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Hrast  
z zgodbo 
ali rast  
z godbo
Na Koroški Beli so na 
poseben način obeležili 
dan državnosti. 
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Pet zlatih 
maturantov
Na Gimnaziji Jesenice 
imajo letos pet dijakov, 
ki so na maturi zbrali 
več kot trideset točk.
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Urša Peternel

Oktobra bo na Jesenicah, na 
zemljišču ob podjetju SIJ 
Acroni, začel delovati hra-
nilnik energije podjetja 
NGEN, ki bo eden največjih 
v Evropi. Investicija je vre-
dna kar okrog 15 milijonov 
evrov. Podjetje NGEN s se-
dežem v Mostah pri Žirovni-
ci sta ustanovila eden najbo-
gatejših Slovencev, ki je obo-
gatel s kriptovalutami, Da-
mian Merlak in uspešen 
gorenjski podjetnik Roman 
Bernard, ki je na začetku po-
slovne poti uspel na podro-
čju kabelske televizije, za-
tem pa na noge postavil pod-
jetje Flycom, ki se ukvarja s 
helikopterskimi prevozi. 
Lani je podjetje prodal in se 
skupaj z Merlakom podal v 
povsem nove vode, na po-
dročje energetike. 
»Pred enim letom pa sva 
ustanovila podjetje NGEN. 
Roman je direktor podjetja, 
jaz pa solastnik s tako ime-
novano zlato delnico,« je po-
vedal Damian Merlak, ki se 
je s področja kriptovalut po-
dal na energetsko področje. 
Zakaj? »Slovenija bo s tem 

projektom med vodilnimi v 
Evropi. Seveda pa gre tudi 
za dober posel,« je dodal 
Merlak, ki sicer živi na Malti 
(z njim smo komunicirali 
po elektronski pošti). 
Osrednji del projekta so hra-
nilniki električne energije, 
ki so novost na energetskem 
področju – ne le v Sloveniji, 
tehnične podrobnosti pro-

jekta pa je predstavil Roman 
Bernard. Kot je pojasnil, 
hranilniki električne energi-
je omogočajo hranjenje ele-
ktrične energije; gre za veli-
ke baterije, v katerih se elek-
trična energija iz omrežja 
shrani, zatem pa, ko so po-
trebe po njej večje, jo odda 
nazaj v omrežje. To je po-
membno zlasti zato, ker 

proizvodnja električne ener-
gije in poraba nista nikoli 
usklajeni. Z večanjem proi-
zvodnje energije iz obnovlji-
vih virov (sonca, vetra, vode) 
je to usklajenost še težje do-
seči, saj je proizvodnja odvi-
sna od vremena. »Hranilni-
ki energije bodo omogočili 
prožnost, obenem pa bodo 
decentralizirali trg, ki je zdaj 
še centraliziran,« poudarja 
Bernard. Priložnosti na tem 
področju so ogromne, saj bo 
leta 2021 prišlo do odprtja 
evropskega trga, podjetje 
NGEN pa bo to prelomnico 
pričakalo pripravljeno. 
Hranilnik energije na Jese-
nicah bo imel moč 13 mega-
vatov (največji na svetu, ki je 
v Avstraliji, ima moč sto me-
gavatov). Stal bo na zemlji-
šču ob podjetju SIJ Acroni 
na približno osemsto kva-
dratnih metrov veliki parce-
li, gre za nekaj »škatel« ozi-
roma baterij, visokih le malo 
več kot dva metra. Kot pose-
bej poudarja Bernard, gre za 
okolju povsem neškodljivo 
dejavnost, baterije so okolj-
sko nevtralne. 

Kriptomilijonar 
investira na Jesenicah
Eden najbogatejših Slovencev Damian Merlak v sodelovanju s podjetnikom iz Most Romanom 
Bernardom na Jesenicah gradi hranilnik električne energije, ki bo eden največjih v Evropi. Delovati bo 
začel oktobra, investicija pa je vredna okrog petnajst milijonov evrov.

Damian Merlak / Foto: zajem zaslona na Instagramu
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Sredi meseca so na nekda-
njem parkirišču za tovornja-
ke na Spodnjem Plavžu za-
čeli graditi regijski gasilski 
poligon, ki bo namenjen 
štiri tisoč gorenjskim opera-
tivnim gasilcem za praktič-
no usposabljanje.

Kot je povedal Robert Kejžar, 
poveljnik Gasilskega povelj-
stva občine Jesenice, bodo na 
okrog tri tisoč kvadratnih 
metrih uredili poligon za 
vaje, bazen za vodo, štirinad-
stropni stolp in plato za teh-
nično reševanje. Operativni 
gasilci bodo na poligonu va-
dili reševanje z višin, iz vode 
in iz globin ter reševanje v 
primeru prometnih nesreč, 
na poligonu bodo lahko pote-
kala tudi usposabljanja in 
tekmovanja.

Celotna vrednost projekta je 
osemsto tisoč evrov, Občina 
Jesenice in Gasilska zveza 
Jesenice sta prispevali že as-
faltirano zemljišče in poskr-
beli za dokumentacijo. Sama 
gradnja pa bo stala 423 tisoč 
evrov in jo financirata Gasil-
ska zveza Slovenije ter Upra-
va za zaščito in reševanje. 

Izvajalec je Gorenjska grad-
bena družba, poligon pa bo 
zgrajen do decembra.
Podpisa pogodbe o začetku 
del z izvajalcem so se poleg 
predsednice Gasilske zveze 
Jesenice Saše Kejžar udele-
žili tudi predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik, podpredsednik 
zveze in predsednik Gasil-
ske zveze Gorenjske Jože 
Derlink ter poveljnik Gasil-
ske zveze Gorenjske Tomaž 
Vilfan.

Gradijo regijski 
gasilski poligon
Na Spodnjem Plavžu na Jesenicah so začeli 
graditi regijski gasilski poligon, ki bo prvi na 
Gorenjskem in tretji v državi.

Pred začetkom gradnje poligona: Tomaž Vilfan, Saša 
Kejžar, Janko Cerkvenik, Jože Derlink in Robert Kejžar

OBČINSKE NOVICE

Na izredni seji o 
deponiji in hokeju
Skupina jeseniških občinskih 
svetnikov je na predlog Levi-
ce - Jeseniške alternative 
zahtevala sklic izredne seje 
občinskega sveta.
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ŠPORT

Z mlado ekipo naprej
O aktualnem dogajanju in 
prihodnosti jeseniškega ho-
keja smo se pogovarjali s 
predsednikom HDD SIJ 
Acroni Jesenice Anžetom 
Pogačarjem.
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ZANIMIVOSTI

Pri demenci lovimo 
trenutke
Pri demenci ni receptov, je 
le osebni odnos, poudarja 
dr. Jana Mali, ki je v Domu 
dr. Franceta Bergelja vodila 
usposabljanje za celostno 
oskrbo stanovalcev z de-
menco.
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ZANIMIVOSTI

Zvesti krvodajalci
Rekorderji so s kar sedemde-
setimi darovanimi enotami 
Rina Klinar ter s šestdeseti-
mi darovanimi enotami Jože 
Jalen, Niko Kešina in Stani-
slav Narat.
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Zadovoljstvo, da bodo Jesenice dobile tovrsten 
poligon, je izrazil jeseniški župan Blaž Račič. 
Kot je dejal, se bodo na ta način Jesenice 
uveljavile tudi kot regijsko gasilsko središče. 
Poudaril je vlogo in pomen dobro usposobljenih 
gasilcev v sistemu zaščite in reševanja.
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Poleg hranilnikov energije v 
podjetju NGEN gradijo tudi 
t. i. pametna omrežja, ki 
bodo energetski sistemi pri-
hodnosti. V omrežje se bo 
lahko vključilo vsako gospo-
dinjstvo, imajo pripravljene 
produkte za stranke, saj naj 
bi v prihodnosti podobne 
manjše hranilnike energije 
imela tudi posamezna gos-
podinjstva in z viški energije 
(iz toplotnih črpalk, energije 
sonca ...) postala del tega t. i. 

pametnega električnega 
omrežja.
»V investicijo smo šli premiš-
ljeno, imamo načrt razvoja za 
naslednja tri leta in v tem 
času bomo naredili kar nekaj 
premikov na tem področju. 
Brez težav sem prodal prejš-
nje podjetje Flycom, saj res 
verjamem v projekt. Z Dami-
anom Merlakom imam ob 
sebi mladega, inovativnega 
partnerja in ekipo mladih, ki 
razvijajo tudi del lastne pro-
gramske opreme,« je povedal 
Bernard. Pri projektu trenut-
no dela enajst zaposlenih. 
Kot je še dodal Roman Ber-
nard, tudi s takšnimi projekti 
skušajo zadržati mlade, per-
spektivne ljudi v domačem 
okolju, obenem pa želijo 
pustiti sled in narediti nekaj 
dobrega za ta del Gorenjske.

Kriptomilijonar investira 
na Jesenicah

Roman Bernard / Foto: Gorazd Kavčič
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Vprašanje odpadkov in 
smradu z Male Mežakle nas 
v občinski upravi zaposluje 
že od začetka mandata, v 
ponedeljek je na izredni seji 
o tem razpravljal tudi občin-
ski svet. Poleg tega je bila 
izredna seja namenjena tudi 
obravnavi razmer v jeseniš-
kem hokeju. 
Da gre za pomembni temi 
na eni strani dokazuje kopi-
ca sklepov, ki jih je sprejel 
občinski svet, na drugi stra-
ni pa veliko zanimanje jav-
nosti in tudi novinarjev.
Ocenil sem, da pobuda svet-
nikov za razpravo na izredni 
seji občinskega sveta o obeh 
tematikah izraža skrb članic 
in članov občinskega sveta 
glede izpostavljenih vpra-
šanj. Hkrati smo v občinski 
upravi sklic seje ocenili tudi 
kot izraz nezaupanja do dela 
župana in občinske uprave, 
čeprav tudi na tem področju 
trdo delamo. Pri tem si želi-
mo, da bi občinske svetnice 
in svetniki (pa tudi občani), 

če ocenijo, da nimajo dovolj 
ustreznih informacij, potr-
kali na naša vrata, kjer bi 
lahko dobili dodatna pojas-
nila in odgovore. Če bomo v 
prihodnje skupaj okrepili 
informiranje in dosegli bolj-
šo informiranost svetnic in 
svetnikov ter občank in 
občanov, je eden od name-
nov izredne seje izpolnjen.
Razprava je bila kljub pomi-
slekom koristna. Na ta način 
smo oblikovali jasna stališča 
Občine Jesenice na področju 
odpadkov tako v odnosu do 
koncesionarja na Mali Meža-
kli podjetja Ekogor kot do 
države in natančneje oprede-
lili naš skupni fokus. 
Zdaj je tako še jasnejše stali-
šče občine, da nam mora pri 
reševanju problema z 
odpadki še odločneje poma-
gati država. Doslej smo med 
drugim že dosegli, da je na 
pobudo Občine Jesenice in s 
podporo Skupnosti občin 
Slovenije (SOS) tudi Držav-
ni svet podprl naša prizade-
vanja in je od vlade zahteval, 
da do začetka avgusta pristo-
pi k urgentnemu reševanju 
problematike lahke frakcije 
odpadkov. Na svoji poti 
bomo vztrajali naprej z žel-
jo, da se problem čim prej 
razreši, da se lahka frakcija 
odstrani z Male Mežakle in 
se prepreči nadaljnje širjen-
je smradu.
Hokej je najpomembnejša 
športna dejavnost v občini. 

