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Prvega oktobra se je novo 
študijsko leto začelo tudi na 
Fakulteti za zdravstvo Ange-
le Boškin na Jesenicah. No-
vost je visokošolski program 
Fizioterapija, in kot so pove-
dali na fakulteti, bo najso-
dobnejša fizioterapevtska 

znanja pridobivalo 18 štu-
dentov na rednem študiju, 
ki ga fakulteta izvaja na Jese-
nicah, in 44 na izrednem 
študiju, ki poteka v Študij-
skem središču Ljubljana.
Visokošolski strokovni študij-
ski program Fizioterapija (1. 
bolonjska stopnja) je Fakulte-
ta za zdravstvo Angele Bo-

škin pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kako-
vost v visokem šolstvu (NA-
KVIS) uspešno akreditirala 
aprila lani, v letošnjem letu 
pa prvič razpisala prosta vpi-
sna mesta. "Novi program v 
slovensko visokošolsko izo-
braževanje prinaša najsodob-
nejša fizioterapevtska znanja 

in mednarodno primerljive 
kompetence, pri njegovem 
razvoju pa smo na fakulteti v 
ospredje postavili kakovost 
izvedbe, sprotno sledenje ak-
tualnim dognanjem in teh-
nološkemu napredku ter po-
vezanost s kliničnimi okolji," 
so poudarili na fakulteti.

Prva generacija 
študentov fizioterapije
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah so v novem študijskem letu vpisali prvo 
generacijo bodočih diplomiranih fizioterapevtov.

Redni visokošolski študij fizioterapije je na Jesenicah začelo osemnajst študentov.
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Za slovo sprejeli 
občinski proračun
Na zadnji redni seji občin-
skega sveta so jeseniški ob-
činski svetniki sprejeli prora-
čun za leto 2019.
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Šolo bo obnavljal nov 
izvajalec
Občina Jesenice je zaradi 
nestrokovno izvedenih del 
odstopila od pogodbe z iz-
vajalcem energetske sana-
cije Osnovne šole Toneta 
Čufarja.
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Občina zagotovila 
denar za sanacijo plazu
Z rebalansom so v občinskem 
proračunu zagotovili doda-
tnih 85 tisoč evrov za izgra-
dnjo ceste do zaplavnih pre-
grad in vzpostavitev sistema 
opazovanja na plazu Čikla.
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Dva matička za 
Petelinji zajtrk
Petelinji zajtrk je bil izbran 
za najboljšo predstavo v ce-
loti, Damijan Perne pa je 
prejel matička za moško 
vlogo.
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Srčen poklon 
Francu Koširju
Z odkritjem spominske plošče 
na Novakovi hiši so se na 
Koroški Beli poklonili Francu 
Koširju, legendarnemu 
trobentaču Avsenikov.
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Fantje iz 
podjetja KOV 
tudi na Triglavu
Potem ko so odlično obnovili 
Aljažev stolp, so fantje iz 
podjetja KOV z Jesenic s 
helikopterjem poleteli tudi na 
vrh Triglava ...
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Janko Rabič

Društvo upokojencev Jese-
nice letos praznuje sedem-
desetletni jubilej. Člani so 
pripravili vrsto aktivnosti, 
osrednja prireditev je bila v 
petek, 28. septembra, v dvo-
rani Gledališča Toneta Ču-
farja na Jesenicah. Predse-
dnik Boris Bregant se je v 
uvodnem nagovoru ozrl v 
zgodovino in nanizal bogate 
dejavnosti članov na različ-
nih področjih. Kar okoli tri-
deset je vseh in vsak član 
zagotovo najde nekaj zase. 
Slavnostni govornik, evrop-
ski poslanec Ivo Vajgl, je 
med drugim poudaril, da 
tudi v evropskem parlamen-
tu večkrat govorijo o proble-
mih starejše generacije. S 
še nekaterimi poslanci se 
zavzema in daje pobude, da 
se več pozornosti nameni 
skrbi za starejše. Predse-
dnik Zveze društev upoko-
jencev Slovenije Janez Su-
šnik je izrazil pričakovanja 
za nadaljnje izboljševanje 
življenjskega standarda in 
nasploh položaja upokojen-
cev glede na predloge, ki jih 
je zveza naslovila na državo 
z novo vlado. 

Dvema članicama so podelili 
listino častnih članic. Albina 
Seršen jo je prejela za de-
setletno vodenje srečanj z 
znanimi ljudmi in družina-
mi iz domačega okolja ter 
delo na kulturnem področju 
v okviru društva. V društvu 
vsakemu članu, ki dočaka sto 
let, podelijo to listino. Letos je 
okrogli jubilej junija dopolni-
la Ivanka Gašperin z Jesenic. 
Sicer so v društvu ponosni 
na najstarejšo članico, 
108-letno Kristino Tarman, 
tudi že med najstarejšimi v 
Sloveniji. 
Na prireditvi so v bogatem 
glasbenem programu dali 
poudarek medgeneracijske-
mu sodelovanju. V Simfo-
ničnem orkestru Glasbene 
šole Jesenice in Pihalnem 
orkestru Jesenice - Kranjska 
Gora nastopajo glasbeniki 
vseh generacij. Poleg tega so 
v programu sodelovali: mo-
ški pevski zbor Društva upo-
kojencev Jesenice pod vod-
stvom Mire Mesarič, ženski 
pevski zbor Društva upoko-
jencev Javornik - Koroška 
Bela Večerna zarja pod vod-
stvom Francija Richtarja in 
skupina Seniorke Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice. 

Sedemdeset 
razgibanih let
Društvo upokojencev Jesenice je obeležilo 
sedemdesetletni jubilej. Listino častnih članic sta 
prejeli Albina Seršen in Ivanka Gašperin.

Boris Bregant z Ivanko Gašperin in Albino Seršen



2

Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 12. oktobra 2018

Urša Peternel

Jeseniški občinski svetniki 
so se konec septembra ses-
tali na 29., verjetno zadnji 
redni seji v tem mandatu. 
Župan Tomaž Tom Men-
cinger se jim je zahvalil za 
njihovo štiriletno delo in 
prispevek k razvoju občine. 
"Vsi smo tukaj, da izboljša-
mo kakovost življenja na 
Jesenicah, tem ciljem je tre-
ba slediti tudi v prihodnje; 
glavni cilj mora biti javni 
interes in interes lokalne 
skupnosti," je dejal. 

Za slovo so občinski svetniki 
sprejeli enega najpomem-
bnejših dokumentov občine, 
to je občinski proračun za 
leto 2019. Proračunski pri-
hodki naj bi znašali 19,7 mili-
jona evrov, odhodki pa 23,3 
milijona evrov. "Upam, da 
smo novi sestavi občinskega 
sveta olajšali delo, saj bodo 
stopili v mandat z že spreje-
tim proračunom," je po spre-
jetju proračuna dejal župan. 

Rebalans proračuna za 
leto 2018
V skrajšanem postopku so 
potrdili tudi rebalans prora-
čuna za leto 2018. Rebalans 
je nujen zaradi spremembe 
dinamike financiranja neka-
terih projektov in zaradi 
vključitve novih obveznosti v 
proračun. Prihodki in drugi 
prejemki bodo tako znašali 

18,2 milijona evrov, odhodki 
in izdatki pa 19,7 milijona 
evrov. Prihodki in prejemki 
se glede na veljavni plan zni-
žujejo za 589 tisoč evrov, zla-
sti zaradi zamika prihodkov 
za investicije, zaradi spreme-
njene dinamike financiranja 
pa se načrtuje nižje zadolže-
vanje, občina se bo zadolžila 
za 667 tisoč evrov, in ne za 
1,1 milijona, kot so načrtova-
li. Odhodki se znižujejo za 
2,7 milijona evrov. Posebno 
pomembno pa je, da so z 
rebalansom v načrt razvojnih 
programov vključili nov pro-

jekt Plazovi nad Koroško 
Belo in za vzpostavitev in 
vzdrževanje sistema monito-
ringa in gradnjo dovozne 
ceste do zaplavnih pregrad 
ter prestavitev vodovoda 
zagotovili 85 tisoč evrov. 
Po daljši kritični razpravi pa 
občinski svetniki niso potr-
dili amandmaja, ki ga je pre-
dlagal župan in s katerim 
naj bi zagotovili dodatnih 
dvesto tisoč evrov za dokon-
čanje gradnje vodovoda in 
ureditev ceste Betel (denar 
naj bi zagotovili iz naslova 
dobička javnega komunal-
nega podjetja Jeko). 

Letni programi
Na seji so sprejeli letne pro-
grame športa, kulture, izob-
raževanja, humanitarnih 
društev in invalidskih orga-
nizacij. Sprejeli so tudi pre-

dlog sprememb in dopolni-
tev meril in normativov za 
vrednotenje športnih pro-
gramov v občini. Pri uporabi 
meril so se pokazale nekate-
re pomanjkljivosti, spre-
membe pa se nanašajo na 
sofinanciranje dela plačila 
trenerjev otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport.

Prvi korak k ureditvi 
kopališča Ukova
V sklopu načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja v 
last Občine Jesenice so občin-
ski svetniki prižgali zeleno 
luč Občini Jesenice, da za 
nekaj manj kot trideset tisoč 
evrov odkupi del stavbe in 
asfaltirano zemljišče ob njej, 
ki ga bodo potrebovali za 
načrtovano razširitev kopali-
šča Ukova. Gre za prazne 
prostore nekdanje transfor-
matorske postaje, ki so v lasti 
Elektra Gorenjska. V razvoj-
ne načrte občine je vključena 
celostna ureditev kopališča, 
letos bo izdelana idejna zas-
nova, prihodnje leto pa bodo 
pridobili nadaljnjo projektno 
dokumentacijo. 

Nadzor, poročila
Seznanili so se s poročilom 
nadzornega odbora o oprav-
ljenem nadzoru nakupa 
dveh gasilskih vozil za 
GARS Jesenice, iz katerega 
izhaja, da nadzorniki pri 

investiciji niso odkrili nep-
ravilnosti.
Na seji so se seznanili tudi z 
analizo stanja na področju 
socialnega varstva v občini 
in s prvim letošnjim poroči-
lom o realizaciji akcijskega 
programa varstva okolja za 
leto 2018.

Brez dviga cen 
pokopaliških storitev
Na seji so potrdili tudi ceno 
24-urne dežurne pogrebne 
službe, ki bo v veljavo stopi-
la 1. januarja 2019. Ta bo 
znašala 274 evrov na pokoj-
nika. Občinski svetniki pa 
niso izglasovali višjih cen 
pokopaliških storitev, ki jih 
je predlagalo javno komu-
nalno podjetje Jeko. 

Umaknili predloga dveh 
odlokov
Z dnevnega reda seje pa so 
na predlog svetniške skupine 
SD umaknili dve točki, in 
sicer predlog o določitvi 
nadomestila stroškov lokacij-
ske preveritve in predlog 
odloka o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembe 
namenske rabe prostora v 
občinskem prostorskem 
načrtu. Občinski svetniki so 
namreč menili, da ni primer-
no, da se na zadnji seji v 
skrajšanem postopku spreje-
majo odloki, ki imajo finan-
čne posledice za občane. 

Za slovo sprejeli 
občinski proračun
Na zadnji redni seji občinskega sveta so jeseniški občinski svetniki sprejeli proračun za leto 2019.

Občinski svetniki so se v tem mandatu sestali 
na 29 rednih sejah, sklicane so bile tudi štiri 
dopisne seje in ena izredna seja. Glasovali so o 
722 predlogih sklepov in postavili 355 vprašanj 
in pobud (v podatke ni vključena zadnja seja).

Urša Peternel

Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo (MIR) občin Jese-
nice, Gorje, Kranjska Gora 
in Žirovnica je 12. in 13. sep-
tembra izvedel nadzor nad 
nezakonitim odlaganjem 
komunalnih odpadkov na 
ekoloških otokih. Reportažo 
o akciji smo objavili v eni od 
prejšnjih številk, zdaj pa je 
vodja MIR Boštjan Omerzel 
pripravil tudi poročilo o 
uspešnosti akcije. V jeseniš-
ki občini so v sklopu akcije 
pregledali tri lokacije ekolo-
ških otokov, in sicer na Dob-
ravski ulici, na Cesti talcev 
in za Gledališčem Toneta 
Čufarja. 
"Na vseh treh pregledanih 
ekoloških otokih so bile v 
vseh posodah za papir in 

karton ter papirno in kar-
tonsko embalažo ter stekle-
no embalažo ugotovljene 
manjše nepravilnosti. Pov-
sod so bile v posodah za 
prepuščanje mešane emba-
laže ali poleg njih najdene 
vreče z mešanimi komunal-
nimi odpadki. Pri pregledu 
vsebine teh nepravilno pre-
puščenih odpadkov so bili 
najdeni dokumenti izvirnih 
povzročiteljev nedovoljene-
ga prepuščanja odpadkov. 
Izvajalec javne službe red-
no enkrat tedensko prazni 
posode ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov na 
ekoloških otokih. Okoliški 
prostor je na vseh pregleda-
nih ekoloških otokih neure-
jen, saj so na teh mestih 
raztreseni manjši odpadki. 
Količina odpadkov v poso-

dah za mešano embalažo 
na večini ekoloških otokov 
presega kapaciteto teh 
posod," je v poročilo zapisal 
Omerzel.
Na vseh pregledanih ekolo-
ških otokih občani odlagajo 
odpadke poleg zabojnikov, 
zlasti moteče pa je odlaga-
nje kosovnih odpadkov in 
zelenega odreza. Največje 
težave se pojavljajo na Dob-
ravski, kjer gre za lokacijo, 
ki je odmaknjena od lokal-
ne in regionalne ceste, prav 
tako pa območje v nočnem 
času ni osvetljeno z javno 
razsvetljavo. "Zato predla-
gamo spremembo lokacije 
eko otoka bližje k regional-
ni cesti in javni razsvetljavi, 
celotno okolico pa bi bilo 
treba ustrezno urediti (oze-
leniti, urediti robove in 

zanemarjeno igrišče s 
košarkarskim košem ...)," je 
zapisal Omerzel.
Glede na vsebino zabojni-
kov, zlasti zabojnikov za 
embalažo, v redarstvu in 
inšpektoratu ugotavljajo, da 
je občani Jesenic o pomem-
bnosti ustreznega ločevanja 
in odlaganja še ne vedo 
dovolj. Prav tako sta tam, 
kjer so eko otoki opremljeni 
z urbano opremo ali celo 
pokriti, ustreznost ločevanja 
in urejenost boljši. Urejen 
videz namreč posredno vpli-
va na občane in jih spodbuja 
k skrbnejšemu ravnanju z 
odpadki. Prav tako urejeni 
eko otoki z informacijskimi 
tablami predstavljajo mož-
nost dodatnega informiran-
ja vseh uporabnikov, so še 
ugotovili.

