnega 
popoldneva v Centru II, ple-
snega večera S plesom v 
poletje, Dnevom jeseniške 
košarke ... Osrednji dogodek 
bo potekal v petek, 26. maja, 
s predstavitvijo športnih 
klubov, brezplačnim pleza-
njem na plezalni steni v 
športnem parku, turnirjem 
v nogometu, in-line hokeju, 
namiznem tenisu, potekal 
bo test hoje na dva kilomet-
ra, zatem pa še tek za vse s 
Tekaško skupino Jesenice. 
V soboto, 27. maja, priprav-
ljajo tudi tek Jesenice tečejo, 
popoldne pa še tekmo v 
floor ballu. 

Dnevi športa

Marjana Ahačič

Klemen Klinar, geograf in 
gozdar s Planine pod Golico, 
je priznanje v kategoriji razi-
skovanje in uveljavljanje 
kulturne dediščine prejel za 
projekt hišnih imen Kako se 
pri vas reče, ki ga vodi v 
okviru Razvojne agencije 
zgornje Gorenjske, kjer je 
zaposlen. Kot je zapisano v 
obrazložitvi, so Klinarja k 
odkrivanju kulturne dedišči-
ne domačih krajev usmerili 
tako poklicno delo kot njego-
ve prostočasne raziskovalne 
dejavnosti. "Še posebej se je 
posvetil zbiranju hišnih 
imen v jeseniški občini. 
Skupaj s sodelavci je to pove-
dno gradivo zbiral že v 284 
naseljih v kar 17 občinah po 
Gorenjskem; tako so zbrali 
že več kot 8700 hišnih 
imen. Strokovno delo nad-

grajujejo na terenu, kjer 
ugotavljajo še vedno živo 
rabo zbranih hišnih imen 
med domačini. Doslej se je 
tematskih srečanj udeležilo 
že več kot tisoč ljudi, ki nad-
grajujejo svoja znanja, se 
bogatijo v medgeneracijskih 
odnosih ter postajajo aktivni 
uporabniki in del žive nes-
novne dediščine okolja, v 
katerem živijo," je zapisano 
v obrazložitvi priznanja. 
"Zbrana narečna hišna ime-
na so izšla v vrsti krajevnih 
publikacij. Lastniki domačij 
lahko dobijo tudi brezplačno 
lično izdelano tablico s hiš-
nim imenom – tako je svoja 
imena ponovno dobilo pre-
ko 4500 gorenjskih domačij. 
Vse zbrano gradivo je dosto-
pno na spletni strani, zgledu 
in dobri izkušnji z Gorenj-
skega pa naj bi se pridružili 
tudi drugod po Sloveniji."

Priznanje  
Klemenu Klinarju
Klemen Klinar je za delo v projektu Kako se pri 
vas reče? prejel priznanje naša Slovenija 2016.