Prvo hokejsko moštvo se je 
znašlo v finančnih težavah 
in predstavlja dodatno obre-
menitev za nadaljnji razvoj 
tega športa. Občinski svet je 
tako sprejel sklep, da v 
občinski upravi ponovno 
preučimo možnosti za doda-
tno finančno podporo hoke-
ju, da se izvije iz primeža 
med finančnimi potrebami 
in zmožnostmi.

Zakonske omejitve otežuje-
jo financiranje prvega moš-
tva, a se hkrati zavedamo, 
da je prav prvo moštvo 
pomembno kot odskočna 
deska za mlade hokejiste, 
ki se še kalijo v mlajših 
selekcijah in ki v tem, da 
bodo nekoč zaigrali na višji 
ravni, v prvem moštvu (in 
morda celo na olimpijskih 
igrah) prepoznavajo motiv 
za vadbo.
Naša zaveza tako je, da 
hokej ostane najpomem-
bnejši in najprepoznavnejši 
šport na Jesenicah. Želimo 
si, da bi se tega zavedali vsi 
skupaj in da bi to dokazali 
tudi z obiskom hokejskih 
tekem ter nakupom (letnih, 
dnevnih) vstopnic za tekme. 
Na ta način bi vsi skupaj 
dokazali, da je hokej upravi-
čeno pomemben del identi-
tete našega mesta in občine, 
da smo na tradicijo in zgo-
dovino dejansko ponosni. 
Pomembno pa je tudi to, da 
bi z vsako kupljeno vstopni-
co navijači finančno podprli 
hokejsko dejavnost in njen 
nadaljnji razvoj. 
Razpravi na občinskem sve-
tu ob obravnavi obeh tema-
tik sta pokazali, da je treba 
za naše cilje delovati skupaj, 
povezano in usklajeno ter da 
je treba nastopati enotno. 
Verjamem, da je to najboljša 
pot do ustreznih rešitev ter 
da imamo zdaj lepo prilož-
nost, da to tudi dokažemo.

Mala Mežakla in 
hokej nas povezujeta

Župan Blaž Račič

Ocenil sem, da pobuda svetnikov za razpravo na 
izredni seji občinskega sveta o obeh tematikah 
izraža skrb članic in članov občinskega sveta 
glede izpostavljenih vprašanj. Hkrati smo v 
občinski upravi sklic seje ocenili tudi kot izraz 
nezaupanja do dela župana in občinske uprave, 
čeprav tudi na tem področju trdo delamo. Pri 
tem si želimo, da bi občinske svetnice in svetniki 
(pa tudi občani), če ocenijo, da nimajo dovolj 
ustreznih informacij, potrkali na naša vrata ...

Marjana Ahačič

Prejšnji ponedeljek so se 
jeseniški občinski svetniki 
sestali na prvi izredni seji v 
tem mandatu. Predlog za 
izredno sejo je dala svetniška 
skupina stranke Levica – 
Jeseniška alternativa, ki je 
zbrala dovolj podpisov občin-
skih svetnikov za sklic. Sejo 
so zahtevali zaradi dveh pro-
blemov: po njihovem mnen-
ju nevzdržnih razmer na 
deponiji Mala Mežakla in 
zaradi problematike hokeja.
Kot so opozorili, se stanje na 
deponiji slabša, razmere pa 
postajajo vse bolj nevzdržne. 
Odpadki se kopičijo, smrad 
pa je vse hujši, kar občutijo 
predvsem okoliški prebivalci. 
Skupina svetnikov je zato na 
izredni seji predlagala občin-
ski upravi, da zaradi kršenja 
koncesijske pogodbe, sklen-
jene s podjetjem Ekogor, 
prepove dovoz lahke in težke 
frakcije iz ostalih občin, 
dovoz naj bo dovoljen samo 
za občino Jesenice, in to do 
vzpostavitve vzdržnega stan-
ja, kar bo hkrati preprečilo 
tudi smrad. Obenem so 
občinski upravi predlagali, 
naj koncesionarju, to je pod-
jetju Ekogor, zaračuna upo-
rabo občinskega zemljišča 
na deponiji, na katerem zdaj 
brezplačno kopiči odpadke. 
Sejo so podprli tudi drugi 
svetniki, župan Blaž Račič pa 
je sklic izredne seje razumel 
kot izraz nezaupanja do 
župana in občinske uprave 
oziroma njihovega dela.
Pojasnil je, da občina prek 
pogodbenih določil samovo-
ljno ne more ukrepati. "Tudi 
če obstajajo ocene, da kon-
cesionar ne izpolnjuje kak-
šnih določil pogodbe, je to 

treba na ustrezen način ugo-
toviti, zato čakamo na revi-
zijsko poročilo, potem bomo 
imeli več podlag tudi za 
morebitne ukrepe," je dejal. 
"Na občinski upravi trdo 
delamo in iščemo rešitve," 
je zagotovil Račič, ki je ob 
izredni seji ocenil, da bi bilo 
s sprejemom ukrepov smi-
selno počakati do končnega 
revizijskega poročila o kon-
cesijskem razmerju med 

Občino Jesenice in podjet-
jem Ekogor. Hkrati je v pri-
pravi tudi celovito poročilo, 
ki ga je od vlade glede prob-
lematike odpadkov zahteval 
državni svet.
Situacijo na Mali Mežakli je 
predstavila tudi Nevenka 
Rajhman, ki živi neposred-
no pod deponijo. Tako kot 
nekateri drugi svetniki, ki so 
si ogledali stanje na deponi-
ji, opozarja na nalaganje 
baliranega materiala, ki se v 
spodnjih plasteh že pribli-
žuje točki, ko bodo bale raz-
padle in se bo vsebina izce-
jala v okolje. 
Svetniki so na seji po več kot 
dvourni razpravi občinski 
upravi naložili, naj na podla-

gi lastnih ugotovitev, ugoto-
vitev delovne skupine in vse-
bine končnega poročila revi-
zije pristopi k izvedbi ukre-
pov za zagotovitev izvajanja 
obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov v skladu s 
koncesijsko pogodbo in k 
spremembam koncesijske 
pogodbe, ki bodo omogočale 
učinkovit nadzor, ter od 
podjetja Ekogor zahteva pla-
čilo odškodnine za uporabo 

občinskega zemljišča. Župa-
na so s sklepom pozvali, naj 
pošlje poziv za ureditev raz-
mer za oddajo lahke frakcije 
na ministrstvo za okolje in 
prostor, sprejme ustrezne 
ukrepe za odstranitev bal z 
občinskega zemljišča na 
Mali Mežakli, pripravi poro-
čilo o tem, kdo vse plačuje 
ravnanje s komunalnimi 
odpadki ter za kakšen 
namen se uporabljajo s tem 
povezane javne dajatve. Prav 
tako je občinski svet županu 
naložil, naj skupaj z minis-
trstvom za okolje in prostor 
poskrbi za čimprejšnji 
odvoz lahke frakcije iz Male 
Mežakle in ministrstvo 
pozove, naj pripravi predlog 

ukrepov, s katerim bo s stra-
ni trgovcev prišlo do odkupa 
embalaže, ter pripravi poro-
čilo o ustreznosti oz. stopnji 
čistosti odpadkov, ki se zbi-
rajo na ekoloških otokih.
Druga točka dnevnega reda 
pa se je nanašala na zagoto-
vitev finančne pomoči član-
skemu hokejskemu društvu 
HDD Jesenice. Skupina 
občinskih svetnikov je pred-
lagala, da Občina Jesenice 
pred novo sezono zagotoviti 
sredstva, ki bodo omogočila 
delovanje HDD Jesenice in 
sicer tako, da dobiček javne-
ga podjetja Jeko v višini pet-
deset tisoč evrov namenijo 
za premostitev finančnih 
težav kluba, v proračun za 
prihodnje leto pa naj bi prek 
nove postavke Promocija 
mesta Jesenice zagotovili 
financiranje najuspešnejših 
športnih klubov in društev. 
Župan Račič je, kot je pou-
daril, da občina nima pravne 
podlage za zakonito in nepo-
sredno denarno pomoč klu-
bu, da pa je društvu v zad-
njih letih prek javnega raz-
pisa za letni program športa 
namenjala po več kot dvajset 
tisoč evrov letno, ob tem pa 
je poudarja, da je bilo že pre-
več vloženega v to, da bi 
pustili, da bi se hokejska tra-
dicija, po kateri so Jesenice 
znane, izgubila. Svetniki so 
občinski upravi naložili, naj 
ponovno prouči možnosti 
postopka izbire in sofinanci-
ranja programov športa v 
občini in pristopi k pripravi 
sprememb in dopolnitev 
ustreznih normativnih pod-
lag z namenom zagotavlja-
nja dodatnih spodbud izva-
jalcem športnih programov 
na področju športnih prire-
ditev in promocije športa.

Na izredni seji o 
deponiji in hokeju
Skupina jeseniških občinskih svetnikov je na predlog Levice – Jeseniške alternative zahtevala sklic 
izredne seje občinskega sveta in rešitev problematike smradu ter zagotovitev finančne pomoči 
hokejskemu društvu.

Svetniki so na seji po več kot dvourni razpravi 
občinski upravi naložili, naj na podlagi lastnih 
ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in 
vsebine končnega poročila revizije pristopi k 
izvedbi ukrepov za zagotovitev izvajanja 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov v 
skladu s koncesijsko pogodbo in k spremembam 
koncesijske pogodbe, ki bodo omogočale 
učinkovit nadzor, ter od podjetja Ekogor zahteva 
plačilo odškodnine za uporabo občinskega 
zemljišča.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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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, 
Nazorjeva ulica 1, 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: 
Ines Dvoršak (predsednica),  
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. 

Je se ni ške no vi ce, št. 11/let nik XIV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 59, ki je iz šel 26. julija 2019.
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.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
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.

WWW.JE SE NI CE.SI

OBVESTILO

Občina Jesenice obvešča, da bo od petka, 26. julija 2019, dalje 
na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) pod rubri-
ko Javna naročila in razpisi objavljen Javni razpis za dodeli-
tev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopol-
njevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2019.
 Župan 
 Blaž Račič

Uprava Skupine SIJ je na mesto direktorja družbe SIJ Elek-
trode Jesenice imenovala Giuseppeja Lombardija. Doseda-
nji direktor Andrej Pogačnik, ki je začasno vodil SIJ Elektro-
de in SIJ SUZ, bo še naprej vodil SIJ SUZ. Lombardi ima več 
kot 15 let izkušenj na področju vodenja proizvodnje, operacij 
in optimizacije procesov v različnih družbah v kemični in 
strojni industriji. Do prihoda v Skupino SIJ je od leta 2011 
delal kot direktor proizvodnje bakrene in vlečene žice v 
družbi Aurubis AG, so sporočili iz Skupine SIJ.