Poročilo o nadzoru ekoloških otokov

Na septembrski seji občinskega sveta so sprejeli sklep o 
prenehanju mandata člana občinskega sveta Aleksandru 
Pozveku, ki je junija podal odstopno izjavo. Predčasno mu 
je prenehala tudi funkcija predsednika odbora za družbene 
dejavnosti in člana komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Nadomestnega člana občinskega sveta v 
skladu z zakonom ni treba imenovati, ker je do volitev manj 
kot pol leta. V svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jese-
nice so kot predstavnika Občine Jesenice imenovali Žarka 
Štrumbla in Valerijo Klemenc. Za novega člana občinske 
volilne komisije za mandatno obdobje 2018–2022 so ime-
novali Boruta Žigona; dosedanji član Fikret Avdić je namreč 
podal odstopno izjavo.

Volitve in imenovanja

Od začetka mandata leta 2014 pa do danes se je 
sestava 28-članskega občinskega sveta močno 
spremenila. Sedem občinskih svetnikov je 
odstopilo, trije pa so v tem času umrli.

Urša Peternel

Aprila naslednje leto bomo 
obeležili deseto obletnico 
padca meteorita na Meža-
klo. Kot je povedal župan 
Tomaž Tom Mencinger, 
bodo na pobudo Društva za 
razvoj turizma Jesenice, 
markacijske sekcije Planin-
skega društva Jesenice, 
lokalnega združenja Zveze 
borcev za vrednote NOB in 
nekaterih drugih deležnikov 
v kratkem začeli urejati pla-
ninsko pot, ki bo posvečena 
prav temu dogodku. "Pla-
ninska pot bo opremljena z 
informacijskimi tablami, 
vodila pa bo na mesto na 
Mežakli, kjer je 9. aprila 
2009 padel meteorit. Še 
letos je predvidena postavi-
tev treh informacijskih 
tabel, in sicer na Kočni in 
Podmežakli, torej na mes-
tih, kjer se bo pot začela, in 
na Planskem vrhu, kamor je 
padel meteorit. V nasled-
njem letu nato načrtujemo 
še podrobnejšo ureditev poti 
in postavitev dodatnih infor-
macijskih tabel, ki bodo 
označevale zanimivosti po 
sami poti. Padec meteorita 
je redek dogodek, ki se je 
zgodil prav na naši lokaciji, 
a ga premalokrat jemljemo v 
mar, z ureditvijo omenjene 
poti pa bomo dali večjo vre-
dnost samemu dogodku, 
hkrati pa lahko tudi na tej 
osnovi še naprej razvijali 
jeseniški turizem," je pove-
dal župan.
Kot je dodal, se veseli še ene 
pridobitve na področju turi-
zma, to je prihajajočega pro-
mocijskega filma, ki je bil 
pred dnevi posnet na obmo-
čju Jesenic v okviru aktivno-
sti znotraj Združenja zgodo-
vinskih mest, katerega člani-
ca je tudi občina Jesenice. "S 
pomočjo filma se bomo sku-
paj z ostalimi zgodovinski-
mi mesti lahko predstavljali 

na različnih mednarodnih 
turističnih sejmih in ob dru-
gih podobnih priložnostih, s 
tem pa Jesenice dodatno 
predstavili kot mesto, ki je 
vredno obiska in ogleda," je 
dejal.
Naslednje leto pa v sodelo-
vanju s podjetjem Jeko, d. o. 
o., načrtujejo snemanje še 
enega filma, in sicer o Spo-
minskem parku na Plavžu. 
Spominski park leži na 
mestu nekdanjega sredi 
dvajsetega stoletja opušče-
nega pokopališča, v drugi 
polovici dvajsetega stoletja 
pa je dobilo podobo spo-
minskega parka in arbore-
tuma z več kot dvesto vrsta-
mi okrasnega drevja in 
grmovnic. "Čeprav se veli-
kokrat bori z vandalizmom, 
posledice slednjega skuša-
mo čim ažurneje odpravlja-
ti, na območju pa smo že 
pred časom povečali tudi 
nadzor medobčinskega 
redarstva, zato je stanje 
boljše kot v preteklosti. Zgo-
dovina in vsebina parka sta 
zelo pestri in kot taki zani-
mivi tudi za turiste, zato je 
prav, da njegovo vsebino, 
tudi s pomočjo ljudi, ki so v 
preteklosti poskrbeli za nje-
govo zasnovo, predstavimo 
širši javnosti tudi na ta 
način," je še povedal župan.

Županov kotiček

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

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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. 15/let nik XIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 82, ki je iz šel 12. oktobra 2018.
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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tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

"Odkar so začeli delati novo 
streho, smo imeli težave. Ob 
vsakem deževju nam je na-
močilo učilnice, hodnike, sa-
nitarije, zaradi česar smo 
morali prilagajati pouk. Ko so 
začeli popravljati, je bilo spet 
vse namočeno, saj so očitno 
vgradili neustrezne materia-
le. Skratka, leto je bilo res tež-
ko, in to za vse: učence, učite-
lje, čistilke ... Pričakujem, da 
bo čim prej izbran nov izva-

jalec, da se bodo dela začela 
takoj spomladi in da bodo 
zaključena do začetka nove-
ga šolskega leta," je dogaja-
nje okrog energetske sanaci-
je šole komentirala ravnate-
ljica Osnovne šole Toneta 
Čufarja Jesenice Branka 
Ščap. Potem ko se je kalvari-
ja vlekla vse od lanskega av-
gusta, je Občina Jesenice ko-
nec prejšnjega meseca odsto-
pila od gradbene pogodbe, 
izvajalec podjetje ZIR iz Lju-
bljane pa je pospravil gradbi-
šče in odšel. Občina Jesenice 
bo zdaj z razpisom poiskala 
novega izvajalca.

Energetska prenova stavbe 
šole z zamenjavo streho in 
fasade se je začela avgusta 
lani. Za izvajalca je bilo iz-
brano podjetje ZIR iz Lju-
bljane. A že kmalu po začet-
ku del so se začele težave; ko 
so delavci streho odkrili, 
niso poskrbeli za zaščito in 
ob močnejšem deževju je 
poplavilo učilnice, hodnike 
in sanitarije. Najnujnejšo 
škodo je sproti odpravljala 
kar šola sama. Težave so se 
nadaljevale, začele so se tudi 
zamude, Občina Jesenice 
kot investitor pa je skupaj z 
nadzorom in predstavniki 

šole ugotavljala, da se dela 
kljub stalnim opozorilom ne 
izvajajo kvalitetno in da so 
vgrajeni materiali neustre-
zni. Zato so naročili neodvi-
sen pregled pri Zavodu za 
gradbeništvo Slovenije, ki je 
pritrdil ugotovitvam Občine 
Jesenice. Na zahtevo Občine 
Jesenice je izvajalec sicer za-
čel sanacijo že izvedenih 
del, a tudi ta dela niso bila 
izvedena strokovno in z 
ustrezno skrbnostjo, niti ne 
v dogovorjenem roku, so 
ugotovili na Občini Jeseni-
ce. Da bi presekali gordijski 
vozel in preprečili nadaljnjo 

škodo, je Občina Jesenice 
nazadnje sprejela odločitev 
o odstopu od gradbene po-
godbe. Kot so povedali na 
Občini Jesenice, bodo zdaj 
poskrbeli, da bodo še pred 
zimo izvedli najnujnejša po-
pravila, da v šoli ne bo za-
makalo, obenem pa bodo 
začeli postopek za izbiro no-
vega izvajalca.
Ocenjena vrednost obnove 
strehe je znašala šeststo ti-
soč evrov, ki jih je občina v 
celoti zagotovila iz svojega 
proračuna, obnova fasade pa 
naj bi stala še dodatnih 550 
tisoč evrov.

Šolo bo obnavljal 
nov izvajalec
Občina Jesenice je zaradi nestrokovno izvedenih del odstopila od pogodbe z izvajalcem energetske 
sanacije Osnovne šole Toneta Čufarja. Prek razpisa bodo zdaj poiskali novega izvajalca.

Obnova strehe na OŠ Toneta Čufarja ni potekala tako, kot bi morala. Zdaj bo dela opravil 
drug izvajalec.

Direktor podjetja ZIR 
Robert Zelenko nam 
je o zapletu dejal le, da 
"gre za odstop po želji 
naročnika, ki ga 
izvajalec ne šteje za 
odstop iz razlogov na 
svoji strani".

Na dodiplomski študijski 
program Zdravstvena nega, 
ki ga izvajajo že dvanajsto 
leto, pa se je v novem študij-
skem letu v prvi letnik na 
novo vpisalo 69 rednih in 
43 izrednih študentov. 
Kot je povedala vršilka dol-
žnosti dekanje Sanela Pi-
vač, so z vpisom letošnje 
generacije na prvi stopnji 
obeh študijskih programov 
zadovoljni. Posebej so po-
nosni, da so sprejeli prvo 
generacijo študentov fizio-
terapije, novi študijski pro-
gram pa po njenih besedah 
v slovensko visokošolsko 
izobraževanje prinaša naj-

sodobnejša fizioterapevtska 
znanja in mednarodno pri-
merljive kompetence. 

Novi prostori v Ljubljani
Kot je znano, redni študij 
poteka na Jesenicah, izredni 
pa v Ljubljani, v Študijskem 
središču Ljubljana, kjer so 
letos pridobili nove, sodob-
no opremljene prostore. 
"Novi prostori v Ljubljani 
obsegajo predavalnice, so-
dobno opremljena kabineta 
za fizioterapijo z avdioteh-
ničnimi pripomočki in in-
formacijsko-komunikacij-
sko tehnologijo, sodobno 
informacijsko knjižnico z 
referatom, kjer je poleg ob-
veznega študijskega gradiva 

na voljo tudi bogata zbirka 
zbornikov ter ostale znan-
stvene in strokovne literatu-
re, ki je uporabnikom v po-
moč pri raziskovanju in štu-
diju," je povedala Pivačeva.

Prostorska stiska na 
Jesenicah
Na drugi strani pa imajo na 
sedežu fakultete na Jeseni-
cah vse večjo prostorsko sti-
sko. "Letos smo prostorsko 
stisko rešili tako, da smo v 
obstoječih prostorih eno 
predavalnico namenili štu-
dentom prvega letnika nove-
ga študijskega programa Fi-
zioterapija. Študenti bodo 
deležni kakovostne izvedbe 
programa, saj smo kabinet 

opremili s sodobno opremo 
za izvajanje kabinetnih vaj 
za fizioterapijo," je povedala 
v. d. dekanje in dodala, da 
bo v prihodnje na Jesenicah 
treba pridobiti dodatne pro-
store, saj bo število študen-
tov v naslednjem študijskem 
letu še višje. 
Ustanoviteljica edine jeseni-
ške fakultete je Občina Jese-
nice, doslej pa je študij na 
njej zaključilo že približno 
štiristo študentov. 
Poleg dodiplomskega študi-
ja zdravstvene nege in fizio-
terapije izvajajo tudi magi-
strski študij zdravstvene 
nege in promocije zdravja 
ter doktorski študij Zdra-
vstvene vede.

Prva generacija  
študentov fizioterapije
1. stran
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Urša Peternel

V nekaterih delih Jesenic so 
se ponovno namnožili golo-
bi. Nekateri občani jih hrani-
jo, kar pa je, kot poudarjajo 
na Občini Jesenice, prepove-
dano. Od leta 2010 namreč 
velja odlok, ki prepoveduje 
hranjenje prostoživečih živa-
li, torej tudi golobov. Preveli-
ko populacijo golobov je na-
mreč mogoče zmanjšati tudi 
tako, da se jim prepreči do-
stop do hrane in da se pre-
preči možnost njihovega 
gnezdenja. Zagrožena globa 

za kršitev je dvesto evrov, ob-
činski redarji pa so doslej po 
večkratnih opozorilih, ki 
niso zalegla, izrekli tudi že 
nekaj glob. Največja težava 
so iztrebki, problem pa so 
tudi poginule živali, saj ob-
staja velika nevarnost okužb.
Na Jesenicah so se odločili 
za zmanjševanje populacije 
golobov s prepovedjo preko-
mernega hranjenja, med-
tem ko v nekaterih drugih 
mestih število golobov 
zmanjšujejo tudi z nasta-
vljanjem hrane s preparati 
proti razmnoževanju.

Prepovedano je  
hraniti golobe
Globa znaša dvesto evrov.

Občina Jesenice je objavila razpis za oddajo neprofitnih sta-
novanj v najem. Prosilci morajo vloge oddati do vključno 29. 
oktobra letos, na osnovi vlog pa bodo na Občini Jesenice 
oblikovali prednostno listo. Kot pravijo na občini, števila 
prostih stanovanj v letih 2019, 2020 in 2021 ni mogoče vna-
prej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive 
možnosti, torej ko se bodo stanovanja izpraznila oziroma 
bo občina pridobila nova stanovanja. Pri dodelitvi imajo 
prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom 
otrok, invalidi in družine z invalidnim članom ... Za povpreč-
no veliko dvosobno stanovanje v izmeri dobrih 55 kvadra-
tnih metrov neprofitna najemnina znaša okrog 178 evrov.

Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj
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Eno uspešnejših jeseniških 
podjetij, ki je tudi na lestvici 
največjih slovenskih izvoz-
nikov, je podjetje Niro Steel. 
Gre za družinsko podjetje, 
ki se ukvarja s proizvodnjo 
izdelkov iz nerjavnih jekel, 
vse od ustanovitve pa je izra-
zito izvozno usmerjeno, saj 
več kot osemdeset odstotkov 
izdelkov prodajo na trgih 
Evropske unije in Švice. 

Tudi v jedrskih 
podmornicah
Kot je povedala direktorica 
podjetja Ksenja Brelih Klin-
cov, je bilo podjetje ustano-
vljeno leta 1994, med usta-
novitelji pa je bil njen oče 
Franc, ki je danes uradno 

že upokojen. "Oče je pred-
nost videl predvsem v proi-
zvodnji in obdelavi nerjav-
ne pločevine, ki se proizva-
ja na Jesenicah. Sprva je 
bila proizvodnja serijska, 
danes pa s CNC-stroji obde-
lujemo nerjavno jeklo 
izključno po načrtih kup-
cev. Gre za unikatne izdel-
ke z visoko dodano vredno-
stjo," poudarja direktorica. 
Njihovi izdelki so sestavni 
deli toplotnih izmenjeval-
cev, tlačnih posod in stroj-
nih delov. Najti jih je mogo-
če v različnih industrijah: 
farmacevtski,  živilski, 
kemijski,  prehrambni, 
nuklearni, avtomobilski, 
papirni ... Posebno so pono-
sni, da so njihovi izdelki 
sestavni deli celo na jedrs-
kih podmornicah in na lad-

Velika investicija v 
nov stroj za obdelavo
V jeseniškem podjetju Niro Steel so pred kratkim kupili nov stroj za petosno obdelavo jekla, vreden 
več kot štiristo tisoč evrov. Načrtujejo tudi gradnjo nove industrijske hale.