Nov direktor družbe SIJ Elektrode

Urša Peternel

Zbirni center Jesenice na 
Cesti Franceta Prešerna 13 
ima nov delovni čas. Kot so 
sporočili iz javnega komu-
nalnega podjetja Jeko, je 
zbirni center odprt od pone-
deljka do petka od 10. do 17. 
ure, ob sobotah pa od 8. do 
13. ure. Ob nedeljah in pra-
znikih je zaprt. V zbirnem 
centru ločeno zbirajo papir, 

steklo, plastiko, odpadke iz 
kovin in lesa ter odpadno 
embalažo iz omenjenih ma-
terialov. Zbirajo tudi barve, 
črnila, lepila, detergente, od-
padno jedilno olje, oblačila, 
tekstil, kosovne odpadke, 
zeleni odrez, odpadno olje, 
gradbene odpadke, baterije 
in akumulatorje, odpadno 
električno in elektronsko 
opremo ter nevarne odpad-
ke iz gospodinjstev.

Spremenjen delovni čas 
zbirnega centra
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Akcija ekološkega ozaveščanja o  zbiranju odpadnega jedilnega olja, ki 
poteka pod okriljem podjetja JEKO, d. o. o.,  je že drugo leto uspešno  
zaključena. Potekala je v sedmih občinah Zgornje Gorenjske. Četrto-
šolci so izkazali skrb za okolje tako, da so pridno prinašali odpadno je-
dilno olje v zbirne centre. Zmagovalci so bili nagrajeni z izletom v Piran 
in ogledom akvarija. 
Učence je v okviru projekta razveseljevala maskota Sončnica. V masko-
to se je vživela Tanja Bergelj, zaposlena v računovodstvu podjetja JEKO, 
d. o. o. 
Tanja živi v slikoviti vasici pod Stolom, obkrožena s samimi velikimi 
imeni, kot so Prešeren, Čop, Finžgar, Jalen, Janša in še bi lahko našteva-
li. Njene korenine segajo v idilični Gozd - Martuljek, kjer je kot kmečko 
dekle zgodaj spoznala radosti preprostega, a trdega življenja. Bila je 
povezana z naravo, živalmi in ljudmi, kar je bila neprecenljiva popotni-
ca za njeno nadaljnje življenje. 
Tanji smo zastavili nekaj vprašanj, kako se počuti kot Sončnica in kaj ji 
ta vloga pomeni. 

Kaj vas je pripeljalo do vloge Sončnice?
V podjetju JEKO, d. o. o. smo zasnovali projekt zbiranja odpadnega je-
dilnega olja, v okviru katerega je bila predvidena maskota Sončnica. 
Ker me oder, poezija in medgeneracijsko povezovanje izpolnjujejo, se 
kot amaterska igralka in povezovalka udejstvujem v Kulturnem dru-
štvu Dr.  France Prešeren Žirovnica - Breznica ter Kulturno-umetniškem 
društvu Radovljica. Z veseljem sem se odzvala povabilu nadrejene k 
sodelovanju. Cenim, da je v meni prepoznala naklonjenost sočloveku, 
naravi  in veliko ljubezen do otrok ter nastopanja in mi dala priložnost, 
da s svojo srčnostjo in predanostjo osrečujem otroke.

Kako bi opisali Sončnico?
Sončnica je vesela, sijoča in ljubeča. Na zabaven, a poučen način pre-
daja znanje o varstvu narave, kar začini z iskro nagajivosti in velikim 
sončnim objemom. 

Lahko na kratko opišete svojo vlogo?
Akcija je zasnovana v več fazah. Najprej četrtošolce s sodelavko obi-
ščeva v njihovih šolah in jih poučiva škodljivih posledicah napačnega 
odlaganja odpadnega jedilnega olja. Zabavam jih tako na izobraževa-
njih, zaključnih prireditvah, ki potekajo po posameznih občinah, zma-

govalne razrede pa spremljam tudi na nagradnih izletih. Preko vloge 
sončnice učencem podarjam sebe, kar me osrečuje.

Kako usklajujete vlogo Sončnice z ostalimi obveznostmi na delov-
nem mestu?
To mi seveda ne bi uspelo brez podpore in pomoči sodelavk, ki me ob 
moji odsotnosti nadomeščajo in se jim za to zahvaljujem. 

Kakšno sporočilo prinaša Sončnica?
Sončnica želi učencem položiti na srce, naj se povezujejo in sodelujejo 
med seboj v ožjem in širšem smislu. Želi jim sporočiti, naj cenijo naravo 
in jo varujejo.

Sončnica je Tanja

Urša Peternel

Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, v sklopu gradnje 
komunalne infrastrukture 
na Cesti bratov Stražišarjev 
in delu Ceste Toneta Tomši-
ča načrtujejo gradnjo kanali-
zacije, vodovoda, plinovoda 
in elektro kabelske kanaliza-
cije ter obnovo cestišča z od-
vajanjem meteorne vode. 
Z izgradnjo kanalizacije bo 
omogočena priključitev na 
javno kanalizacijsko omrež-
je za objekte na Cesti bratov 
Stražišarjev od hišne števil-
ke 30a do hišne številke 41 
in za objekte na Cesti Tone-
ta Tomšiča od hišne številke 

61 do hišne številke 67 ter 
hišno številko 52. Izvajalec 
je podjetje Inkaing. 
"Na omenjenem območju je 
predvidena popolna zapora 
ceste med objektoma Cesta 
Toneta Tomšiča 67 in Cesta 
Toneta Tomšiča 62 ter med 
objektoma Cesta bratov 
Stražišarjev 30a in Cesta 
bratov Stražišarjev 41. Še 
posebej opozarjamo, da bo 
po vzhodnem delu Ceste 
bratov Stražišarjev iz smeri 
železniškega podvoza oziro-
ma Čopovega grabna pote-
kal tovorni promet za potre-
be gradbišča, zato stanoval-
ce vljudno prosimo, naj po-
skrbijo za nemoten dostop 

in naj ne parkirajo svojih 
vozil na območju ceste. V 
času gradnje bo moten ozi-
roma onemogočen promet, 
a bo izvajalec gradbenih del 
zagotavljal peš dostop do 
stanovanjskih objektov in 
tudi dostop z avtomobilom, 
če bo to mogoče. Zahvaljuje-
mo se za razumevanje in 
upoštevanje prometne ter 
ostale signalizacije na grad-
bišču," so sporočili z Občine 
Jesenice.
Vrednost projekta je ocenje-
na na približno 680 tisoč 
evrov. Projekt predstavlja 
drugo fazo projekta Odvaja-
nje in čiščenje odpadne 
vode v porečju zgornje Save, 

ki ga je Občina Jesenice pri-
javila na Dogovor za razvoj 
regij. Prva, izgradnja komu-
nalne infrastrukture v nase-
lju Murova, je bila z izda-
nim uporabnim dovolje-
njem dokončana v prete-
klem mesecu, tretja, Izgra-
dnja komunalne infrastruk-
ture v delu naselja KS Sava, 
pa se bo prav tako predvido-
ma začela še letos. Skupna 
vrednost vseh treh faz je pri-
bližno 2,2 milijona evrov, od 
tega Občina Jesenice v okvi-
ru Dogovora za razvoj regij 
pričakuje približno 1,7 mili-
jona evrov sofinanciranja s 
strani Evropske unije in Re-
publike Slovenije.

Gradnja kanalizacije
Prejšnji teden so začeli graditi komunalno infrastrukturo na Cesti bratov Stražišarjev in delu Ceste 
Toneta Tomšiča na Jesenicah. Projekt bo dokončan predvidoma do novembra.

Urša Peternel

Svet javnega zdravstvenega 
zavoda Splošna bolnišnica 
Jesenice je na njegovo pro-
šnjo razrešil dosedanjega 
direktorja bolnišnice Janeza 
Poklukarja. Poklukar odhaja 
v Ljubljano, saj je bil izbran 
za direktorja Univerzitetne-

ga kliničnega centra Ljublja-
na, delo naj bi nastopil 1. 
avgusta. Za vršilko dolžnosti 
direktorice Splošne bolni-
šnice Jesenice je svet zavoda 
imenoval Anjo Jovanovič 
Kunstelj. 
Jovanovič Kunstljeva je 
zdravnica, specialistka kirur-
gije, ki je bila doslej strokov-

na direktorica bolnišnice. 
Kot je napovedal predsednik 
sveta zavoda Dušan Krajnik, 

bodo konec poletja objavili 
razpis za izbiro direktorja s 
polnimi pooblastili.

Bolnišnica z 
vršilko dolžnosti
Splošno bolnišnico Jesenice bo kot vršilka dolžnosti 
direktorice vodila Anja Jovanovič Kunstelj.

Anja Jovanovič Kunstelj / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)
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Jeseniške novice, petek, 26. julija 2019

Urša Peternel

Na Medobčinskem inšpek-
toratu in redarstvu občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica na začet-
ku turistične sezone opozar-
jajo na obveznosti zavezan-
cev glede turistične takse in 
prijav gostov. Kot je povedal 
občinski inšpektor Gregor 
Jarkovič, so pri inšpekcij-
skih nadzorih pri gostiteljih 
doslej ugotovili več nepravil-
nosti oziroma nejasnosti pri 
poslovanju.
»Najpogostejše napake gos-
titeljev so, da za vodenje 
knjige gostov uporabljajo 
samo elektronski sistem 
eTurizem, kar je neustrez-
no,« poudarja Jarkovič. 
Omenjeni sistem namreč 
lahko hrani podatke samo 
32 dni, kar je v nasprotju z 
obveznostmi gostitelja, ki 
mora knjigo gostov za posa-
mezno leto hraniti eno leto. 

Omenjeni sistem eTurizem 
tudi ne vsebuje vseh zakon-
sko obveznih rubrik, dodaja 
Jarkovič, saj manjkajo poda-
tki za obračun obveznosti 
turistične takse (število pre-
nočitev posameznega gosta, 
skupni znesek pobrane turi-
stične takse za posamezne-

ga gosta in razlog morebitne 
oprostitve). »Gostitelj je dol-
žan zagotoviti ustrezen čas 
hrambe knjige gostov in 
vpis vseh zahtevanih podat-
kov. To lahko zagotovi z 
ustreznim elektronskim 
vmesnikom (programom) 
na trgu ali pa s tiskanjem iz 

evidence eTurizem in z roč-
nim vpisovanjem manjkajo-
čih podatkov. Potrebna je 
tudi njihova fizična hramba 
predpisan čas,« je opozoril 
sogovornik.
Prav tako se prevečkrat 
dogaja, da gostitelji svojega 
gosta ne prijavijo v predpisa-

nem roku dvanajst ur ali da 
ga sploh ne prijavijo, ugota-
vljajo na inšpektoratu. Zato 
ponovno opozarjajo, da je 
gosta treba prijaviti ne glede 
na trajanje nastanitve, in 
sicer najpozneje v 12 urah 
po prihodu, ter vpisati vse 
zahtevane podatke v knjigo 

gostov, ki se lahko vodi elek-
tronsko ali fizično. 
Ob tem opozarjajo: »Aplika-
cija eTurizem ni knjiga gos-
tov.« Poleg tega mora gosti-
telj policistom in pristojnim 
organom omogočiti vpogled 
v evidenco gostov in jim raz-
kriti podatke v njej.
Kot je poudaril Gregor Jar-
kovič, se bodo inšpektorji 
tako kot v preteklih letih v 
sodelovanju z občinami na 
podlagi pregledov tujih in 
domačih spletnih rezervacij-
skih portalov, na podlagi 
prijav ter ostalih okoliščin, 
ki kažejo na nedovoljeno 
poslovanje posameznih gos-
titeljev, odzvali z inšpekcij-
skim pregledom poslovanja 
pri konkretnem zavezancu. 
»Zoper zavezance, pri kate-
rih bodo ugotovljene nepra-
vilnosti, bomo ukrepali skla-
dno z določili, ki določajo 
inšpekcijske in prekrškovne 
postopke,« je še napovedal.

Goste je treba vpisati 
v knjigo gostov
V poletni sezoni inšpektorji opozarjajo na obveznosti zavezancev glede turistične takse in prijav 
gostov. »Aplikacija eTurizem ni knjiga gostov,« poudarjajo.

Najpogosteje ugotovljeni prekrški so, da gostitelj 
gosta ne vpiše v knjigo gostov oziroma ne vpiše 
vseh podatkov ali ti niso točni. Nekateri sploh ne 
vodijo knjige gostov, ne obračunavajo turistične 
takse in je ne nakazujejo ...

Ja, res je, kar pravi g. Franc 
Smolej: da odzivnosti ni ali je 
je premalo. Zlasti pa ni odgo-
vorov in ukrepov. O odlagališ-
ču na Mali Mežakli je bila v 
sejni dvorani na bivšem sedežu 
Občine Jesenice (C. maršala 
Tita 78) odprta knjiga za pri-
pombe in mnenja občanov. Ja, 
zanimivo bi jo bilo pogledati 
kaj smo takrat napisali, letnice 
žal ne vem, saj take situacije 
nismo pričakovali, tudi zaslu-
žili ne. Vsekakor nismo priča-
kovali enormne količine odpad-
kov, kot jih je danes, še manj 
pa iz kar nekaj drugih občin v 
Sloveniji. Od spomladi je danes 
kup bal in neobdelanih odpad-
kov krepko večji. Očitno se ne 
odvaža? Počutim se kot ovca, 
ki mora požreti, kar ji dajo. 
Menda so občinski svetniki 
imeli vpogled v koncesijsko 
pogodbo ali pa ne, ne vem. 
Demokracija in seznanjanje 
občanov o tem se na tem pod-
ročju očitno neha. Na eni od 
sej občinskega sveta sem bila 
prisotna kot občanka in sem 
tako občinski svet kot vodstvo 
občine seznanila z ustanovit-
vijo Civilne iniciative Mala 
Mežakla, sicer sem dobila 

Prejeli smo

Odziv – nost

besedo, vendar jih informacija 
ni kaj prida ganila. Predlaga-
no je bilo, da se ustanovi sku-
pina, ki bo spremljala stanje 
na deponiji, sestavljena iz 
svetnikov, Ekogorja in Občine. 
Župan je zavrnil idejo, da v to 
skupino vključijo civilno inici-
ativo, češ da nas bodo že oni 
zastopali. Moto župana g. 
Račiča je, da se je treba pogo-
varjati in dogovarjati. Lepo in 
prav, se strinjam, vendar je 
treba tudi kaj narediti. 
Mnenja g. Smoleja so realna, 
časi, o katerih piše, niso bili 
materialno tako dobri, vendar 
nas je blaginja pokvarila. 
Tako da mislimo več nase, 
manj na okolje in še manj na 
tiste, ki so v težavah, zlasti če 
niso na očeh. Se pa ob njego-
vem pisanju spomnim zlatih 
fantov jeseniškega hokeja, ki 
jim ni vseeno, v kakšnem sta-
nju je klub. Nekaj jih, žal, ni 
več med nami. G. Pogačar, ki 
se trudi, nima širše pomoči, 
tisti na položajih ne znajo 
(nočejo?) pomagati pridobi-
vati sponzorjev in mladi, ki 
danes trenirajo, izgubljajo ide-
ale, starši pa denar. Prihod-
nost se nekako, po mojem laič-
nem mnenju, neha v prvem 
moštvu. In to ni prav.
Pa se spet samo pogovarjamo, 
tako pač je.

Nevenka Rajhman

Urša Peternel

Na eni od prejšnjih sej 
občinskega sveta je namest-
nik komandirja Policijske 
postaje Jesenice Admir 
Midžan predstavil Poročilo 
o delu Policijske postaje 
Jesenice za leto 2018. Iz 
poročila izhaja, da so glede 
na leto 2017 jeseniški poli-
cisti zabeležili večje število 
kaznivih dejanj, obravnava-
li so jih 449 (leto prej 343). 
Večino predstavlja premo-
ženjska oziroma splošna 
kriminaliteta, vendar pa je 
bila višja tudi raziskanost, 
ki je bila lani 45-odstotna. 
Tudi vlomi (lani so jih obra-
vnavali 76) so bili bolje pre-
iskani, raziskanost se je 
povečala z 12 na 24 odstot-
kov. Po Midžanovih bese-
dah je eden od vzrokov za 
povečano premoženjsko 
kriminaliteto dejstvo, da so 
se na Jesenice priselili 
nekateri znani storilci – 
povratniki kaznivih dejanj. 
Varnost cestnega prometa 
na območju policijske pos-
taje Jesenice je bila slabša 
kot leto prej, saj so zabeleži-
li 185 prometnih nesreč 
(leto prej 159) in eno smrt-
no žrtev. 
Občinski svetniki so name-
stnika komandirja med dru-
gim vprašali, ali razmišljajo 

o selitvi policijske postaje 
nazaj v mesto, kjer bi bila 
potrebna večja prisotnost 
policistov. Opozorili so na 
nered na kolesarski stezi, 
vožnje v rdečo luč, vsiljivo 
prodajo pred trgovskimi 
centri ...
Poročilo o delu v letu 2018 
je predstavil tudi vodja 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva občin Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica Boštjan Omerzel. 
Iz poročila izhaja, da je bilo 
v letu 2018 na področju 
inšpekcijskega nadzora pre-
jetih osemdeset prijav, opra-
vljenih 78 inšpekcijskih 
ogledov, izdano šest pozivov 
k odpravi nepravilnosti in 

izdane štiri inšpekcijske 
odločbe. Za ugotovljene 
kršitve so bili uvedeni štirje 
prekrškovni postopki in 
izdanih 33 opozoril ter pet 
odstopov zadev pristojnim 
inšpektoratom. Ukrepi 
inšpektorjev so bili največ-
krat opravljeni zaradi prijav 
nedovoljenih posegov v ces-
te ter varovalne pasove cest, 
neustreznega odlaganja 
odpadkov, nedovoljene pos-
tavitve objektov in posegov v 
javne površine. Izredni nad-
zori kažejo na nezadostno 
poznavanje zahtev pri indi-
vidualnem ločevanju in 
odlaganju odpadkov, kar se 
kaže tudi v neurejenem 
videzu ekoloških otokov. 

Redarji so opravili na obmo-
čju občine Jesenice 3045 
delovnih ur na terenu, nalo-
ge so bile povezane z nadzo-
rom mirujočega prometa, 
varstva javnih zelenih povr-
šin, varovanja javne infras-
trukture, evidentiranjem 
neustreznega odlaganja 
odpadkov, merjenja hitrosti 
z radarskimi merilniki, upo-
rabe varnostnega pasu, teh-
tanja vozil, odstranjevanja 
zapuščenih vozil ter s sode-
lovanjem pri varovanju 
otrok na poti v šolo in pri 
preventivnih akcijah. Kot je 
dejal Omerzel, so lani delali 
kadrovsko okrepljeni, zato 
so bili lahko več prisotni na 
terenu. Dodal je, da so nalo-
ge izvajali tudi ponoči in ob 
koncu tedna. Lani so prejeli 
830 klicev na številko redar-
stva, kar je dvajset odstotkov 
več kot leto prej. Je pa lani 
nov gradbeni zakonik del 
zadev z gradbene inšpekcije 
prenesel na občinsko inšpe-
kcijo, tako da se je povečal 
obseg dela s tega področja. 
Občinski svetniki so pohva-
lili delo redarstva in inšpek-
torata, med drugim pa so 
opozorili na nujnost tehtan-
ja tovornih vozil, saj pretež-
ki tovornjaki uničujejo ces-
te, in na kopičenje vozil na 
javnih površinah z name-
nom preprodaje.

O delu policije in redarstva
Namestnik komandirja Policijske postaje Jesenice Admir Midžan in vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Jesenice Boštjan Omerzel sta predstavila delo v lanskem letu.

Redarji so lani na območju občine Jesenice opravili 3045 
delovnih ur na terenu.

Ob spominskem dnevu občine Jesenice, ki ga obeležujemo 
1. avgusta, Občina Jesenice pripravlja koncert partizanskih 
pesmi Zapojmo pesmi o svobodi z Marjetko Popovski in 
spremljevalno skupino. Koncert bo v četrtek, 1. avgusta, ob 
17. uri v banketni dvorani Kolperna na Stari Savi.

Proslava ob spominskem dnevu

Urša Peternel

V preteklih dneh se je zak-
ljučil projekt ureditve ploč-
nika ob občinski cesti na 
Blejski Dobravi, ki vodi iz 
naselja Saple mimo podjetij 
Acron in Sumida do križiš-
ča z občinsko cesto Blejska 
Dobrava–Lipce. Kot so poja-
snili na Občini Jesenice, je 
pločnik dolg tristo metrov, 
urejen pa je kot površina za 
pešce v ravnini vozišča, in 
ne kot nivojsko ločen ploč-
nik. »V nasprotnem prime-
ru bi bilo treba urediti doda-
tno odvodnjavanje s kanali-
zacijo, zaradi ozkega voziš-

ča pa bi nivojsko ločen ploč-
nik predstavljal dodatno 
oviro na cesti in onemogo-
čal srečevanje vozil,« so 
pojasnili. Poleg pločnika je 
urejen tudi prehod čez cesto 
in obnovljena cestna razsve-
tljava, hkrati pa je bilo v kri-
žišču z občinsko cesto Blej-
ska Dobrava–Lipce omogo-
čeno levo zavijanje za kami-
one v smeri naselja Lipce in 
kampa Perun. Ureditev plo-
čnika bo pripomogla bo k 
izboljšanju varnosti vseh 
udeležencev v prometu, 
predvsem pa pešcev. Dela je 
izvajala Gorenjska gradbe-
na družba. 