Najnovejša pridobitev je petosni stroj Spinner, ki omogoča 
obdelavo tudi zelo velikih kosov jekla. Desno je direktorica 
podjetja Niro Steel Ksenja Brelih Klincov. / Foto: Gorazd Kavčič

V podjetju Niro Steel je 38 zaposlenih. Pravijo, da je tudi 
ženska lahko odlična strugarka in se enakovredno kosa z 
moškimi sodelavci.

Urša Peternel

Otroško igrišče
Občinski svetnik Žiga Pret-
nar je dal pobudo v zvezi z 
otroškim igriščem na Sloven-
skem Javorniku, in sicer da se 
kamni iz klopic v čim kraj-
šem času nadomestijo z 
materialom, ki ga ne bo 
mogoče uporabiti za vandali-
zem na igralih in ga ne bo 
mogoče, kot je to sedaj, meta-
ti čez ograjo igrišča. Predlagal 
je tudi, naj pristojni povišajo 
ograjo okoli igrišča in poskr-
bijo za večji nadzor nad upo-
rabniki igrišča, pravilno rabo 
opreme igrišča in čistočo zno-
traj in v okolici igrišča. "Hkra-
ti je pomembno omejiti čas 
uporabe igrišča v poletnem 
času do največ 20.30, v zim-
skem času pa do prvega mra-
ka," je predlagal Pretnar.
Direktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek je odgovo-
rila, da so dejansko zaznali, 
da se kamenje, ki je element 
klopi na otroškem igrišču, 
uporablja za vandalizem, zato 
so klopi že odstranili. "Ograja 
je visoka 4,5 metra in je že 
bila zvišana. Čas uporabe igri-
šča je omejen od 8. do 20. ure 
s hišnim redom igrišča, ki je 

pritrjen ob robu igrišča. Z 
MIR in Policijsko postajo 
Jesenice je dogovorjeno, da se 
izvajajo pogostejši nadzori 
igrišča," je pojasnila.

Obnova ceste
Občinska svetnica Simona 
Štravs je postavila vprašanje 
glede obnove regionalne ceste 
skozi Jesenice. "Dela pri obno-
vi ceste od Splošne bolnišnice 
Jesenice do Zdravstvenega 
doma se izredno lepo izvajajo. 
Zanima pa me, kaj je razlog, 
da se dela ne izvajajo na cesti 
pri Aupiču," je vprašala.
Podžupan Miha Rebolj je 
pojasnil, da je razlog, da se 
dela na tem odseku ceste ne 
izvajajo, v lastniško neureje-
nih zadevah, ki jih ureja 
Direkcija Republike Sloveni-
je za infrastrukturo (DRSI) 
kot investitor.

Popravilo zaščitne ograje
Občinski svetnik Jure Kra-
šovec pa je na junijski seji 
dal pobudo glede popravila 
zaščitne ograje pri TVD Par-
tizan, ki je bila poškodovana 
v prometni nesreči.  
Direktorica občinske uprave 
Valentina Gorišek je odgo-
vorila, da je zaščitna ograja 
že popravljena.

Pobude občinskih 
svetnikov

Z vami že 20 let

Alpska cesta 43 I 4248 Lesce 
T: 04 53 53 805 I www.avtomony.si

Prostor za podatke: poblaščeni zastopnik, tel. xx / xxx xxx

jah za prevoz utekočinjene-
ga plina. Glavni trgi so 
Avstrija, Nemčija in Švica.

Stroj za petosno obdelavo 
jekla
Vsa leta redno investirajo in 
posodabljajo proizvodnjo, 
letošnje leto pa je zaznamo-
vala velika investicija v 
nakup petosnega univerzal-
nega obdelovalnega centra 
Spinner. Stroj omogoča 
obdelavo tudi štiristo kilo-
gramov težkih kosov jekla, 
in to po petih oseh. Investi-
cija je vredna 410 tisoč 
evrov, po besedah direktori-
ce jo financirajo sami, imajo 
pa podporo Slovenskega 
podjetniškega sklada s sub-
vencijo obrestne mere za 
najeti kredit. Z novim stro-
jem bodo skrajšali čas izde-
lave zahtevnejših izdelkov, z 
natančnejšim obdelovanjem 
dosegli večjo kakovost, zni-
žali stroške ter začeli izdelo-
vati še nove proizvode. 

Dobre delavce je težko 
dobiti
Bodo pa tudi na novo zapo-
slovali, je napovedala direk-
torica. V podjetju je ta čas 38 
zaposlenih, med njimi veči-
na strojnih tehnikov, ključa-
vničarjev, strugarjev, skrat-
ka tehničnih profilov. "Veli-
ka večina zaposlenih je pri 
nas že od začetka, ti so še 
vedno gonilna sila. Od zače-
tka pa do danes sta bili v 
podjetju zaposleni tudi dve 
odlični strugarki, ena je že 

upokojena. Dobre delavce 
smo zaposlili tudi po stečaju 
Pilastra leta 2013. Prinesli 
so novo znanje in zagon. 
Kvalificirane delavce je tež-
ko dobiti, takoj bi zaposlili 
še štiri. Sodelujemo tudi s 
Srednjo šolo Jesenice, kjer 
imamo tri štipendiste na 
programih strojni tehnik in 
mehatronik," je povedala 
Ksenja Brelih Klincov, ki je 
vesela, da se tudi mladi dela-
vci radi učijo in prevzemajo 
znanje od starejših.
"V podjetju se lepo razume-
mo, zaposleni so sami 'fajn' 
fantje in dekleta. V 24 letih 
so plače vedno na isti dan, 
nikoli niso zamujale, razme-
re v zadnjih dveh letih so 
nam omogočile tudi izplačilo 
13. plače. Vesela pa sem, da 
niti v času največje krize leta 
2010 nismo nikogar odpusti-
li," je dejala direktorica. Pod-
jetje sicer sodeluje tudi v 
lokalni skupnosti, podpira 
jeseniški hokej, mlade šport-
nike in ljudi z dobrimi ideja-
mi za širšo skupnost.

Gradnja nove 
industrijske hale
V prihodnjih letih pa jih 
čaka še ena velika investici-
ja, in sicer gradnja nove 
industrijske hale na sedan-
jem parkirišču. Načrti so že 
pripravljeni, gradnjo naj bi 
začeli najkasneje v dveh 
letih. "Letošnje leto je sicer 
res izredno, dela je ogrom-
no, upam le, da se ne ponovi 
kriza iz leta 2010. Zato sku-
šamo investirati z glavo in 
ne želimo imeti preveč kre-
ditov," se je v prihodnost 
ozrla direktorica, po izobra-
zbi magistrica poslovnih 
ved, ki je želela na strojno 
šolo, a oče nad tem ni bil 
preveč navdušen. Tako ji 
tehnika ni tuja, kot pravi, pa 
ji tudi znanje mednarodne-
ga poslovanja in tujih jezi-
kov, zlasti nemščine, še 
kako pride prav pri vodenju 
tako izvozno usmerjenega 
podjetja.

Podjetje Niro Steel je 
lani ustvarilo 3,2 
milijona evrov 
prihodkov, letos jih 
načrtujejo 3,5 milijona. 
Že nekaj let poslujejo 
z dobičkom, ki pa ga 
že vse od začetka 
usmerjajo v investicije, 
ne izplačila. 
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V kratkem se bo nad vasjo 
Koroška Bela začela gradnja 
nove makadamske ceste do 
zaplavnih pregrad. Cesta je 
že zakoličena, Občina Jese-
nice je pridobila tudi soglas-
ja lastnikov zemljišč, z reba-
lansom proračuna pa je tudi 
že zagotovila potrebnih 45 
tisoč evrov za gradnjo ceste 
in prestavitev vodovoda. 
Nova cesta je nujna za izgra-
dnjo dveh novih prodnih 
pregrad v strugi poroka Bela 

nad Koroško Belo in za vzdr-
ževanje in praznjenje obsto-
ječih in novih pregrad.
Obenem bodo še letos vzpo-
stavili sistem opazovanja 
plazu Čikla, tudi za to so de-
nar (štirideset tisoč evrov) 
zagotovili z rebalansom ob-
činskega proračuna, je pove-
dal jeseniški podžupan 
Miha Rebolj na ogledu pote-
ka sanacije plazu, ki ga je 

Občina Jesenice nedavno 
pripravila na novinarje. Po 
Reboljevih besedah bo sis-
tem vzpostavitve opazovanja 
pobočnih premikov na pla-
zu Čikla pilotni, vključeval 
pa bo kamere in tipala, ki 
zaznavajo premike na sa-
mem pobočju in v strugi po-
toka. V prihodnje bodo za-
gotovili tudi denar za vzpo-
stavitev sistema opazovanja 

na plazu Urbas, je napove-
dal Rebolj.
V potoku Bela na Koroški 
Beli sicer poteka tudi celovi-
ta sanacija struge, ki jo izva-
ja Vodnogospodarsko podje-
tje (VGP) Kranj. Dela pote-
kajo celo hitreje od načrtov, 
so zadovoljni na Občini Je-
senice. Dela so začeli pri 
mostu čez potok Bela pri 
gasilskem domu in potekajo 
gorvodno do prve prodne 
pregrade. Sledila bo sanaci-
ja struge na ostalih odsekih 
skozi naselje Koroška Bela. 
Prodna pregrada pri vodo-
hranu je že nadvišana, sle-
dila bo gradnja dveh novih 
prodnih pregrad, še eno ob-
stoječo prodno pregrado pa 
bodo očistili. Ta dela finan-
cira država, končana naj bi 
bila do maja prihodnje leto, 
stala pa bodo 550 tisoč 
evrov. Sanirana struga bo 
pripomogla k boljšemu od-
vajanju padavinske vode in 
plavin, prodne pregrade pa 
bodo zadrževale večje koli-
čine plavin, ki bi sicer lahko 
ogrozile kraj. Pri vseh teh 
ukrepih, ki bodo pripomo-
gli k zmanjšanju ogroženo-
sti prebivalcev pred morebi-
tnimi pobočnimi premiki, 
torej sodelujeta tako občina 
kot država. 

Občina zagotovila 
denar za sanacijo plazu
Z rebalansom so v občinskem proračunu zagotovili dodatnih 85 tisoč evrov za izgradnjo ceste do 
zaplavnih pregrad in vzpostavitev sistema opazovanja na plazu Čikla. Sanacija potoka Bela sicer 
poteka naprej, urejajo tudi zaplavne pregrade nad vasjo.

Dela v strugi potoka na Koroški Beli, ki jih izvaja VGP Kranj, potekajo še hitreje od načrtov.

Prodne pregrade so namenjene zadrževanju materiala, ki ga hudournik prinese iz zalednih 
grap s planine. Pregrado pri vodohranu nad vasjo so že dvignili za en meter in s tem 
povečali zaplavni prostor za njo. Ko bo zgrajena cesta, bodo zgradili še dve novi pregradi.

Jeseniški podžupan Miha 
Rebolj si je z novinarji 
ogledal potek del na 
Koroški Beli.

Obvestilo
Krajevna skupnost Plavž za svoje krajane in krajanke v sodelo-
vanju z Društvom diabetikov Jesenice organizira brezplačne 
meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka.

Meritve bodo izvajali v sredo, 17. oktobra 2018, od 12. ure do 
16.30 v prostorih Krajevne skupnosti Plavž na Tavčarjevi 3b.

Prisrčno vabljeni!

Janko Rabič

V mestni krajevni skupno-
sti Sava so v soboto, 29. 
septembra, praznovali. 
Spomnili so se dogodka iz 
davne preteklosti, ko je bilo 
leta 1538 prvič omenjeno 
naselje Sava. Krajane so po-
vabili, da dan preživijo v 
gorski naravi. Pohodniki so 
se zjutraj od kopališča Uko-
va odpravili prek Dol na 
Pristavo v Javorniškem 
Rovtu, kjer je sledilo dru-
žabno srečanje. Pozdravne 

besede sta izrekla predse-
dnica sveta KS Tina Repovž 
in župan Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger. V 
družabnih igrah so se naj-
bolj izkazali Nera Osmano-
vić, Simona Smolej in Nej-
ma Agović ter Aleksander 
Jernejc in Smajo Osmano-
vić. Potekal je tudi balinar-
ski turnir za Memorial Dra-
ga Tarmana. Pri ženskah je 
zmagala ekipa balinarske 
sekcije KŠD Hrušica, pri 
moških pa ekipa Balinar-
skega kluba Jesenice.

Praznični dan KS Sava 
na Pristavi

V Kulturnem društvu Vintgar na Blejski Dobravi enajsto leto 
deluje sekcija ročnih del, ki jo vodi Tatjana Srbčič. Članice se 
sestajajo in ustvarjajo različne vezene, kvačkane, pletene in 
druge izdelke. Vsako leto pripravijo razstavo, kjer izdelke 
predstavijo širši javnosti. Na začetku delovanja sekcije so 
posegle v preteklost in pripravile razstavo Iz babičine skri-
nje. Naredile so že veliko copatk za dojenčke v Splošni bol-
nišnici Jesenice. Da bi sekcija še naprej uspešno delovala, v 
svoje vrste vabijo nove članice. Srečanja, kjer ustvarjajo iz-
delke in si izmenjujejo izkušnje, so vsako sredo ob 19. uri v 
dvorani Kulturnega doma na Blejski Dobravi.

V krožek ročnih del na Blejski Dobravi vabijo 
nove članice

Janko Rabič

"Z delom v štiriletnem man-
datnem obdobju sem zelo 
zadovoljna," poudarja pred-
sednica sveta KS Planina pod 
Golico Nevenka Klinar. "Čla-
ni sveta smo dobro sodelova-
li med seboj, trudili smo se 
uresničiti čim več nalog v 
dobro in zadovoljstvo vseh 
krajank in krajanov. Vedno 
ni bilo lahko, saj vse niso v 
naši pristojnosti. Veseli smo 
odziva na naše dejavnosti in 
prireditve v KS. Dobro sode-
lujemo z društvi in Občino 
Jesenice pri izvajanju pred-
vsem obsežnejših investicij. 
Korektno in dobro je sodelo-
vanje s strokovno delavko v 
pisarni KS." 
KS Planina pod Golico je 
precej specifična glede lege v 
gorskem svetu, predvsem pri 
izvajanju komunalnih in ce-
stnih del. V tem mandatu sta 
največji investiciji sanacija 
plazu in obnova ceste proti 
Betelu in gradnja vodovoda, 
ki je še v teku. Pomanjkanje 
vode tako poleti kot pozimi 
večkrat predstavlja velik pro-
blem. Na pomoč vedno pri-
skočijo gasilci GARS Jeseni-

ce z dovozom vode. Ko bo 
vodovod zgrajen, se bo bi-
stveno izboljšala oskrba s pi-
tno vodo za celotno naselje 
Planina pod Golico. Izvede-
nih je bilo več drugih del. 
Sanacija območja in asfalti-
ranje ceste od Martinca proti 
Zakamniku ter pri Žlendru, 
postavljena zaščitna ograja 
na delu ceste v Goli peči, pre-
stavljen je bil ekološki otok 
na sredino kraja, nova je av-
tobusna postaja, predvsem 
za šolarje. Začenjajo se pri-
prave za sanacijo na obmo-
čju pod naseljem Prihodi. 
Potem so bile še pestre de-
javnosti na drugih področjih. 
Opazni so premiki v turiz-
mu, za lepšo podobo celotne 
krajevne skupnosti vsako 
leto izvedejo očiščevalne ak-
cije. V okviru sveta KS so pri-
pravili več delavnic za peko 
piškotov in izdelavo kreme 
za obraz. Delali so adventne 
venčke in velikonočne voščil-
nice. Redna so obdarovanja 
starejših in otrok ob novem 
letu, izvedba različnih prire-
ditev ob krajevnem prazni-
ku, ki jim sedaj dajo bogatej-
šo vsebino s koncerti v do-
mači cerkvi svetega Križa. 

V Planini pod 
Golico se dogaja

Občina Jesenice načrtuje projekt izgradnje novega kanali-
zacijskega sistema v naselju Lipce in dograditev obstoječe-
ga mešanega kanalizacijskega sistema iz naselja Blejska 
Dobrava. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovolje-
nja, so pojasnili na Občini Jesenice, medtem ko sta javno 
naročilo za izbiro izvajalca in začetek del predvidena v letu 
2019, zaključek pa v letu 2020. Na spletni strani Občine 
Jesenice je objavljeno več informacij o projektu, tudi doku-
mentacija z vrisano predvideno traso kanalov. Za dodatne 
informacije se krajani lahko obrnejo na Komunalno direk-
cijo Občine Jesenice.

Gradnja kanalizacije na Lipcah in dograditev  
na Blejski Dobravi
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Urša Peternel

Na 57. Linhartovem držav-
nem srečanju ljubiteljskih 
gledaliških skupin, ki je 
potekalo v Postojni, je kar 
dva matička domov odnesla 
predstava Petelinji zajtrk. V 
njej sta moči združili Gleda-
lišče Toneta Čufarja Jeseni-
ce in Šentjakobsko gledališ-
če Ljubljana, ki sta na oder 
izvrstno prenesli zgodbo 
enega najuspešnejših slo-
venskih filmov. Erotična 
igra o prijateljstvu v režiji 
Gojmirja Lešnjaka - Gojca je 
bila izbrana za najboljšo 
predstavo v celoti, Damijan 
Perne v vlogi avtomenahni-
ka Lojza pa je dobil matička 
za najboljšo moško vlogo. 
Kot je žirija zapisala v obraz-
ložitvi, je filmsko zgodbo tež-
ko prenesti na odrske deske, 
sploh če gre za gledališko pri-
redbo enega najuspešnejših 
slovenskih filmov. "Vendar 
predstava Petelinji zajtrk ni 
iskala vzporednic s svojim 
filmskim predhodnikom, 
temveč je našla svoj edins-
tven gledališki izraz. In to 
zelo uspešno. Celotna ekipa 
je svoje delo opravila izvrstno. 
Premišljena režija je igral-

cem omogočila, da so našli 
nove, svoje vloge, ki so jih 
odigrali odlično. Nevsiljivo 
kadriranje prizorov nas je 
popeljalo na različna prizori-
šča, ki jih je dopolnjevala 
odlična scenografija. Predsta-
va deluje kot odlična celota, 
ob kateri gledalci pozabimo, 
da smo jo sploh že poznali iz 
filmskega platna," so zapisali.
Damijan Perne pa je matič-

ka prejel za vlogo Lojza v 
omenjeni predstavi. "Ene 
najtežjih vlog so tiste, ki so 
pri gledalcih že zapisane 
nekomu drugemu. Prepogo-
sto se zgodi, da jih nehote 
primerjamo s svojimi pred-
hodniki. Toda pri vlogi Loj-
za, ki jo je ustvaril Damijan 
Perne, se vsakršna primerja-
va konča že v uvodnih minu-
tah predstave. Perne je 

ustvaril izjemno in samo-
svojo vlogo, v katere iskre-
nost ne podvomimo niti za 
sekundo," je zapisala žirija.
Na srečanju, ki ga je organi-
ziral Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD) v 
sodelovanju z občino Postoj-
na, se je v treh dneh zvrstilo 
sedem predstav v tekmoval-
nem in dve v spremljeval-
nem programu.

Dva matička za Petelinji zajtrk
Petelinji zajtrk je bil izbran za najboljšo predstavo v celoti, Damijan Perne pa je prejel matička za 
moško vlogo.

"Predstava deluje kot odlična celota, ob kateri gledalci pozabimo, da smo jo sploh že 
poznali s filmskega platna," je zapisala žirija. / Foto: Matej Maček

V Kosovi graščini na Jesenicah bo v četrtek, 18. oktobra, 
predstavitev knjige Urbarji belopeškega gospostva. Avtor je 
zgodovinar dr. Janez Mlinar, doma iz Kranjske Gore, sicer 
pa profesor na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v 
Ljubljani, ki se je več let ukvarjal z urbarji belopeškega gos-
postva. "Gre za kritično izdajo dveh najstarejših urbarjev 
belopeškega gospostva. Prvi je iz leta 1498, drugi iz 1636. 
Izdaja je uvrščena v obsežnejšo serijo Novejši urbarji za Slo-
venijo, ki jo izdaja Znanstveno-raziskovalni center pri SAZU. 
Po eni strani je edicija zanimiva za raziskovalce, tako zgodo-
vinarje, etnologe kot tudi za strokovnjake sorodnih ved. Ti 
bodo segali zlasti po samem urbarju. Po drugi strani pa je 
knjiga zanimiva tudi za širšo publiko, tako za ljubiteljske 
zgodovinarje kot tudi za tiste, ki jih zanima zgodovina 
domačih krajev ali rodbine. Sploh pa so take izdaje zanimive 
za rodoslovce. V urbarjih se namreč pojavljajo posamezni 
priimki, družinska imena, hišna imena, ki jih poznamo še 
danes in še vedno prevladujejo v Zgornjesavski dolini. Tako 
se na primer omenjajo Robiči, Pečarji, Černeti, Jaklji, Rožiči, 
Erlahi in mnogi drugi priimki. To je lahko dober vir za rodo-
slovne študije," je ob izdaji povedal dr. Janez Mlinar. 

Urbarji belopeškega gospostva

Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora so v 
jesenskih dneh polno zapo-
sleni. Nastopi se kar vrstijo, 
včasih jim skorajda zmanjka 
časa, ko hitijo z nastopa na 
nastop. Konec septembra in 
v začetku oktobra so z ubra-
nimi zvoki razveseljevali obi-
skovalce jeseniške tržnice, 
nastopili so na večeru v spo-

min Franca Koširja in glas-
benike Koroške Bele, na cil-
ju teka gorenjskih bolnišnic 
pred Kliniko Golnik, pospre-
mili so odhod Aljaževega 
stolpa iz Mojstrane nazaj na 
Triglav. Udeležili so se vsa-
koletnega srečanja orkestrov 
treh dežel, ki je bilo letos v 
Podkloštru na Koroškem. 
Sedaj godbeniki že začenjajo 
s pripravami na novoletni 
koncert.

Pestra jesen 
godbenikov

Nastopili so tudi na Koroški Beli v spomin na Franca Koširja. 

V Glasbeni šoli Jesenice so v septembru začeli novo sezono 
abonmajskih koncertov, na katerih nastopajo uveljavljeni 
glasbeniki od blizu in daleč. Na prvem sta nastopila izkuše-
na komorna glasbenika, violistka Špela Pirnat in pianist 
Tadej Horvat. "Violo je redkeje mogoče slišati v solistični 
vlogi, zato smo veseli, da smo imeli to priložnost na prvem 
abonmajskem koncertu te sezone," je dejala pomočnica rav-
nateljice Glasbene šole Jesenice Klavdija Jarc Bezlaj.

Nova sezona abonmajskih koncertov

Violistka Špela Pirnat in pianist Tadej Horvat / Foto: Gregor Vidmar

Urša Peternel

Letošnji glasbeni abonma v 
Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice je s celovečernim 
koncertom odprl Aleksan-
der Mežek z gosti. Koncert 
je naslovil Tečem skozi čas 
– sedemdeset let, z njim pa 
obeležuje sedemdesetletni 
življenjski jubilej, ki ga bo 
praznoval 18. novembra, in 
52- letnico glasbenega 
ustvarjanja. S koncertom na 
Jesenicah se je vrnil v mes-
to, kjer se je njegova glasbe-
na pot tudi začela. Leta 1965 
je kot 17-letni dijak takratne-
ga jeseniškega ŽIC-a napi-
sal skladbo Krila in se z njo 
prijavil na Pokaži, kaj znaš. 
In prav s Krili je začel tudi 
svoj tokratni jeseniški kon-
cert, na katerem se je spom-
nil začetkov svojega glasbe-
nega ustvarjanja, kamor 
sodita tudi "gorenjski blues" 
Nebo po dežju in Ajda pa 
znova cveti. Zatem se je pre-
selil v novejše obdobje 
ustvarjanja in predstavil 
nekaj novejših pesmi, kot je 
Kamnita ograja. Sledile so 
pesmi, posvečeni Žirovnici 

in drugim vasicam pod Sto-
lom, ki so mu, kot je dejal, 
dale navdih za vse pesmi, 
tudi uglasbeni Prešernovi O 
Vrba in Kam, pa domačim 
krajem posvečena V Žirov-

nici in Janševa čebela. "Kaj 
je dom, se zaveš šele, ko si 
daleč stran. V tujini sem 
živel 45 let in nisem vedel, 
ali bom še kdaj prišel nazaj. 
Zato sem hvaležen, da se 

moje življenje obrnilo tako, 
da sem spet doma," je pove-
dal glasbenik, ki zadnja leta 
spet živi v domačih Mostah 
pri Žirovnici. V Londonu, v 
milijonski džungli, pa je 
napisal pesem Tu sem 
doma, da se je spomnil, kje 
je njegov dom, je povedal. 
Obiskovalcem je seveda 
podaril tudi Julijo in Sivo 
pot in skladbe Tečem skozi 
čas, Živeti sam, čisto za 
konec pa še Kapljo sreče. 
Na koncertu gaje spremljala 
zasedba Akademiki, skupi-
na akademsko izobraženih 
glasbenikov: Blaž Podobnik, 
Tine Lustek, Nejc Podobnik 
in Vid Ušeničnik. Pridružil 
pa se jim je tudi del godalne-
ga orkestra Camerata Carni-
ola. Aranžmaje za godala je 
Mežek pripravil v sodelova-
nju z Markom Hriberni-
kom,  rojakom iz Vrbe.
Enaka, a še nekoliko razšir-
jena zasedba, tudi z gosti iz 
Škotske, bo Mežka sprem-
ljala na velikem koncertu v 
SNG Opera in balet Ljublja-
na 18. novembra – prav na 
dan, ko bo praznoval sedem-
deseti rojstni dan.

Mežkov koncert  
ob sedemdesetletnici
S koncertom na Jesenicah se je Aleksander Mežek vrnil v mesto, kjer je svojo glasbeno pot tudi začel. 

Tečem skozi čas je naslov Mežkove skladbe, tako je 
poimenoval tudi koncert ob sedemdesetletnici. Takšen 
naslov zato, ker je skozi vsa ta desetletja čas kar nekam 
izginil, je dejal na koncertu. / Foto: Primož Pičulin
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Matjaž Klemenc

Kdaj si se začela ukvarjati s 
športnim plezanjem in kaj 
je bil temu glavni razlog?
Začela sem že zelo zgodaj, 
nekje pri štirih letih. Pred 
menoj sta že plezali starejši 
sestri Ema in Neža. Večkrat 
sem ju opazovala, bilo mi je 
všeč, pa sem še sama po-
skusila. Ukvarjala sem se 
tudi z akrobatiko in plesala 
pri folklori.

Si imela na začetku kaj te-
žav?
Kljub temu da je bilo v za-
četku vse še bolj igra, ni bilo 
najlažje. Strah me je bilo vi-
šine. S treningi in s trener-
sko pomočjo sem to hitro 
prebrodila. 

Kdo je bil tvoj prvi trener?
Prva trenerka je bila Mateja 
Košir. Po Mateji me je leto 
dni trenirala Katja Klinar. 
Zadnji dve leti treniram pod 
vodstvom Tjaše Kosič. 

Koliko treningov opraviš te-
densko?
Tedensko opravim tri tre-
ninge. Vsak traja približno 
dve uri. Najprej so dobro 
ogrejemo. Včasih dodamo 
še kakšne vaje, nakar sledi 
plezanje različnih smeri.

Na kaj te trenerka največ 
opozarja?
Tjaša me najbolj opozarja, 
da sem premalo sproščena, 
kar je zelo pomembno pri 
plezanju. Zaradi moči, ki jo 
imam pa včasih premalo, 
uporabljam noge.

Kje vidiš svoje prednosti 
pred tekmicami?
Sem trmasta in zagrizena. 
Če padem, takoj vem, kaj je 
bila napaka – in skušam to 
naslednjič popraviti. 

Kako je pri tebi z ogledova-
njem smeri?
Najprej si smer ogledam 
sama, potem pa še skupaj s 
trenerko. Z njo pokomenti-
rava tiste dele, ki si mi zdijo 
najbolj zapleteni.

V kateri starostni kategoriji 
tekmuješ?
To je različno od tekmova-
nja. V Zahodni ligi nasto-
pam v kategoriji U10, na dr-
žavnem prvenstvu med cici-
bankami, v mednarodni ligi 
iRCC pa v kategoriji U12.

Te moti, da tekmuješ proti 
tekmovalkam, ki so nekaj let 
starejše od tebe?
Ne. Problem se pokaže na 
tekmah državnega prven-
stva, na balvanih. Problem 
je v tem, da sem v veliki ve-
čini dosti manjša od tekmic 
in je treba problem včasih 
reševati s skokom, v nekate-
rih primerih pa se balvan-
skega problema zaradi viši-
ne sploh ne da rešiti. 