Površina za pešce 
na Blejski Dobravi

Pločnik je urejen kot površina za pešce v ravnini vozišča. 
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Andraž Sodja

Na sedlu Suha ob poti proti 
Golici stoji majhno obelež-
je, ki se hitro izgubi med 
obeležji narodno osvobodil-
nega boja. A v tem primeru 
gre za drugačno obeležje, 
saj spominja na bombnik 
B17 z imenom Wabash can-
non ball in njegovega neu-
strašnega pilota Clarencea 
W. Southerna. Letalo iz dru-
ge bojne skupine 96. bojne 
eskadrilje s Sicilije je bilo 
19. marca leta 1944 med 
bombardiranjem letališča v 
Celovcu zadeto, po zaslugi 
junaškega pilota Clarencea 
W. Southerna, ki je pri po-
skusu obvladovanja letala 

umrl v razbitinah, je osta-
lim članom posadke uspelo 
izskočiti. Preostali člani po-
sadke na čelu s poveljnikom 
Wilsonom E. Burrilom so 
pristali v vojnem ujetništvu. 
Trojici, letalskemu inženir-
ju in vrhnjemu strelcu 
Tomu Forbesu, radijskemu 
operaterju Russellu Phillip-
su in topničarju iz trebu-
šnega krogelnega topa 
Ascensionu Gonzalesu pa 
so partizani pomagali pobe-
gniti. Svoj pobeg je Gonza-
les po vrnitvi podrobno opi-
sal – od pristanka v globo-
kem snegu, v katerem se 
mu je udiralo do pasu, do 
strahu pred nemškimi voja-
ki in olajšanja, ko so ga reši-

li partizani, njihovega ču-
stvenega sprejema, noči v 
partizanskem taboru in sni-
denja s prijatelji ter njihovo 
pot domov čez okupirano 
ozemlje, med katero so še 
sodelovali pri razstrelitvi že-
lezniške proge.
Ob spomeniku Clarenceu 
W. Southernu in sestrelje-
nemu bombniku je krajevni 
odbor zveze borcev za vre-
dnote NOB Planina pod Go-
lico v sodelovanju z drugimi 
krajevnimi odbori in občin-
sko zvezo 6. julija pripravil 
prvo spominsko slovesnost, 
ki se je je udeležilo okoli tri-
deset udeležencev, ki so se 
poklonili spominu na pogu-

mne letalce. Govornik pred-
sednik krajevnega odbora 
združenja za vrednote NOB 
Boris Podlogar je v govoru 
poudaril pomen spomina na 
borce, ki so s svojimi dejanji 
v preteklosti ohranjali slo-
venski jezik, vero v majhno 
domovino, ki je samo naša, 
slovenska, in v neizmerno 
svobodo našega časa: »Da-
nes smo se srečali ob obe-
ležju med drugo svetovno 
vojno sestreljenega zavezni-
škega ameriškega letala. Po 
zaslugi hrabrega pilota so 
preostali člani posadke lah-
ko izskočili, sam pa je z leta-
lom strmoglavil in umrl. 
Zgodilo se je 19. marca 1944 
in mnogi so upali, da se bo 
kmalu končalo, da bodo šli 
domov. Junaški borci, spo-
minjamo se vaših dejanj in 
vaših darovanih življenj. Mi-
sli uhajajo k vašim najbliž-
jim, ki so vas takrat dolgo 
čakali, pa žal, nikoli dočaka-
li. Hvala vam za današnji 
dan, za sonce, ki nas greje, 
za veter, ki pihlja nad zreli-
mi travami … Hvala vam za 
svobodo!«
Prvega spominskega sreča-
nja se je udeležila tudi 93-le-
tna domačinka, ki se še spo-
minja dogodka, želja organi-
zatorjev pa je, da bi spomin-
ska slovesnost na sedlu 
Suha postala tradicionalna. 
Ostanki sestreljenega bomb-
nika so sicer shranjeni v Ko-
sovi graščini na Jesenicah.

Poklon spominu na 
sestreljeni bombnik
Na sedlu Suha pod Golico so se v organizaciji krajevnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB prvič poklonili spominu na sestreljeni bombnik B17 z imenom Wabash cannon ball, ki je  
19. marca 1944 strmoglavil na sedlo Suha.

Majhno obeležje na sedlu 
Suha / Foto: Irena Kolbl

Prvega spominskega srečanja se je udeležila tudi 93-letna 
domačinka, ki se še spominja dogodka.

V spomin na preboj železniškega karavanškega predora pred 
114 leti so na Hrušici pripravili tradicionalne prireditve ob kra-
jevnem prazniku. Najprej so v prostorih krajevne skupnosti 
odprli razstavo članic sekcije ročnih del pri KŠD Hrušica. 
Predstavile so različne vezene, pletene, klekljane in kvačkane 
izdelke, ki jih domiselno in spretno ustvarjajo na tedenskih 
srečanjih. Zatem so se na športnih igriščih zvrstila tekmova-
nja v nogometu, balinanju in odbojki. Nastop folklorne skupi-
ne Juliana in druženje krajanov pred Kulturnim domom je 
sicer zmotil naliv, vendar to ni skalilo dobrega razpoloženja. 
V okviru praznika je sledil še tradicionalni pohod na Hruščan-
sko planino, kjer se je ob pastirski koči nadaljevalo družabno 
srečanje. Zbrane je pozdravil predsednik sveta KS Hrušica 
Janez Marinčič, kulturni program so s pesmijo oblikovali vsi 
udeleženci pohoda in srečanja. Posebno iskren aplavz je ve-
ljal najstarejši krajanki, 99-letni Francki Leskovar. Prebrala je 
svojo pesem, ki jo je napisala prav za letošnji krajevni pra-
znik. Člani sveta KS so poskrbeli za prevoz, tako da so se 
srečanja lahko udeležili tudi starejši krajani.

Tradicionalne praznične prireditve v KS Hrušica

Odprtje razstave članic sekcije ročnih del

V največji jeseniški krajevni skupnosti Plavž so za letošnji kra-
jevni praznik najprej organizirali pohod krajanov v Planino pod 
Golico. S Plavža so se napotili preko Žerjavca in Plavškega 
Rovta do Planine pod Golico, kjer je bilo pri Kmečkem turizmu 
Betel družabno srečanje. Praznik so zaokrožili s tradicionalno 
prireditvijo v Spominskem parku. Predsednica sveta KS Ivanka 
Zupančič je v pozdravnih besedah poudarila, da si člani skupaj 
z vsemi krajani in Občino Jesenice prizadevajo za ustvarjanje 
okolja, kjer se bodo prijetno počutili prebivalci vseh generacij. 
Navedla je pomembnejše komunalne in cestne investicije ter 
akcije, ki ji vodijo in izvajajo člani sveta. Na prireditvi je jeseni-
ški podžupan Miha Rezar letošnje priznanje krajevne skupno-
sti izročili Marjanci Ambrož za dvajsetletno aktivno prostovolj-
no delo v svetu krajevne skupnosti in posameznih komisijah. 
Posebej se je izkazala v akcijah za lepše okolje, kjer je sodelo-
vala v komisiji za ocenjevanje najlepših cvetličnih zasaditev. V 
kulturnem programu so nastopili člani Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora in pevka Alja Sula Wolte. 

Priznanje ob prazniku Marjanci Ambrož

Jeseniški podžupan Miha Rezar je priznanje krajevne 
skupnosti izročili Marjanci Ambrož.

Z vami že 25 let

Ob 10. obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni 10% popust 
na okna, vrata in storitev. 

Akcija je podaljšana 
do 31. 8. 2019.

BREZPLAČNA IZMERA
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Urša Peternel

(h)RAST z²godbo je bil nas-
lov slovesnosti ob dnevu 
državnosti, ki so jo na pred-
večer praznika pripravili na 
Svetinovem dvorišču na 
Koroški Beli. Naslov se lah-
ko bere na dva načina: kot 
hrast z zgodbo ali rast z god-
bo. Rdeča nit prireditve sta 
bila namreč hrast in godba. 
Hrast je desetletja dolgo 
rasel ob vhodu v naselje, a na 
neko nedeljsko decembrsko 
jutro leta 2015 so ga podrli ... 
»Tako mogočna hrastova 
drevesa, s takim premerom 
debla, ki rastejo na samem 
in imajo večjo estetsko vred-
nost v krajini, so ponekod 
opredeljena za naravno vre-
dnoto. Tega statusa naš hrast 
ni imel. Žal,« pravi Petra 
Alič, idejna vodja projekta, ki 
je sicer potekal pod okriljem 
Farnega kulturnega društva 
Koroška Bela. A vsaj en del 
nekoč mogočnega drevesa je 
ostal: kolobar hrastovega 
debla so s pomočjo domačih 
jeklarjev, podjetij SIJ Acroni 
in KOV, preoblikovali v 
instalacijo »jekleno drevo«. 
To sedaj stoji sredi vasi pred 
Kulturnim hramom skupaj 
s tablo z zgodovinskimi dej-
stvi o naselbinski dediščini 
vasi. Koroška Bela je nam-

reč eno najstarejših naselij v 
občini – in kot pravi Petra 
Alič, je to »vas s trdnimi 
koreninami in debelo skorjo 
kot hrast ...«

In ob zgodbi o hrastu se je 
napisala zgodba o godbi. 
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora je najstarejša 
kulturna skupina v občini, 
letos je praznoval 145-letni-
co. Od letos je kot godba vpi-
san tudi v register nesnovne 
kulturne dediščine. Na pri-
reditvi so skozi glasbo rein-
terpretirali zgodovinska dej-
stva Koroške Bele, med dru-
gim so izvedli skladbe Po 
jezeru bliz' Triglava, Persi-
an March, Slovenija, od kod 
lepote tvoje, Jeseniškim 
železarjem, prvič pa tudi 
skladbo Into the Storm. 
V okviru prireditve so v Kul-
turnem hramu odprli tudi 
fotografsko razstavo (h)Rast 
avtorja Staneta Vidmarja, 
mojstra fotografije Fotograf-
ske zveze Slovenije. V ospre-

dje je postavil hrast oziroma 
njegovo rast; fotografije so 
nastajale dve leti in nastala je 
navdušujoča zgodba o hrastu. 
Avtor je ustvaril zgodbo o 
rasti hrasta od kalitve želoda 
do odraslega drevesa, ki ga je 

fotografiral v vseh letnih 
časih. Obdobja rasti hrasta pa 
so predstavljena tudi v video 
produkciji Matica Heringa.
Za pogostitev so poskrbele 
članice Društva podeželskih 
žensk pod Golico in Stolom 

s sladkimi in slanimi okusi 
iz značilnih sestavin za 
območje Karavank. Priredi-
tev, ki sta jo povezovala Tan-
ja Fleišer in Gregor Palov-
šnik, je sofinancirala Občina 
Jesenice. Udeležil se jo je 

tudi vodja kabineta ministra 
za kulturo Peter Bohinec.
Na zadnjo junijsko soboto 
pa so pripravili še pohod po 
poteh nad vasjo, ki so vpliva-
le na naselbinsko dediščino 
in poselitev Koroške Bele.

Hrast z zgodbo ali rast z godbo
Na Koroški Beli so na poseben način obeležili dan državnosti. Ob reinterpretaciji zgodovinskih dejstev skozi glasbo železarske godbe so odprli instalacijo 
»jekleno drevo« in tablo z zgodovinskimi dejstvi o naselbinski dediščini vasi. V Kulturnem hramu pa je na ogled fotografska razstava (h)Rast.

Instalacija »jekleno drevo« in tabla z zgodovinskimi dejstvi o naselbinski dediščini Koroške Bele. Vitrina je osvetljena, 
pred njo so postavili še klop. / Foto: Tina Dokl

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je navdušil obiskovalce, ki so napolnili Svetinovo 
dvorišče sredi vasi.

Stane Vidmar je ustvaril fotografsko zgodbo o hrastu, razstava (h)Rast je bila na ogled v 
Kulturnem hramu.

Za pogostitev so poskrbele članice Društva podeželskih žensk pod Golico in Stolom.

V sklopu projekta je 
izšla tudi brošura 
Nosilci zgodb 
naselbinske dediščine 
na Koroški Beli.

Koliko je bil star 
hrast? Petra Alič pravi, 
da si starost hrasta 
lahko določi vsak sam 
na osnovi štetja letnic 
na kolobarju pred 
pročeljem Kulturnega 
hrama, so pa pripravili 
tudi fotografijo, ki je 
na ogled v okviru 
razstave (h)Rast. Hrast 
in godba sta stara 
približno enako ...
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Pri nas dobite tudi:

- Male živali
-  Akvarijske in  

ribniške ribe
-  Izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
N&D 12 KG –10 %
12 kg 59,95 € = 53,95 €

S POLENOVKO 60 %, SADJEM  
20 % (POMARANČA) IN ZELENJAVO Z 
BUČO 20 %

PRESTIGE HRANA ZA 
VELIKE PAPIGE Z 
ARAŠIDI (NA VAGO)  
1 KG  = SAMO  3,82 €
ODLIČNA SEMENSKA MEŠNICA  
ZA VELIKE PAPIGE

TOKRATNI NASVET:
KAKO PRAVILNO POSKRBETI ZA AKVARIJSKE RIBICE  MED DOPUSTOM  ?                                                                   
RAZPADAJOČE ORGANSKE SNOVI V AKVARIJU (OSTANKI HRANE, URIN, KAKCI, RIBJA 
SLUZ IN ODMRLE RASTLINE), SO GLAVNI VZROK TEŽAV Z AKVARIJEM IN POGINA 
AKVARIJSKIH RIB !  PRE OBILNO HRANJENJE MED DOPUSTOM (STARŠI), TO MOŽNOST 
ŠE POVEČA !!   
NASVET: ZA ČAS DOPUSTA UPORABITE TEDENSKO ALI 14 DNEVNO PRIPRAVLJENO 
HRANO, KI NE POVZROČA ORGANSKEGA ONESNAŽEVANJA AKVARIJSKE VODE. TEŽAV 
NE BO !!!   

HLADILNE 
IGRAČE 
ZELO UGODNO
 OD 5,95 € DALJE -10%
IGRAČE SO PRIJAZNE  
IN PRIMERNE ZA VSE  
VELIKOSTI PSOV

KUPON - 10 % 
VELJA ZA CELOTNI 
NAKUP V JULIJU.   

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     

FLAMINGO PESEK  
ZA MAČJI WC 

                                   15 kg  Cena 15,60 €  
                                    - 10 % = 14,04 €

HLADILNA  
BLAZINA ZA PSE 
(različnih velikosti)  

ZELO UGODNO
OD 17,65 € DALJE -10%
PRIVOŠČITE PSU HLAJENO  
LEŽIŠČE

Matjaž Klemenc

Mnogi gledajo na nižje 
lige, pa naj bo to v košarki, 
rokometu, nogometu in 
drugih športih, s prezirom. 
Jeseniški košarkarji igrajo v 
tretji slovenski ligi, kar pa 
še ne pomeni, da v njej 
igrajo slabi igralci in da se 
v tej ligi igra slaba košarka. 
Dobro delo in zaupanje 
vase, sta dva pogoja, ki 
omogočata, da določeni 
igralci od blizu spoznajo 
tudi višji nivo košarke. 
S pomočjo Primoža Samar-
ja smo prišli do zanimivih 
podatkov, kakšen je bil uči-
nek košarkarjev v sezoni 
2018/2019, ki so v preteklo-
sti nosili jeseniški dres. Ra-
šid Mahalbašić je letos igral 
v Nemčiji za klub EWE Ba-
skets Oldenburg. V nemški 
ligi so se uvrstili v polfinale, 
kjer so morali priznati pre-
moč berlinski Albi. Učinek v 
nemški ligi: povprečno 27,6 
minut na tekmo, 14,4 točke, 
devet skokov. 
Žiga Samar je igral za ma-
dridski Real. Z ekipo U18 je 
bil zmagovalec Evrolige next 
generation za sezono 
2018/2019, državni mladin-
ski prvak Španije, MVP fi-
nala U18 španskega prven-
stva, izbran v najboljšo pe-
terko božičnega turnirja na 
Tenerifu. V članski konku-
renci je nastopal za drugo 
ekipo Reala, povprečno 
22,19 minute na tekmo, do-

segel 8,8 točke, 2,7 skoka, 
2,3 asistence. Bil je član Dr-
žavne reprezentance U18. 
Tjaž Rotar je igral v prvi slo-
venski ligi za ekipo Polzela. 
Povprečno 24 minut na tek-
mo, 8,2 točke in 2,5 asisten-
ce. Polzela je bila poražena v 
finalu Pokala Spar. V Držav-
nem prvenstvu so bili izlo-
čeni v četrtfinalu proti Dom-
žalskemu Heliosu. 
Miki Sedlarević že štiri leta 
igra v Kanadi za ekipo 
Panthers na Univerzi otoka 
Princa Edvarda. V letošnji se-
zoni je v študentski ligi zabe-
ležil 25 minut na igrišču in 
dosegel 11,6 točke, 4,5 skoka 
in 1,1 asistence na tekmo. 
Maj Dušanič je igral za Par-
klje Ljubljana in bil s selek-
cijo U19 državni prvak. Za 
člansko ekipo Parkljev je 
igral v drugi SKL in na 18 
tekmah povprečno igral 15 
minut ter dosegel 3,7 točke 
in tri skoke na tekmo. Bil je 
član državne reprezentance 
U18. 
Uroš Šikanić je nastopal za 
člansko ekipo Slovana, ki 
igra v tretji slovenski ligi (19 
tekem, 12,2 koša na tekmo) 
in mladinsko ekipo Slovana 
v prvi slovenski mladinski 
ligi. Kot posojen igralec je s 
Petrolom Olimpijo nastopal 
v U18 Evroligi next generati-
on in v Beogradu na štirih 
tekmah v povprečju igral 34 
minut, dosegel 16,3 točke, 
9,3 skoka, 1,5 blokade na 
tekmo.

Jesenice kot 
odskočna deska
Zanimivi so podatki o košarkarjih, ki so v 
preteklosti nosili jeseniški dres.

Matjaž Klemenc

Če se na hitro ozreva v lan-
sko sezono, lahko rečeva, 
da ni bila slaba. Je pa za 
presežek manjkala vsaj ena 
lovorika ...
Če gledamo minulo sezono 
skozi postavljene cilje, je 
bila sezona neuspešna. Ni-
smo ubranili naslova držav-
nega prvaka, neuspešni 
smo bili v finalu slovenske-
ga pokala. Cilje smo dosegli 
le z uvrstitvijo v polfinale 
Alpske lige. A kljub temu 
menim, da sezona ni bila 
slaba. V Dvorani Podmeža-
kla se je gledal kvaliteten 
hokej. Imeli smo nekaj 
smole, po drugi strani pa 
nam je zmanjkalo nekaj 
sreče. Le dve finalni tekmi 
državnega prvenstva sta bili 
premalo, vsi ljubitelji hoke-
ja bi si želeli več tekem. Žal 
je časovna stiska naredila 
svoje. V finalu smo bili le 
za gol prekratki. V Alpski 
ligi smo v februarju, marcu 
in aprilu gledali Jesenice, 
kot si jih vsi želimo. Polfi-
nale je bilo res infarktno. 
Vsaka tekma le za gol razli-
ke, ob podaljških. S kančk-
om sreče bi bili lahko na 
koncu mi v finalu z Olimpi-
jo. Iz minule sezone se mo-
ramo nekaj naučiti in iz nje 
potegniti vse pozitivno, ne 
pa ponavljati starih napak. 

Osvojitev Alpske lige ali dr-
žavnega prvenstva bi moč-
no olajšala prehod v novo 
sezono. 
Absolutno. V marcu in v za-
četku aprila je Jesenice za-
jela »hokejska mrzlica«. 
Gorenjska se je prebudila, 
sponzorji so povečali zani-

manje. Če bi v polfinalu 
premagali Pustertal, bi gle-
dali zelo zanimiv finale in 
po 15 letih bi imeli spet raz-
prodano Dvorano Podme-
žakla. Vsi vemo, kaj to po-
meni v finančnem smislu.

Bilo je govora, da HDD SIJ 
Acroni Jesenice dobiva no-
vega predsednika ...
Vsi v klubu si želimo čim 
močnejši upravni odbor in 
predsednika. Sam sebe v 
vseh teh letih vidim v ope-
rativni vlogi, ki jo tudi 
opravljam. Pred petimi 
leti, ko sem funkcijo pred-
sednika prevzel, naj bi v tej 
vlogi ostal leto, dve, potem 
pa naj bi funkcijo predal 
uspešnemu gospodarstve-
niku. Imeli smo nekaj kan-
didatov, a se na koncu no-
beden ni odločil za ta izziv. 
Prepričan sem, da bi se z 
voljo in nekaj potrpljenja 
dalo narediti dobro zgod-
bo. V vlogi predsednika si 
želimo človeka, ki bo z is-
krenimi nameni pomagal 

jeseniškemu hokeju, bo 
imel položaj, povezave, 
ideje, neko vizijo, kako po-
staviti vse to na višji nivo. 
V tem primeru sem se ta-
koj pripravljen umakniti z 
mesta predsednika.

V juniju v klubu še ni bilo 
pretiranega optimizma. Go-
vorilo se je, da bodo Jesenice 
brez članskega hokeja ...
Po vseh težavah je pomladi 
malo manjkalo, da na Jese-
nicah ne bi imeli članske 
ekipe. Bil sem razočaran, 
saj se obljube iz gospodar-
skega in političnega prosto-
ra niso uresničile, kar nas 
je močno prizadelo. Izgubiš 
voljo in se začneš spraševa-
ti, kakšen je sploh še smi-
sel. Na srečo imamo prave-
ga generalnega sponzorja, 
ki že sedemdeset let podpi-
ra hokej na Jesenicah in je 
glavni razlog, da bo na Jese-
nicah članski hokej tudi ob-
stal. Brez njihove podpore 
in razumevanja te zgodbe 
ne bi bilo.

Kakšno je sodelovanje z Ob-
čino Jesenice?
Smo v dogovarjanju, ki se 
vleče že pol leta. Župan in 
svetniki so za to, da hokej 
na Jesenicah obstane. Žal 
se soočamo s pravno for-
malnimi preprekami, na 
kakšen način občina lahko 
še dodatno pomaga. Sam 
sem se prepričal po Slove-
niji, da za vsakim večjim 
uspešnim klubom stoji ob-
čina, in to ne le z moralno 
podporo in nekaj tisoč evri. 
Želimo si, da bi nam za 
promocijo Jesenic občina 
pomagala z dodatnimi 
sredstvi. 

Po Marcelu Rodmanu ste v 
Mitji Šivicu dobili zanimive-
ga trenerja.
Z opravljenim delom Marce-
la Rodmana smo zelo zado-
voljni. Ob negotovi situaciji 
na Jesenicah in ob ponudbi, 
ki jo je dobil, smo z razume-
vanjem sprejeli njegovo od-
ločitev. Lahko se mu samo 
zahvalimo za vse, kar je na-
redil. Začeli smo iskati tre-
nerja s podobnim razmišlja-
njem in ga našli v Mitji Šivi-
cu, ki se je po 12 letih v Fran-
ciji vrnil v Slovenijo. Ponudi-
li smo mu priložnost, saj mu 
je izziv delati z mladimi 
igralci. V Franciji je imel eki-
pe, ki so bile po proračunu 
na repu lestvice, a je vseeno 
naredil rezultat in igralce 
spravil na višji nivo.