Na takih tekmah dosežeš 
slabše uvrstitve. Te to kaj 
potolče?
Sploh ne. Na vsaki tekmi 
dam vse od sebe. Če vidim, 
da sem dala svoj maksi-
mum, sva s trenerko po tek-
mi zadovoljni. Z rezultati oz. 
uvrstitvami se ne obreme-
njujem. V plezanju uživam.

Se spominjaš svoje prve tek-
me, prve medalje?
Prvič sem tekmovala na bo-
žični tekmi na Jesenicah, ki 
jo klub pripravi vsako leto za 
najmlajše. Prvo medaljo 
sem osvojila na tekmovanju 
v Radovljici, na tekmi iRCC, 
na balvanih.

Katera disciplina ti je najbolj 
pri srcu?
Najbolj so mi všeč balvani. 
Razlog je preprost, ker je 
kratka postavitev. Najmanj 
uživam v disciplini hitrost.

So ti ljubše lahke ali bolj za-
pletene smeri?
Če imam izbiro, raje ple-
zam lažje smeri. To pa ne 

pomeni, da na težkih sme-
reh obupam ali se ne potru-
dim. Te mi predstavljajo 
poseben izziv.

Dosedanji uspeh, ki bi ga 
postavila na prvo mesto?
Izpostavila bi letošnje drugo 
mesto na tekmi iRCC v težav-
nosti v Trbižu. Dodala bi še 
pokal za skupno tretje mesto 
v IRCC za seštevek vseh treh 
disciplin. Zelo vesela sem 
bila tudi letošnjega petega 
mesta na državnem prven-
stvu v kategoriji cicibanke.

Kaj si želiš doseči v pleza-
nju?
Nekoč si želim postati sve-
tovna prvakinja …

Nekoč želim postati 
svetovna prvakinja
Liza Babič z Brega velja med mladimi plezalci v Športno plezalnem odseku Jesenice za zelo 
perspektivno. Kljub šele osmim letom pleza že tudi v kategoriji U12.

Liza Babič

Jutri z Ljubljano
Jutri jeseniški košarkarji začnejo z novo sezono v tretji ligi 
– center. V goste prihaja ekipa Ljubljane. Poleg obeh ome-
njenih ekip v ligi nastopajo še Kolpa Črnomelj, Proteus, Kr-
vavec Meteor, Litija, Ježica in Janče Ljubljana.

Za uvod trije porazi
Kegljači moštva SIJ Acroni Jesenice so novo sezono začeli s 
tremi porazi. Doma so izgubili s Konstruktorjem s 7 : 1 in 
Calcitom s 6 : 2. V gosteh so z istim rezultatom izgubili 
proti Litiji. Jeseničani so skupaj s Hrastnikom na dnu lestvi-
ce brez osvojene točke. Jutri je priložnost za prvi uspeh, ko 
doma gostijo Proteus.

Začetek državnega prvenstva
Športni plezalci so začeli državno prvenstvo. Za uvod so se 
pomerili na balvanih. Tekma je potekala v Logu. Od jeseni-
ških tekmovalcev se je v deseterico uvrstila le Tinka Rekar. 
Nastopila je med cicibankami in se uvrstila na deveto me-
sto. Rekarjeva je bila med deseterico tudi v Škofji Loki (deli-
tev devetega mesta), kjer so tekmovali v težavnosti. Med 
deseterico najdemo še Roso Rekar, ki je bila med mlajšimi 
deklicami četrta.

Jeseniški nogometaši vse boljši
Po slabem začetku so jeseniški nogometaši dosegli še tretjo 
zaporedno zmago. Po uvodni zmagi nad Poletom so v go-
steh s 4 : 2 premagali Velesovo (Bučič, Bešič, Bavrlič) in 
doma Bitnje z 2 : 1 (Bučič, Galič). Po šestem krogu so tre-
nutno sedmi z devetimi točkami. Za prvo Škofjo Loko in 
Bohinjem zaostajajo šest točk.

Za uvod dva poraza
Namiznoteniške igralke Jesenic, ki nastopajo v prvi ligi, so za 
uvod doživele dva poraza. Na prvi tekmi jih je doma s 5 : 0 
premagala ekipa Vesna. Blizu uspeha so bile v drugi tekmi, ko 
so v gosteh s 5 : 4 izgubile z ekipo Letrika (Smolej – 2, Bolte, 
Jančič). V zadnji, odločilni tekmi je Barbara Jančič vodila v nizih 
z 1 : 0 in 2 : 1, a na koncu izgubila s 3 : 2, zadnji niz na razliko 
12 : 10. Poleg Jeseničank, Vesne in Latrike v lige še nastopajo 
Ljubljana, Arrigoni, Kema, Kajuh Slovan, Logatec, Preserje.

Biser-Fasaderstvo Kumalič že na vrhu
Za malonogometaši v medobčinski ligi Radovljica je že se-
dem oz. šest odigranih tekem (v skupini C je neparno števi-
lo ekip). Pobliže si oglejmo, kako stojijo jeseniške ekipe. V 
skupini A je ekipa Biser-Fasaderstvo Kumalič po dveh uvo-
dnih porazih nanizala pet zaporednih zmag in je skupaj z 
ekipo Begne na vrhu lestvice. Obe ekipi sta zbrali 15 točk. 
Ekipa Hrušica – Fitnes O2 Jesenice je sedma z osmimi toč-
kami. V skupini B so napredovale Lipce. Trenutno so sedme 
z devetimi točkami. V skupini C je Venezia sedma z osmimi 
točkami in tekmo manj, Team Orange pa enajsti s šestimi 
točkami in tekmo manj.

Šport na kratko

Matjaž Klemenc

Od uvodne tekme s Cortino 
do sobotne tekme s Kitzbü-
hlom je minilo tri tedne, za 
jeseniškimi hokejisti pa je že 
sedem odigranih tekem. Do-
ber ritem tekem, povprečno 
vsake tri dni, in še en dokaz 
več, da Alpska liga še zdaleč 
ni "leva", kot jo mnogi še ve-
dno vidijo. Jeseničani so po 
treh uvodnih tekmah nada-
ljevali dobro. Zadnje štiri 
tekme so zaključili s tremi 
zmagami in porazom. No-
vinca v ligi, Milano, so od-
pravili s 5 : 4, v Feldkirchnu, 
katerega moštvo od letos 
vodi nekdanji trener Jesenic 
Nik Zupančič, pa so izgubili 
z 2 : 1. Jezo so stresli nad 
drugo ekipo KAC in jih 
doma premagali z 9 : 1. Taka 
visoka zmaga je še kako do-

brodošla za samozavest, za 
potrditev, da znajo zadeti. 
Prejšnjo soboto so v težki, 
trdi tekmi le strli dobro eki-
po Kitzbühla s 4 : 1. V jeseni-
ški ekipi je trenutno najbolj 
"vroč" Tadej Čimžar, ki je po 
nedelji z Marcom Oliverjem 
Valleraundom iz Lunstena-
ua na vrhu lestvice z deseti-
mi zadetki. Zanimivo – Čim-
žar ni zadel samo proti Feld-
kirchnu in edino to tekmo so 
Jeseničani izgubili po šest-
desetih minutah. Po nedelj-
ski tekmi Cortina – Rittner 
so Jeseničani s sedmimi tek-
mami in 15 točkami na četr-
tem mestu. Na vrhu je Pu-
stertal z 21 točkami, z maksi-
malnim izkupičkom. Hiter 
pogled na lestvico pokaže, da 
so v zgornjem delu ekipe, ki 
jih lahko pričakujemo tudi v 
izločilnih bojih. Ko boste 

brali te vrstice, bo za Jeseni-
čani včerajšnje težko gosto-
vanje pri ekipi Rittner. Jutri 
čaka Jeseničane domača tek-
ma s Fasso, 25. oktobra go-
stovanje v Salzburgu, 27. 
oktobra prvi derbi, in sicer 
doma z Olimpijo (šteje tudi 
za državno prvenstvo), 30. 
oktobra gostovanje pri Pu-
stertalu in na prvi novembr-
ski dan z Val Gardeno doma. 
Vmes bodo od 19. do 21. ok-
tobra nastopili na Celinskem 
pokalu, ki ga gosti Rittem. 
Jeseničani so odigrali tudi tri 
tekme za državno prvenstvo. 
V prvi tekmi so doma šele po 
podaljšku s 3 : 2 strli odpor 
Slavije. Proti Celju in Trigla-
vu je šlo brez težav. Celjane 
so premagali doma s 7 : 0, 
Triglav pa v ponedeljek v go-
steh s 6 : 1. Že v lanski sezo-
ni so na tekmah državnega 

prvenstva dobili priložnost 
igralci, ki niso igrali v AHL. 
Ta kombinacija se je že lan-
sko leto obrestovala, kljub 
temu da so izgubili s Trigla-
vom doma z 1 : 2. Odločilne 
so tekme v končnici. "Proti 
Slaviji je bilo nekaj težav. 
Glavni problem je bila naša 
učinkovitost. Proti Celju in 
Triglavu je bilo s te strani ve-
liko bolje. Iz tekme v tekmo 
kažemo, da se vračamo tja, 
kjer nam je mesto. Z učin-
kom po sedmih tekmah v 
Alpski ligi smo lahko zado-
voljni. Slabo, nezbrano smo 
odigrali v Feldkirchnu, pred-
vsem v prvi tretjini. V nada-
ljevanju nikakor nismo 
uspeli zadeti več kot enkrat 
in ujeti priključka," je držav-
no prvenstvo in Alpsko ligo v 
eni sapi ocenil vse bolj pre-
poznaven branilec Nik Pem.

Bliža se derbi z Olimpijo

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se 
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Cena knjige je

9 99
 + poštnina

Največja dejanja 
humanosti  

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.
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Andraž Sodja

Jeseniški hokejisti so prvo 
srečanje z lanskimi prvaki 
Alpske hokejske lige (AHL) 
iz Asiaga izkoristili za pose-
bno priložnost. Začetek tek-
me so namreč izkoristili za 
športno slovo enega največ-
jih sinov Podmežakle, 
legendarnega Lixa, gospoda 
Zero, vratarja Roberta Kris-
tana, ki je pomagal krojiti 
največje uspehe jeseniške-
ga in slovenskega hokeja. 
Kristan, ki se je maja letos 
odločil zaključiti hokejsko 
kariero, je bil eden največ-
jih junakov sanjske sezone 
2004/2005, ki so jo Jeseni-
čani zaključili brez poraza 
in prvič po desetletju osvo-
jili naslov državnih prva-
kov. To pa je po besedah 
Roberta Kristana tudi eden 
njegovih najlepših spomi-
nov, med katere pa zagoto-

vo sodi tudi izjemen uspeh 
na olimpijskih igrah v Soči-
ju, kjer se je s čustvenimi 
besedami zapisal v srca 
navijačev. Kot je za Gorenj-
ski glas še povedal Kristan, 
je bilo ogromno lepih tre-
nutkov. »Žal mi je le, da 
kariere nisem zaključil 
tukaj, v Dvorani Podmeža-
kla. Kljub temu velika zahva-
la Jeseničanom za to lepo 
gesto, občutki so seveda 
fenomenalni. Škoda, ker 
dvorane niso bolj polne, a 
verjamem, da se bo tudi to 
izboljšalo, če bodo delali s 
tako paro naprej. Brez Jese-
nic ni Olimpije in obratno, 
brez obeh praktično ni slo-
venskega hokeja, treba je 
podpreti te mlade fante, saj 
pred polnimi dvoranami 
lahko pokažejo še boljšo 
igro, kar bo popeljalo slo-
venski hokej v lepo prihod-
nost,« je dejal. 

Slovo legendarnega 
Lixa z ledene ploskve
Jeseniški hokejisti so ob zaključku kariere simbolično počastili jeseniško legendo Roberta Kristana.

Robert Kristan je na tekmi vrgel prvi plošček in 
Jeseničanom v boju z aktualnimi prvaki Alpske hokejske 
lige prinesel srečo.

Pravočasno 
pripravljeni na zimo.

www.petrol.si/tipstopwww.eshop.si www.vianor.si

facebook.com/Vianor-Slovenija

Možnost plačila na obroke
za imetnike Petrol klub plačilne kartice.

Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih in Weatherproof pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na bencinskih servisih, eShopu in Vianor servisih, stranki povrnemo 20 € z vključenim 
DDV v enkratnem znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu. Število kuponov je omejeno. Akcija traja do 30. 11. 2018.

VIANOR 
TIPSTOP 

TROHA
JESENICE

Spodnji Plavž 24g
4270 Jesenice

031/641 897

4x     =20€ kupon za
premontažo

Tudi letos, že četrtič zapored, je ob svetovnem dnevu srca, 
29. septembru, potekal promocijski Tek gorenjskih bolniš-
nic. Kar 220 tekačev v 29 ekipah je startalo izpred Splošne 
bolnišnice Jesenice, tekli so po lokalnih cestah in kolesar-
skih poteh do Golnika. Celotna trasa je bila dolga 43 kilome-
trov, vsak tekač je pretekel del trase, nekateri pa tudi celot-
no. Poleg zaposlenih v gorenjskih bolnišnicah so na teku 
sodelovali tudi predstavniki drugih zdravstvenih zavodov, 
lekarn, policisti, gasilci, gorski reševalci, vojaki, čebelarji, 
svoje ekipe so imele nekatere občine, tudi Občina Jesenice. 

Na Teku gorenjskih bolnišnic tudi Jeseničani

Tekače je na startu na Jesenicah pozdravil jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger.

Ekipa Občine Jesenice na teku
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Urša Peternel

Z odkritjem spominske plo-
šče sredi vasi, spomini na 
njegovo življenje in glasbo so 
se na Koroški Beli spomnili 
legendarnega Franca Košir-
ja, člana Ansambla bratov 
Avsenik. Dogodek so pripra-
vili na predvečer njegovega 
rojstva; rojen je bil 1. oktobra 
1931 na Koroški Beli, umrl 
pa je 19. decembra 1991 po 
krajši bolezni; pokopan je na 
Blejski Dobravi. 
Pobudo za postavitev spo-
minske plošče in spominski 
večer so dali člani KD Mo-
žnar. "Blani smo ponosni 
nanj," je v imenu organiza-
torjev dejal Robert Sušanj 
in poudaril, da je bil Košir 
izjemen trobentač, izjemen 

humorist in izjemen človek. 
V mladosti je nastopal v je-
seniškem gledališču, igral 
pri domači godbi, po letu 
1945 pa se je začel resneje 
ukvarjati z glasbo. Po šoli za 
kovinostrugarja se je leta 
1950 vpisal v srednjo glas-
beno šolo v Ljubljani, leta 
1953 pa se je začelo njegovo 
sodelovanje z Gorenjskim 
kvartetom, ki se je kasneje 
preimenoval v Ansambel 
bratov Avsenik. Letos torej 
mineva 65 let od začetkov 
njegovega igranja pri Avse-
nikih, kjer ni bil le troben-
tač; Slavko Avsenik ga je 

namreč prepričal, da je za-
čel tudi prepevati. In četudi 
ni bil izjemen pevec, so ga 
ljudje imeli radi, saj je bil 
vsak njegov nastop zanimiv 
in šaljiv. 
Bil je tudi nepogrešljiv navi-
jač jeseniških hokejistov; ob 
vsaki zmagi doma je na ledu 
zaigral Prelepo Gorenjsko. 
Tri desetletja pa je vodil tudi 
prireditev Smuk za trofejo 
svinjska glava v Španovem 
vrhu. Na prireditvi so obudi-
li spomin nanj sokrajani in 
prijatelji, zaigral je pihalni 
orkester, mlade domačinke 
Neža, Lana, Ajda in Zala, 
prišel je Tone Fornezzi - 
Tof, ki je za Koširja napisal 
veliko besedil, tudi Jaz sem 
pa en Franc Košir. Poleg Hi-
šnega ansambla Avsenik, ki 

je zaigral nekaj najbolj zna-
nih skladb, pa so večer v 
spomin Francu Koširju s 
prisotnostjo počastili tudi 
člani družine Avsenik.
Prišli so tudi Koširjevi soro-
dniki, žena Tatjana, hči 
Mojca in sin Klemen, ki se 
je Koroški Beli zahvalil, da 
so na tak način počastili spo-
min na očeta. "Za družino je 
res velika čast, da so se ga 
spomnili na ta način," je de-
jal Klemen Košir. In kako se 
on sp ominja očeta? "Bil je 
moj vzornik, mentor, prija-
telj. Marsikdo mi lahko zavi-
da takega očeta! Precej je 

Srčen poklon Francu Koširju
Z odkritjem spominske plošče na Novakovi hiši so se na Koroški Beli poklonili Francu Koširju, legendarnemu trobentaču Avsenikov.

Spominska plošča na Novakovi hiši sredi vasi / Foto: Miro Podgoršek

Robert Sušanj iz KD Možnar s člani družine AvsenikTone Fornezzi - Tof in člani Koširjeve družine

Na prireditvi so se spomnili tudi drugih 
glasbenikov in piscev besedil s Koroške Bele: 
Marjana Stareta, Valentina Svetine, Andreja 
Smoleja, Jožeta Šmida, Ivana Prešerna Žana, 
Braneta Prešerna, Jožeta Burnika, Jožeta 
Tomažina, Tomaža Muleja do mlajše generacije, 
kamor sodijo Klemen in Jernej Smolej, Jure 
Rozman, Neža Torkar, Maja Hrovat in drugi 
glasbeno nadarjeni otroci iz družine Čušin, ne 
nazadnje pa s Koroške Bele izhajata tudi Helena 
in Hajni Blagne.

hodil okrog in ni bil veliko 
doma, a ko je bil, smo se res 
imeli fletno. Veliko smo ho-
dili na izlete, po Nemčiji, 
Švici, tudi na morje, ko je 
imel čas. Bili smo fajn dru-
žina," je dejal Klemen, na 
vprašanje, koliko očetovih 
genov je podedoval, pa je od-
govoril: "Ljudje pravijo, da 
mu postajam vedno bolj po-
doben. Zabavljaške gene 
imam sigurno njegove, ni-
sem pa podedoval njegove 
pridnosti in vztrajnosti. On 
je trobento vadil tudi po šest 
do osem ur na dan, sam pa 
ravno zato nisem resno igral 
nobenega inštrumenta, ker 
nisem imel te vztrajnosti. 
No, sem pa našel svoj hobi v 
gledališču, kjer pa vendarle 
vztrajam ..."
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Urša Peternel

V športnem parku Podme-
žakla je potekal medobčin-
ski kros občin Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica, 
ki se ga je udeležilo 272 
otrok. Proga je bila speljana 
okoli glavnega nogometne-
ga igrišča, tekli pa so otroci 
od prvega do devetega razre-
da. Podelili so 19 kompletov 
medalj, najuspešnejša šola 
pa je bila Osnovna šola Žiro-

vnica, ki je prepričljivo zbra-
la največ točk.
Obenem je potekal tudi 
maraton, ki ga je pretekel 
Bogomir Dolenc, ki bo v 
okviru projekta pretekel 42 
maratonov v 42 dneh. Dru-
žbo so mu poleg otrok na 
krosu delali tudi predstavni-
ki obeh jeseniških hokejskih 
društev, Nogometnega klu-
ba Jesenice, Tekaške skupi-
ne Jesenice ter nekaj rekrea-
tivcev. 

Kros in maraton
Na medobčinskem krosu so se pomerili otroci, 
obenem pa je potekal maraton Bogomirja 
Dolenca.

Tekači so tekli skupaj z Bogomirjem Dolencem. 

Urša Peternel

Konec septembra so se dija-
ki in dijakinje četrtih letni-
kov programa Predšolska 
vzgoja na Srednji šoli Jese-
nice pod mentorskim vods-
tvom Marte Bajc in v sprem-
stvu profesoric Nevenke 
Novak ter Marjete Rakar 
odpravili v Velenje na 29. 

Pikin festival. Tema letoš-
njega festivala je bila Kralje-
stvo živali. Dijaki so se že 
šesto leto zapored preizkusi-
li v vodenju ustvarjalnih 
delavnic za otroke, pri čemer 
so dobili kar nekaj idej za 
ustvarjanje z otroki v vrtcu. 
Popoldne pa so si ogledali še 
ostala dogajanja na prizoriš-
ču festivala.

Na Pikinem 
festivalu v Velenju
Dijaki programa Predšolska vzgoja so sodelovali 
na Pikinem festivalu v Velenju in se preizkusili v 
vodenju ustvarjalnih delavnic za otroke.

Jeseniški dijaki so sodelovali na Pikinem festivalu. 
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Na Kmetiji Smolej-Uric v Planini pod Golico organizirajo 
šolo jahanja, ki poteka trikrat tedensko pod strokovnim vod-
stvom. Kot je povedal Miha Smolej, je primerna za ljudi 
vseh starosti, poteka pa v maneži, kjer se udeleženci naučijo 
osnov jahanja, pravilne drže, obenem pa tudi dela z živalmi.

Šola jahanja na Kmetiji Smolej
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Urša Peternel

Na Gimnaziji Jesenice vsa-
ko leto konec septembra pri-
pravijo tradicionalni spre-

jem za maturante, ki so 
junija z maturo zaključili 
šolanje, in njihove starše. 
Na prireditvi so trije zlati 
maturanti, Neža Ribnikar, 

Anja Mandeljc in Luka 
Kambič, prejeli srebrni znak 
Gimnazije Jesenice. Letoš-
nji prejemnik zlatega znaka 
pa je profesor športa Roman 

Podlipnik. Kulturni pro-
gram so pripravili dijaki pod 
mentorstvom profesoric 
Urške Zupančič in Marije 
Palovšnik. 

Srebrni in zlati znaki gimnazije
Srebrni znak Gimnazije Jesenice so prejeli zlati maturanti Neža Ribnikar, Anja Mandeljc in Luka 
Kambič, zlati znak pa profesor Roman Podlipnik.

Zlati znak je prejel profesor Roman Podlipnik. Podelili so tudi tri srebrne znake najboljšim maturantom.

Užitek v vožnji

Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in trajanju akcije je na voljo na BMW.si ali pri vašem pooblaščenem 
BMW trgovcu. Kombinirana poraba goriva za vozilo BMW 216i Active Tourer: 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 118 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0186 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00029 g/km. Število delcev: 0,62x1012. 
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. 

MESTNI IGRALEC.
BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER Z 
BOGATO OPREMO ŽE ZA 20.990 EUR.

VABLJENI V SALON
BMW AVTO AKTIV KRANJ.
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Nihče od nas, tvojih planincev, si ni mislil, da se reka tvoje-
ga življenja lahko tako nenadoma in dokončno upočasni in 
ustavi. Spomladi, na občnem zboru, si bil še tako iskriv in 
dobrovoljen. Z iskrenim zanimanjem in veseljem si nam 
prisluhnil, ko smo opisovali delo našega-tvojega planinskega 
društva. Dal si nam vedeti, da si zadovoljen, da se v društvu 
nadaljuje in nadgrajuje delo naših predhodnikov, da smo si 
še vedno tovariši in prijatelji in da skupaj zmoremo povleči 
naš voz planinstva na vseh poteh in preko vseh čeri. 
Vztrajnost, odgovornost, sočutje in tovarištvo je zasidrano v 
koreninah delovanja našega društva. In prav to so vrline, ki 
si jih ti tako spoštoval in negoval. Bil si 12 let naš predsednik 
(od 1994 do 2006), še prej, od leta 1966, član Upravnega 
odbora. Vedno si bil tam, kjer je bilo treba zavihati rokave. 
Sadovi tvojega dela so vidni še danes. Tvoje roke so mizarile 
na vseh naših kočah. Koliko dni in mesecev ste delali pri 
nadgradnji Staničeve koče pod Triglavom, pri Prešernovi 
koči na Stolu ... Vedno so te odlikovale natančnost, pravoča-
snost in dobra volja. Spominjamo se, kako zavzeto si se tru-
dil, da bi uredili lastništvo Kovinarske koče. Spominjamo se 
tvojega razočaranja, ko so nam po skoraj petdesetih letih 
upravljanja Doma Pristave rekli, da ni nič našega in nas 
odrinili iz te koče. V letih tvojega predsedovanja društvu so 
se dogajale tudi energetske posodobitve koč. Tvoje ime in 
ugled sta odprla marsikateri mošnjiček. Aktiven in cenjen si 
bil tako v našem društvu kot tudi na ravni planinske orga-
nizacije in meddruštvenega odbora. Za svoje delo si prejel 
najvišje planinsko priznanje – svečano listino. S ponosom 
smo te imenovali za častnega člana našega društva. Pokonč-
nost, s katero si kljuboval življenjskim preizkušnjam, nam 
bodo še naprej vzor. Tvoji dobrohotni nasveti in izkušnje so 
nas bodrili in bogatili, tvoja srčnost in poštenost nam dajeta 
moč in voljo za delo tudi vnaprej. In če velja, da človek živi, 
dokler živi spomin nanj – Vlado, za vedno boš z nami.

Predsednica PD Javornik - Koroška Bela Olga Oven

In memoriam

Vladimir Treven 
(1931–2018)

Urša Peternel

Oktober je tradicionalno 
mesec ozaveščanja o raku 
dojk, imenovan tudi rožnati 
oktober. Tudi na Jesenicah 
na pomen preventive, zdra-
vega načina življenja in zgo-
dnjega odkrivanja opozarja-
jo rožnati cvetovi in okraše-
na drevesa. Slovenskemu 
združenju za boj proti raku 
dojk Europa Donna sta se v 
akciji pridružila tudi Občina 
Jesenice in Ljudska univer-
za Jesenice.
Tako so župan Občine Jese-
nice Tomaž Tom Mencin-
ger, koordinatorka združe-
nja za območje Gorenjske 
Rina Klinar in koordinatorka 
Ljudske univerze Jesenice 
Katarina Bertoncelj na Trgu 
Toneta Čufarja okoli enega 
od dreves zavezali rožnat šal 
in na zelenico pred njim "po-
sadili" kovinske rože. 
V združenju Europa Donna 
pripravljajo tudi predavanje 
predsednice združenja Ta-
nje Španić z naslovom Po-
skrbite za svoje zdravje – naj 
vas rak ne preseneti. Preda-
vanje bo v sredo, 24. okto-
bra, ob 19.30 v Občinski 
knjižnici Jesenice. 

Pri izvedbi aktivnosti sode-
luje tudi Zdravstvenovzgoj-
ni center Zdravstvenega 
doma Jesenice. Tako bodo v 
ponedeljek, 15. oktobra, med 
9. in 12. uro v pritličju zdra-
vstvenega doma postavili 
stojnice, na katerih bodo 
ozaveščali o raku dojk, na 
modelih prikazovali pravil-
ne načine samopregledova-
nja, na voljo bodo tudi ro-
žnate pentlje. 

Isti dan popoldne ob 16. uri 
bo pred Dvorano Podmeža-
kla test hoje – preizkus tele-
sne kondicije, namenjen 
vsem ženskam, podporni-
kom in splošni populaciji. 
Kot je povedala vodja centra 
Ksenija Noč, pa na Jeseni-
cah deluje tudi skupina za 
samopomoč onkoloških 
bolnikov, srečanja so vsako 
zadnjo sredo v mesecu ob 
18. uri v sejni sobi zdra-

vstvenega doma v kleti. Na-
slednje srečanje bo izjemo-
ma v sredo, 24. oktobra. 
Vabljeni so vsi, ki so prebo-
leli raka ali pa se spoprije-
majo z njim. V Sloveniji za 
rakom dojk, ki je najpogo-
stejši rak pri ženskah, vsa-
ko leto zboli 1300 žensk in 
okoli deset moških, letno 
pa za rakom dojk umre sko-
raj štiristo žensk in pet mo-
ških.

Jesenice v rožnatem oktobru
Na različnih lokacijah po Jesenicah so v rožnate šale ovili drevesa, na Čufarjevem trgu pa so 
"posadili" tudi kovinske rože.

Pri okraševanju dreves z rožnatimi pentljami se je predstavnicam Ljudske univerze 
Jesenice in združenja Europa Donna pridružil tudi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.
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Trčil z 2,5 promila alkohola
Voznik z osebnim avtomobilom je na Jesenicah trčil v pro-
metno signalizacijo in poškodoval še pročelje stavbe. Preiz-
kus alkoholiziranosti je pri njem pokazal skoraj 2,5 promila 
alkohola (1,12 mg/l).

Preiskana vloma
Jeseniški kriminalisti so preiskali dva vloma v trgovini na 
svojem območju z začetka septembra. Za dejanje so kazen-
sko ovadili Jeseničana, ki je osumljen, da je s še enim za 
zdaj neznanim storilcem ponoči vlomil v dva poslovna pro-
stora ter si prilastil za okoli tri tisoč evrov oblačil in obutve. 
Storilca sta z vlomom povzročila še za slabega tisočaka 
materialne škode.

Tatvina orodja
Policisti so na Jesenicah obravnavali tatvino orodja na Cesti 
Franceta Prešerna. Storilec je vstopil v nezaklenjen objekt in 
odtujil za okoli 1.600 evrov orodja.