S kakšnim proračunom 
vstopate v novo sezono?
Kot kaže, bo proračun žal 
manjši kot v pretekli sezoni. 
Pri vseh stroških bomo ma-
ksimalno varčevali. Vse sku-
paj bomo čim več kompen-
zirali z oglaševanjem, z re-
klamo. Trenutno o tujcih ne 
razmišljamo. 

V Dvorani Podmežakla 
bomo gledali povprečno 
mlado jeseniško ekipo, želj-
no dokazovanja. Kakšne ci-
lje ste si postavili?
V državnem prvenstvu in 
pokalu si želimo osvojiti lo-
voriko. V Alpski ligi nismo 
postavili konkretnih ciljev. 
Želimo si, da ekipa trdo dela, 
da je homogena in da fantje 
napredujejo iz tekme v tek-
mo. Želimo, da bodo navija-
či in javnost potrpežljivi, saj 
gre za mlade fante. Verja-
memo v igralce in stroko.

Z mlado ekipo naprej
O aktualnem dogajanju in prihodnosti jeseniškega hokeja smo se pogovarjali s predsednikom HDD 
SIJ Acroni Jesenice Anžetom Pogačarjem.

Anže Pogačar, predsednik 
HDD SIJ Acroni Jesenice

Brezpla~ni pregledi 
vida že 30 let.
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OSTER VID NA DALEČ 
IN BLIZU Z ENIMI OČALI?
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Pri Planinski zvezi Slovenije 
je pred kratkim izšla priku-
pna in poučna knjižica za 
otroke Pravljica o gamsku 
Viliju in gorskih rožicah. 
Avtorica je Jeseničanka (ki 
živi v Zgornji Radovni) 
Stanka Klakočer, ki je napi-
sala že več pravljic, v katerih 
so glavni junaki gorske živa-
li. Od leta 2015 je v samoza-
ložbi objavila več zgodb o 
svizcu Mihu, ki so primerne 
za otroke med petim in 
desetim letom starosti. Tako 
sta izšli knjižici Svizec Miha 
ter Svizec Miha in prijatelji, 
leto kasneje Svizec Miha 
poleti z jadralnim padalom 
in Nove prigode svizca 
Mihe. Predlani so izšle 
Gorate zgodbice, letos pa še 
Kako sta kozorogec Rogec in 
svizec Miha z osata rešila 
gorskega škrata Balvančka.
Avtorica je sicer po izobraz-
bi univerzitetna diplomira-
na ekonomistka, zaposlena 
na Agenciji RS za kmetijske 
trge. Goram je predana že 

od malega, je članica Planin-
skega društva Jesenice, mla-
dinska in planinska vodnica. 
Svoj prosti čas namenja 
športu, zlasti plezanju, tur-
nemu smučanju, kolesarje-
nju in teku na smučeh. Živi 
v Zgornji Radovni. 
Piše že od malega, v njenih 
zgodbah pa prevladuje dob-
ro. Vse pravljice imajo sre-
čen in poučen konec. 
"Želim si, da bi s pomočjo 
zgodb otroci spoznali značil-
nosti in lepote gorskega sve-
ta ter se naučili čim več o 
pozitivnih vrednotah, ki se 
jih lahko naučimo prav v 
gorah. Zgodbe so hudomu-
šne in igrive, običajno se 
končajo s katerim od starih 
slovenskih pregovorov," je 
povedala. 
Dve knjigi o svizcu Mihi sta 
prevedeni tudi v angleški 
jezik in sta napisani v dvoje-
zični obliki, na koncu knjige 
je angleško-slovenski slovar-
ček in nekaj nalog, s pomo-
čjo katerih lahko mladi bral-
ci preverijo svoje razumeva-
nje angleškega jezika.

Planinske pravljice 
za otroke
Pri Planinski zvezi Slovenije je izšla Pravljica o 
gamsku Viliju in gorskih rožicah, ki jo je napisala 
Jeseničanka Stanka Klakočer.

Urša Peternel

Anja Kucko z Jesenic je na 
nedavnem mednarodnem 
tekmovanju v podaljševanju 
trepalnic AS-Lashes v Ljublja-
ni osvojila drugo mesto v 
kategoriji barvnih trepalnic. 
Model je bila kar njena sestra 
Lara, ki ji je Anja morala v 
treh urah namestiti in obliko-
vati umetne trepalnice. 
"Pomembna je pravilna lega, 
kotički, čistoča, celoten stil in 
efekt," je povedala Anja, ki je 
pri oblikovanju upoštevala 
Larino barvo oči, obliki oči pa 
je prilagodila dolžino in ukri-
vljenost trepalnic. Tekmova-
nja so se sicer udeležile tek-
movalke iz 18 držav, ki so bile 
razdeljene v različne skupine, 
od začetnic do profesionalk, 
ter različne kategorije (klasi-
ka, volumen, barvne trepalni-
ce, dramatičen videz). 
Anja, ki ima na Jesenicah že 
nekaj let svoj salon Lepotni 
kotiček pri Anji, se s podalj-

ševanjem trepalnic ukvarja 
zadnja štiri leta. Začela je z 
nego rok in nohtov, kasneje 
pa se je navdušila tudi nad 

podaljševanjem trepalnic, ki 
so zadnja leta trend med lju-
biteljicami lepote. Kot ugo-
tavlja Anja, si stranke sred-

njih let želijo predvsem tre-
palnice naravnega videza, 
medtem ko se za zelo dolge 
trepalnice odločajo mlajša, 
drznejša dekleta. 
"Prednost umetnih trepal-
nic je v tem, da si ves čas, 
tudi sredi noči, urejena. 
Črna maskara se razmaže, 
kar je neprijetno zlasti pole-
ti. Veliko strank pride po 
umetne trepalnice samo 
poleti, nekatere za enkratno 
priložnost, denimo poroko, 
maturantski ples, rojstni 
dan, spet druge prihajajo 
redno in si ne predstavljajo, 
da bi bile brez umetnih tre-
palnic." Umetne trepalnice 
se zelo natančno nalepijo na 
naravne, vsake tri tedne pa 
jih je treba dopolniti. 
Anja redno obiskuje izobra-
ževanja, sledi trendom in 
novim materialom. Kot pra-
vi, je ena redkih na območju 
Zgornje Gorenjske, ki se s 
podaljševanjem trepalnic 
ukvarja uradno, v salonu. 

Uspeh na tekmovanju  
v podaljševanju trepalnic
Na mednarodnem tekmovanju v podaljševanju trepalnic v Ljubljani je Anja Kucko z Jesenic osvojila 
drugo mesto v kategoriji barvnih trepalnic.

Anja (levo) in njen model na tekmovanju, sestra Lara

Janko Rabič

Društvo diabetikov Jesenice 
je na balinišču v Bazi orga-
niziralo tretji meddruštveni 
turnir v balinanju. Nastopilo 
je osem ekip društev diabe-

tikov iz Škofje Loke, Kranja 
in z Jesenic, pridružili pa sta 
se tudi ekipi Društva upoko-
jencev Javornik - Koroška 
Bela in KŠD Hrušica. Še zla-
sti so se izkazale ženske v 
ekipah Društva diabetikov 

Jesenice, ki so pobrale naj-
žlahtnejša odličja. Zmagala 
je ekipa Jelka, ki so jo sestav-
ljale Jelka Volarič, Dora 
Trampuž in Vida Jensterle, 
druga je bila ekipa Sonja in 
tretja ekipa Albina.

Ženske pobrale najžlahtnejše kolajne

Urša Peternel

Številni mladi s posebnimi 
potrebami se po zaključku 
šole srečajo s težavo, kako 
dobiti zaposlitev; mnogi med 
njimi postanejo dolgotrajno 
brezposelni. Da bi področje 
prehoda mladih s posebnimi 
potrebami na trg dela bolje 
uredili, so na ministrstvu za 
delo, družino in socialne 
zadeve zasnovali projekt Pre-
hod mladih. Vanj naj bi do 
konca leta 2021 vključili 2100 
mladih s posebnimi potreba-
mi z območja celotne Slove-
nije, ki so stari do 29 let in 
imajo motnje v duševnem 
razvoju, slepoto in slabovid-
nost oziroma okvaro vidne 
funkcije, gluhoto in nagluš-
nost, govorno-jezikovne mot-
nje, gibalno oviranost, dolgo-
trajno bolezen, avtistične 
motnje ter čustvene in 
vedenjske motnje. Prednost-
na skupina so tisti mladi, ki 
že imajo takšno odločbo, s 

katero bi jih lahko delodajalec 
neposredno pri prehodu iz 
šole zaposlil kot osebo s statu-
som invalida.
Projekt poteka tudi na obmo-
čju Zgornje Gorenjske, kjer 
ga izvaja projektni partner 
Zavod Jelša z Jesenic. Kot je 
povedala Nina Skubic, projek-
tna delavka pri projektu, je 
vključitev v projekt za vse mla-
de prostovoljna in brezplačna. 
Mladi so v projekt vključeni 
od šest do 24 mesecev. 
Z mladimi delajo člani timov 
zaposlitvene rehabilitacije, ki 
so partnerji v projektu. Ti 
imajo veliko izkušenj pri delu 
na področju zaposlovanja 
invalidov, poleg tega pa dobro 
poznajo ukrepe, ki spodbuja-
jo zaposlovanje invalidov, 
posebne oblike zaposlovanja 
ter imajo tudi široke mreže 
delodajalcev, ki že usposablja-
jo oziroma zaposlujejo invali-
de, je pojasnila.
Doslej je bilo na območju 
Zgornje Gorenjske v pro-

jekt vključenih 22 mladih s 
posebnimi potrebami, pro-
jekt jih je zaključilo osem, 
večina jih nadaljuje šolanje, 
dva pa sta se uspešno zapo-
slila. 
Prvi rezultati so zelo spod-
budni, je povedala Nina 
Skubic, glavni cilj pa je 
vzpostaviti sistem, v kate-
rem bodo mladi s posebni-
mi potrebami po zaključku 
šolanja našli zaposlitev ali se 
vsaj prijavili na zavod za 
zaposlovanje.

Prehod mladih 
Prek Zavoda Jelša poteka projekt Prehod mladih 
s posebnimi potrebami na trg dela.

"Otroci s posebnimi 
potrebami običajno 
niso socialno spretni 
in imajo težave v 
komunikaciji. 
Sestanemo se z njimi 
in njihovimi starši in 
se dogovorimo za 
individualna srečanja 
glede poklicne 
orientacije, izbire 
poklica, možnosti 
zaposlitve, stika z 
delodajalci ..." je 
povedala Nina Skubic. 
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Tako kot v vseh domovih 
starostnikov tudi v jeseni-
škem Domu dr. Franceta 
Bergelja živi veliko stanoval-
cev z demenco. Po besedah 
direktorice doma Mojce Pa-
všič pri njih nimajo poseb-
nega varovanega oddelka, 
kjer bi stanovalci z demenco 
živeli ločeno. So pa pred leti 
uredili gospodinjsko enoto, 
v kateri je 13 sob, v njej pa 
živijo zlasti stanovalci z de-
menco. Enota je kot neke 
vrste dom, oskrba je prilago-
jena posameznikom, dejav-
nosti pa potekajo ves dan. 
Sicer pa stanovalci z začetno 
fazo demence živijo tudi v 
drugih sobah v domu, sku-
paj z drugimi stanovalci.