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

Na svetovni dan turizma, ki 
ga obeležujemo 27. septem-
bra, so pestro dogajanje pri-
pravili tudi v Turističnoin-
formacijskem centru (TIC) 
Jesenice. Na Čufarjevem 
trgu so postavili stojnice, na 
katerih so se predstavljali 
lokalni gostinski in turistič-
ni ponudniki: Hiša kulinari-
ke Ejga, Chili, Aparathotel 
Kazina, podmladek Turistič-
nega društva Golica in 
Društvo za razvoj turizma 
Jesenice s predstavitvijo fes-
tivala Meteorita, Planinsko 
društvo Jesenice oziroma 
alpinistični odsek s predsta-
vitvijo pohodniških poti, 
sodelovala pa sta tudi Gleda-
lišče Toneta Čufarja Jeseni-
ce in Gornjesavski muzej 
Jesenice. 
Kot je povedala Nena Kolja-
nin iz TIC Jesenice, so dogo-
dek letos prvič pripravili na 
Čufarjevem trgu. Posebno 
pozornost so namenili naj-
mlajšim, tako so si otroci iz 
jeseniških vrtcev ogledali 
gledališko predstavo Legen-
de in pravljice v občini Jese-
nice, ki so jo uprizorili učen-
ci Osnovne šole Toneta 
Čufarja, ki v sklopu projekta 
Turizmu pomaga lastna gla-
va obiskujejo turistični kro-
žek. 
"V zgodbo so vpeta pravljič-
na bitja, obenem pa je vodi-
lo projekta Turizmu poma-

ga lastna glava predvsem v 
čutni noti, ki jo posredujejo 
lokalni otroci svojim vrstni-
kom turistom, ki bodo v pri-
hodnosti obiskali Jesenice," 
je povedala Nena Koljanin.
Med otroke so prišli tudi 
zgodovinski liki iz Savskih 
jam in Klara s Stare Save, ki 
so na zanimiv način pred-

stavili zgodovino Jesenic. 
Manjkala ni niti maskota 
Rudi.
Po besedah Nene Koljanin 
je bila turistična sezona tudi 
po zaslugi lepega vremena v 
jeseniški občini dobra, števi-
lo nočitev se iz leta v leto 
povečuje, prav tako število 
ponudnikov prenočitev. 

Tudi v TIC Jesenice so naš-
teli več obiskovalcev kot 
prejšnja leta, turisti so spra-
ševali predvsem po pohod-
niških poteh v Karavankah 
in o povezavah z Bledom, 
Bohinjem in Kranjsko Goro, 
v slabem vremenu o možno-
stih ogleda muzejev ... Veli-
ko zanimanja je bilo tudi za 
zemljevide in brošure tega 
dela Gorenjske in Slovenije 
nasploh. 
Kot ugotavlja Nena Kolja-
nin, pa obiskovalci nič več 
ne sprašujejo po namestit-
vah, saj ima večina že rezer-
virano namestitev, za kar 
poskrbijo vnaprej prek raz-
ličnih rezervacijskih siste-
mov na spletu.

Živahno dogajanje  
ob dnevu turizma
Ob svetovnem dnevu turizma so se na Čufarjevem trgu predstavljali ponudniki turističnih storitev  
v jeseniški občini. 

Svetovni dan turizma na Čufarjevem trgu

Da turizem v jeseniški občini dobiva zagon, 
kažejo tudi številke. V letu 2016 je bilo v občini 
dvanajst sobodajalcev, letos jih je že 36. Od 
januarja do konca avgusta letos so turisti 
ustvarili skoraj 26 tisoč nočitev (v enakem 
obdobju lani okrog 17 tisoč).

Finžgarjeva 2, Jesenice, Tel.: 04/58 33 330
Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450 

 že od

12.690 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Renault CAPTUR
Izberi drugačno pot.

*Cena velja za model Renault Captur Zen TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 1.800 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 400 €. Ob nakupu prek Renault 
financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.000 €. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih 
pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,2 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 110 – 128 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0229 – 0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00026 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 5,3. 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. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si
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www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

Noč čarovnic za odrasle 
v rovih pod starim Kranjem

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

ob 16., 17. in 18. uri
26. - 30. 10.

31. 10. 
od 18. do 24. ure

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v 
Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si

Noč čarovnic za odrasle 
v rovih pod starim Kranjem

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

ob 16., 17. in 18. uri
26. - 30. 10.

31. 10. 
od 18. do 24. ure

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v 
Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

www.visitkranj.si
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Urša Peternel

S svojci in ob podpori osebja 
sta s skupnim kosilom v 
Domu upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja na Jesenicah 
sedemdeseto obletnico poro-
ke proslavila Albina in oskr-
bovanec doma Vinko Zor-
man z Jesenic. Kot je povedal 
njun sin Mirko, sta se spo-
znala spomladi leta 1948 ob 
prostovoljnem delu in se še 

isto leto, 2. oktobra 1948, po-
ročila. Skupno življenje sta 
začela v Idriji, kamor je bil 
Vinko poslan z dekretom, 
mlada družina pa se je kmalu 
spet preselila na Jesenice. Al-
bina je skrbela za dom, Vin-
ko je sprva kot tehnični risar 
in kasneje kot projektant svo-
je delo začel in končal v Žele-
zarni Jesenice, vmes bil nekaj 
časa direktor komunale; zara-
di statusnih sprememb je bil 

več let zaposlen v samostoj-
nem Tehničnem biroju Jese-
nice. V prostem času je sode-
loval pri izgradnji prvega 
umetnega drsališča, oba sta 
bila člana Amaterskega gle-
dališča Tone Čufar, Vinko 
kot igralec in inspicient, Albi-
na kot vestna rekviziterka. 
V visoki starosti jima stojita 
ob strani sinova, razveselju-
je ju sedem vnukov in prav 
toliko pravnukov. 

Praznovala sedemdeseto 
obletnico poroke
Albina in Vinko Zorman z Jesenic sta se poročila 2. oktobra 1948,  
pred dnevi sta tako praznovala že sedemdeseto obletnico poroke.

Albina in Vinko Zorman sta visoko obletnico poroke praznovala v jeseniškem domu 
starostnikov ob podpori skrbnega osebja doma.

Janko Rabič

V Mladinskem centru Jese-
nice so veselo zakorakali v 
jesensko-zimski čas. V so-
delovanju z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice so Te-
den otroka spet obogatili in 
popestrili z že kar stalno in 
priljubljeno prireditvijo Ta 
prav živ-žav v Dvorani Kol-
pern na Stari Savi. Številni 
otroci z Jesenic in okolice 

so si lahko ogledali vragoli-
je Klovna Jaka in njegove 
družine ter igrico Narobe 
dan v izvedbi skupine Rin-
go raja. Na voljo so imeli 
več ustvarjalnih delavnic in 
iger v sodelovanju z muze-
jem. Zinka Ručigaj je imela 
kotiček z nasveti za starše o 
spodbudni vzgoji otrok. 
Gornjesavski muzej Jeseni-
ce je ta dan brezplačno po-
nudil ogled stalne etnolo-

ške zbirke o tem, kako so 
nekoč živele delavske dru-
žine. 
V Mladinskem centru Jese-
nice pa so posebno ponosni 
na nov predstavitveni video, 
ki je delo najbolj inovativnih 
in ustvarjalnih mladih v 
centru. Na ogled je tudi na 
Youtubu in Facebooku. Po-
sebno zahvalo so izrekli 
Niku Bertonclju in Benjami-
nu Rotu.

Ta prav živ-žav razveselil najmlajše 
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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, 22. oktobra 2018, 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

Pravilno geslo je GOTOVINA ODKUP PRODAJA VOZIL. 
Sponzor križanke AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta 
Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik; www.avto-svetina.
com, tel.: 041 639 288. Nagrajenci so: 1. nagrada: pranje ose-
bnega vozila in majica: Joža Klinar, Belca; 2. nagrada: pranje 
osebnega vozila in okvirčki za registrske tablice: Marija 
Heberle Perat, Jesenice; 3. nagrada: pranje osebnega vozila: 
Eva Ropret, Šenčur. Za nagrade se oglasite v Avto Svetina.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Jelka Koselj

Hruškova obrnjena torta
(za 6 kosov)
Potrebujemo: 3 zrele hruške 
viljamovke, 3 žlice javorjevega 
sirupa ali kristalnega sladkor-
ja, 3 cm korenike ingverja, 2 
pesti suhih brusnic, 8 dag 
zmehčanega masla, 16 dag 
rjavega trsnega sladkorja, 1 
limonin sladkor, ščepec soli, 2 
jajci, 18 dag bele, pirine ali 
polnozrnate moke, 2 žlički 
mletega ingverja, 3 žličke 
pecilnega praška, maščobo in 
peki papir za pekač, sok pol 
limone in okrogel model za 
torto ali narastke, kjer se obod 
ne razklene, da tekočina ne 
steče ven, globine vsaj 5 cm in 
premera 20–25 cm, sladko 
smetano in čokoladne bombo-
ne za okras. 

Priprava: Hruške olupimo, 
odstranimo pečke in nareže-
mo na četrtine. Damo jih v 
vodo s sokom pol limone, da 

ne porjavijo. Brusnice splak-
nemo z vodo. Ingverjevo 
koreniko ostrgamo in sesek-
ljamo. Pekač namastimo z 
oljem ali maslom in damo na 
dno še okrogel papir za peko.
Pečico prižgemo na 180 sto-
pinj Celzija. Dno pekača 
prelijemo s sirupom ali ga 
potresemo s sladkorjem. V 
izdolbine odcejenih hrušk 
damo kupčke ingverja in 
brusnice. Nekaj brusnic 
damo na sredino pekača, 
okrog njih pa polagamo 
hruške v vzorcu cveta. Mas-
lo, sladkor, jajci in sol damo 
v večjo skledo. To dobro 
zmešamo, da zmes malo 
naraste. Dodamo še moko s 
pecilnim praškom in mlet 
ingver. S kuhalnico vso 
zmes zmešamo in jo razpo-
redimo po hruškah. 
Pečemo 50 minut oziroma 
tako dolgo, da torta naraste 
in je malo trda na dotik. Če 
med peko po vrhu prehitro 
rumeni, jo pokrijemo s 
papirjem. Spečeno torto 10 

minut pustimo v modelu, 
nato jo zvrnemo na pladenj 
in odstranimo papir. Torto 
okrasimo s stepeno sladko 
smetano in bomboni.

Hruškov kompot  
z brusnicami
Iz očiščenih in narezanih 
hrušk ter splaknjenih brus-
nic skuhamo kompot z 
dodanim sladkorjem po žel-

ji in upoštevamo, da so bru-
snice že prej osladkane. 
Dodamo skorjico cimeta, 
nekaj nageljnovih žbic in 
košček ingverja. Kompot naj 
vre toliko časa, da se hruške 
zmehčajo. 
Kompot je še okusnejši in 
aromatičen, če ga pripravi-
mo v kozarcih za vlaganje in 
pasteriziramo. Pasterizacija 
naj traja 30 minut pri 90 
stopinjah Celzija. 

Hruške, sladke in sočne
Hruške imajo še posebno radi otroci. Aromatičen okus hrušk je izvrsten za sadne solate, sladice, 
kompote, nadeve in sokove. 

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 tevilke s črka-
mi (1=R, 2=O, 3=A, 4=S, 5=N, 6=T, 7=M, 8=H, 9=I, od leve 
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v označeno mesto v 
križanki. Rešitev prejšnjega sudokuja je POSREDNIK.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

ČLOVEK
V STAROSTI

TUKAJ 
VPIŠETE 
REŠITEV

SUDOKUJA

LONČARSKA
PEČ

IME AMER.
IGRALKE
DAGOVER

SODOBNIK
KELTOV

KEMIJSKI
ZNAK ZA 

NEON

SOL ALI 
ESTER

OCETNE 
KISLINE

INFORMACIJE
LAHKO 

DOBITE TUDI 
NA GSM

031 687 146

VOLOVSKA
VPREGA,

JAREM

PLESALEC
KOLA V BELI

KRAJINI

IME NEK-
DANJE 

JESENIŠKE
IGRALKE 

MAROŠEVIČ

1 12

ZAREZA NA 
DREVESU ZA 

IZCEJANJE
SMOLE

7
PRVA

NEZNANKA V
MATEMATIKI

2 13

KDOR KOGA
TOŽI,

OBTOŽUJE

ZADETEK PRI
NOGOMETU

VRSTA
POKRIVALA

3 14

KRONIKA,
LETOPIS

9 AFRIŠKA
VIRUSNA
MRZLICA

NAŠA PISAT.
(EVELINA)

4 6

PLESNA 
SKLADBA IZ

OBDOBJA
RAGTIMA

ŽENSKO
POKRIVALO

ŽENSKA,
KI  LIČKA

ALEŠ VALIČ

STROGA
DISCIPLIN-
SKA KAZEN

4 5 14

STARA
PLOŠČINSKA

MERA

IME NAŠE 
SMUČARKE

FERK
PODZEMNA
ŽEŽEZNICA

10 1 7

SPOMENKA
HRIBAR

IMETJE
SLADEK

RAST. SOK, KI 
GA NABIRAJO

ČEBELE

5 NIZEK, 
RAZMEROMA 

RAVEN
SVET

NAŠ SMUČAR
V PROSTEM

STILU
(FILIP)

6 9

KO JE BIL
TINE ŠE
OTROK

PREBIVALKA
IGA

TOLMUN
(NAREČNO)

SEČ, URIN

12 7 13

AVTOME-
HANIKA

ALIJA BRKIĆ
VERDNIKOVA
23aJESENICE

LIKVIDACIJA
PODJETJA,
KONKURZ

MAKEDON-
SKO MESTO

OB REKI 
TRESKA

SREDINA
SOHE

GOTOVINA
(ŽARGON.)

STROKOVNA 
POPRAVILA,

HITRO IN 
UGODNO

NASPROTJE
TEORIJE

GLASEN,
BUČEN
PREPIR

EDO
TORKAR

ŽUŽELKA,
MRČES

MERI NAM
ČAS

VRSTA 
STREŠNIKA

VRBA IVA 
(NAREČNO)

8 8

NENADEN
DVIG S TAL

1 V KMEČKEM
OKOLJU ŽEN-
SKA, KI IMA,
UŽIVA PREU-

ŽITEK

2 ZAČETEK
ŽIVLJENJA

EDEN 
ČLOVEŠKIH

ČUTOV

5 14

GRŠKA 
BOGINJA
SREČE IN

NAKLUČJA

STROJ ZA
TEPTANJE

SNEGA

GLAS, ZVOK

14 PREPROSTO
TROBILO

LUKNJAČ

OTOK V JAD-
RANU (ISSA)
JEZERO NA

GORENJ-
SKEM

6 9 6

SREDINA
SREČKE

VOJAŠKO
POVELJSTVO

RAHEL
VETRIČ

ANTON
NANUT

NIZ. NOGOM.
(EDWIN VAN
DEN ????)

ITALIJANSKA
RADIO

TELEVIZIJA
BOGOVI V

NORD. MITOL.

IME SLIKAR-
KE IKON

NASTRAN
ETIOPSKI 

PLEM. NAZIV 

10 7

LESEN
ZAMAŠEK

ČUT ZA
LASTNOSTI

JEDI
OLIVER
TWIST

NAZIV AVTA 
RENAULT

R-4  (POG.)

BERILIJ

IME TATAR.
HOKEJ. RAH

MATULINA
EVGEN

BERGANT

2 3

LETALSKO
OPORIŠČE

8
GLAVNO 
MESTO
GRČIJE GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  15 / 2018

PP. 124, 4001  KRANJ

REDKO
MOŠKO IME

13
LEVI 

PRITOK
RENA V ŠVICI

3
IZTOK
ČOP

PRIPRAVA
VOZIL NA 
TEHNIČNI
PREGLED

MUHI 
PODOBNA
ŽUŽELKA,
BRENCELJ

SLOVARČEK: OŽAGA: lončarska peč,     KATRCA: Renault R-4,     RAG: plesna glasba,     SAR: nizozemski nogometaš (Edwin Van Den)     OBAD: brencelj,
AARE: levi pritok Rena v Švcici,     AZI: bogovi v nordijski mitologiji,     ACETAT: sol ali ester ocetne kisline,    ILDAR: ime hokejista Rahmatulina

Sponzor križanke je AVTOMEHANIKA BRKIĆ, s. p., Ulica Heroja Verdnika 23a, (v stavbi Vulkanizerstva Čop). Za storitve se 
lahko dogovorite tudi po telefonu 031 687 146 ali e-pošti alijabrkic4@gmail.com. Vse vrste popravil, servisi, menjava olja, 
popravila podvozja ... Storitve so strokovno opravljene in po konkurenčnih cenah. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: 
prva in druga: 20 evrov popusta, tretja 10 evrov popusta pri storitvi popravil v delavnici na Verdnikovi 23a na Jesenicah.

Alija Brkić, s. p.
Ul. Heroja Verdnika 23a
4270 Jesenice
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

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

Za vas smo dosegljivi  
na tel. številki 04 201 42 47  
ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si.
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Petek, 12. oktober
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, ob 17.30

Delavnica: Temeljni postopki oživljanja z iHelp

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, od 18. ure do 19.30
Prvo srečanje bralnega kluba, ki ga bo vodila Monika Sušanj

KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, ob 19. uri
Potopisno predavanje: Iran, potopisec Rok Kalan

Sobota, 13. oktober
AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE ZD (ČUFAR), ob 7. uri

Izlet Muzejskega društva Jesenice v Žužemberk in Belo krajino

DVORANA TURIST NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 18. 
uri

Kulturna folklorna otroška prireditev KPŠHD Vuk Karadžić: 5. medna-
rodni otroški festival Razigrani podplatki

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 21. ure dalje
Tradicionalna kulturno-zabavna prireditev KPŠHD Vuk Karadžić

Ponedeljek, 15. oktober
DVORANA V DOMU DR. FRANCETA BERGELJA, ob 14. uri

Medgeneracijsko druženje z otroki OŠ Toneta Čufarja Jesenice na 
temo Ovire so premalgljive

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok: Kako vzpo-
staviti dober odnos

DOM DU JESENICE, ob 17. uri
Potopisno predavanje Po Črni gori, predavatelj Pavel Smolej

Torek, 16. oktober
CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST JESENICE, od 
7.30 do 11. ure

Študentska krvodajalska akcija: Častim pol litra!

STAVBA A v 4. nadstropju DOMU DR. FRANCETA 
BERGELJA, ob 9. uri

Jutranja telovadba

Sreda, 17. oktober 
DVORANA V DOMU DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Športno družabne igre

Četrtek, 18. oktober
DVORANA V DOMU DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Rusko kegljanje

 

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Dr. Janez Mlinar Urbarji belopeškega gospostva

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop učencev godalnega oddelka

Petek, 19. oktober
DVORANA V DOMU DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

Razmigajmo svoje telo ob ljudskih plesih

Nedelja, 21. oktober
ZBOR POHODNIKOV PRED ZD JESENICE, ob 9. uri

Predstavitev dela poti Julian Alps trail: voden planinski pohod Jeseni-
ce–Plavški Rovt–Jeseniški rovti–Jesenice

Ponedeljek, 22. oktober
DOM DU JESENICE, ob 16. uri

Zdravstveno predavanje z delavnico Prva pomoč z oživljanjem

 

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Nastop učencev pihalnega oddelka

Torek, 23. oktober 
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nastop učencev kitarskega oddelka

Sreda, 24. oktober 
SEJNA SOBA ZD JESENICE v kleti, ob 18. uri

Skupina za samopomoč onkoloških bolnikov, vabljeni vsi, ki so pre-
boleli raka ali pa se spoprijemajo z njim. 

Dogodki od 12. oktobra  
do 20. novembra 

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19. uri
Odprtje fotografske razstave članov FD Jesenice z naslovom Dobro 
jutro Slovenija – koledar 2019

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Poskrbite za svoje zdravje – naj vas rak ne preseneti. Predavala bo 
gospa Tanja Španić (predsednica združenja Europa Donna Slovenija)

Ponedeljek, 29. oktober 
DOM UPOKOJENCEV JAVORNIK-KOROŠKA BELA, ob 18. uri

Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Jakoba Kleča: Amerika – zla-
ti zahod

Sreda, 31. oktober 
KLUB JESENIŠKIH ŠTUDENTOV, od 21. ure dalje

Bavkasta klet: sedaj že tradicionalni dogodek ob noči čarovnic. Si 
upaš vstopiti v našo strašno klet?

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Vsak ponedeljek in petek ob 15. uri, kegljišče Podmežakla, rekreacijska 
liga v kegljanju

Vsak torek ob 19. uri, telovadnica Gimnazije Jesenice, rekreacijska liga 
v odbojki

Vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje 
– urnik drsanja je vsak teden sproti objavljen na spletni strani www.
zsport-jesenice.si

Aktivnosti za osnovnošolce

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22 Jesenice
Vsak torek ob 16. uri: Cirkuška šola klovna Jaka

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek v mesecu, ob 14.30 – Nemške igralne urice

Vsak torek v mesecu, ob 16.00 – Angleške igralne urice

Vsaka sreda v mesecu, od 17.00 do 18.30 – Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu, od 17.00 do 17.45 – Ure pravljic

Zadnji četrtek v mesecu, od 18.00 do 18.45 – Lepo je biti bralec 

Vsak petek v mesecu, od 10.00 do 10.45 – Brihtina pravljična dežela 

Zadnji petek v mesecu, ob 17.00 – Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu, od 15.00 do 16.00 – Družabne igre

Zadnji torek v mesecu, od 15.00 do 16.00 – Ustvarjalne delavnice

Zadnji torek v mesecu, ob 16.00 – Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu, od 16.00 do 17.00 – Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu, od 17.00 do 17.45 – Ura pravljic z grofico

Zadnji četrtek v mesecu, ob 17.45 – Žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke

DNEVNI CENTER JESENICE – V PROSTORIH ZD JESENICE 
– vhod zadaj

12. 10. 2018, ob 16. uri – Kuharska delavnica – peka peciva, kostanja

12. 10. 2018, ob 17. uri – Filmski večer

19. 10. 2018, ob 17. uri – Filmski večer

26. 10. 2018, ob 16. uri – Kuharska delavnica – torta za vse mlade, 
rojene oktobra

16. in 23. 10. 2018, ob 16. uri – Ustvarjalna delavnica – strašila in ča-
rovnice iz mos gume

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do petka, od 11. uri do 15. ure: Dnevni klub MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam.

Razstave

Do 2. 11. 2018, Galerija Kosova graščina, v času uradnih ur: Likovna 
razstava Klementine Golja – Skozi prostor in čas (2013–2018).

Do 20. 11. 2018, Banketna dvorana Kolpern, od ponedeljka do petka, 
od 9. do 15. ure in ob javnih prireditvah: Medinstitucionalna razstava 
– Kako so se na Jesenicah včasih izobraževali.

Do nadaljnjega, Mladinski center Jesenice, od ponedeljka do petka, 
od 11. do 15. ure, 

Fotografska razstava Matjaža Vidmarja: Belopeška jezera; vodja gale-
rije Nik Bertoncelj

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično-informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si 
E-pošta: tic.jesenice@siol.net

Urša Peternel

Krvodajalski akciji, poime-
novani Častim pol litra!, se 
letos pridružujejo tudi jese-
niški študentje. Pod okri-
ljem Kluba jeseniških štu-
dentov bodo kri darovali v 
torek, 16. oktobra, med 7.30 
in 11. uro v Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Jesenice, 
ki deluje v Splošni bolnišni-
ci Jesenice. Študentska krvo-
dajalska akcija je že tradicio-
nalen projekt Študentske 

organizacije Slovenije 
(ŠOS). Kot pravijo, v Slove-
niji vsak delovni dan potre-
bujemo od tristo do 350 kr-
vodajalcev, da zadostimo 
potrebam zdravstva po krvi. 
ŠOS želi v bazo krvodajalcev 
povabiti čim več študentov 
in že med mladimi odrasli-
mi spodbuditi zavedanje o 
nujnosti pomoči sočloveku. 
Vsaka četrta oseba bo enkrat 
v življenju potrebovala daro-
vano kri – to smo lahko tudi 
mi sami, poudarjajo.

Jeseniški študentje 
"častijo" pol litra ...
... krvi v sklopu vseslovenske študentske 
krvodajalske akcije.
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www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk
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V sredo, 3. oktobra, je heli-
kopter Slovenske vojske 
nazaj na vrh Triglava odpel-
jal povsem obnovljen Alja-
žev stolp. Ta slovenski naci-
onalni simbol so 7. septem-
bra odpeljali v dolino zaradi 
obnove, eno ključnih vlog 
pri obnovi pa je imelo jese-
niško podjetje KOV. V pod-
jetju so v dveh tednih stolp 
razstavili, speskali in na 
novo pobarvali, skratka, pos-

krbeli, da bo stolp kljuboval 
vremenu in množicam pla-
nincem vsaj že naslednjih 
sto let. 
Ekipa fantov iz podjetja 
KOV pa ni le odlično opravi-
la svojega dela pri obnovi, 
temveč je sodelovala tudi pri 
namestitvi obnovljenega 
stolpa na vrhu Triglava. V 
ekipi, ki je s helikopterjem 
Slovenske vojske iz helidro-
ma v Mojstrani poletela 
2864 metrov visoko, so bili 
Anže Mrak, Roman Slivnik, 

Aleš Kramar in Robert Arh.
Tik pred vzletom je Aleš 
Kramar povedal: "To je za 
nas velika odgovornost, pri-
sotno je tudi nekaj treme in 
– priznam – sinoči sem 
malo slabše spal ..." Kot je 
dodal, so res posebni občut-
ki, da je lahko sodeloval pri 
obnovi stolpa. "Ponosen 
sem, da bom lahko pripove-
doval vnukom, da sem sku-
paj s kolegi sodeloval pri 
obnovi Aljaževega stolpa." 
Aleš sicer še nikoli ni stal na 
vrhu Triglava. "Tokrat bom 
prvič, pa še to se bom peljal 
s helikopterjem! A oblju-
bim, da bom enkrat šel tudi 
peš," je dodal.
Njegov kolega in sodelavec 
Robert Arh, ki je izkušen pla-
ninec in svojih vzponov na 
Triglav niti ne šteje več, toli-
ko jih je bilo, pa je povedal: 
"Lahko ti je v čast, da sodelu-
ješ pri nečem takšnem. In 

verjetno ne bomo doživeli 
časa, ko bodo stolp nasled-
njič pripeljali v dolino ..."
Kot je po vrnitvi v dolino v 
imenu ekipe povedal Anže 
Mrak, je delo na vrhu Trigla-
va potekalo tako, kot so 
načrtovali; so pa morali hite-
ti, ker je začelo kar močno 
pihati. Stolp so namšečali 
dobri dve uri, zatem pa jih je 
znova pobral helikopter in 
jih, skupaj z vsem orodjem, 
odpeljal nazaj v dolino. 
Ponosen na svoje fante je bil 
lastnik in direktor podjetja 
KOV Vojo Jovičić. "Stolp 
smo obnovili z veliko skrb-
nosti in pozornosti, tako kot 
se spodobi za nacionalni 
spomenik vseh Slovencev. V 
obnovo smo vložili vse svoje 
znanje, vsako pikico smo 
zavarili tako, kot je treba, da 
bo stolp služil svojemu 
namenu še naprej. Ponosen 
sem na vse naše zaposlene, 

ki so sodelovali pri obnovi, 
rad bi se zahvalil tudi zavo-
du za varstvo kulturne dedi-
ščine za sodelovanje," je 
povedal Jovičić, ki se je ob 
tem pridružil pozivom vsem 

obiskovalcem Triglava, naj 
stolp čuvajo, naj nanj ne 
lepijo nalepk, naj ga ne poš-
kodujejo, da bo na vrhu Tri-
glava stal tudi za prihodnje 
generacije.

Fantje iz podjetja 
KOV tudi na Triglavu
Potem ko so odlično obnovili Aljažev stolp, so fantje iz podjetja KOV z Jesenic s helikopterjem poleteli 
tudi na vrh Triglava, kjer so sodelovali pri namestitvi stolpa na temelje in njegovi pričvrstitvi.

Ekipa iz podjetja KOV skupaj z direktorjem na helidromu v Mojstrani, preden so se s 
helikopterjem odpeljali na vrh Triglava ... / Foto: Gorazd Kavčič

Dela na vrhu Triglava so trajala dobri dve uri.
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"Za nas bo posel zaključen, ko fantje srečno 
pridejo v dolino in gremo na pico," je na 
helidromu v Mojstrani, preden je štiri zaposlene 
iz podjetja KOV helikopter odpeljal na vrh 
Triglava, dejal direktor podjetja Vojo Jovičić.

Sodelavec iz podjetja KOV Aleš Kramar, ki je bil 
na Triglavu prvič, je bil tudi prvi, ki so ga krstili 
v obnovljenem Aljaževem stolpu. Z glavo v 
stolpu jo je dobil "s štrikom" po zadnji plati, ker 
je pomembno sodeloval pri obnovi stolpa, pa si 
je to čast, da so ga v njem krstili kot prvega, res 
zaslužil.

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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... kjer so sodelovali pri namestitvi stolpa na nove temelje in pričvrstitvi na štiri jeklenice. 
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