Usposabljanje za 
razumevanje demence
Za večje razumevanje de-
mence in sprejemanje ljudi 

z demenco so v domu izve-
dli projekt Usposabljanje za 
celostno oskrbo stanovalcev 
z demenco in inovativni pri-
stopi, ki je potekal od okto-
bra 2018 do maja 2019. Po 
besedah direktorice so se ga 
udeležili vsi zaposleni, po-
leg zdravstveno-negovalne-
ga osebja tudi kuharice, 
vzdrževalci, zaposlene v 
pralnici, zaposlene na upra-
vi, ki prav tako potrebujejo 
veščine in znanja za spora-
zumevanje s stanovalci, ki 
se soočajo z demenco. Na 
usposabljanje pa so povabili 
tudi sorodnike in – ne naza-
dnje – same stanovalce.
Usposabljanje je vodila izr. 
prof. dr. Jana Mali s Fakulte-
te za socialno delo Univerze 
v Ljubljani. Kot je poudarila, 
je v Sloveniji po ocenah od 
30 do 35 tisoč ljudi z demen-
co. Demenca je torej feno-
men celotne družbe, ne le 
domov za starostnike. Je ži-
vljenjska tema, s katero se 

bo slej ko prej srečal vsakdo 
med nami. 

V ospredju mora biti 
človek
V ospredju obravnave člove-
ka z demenco mora biti člo-
vek, posameznik, njegove 
potrebe, zmožnosti, sposob-
nosti, trenutno razpolože-
nje. "Tu ni receptov, je samo 
osebni odnos. Mi smo tisti, 
ki se prilagajamo osebi z de-
menco, lovimo trenutke, 
drobne delce. Demenca od-
vzame veliko sposobnosti, 
ne le spomin. Zato je zelo 
pomembno, da je oseba z 
demenco dejavna, saj to 
upočasni napredovanje bo-
lezni," je poudarila. 
Predvsem je pomembno, je 
poudarila dr. Malijeva, da 
osebo z demenco obravna-
vamo kot človeka, ne kot 
bolnika. Demenca je bole-
zen, ki močno vpliva na spo-
sobnosti sporazumevanja, 
zato je pomembno, da člove-
ku z demenco pri komuni-
kaciji pomagamo. Na uspo-
sabljanju so se zaposleni 
učili, kako na pravi način, s 
pravimi vprašanji pristopijo 
k stanovalcem z demenco in 
se pogovarjajo z njimi. 

Inovativni načini dela
Obenem so zaposleni raz-
mišljali o inovativnih nači-
nih dela s stanovalci z de-
menco. Tako so med dru-

gim na vrata sob namestili 
slike, ki stanovalce spomi-
njajo na preteklost. "Pri sta-
novalcih z demenco ostane 
dolgoročni spomin ohra-
njen, mnogi se vračajo v 
preteklost, in če težko pre-
berejo svoje ime na vratih, 
po sliki, ki jih spominja na 
nekaj iz preteklosti, lažje 
najdejo svojo sobo," je pove-
dala Pavšičeva. Inovacija je 
tudi tako imenovana aktivna 
pot, ki so jo uredili v hodni-
ku ene od enot, ki vsebuje 
točke z navodili za fizično 

aktivnost stanovalcev. Poleg 
tega so sešili posebne torbi-
ce za stanovalke, ki upora-
bljajo hojice, v prihodnje 
načrtujejo tudi oblikovanje 
"jeseniškega kotička" s stari-
mi fotografijami Jesenic.

Svojci naj bodo vključeni
Po besedah Mojce Pavšič so 
k usposabljanju povabili 
tudi svojce. "Res si prizade-
vamo, da bi bili svojci vklju-
čeni, in povabimo jih, naj se 
pridružijo oskrbi. Ne naza-

dnje so oni tisti, ki so pred 
prihodom v dom skrbeli za 
svojca z demenco in ga naj-
bolje poznajo. Obenem pa 
jim želimo dati podporo, da 
se soočijo s svojimi stiska-
mi, ki jih doživljajo ob svoj-
cu z demenco," je poudari-
la. 
V celoten proces pa so vklju-
čili tudi same stanovalce. 
Kot sta poudarili sogovorni-
ci, je pri ljudeh z demenco 
še posebno pomembno, da 
ohranjamo njihovo identite-
to in človeško vrednost.

Pri demenci lovimo trenutke
Pri demenci ni receptov, je le osebni odnos, poudarja dr. Jana Mali, ki je v Domu dr. Franceta Bergelja vodila usposabljanje za celostno oskrbo 
stanovalcev z demenco. 

Direktorica doma Mojca Pavšič, predavateljica dr. Irena Mali in delovna terapevtka 
Natalija Jovanovič (od desne proti levi).

Mojca Pavšič poudarja, da oseb z demenco ne 
smemo zapirati v domove, temveč moramo širiti 
njihov prostor navzven, v mesto, ki naj postane 
prijazno ljudem z demenco. Za to pa moramo 
vsi imeti znanje: da se naučimo prepoznati 
demenco, pristopiti k bolnikom, jim pomagati 
in z demenco živeti. Zato si prizadevajo, da bi 
dom postal informacijska točka za demenco in 
povezovalec vseh, ki lahko pripomorejo k višji 
kakovosti življenja ljudi z demenco.

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 1 3 .  d e l )

Janko Rabič

Dragica Medja: srčnost in predanost 
prostovoljstvu

Med množico obrazov, ki 
tako ali drugače zaznamuje-
jo vsakdan na Jesenicah in v 
širši okolici, se pri moji izbi-
ri tehtnica velikokrat prevesi 
k tistemu, ki ga krasi velika 
vrlina pomagati ljudem. 
Dragica Medja s Slovenske-
ga Javornika je v prostovolj-
no delo pomoči starejšim 
vpeta od leta 2005. Samo-
stojno vodi skupino za sa-
mopomoč Trobentice v 
Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jeseni-
cah. Tokratna predstavitev 
njenega dela sovpada z le-
pim priznanjem, ki ga preje-
la pred dnevi. Bila je ena od 
nagrajenk natečaja Mladin-
skega sveta Slovenije Pro-
stovoljec leta 2018, ki je po-
tekal pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika drža-
ve Boruta Pahorja. »Na pod-
lagi dolgoletnih izkušenj s 
področja prostovoljstva, s 
srčnostjo in predanostjo ve-
dno poskrbi za prijetna sre-
čanja v svoji skupini in po-

membno prispeva k dvigu 
kvalitete življenja stanoval-
ce,« so med drugim zapisali 
predlagatelji iz Doma upo-
kojencev dr. Franceta Berge-
lja. 
Dragica delo opravlja res z 
vsem žarom, za povrh ga 
zna opisati z izbranimi be-
sedami. »Ko to delaš, imaš 
občutek zadovoljstva in sre-
če. Ko nekomu podariš to-
plo besedo, nasmeh. Deliš 
tudi svoje znanje, odtrgaš si 
košček časa, ga nameniš člo-
veku, ki je osamljen, odtu-
jen od svojih domačih. Sple-
tejo se vezi, v svojem bistvu 
tako krhke, a tako dragoce-
ne. To so razlogi, da sem 
prostovoljka, ker ne glede na 
to, koliko dam, vedno kon-
čam z nečim več,« poudarja 
Dragica. 
Njena življenjska zgodba se 
bere kot zanimiv roman. Po 
štiriletnem uspešnem šola-
nju na Administrativni šoli 
v Kranju je kasneje z do-
brim obvladovanjem steno-

grafije in strojepisja opra-
vljala delo tajnice pri različ-
nih direktorjih v nekdanji 
Železarni. Predvsem je šlo 
za pisanje zahtevnih zapi-
snikov, bila je tajnica sku-
pne disciplinske komisije. 
Iz Železarne jo je pot za ne-
kaj časa vodila v Ljubljano v 
družbo SCT in druga podje-
tja. Pred upokojitvijo se vr-
nila na Jesenice, kjer je bila 

zaposlena kot družabnica v 
Domu upokojencev Dr. 
Franceta Bergelja, opravljala 
pa je še druga dela. Čas je 
našla tudi za igranje v dram-
ski skupini DPD Svoboda 
France Mencinger Javornik 
- Koroška Bela, bila je tudi 
članica pevskega zbora v 
KŠD Hrušica. 
V delo prostovoljke v domu 
starostnikov se je vključila 

prek Društva za sožitje ge-
neracij Kranj. Ob predanem 
delu se zaveda, kako je po-
membno izobraževanje in 
izpopolnjevanje za pridobi-
vanje znanja za delo v skupi-
nah za samopomoč. Velik 
vtis je nanjo pred leti naredil 
seminar prostovoljk na De-
belem rtiču. »Za prostovolj-
ce je to izrednega pomena. 
Takoj sem imela občutek, da 
smo se zbrali pravi ljudje, ki 
imamo v svojem srcu isti 
cilj, poskrbeti za sočloveka. 
Prostovoljci imamo v sebi 
človeške vrednote, ki so v 
današnjih časih še posebej 
dragocene.«
V posebej lepem spominu ji 
bo ostala podelitev prizna-
nja na Brdu pri Kranju ob 
navzočnosti častnega pokro-
vitelja projekta, predsednika 
države Boruta Pahorja. »V 
meni se je še dodatno potr-
dilo, da mi ni žal za vse ure, 
ki sem jih v štirinajstih letih 
podarila stanovalcem v 
domu.«

Dragica Medja s predsednikom države Borutom Pahorjem 
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                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

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

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

NOVOST

Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«   Nena Veber: Zdravje in Jaz – Prijatelja 

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da se celostno posvečamo 
svojemu zdravju in dobremu počutju. V knjigi najdemo zgodbe in 
primere, vaje in tehnike, ki nam pomagajo: skrbeti za �zično in 
psihično dobro počutje, razumeti, kako smo povezani z naravo in se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem telesu in njegovem delovanju, 
poskrbeti za svoje zdravje, da bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja«.

20 
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Aleksander Piber s 33 točka-
mi, Matej Zupančič in Tjaša 
Prezelj z 31 točkami ter Rebe-
ka Hudovernik in Martin 
Radman s tridesetimi točka-
mi – to so letošnji zlati matu-
ranti Gimnazije Jesenice. Tja-
ša in Martin prihajata iz jese-
niške občine. Slovesna pode-
litev maturitetnih spričeval je 
potekala 11. julija v gimnazij-
ski telovadnici, ravnateljica 
Lidija Dornig je čestitala 
maturantom za uspešno 
opravljen zrelostni izpit in 
jim zaželela lepe najdaljše 
počitnice in veliko uspeha pri 
študiju. K maturi je pristopilo 
84 dijakov, uspešnih jih je 
bilo 74 oziroma 89 odstotkov. 
Ravnateljica je zlasti vesela, 
da je kar 13 maturantov dose-
glo več kot 25 točk.

Pet zlatih maturantov
Na Gimnaziji Jesenice imajo letos pet dijakov, ki so na maturi zbrali več kot trideset točk.

Zlati maturanti z ravnateljico Lidijo Dornig: Martin Radman, Rebeka Hudovernik in Matej 
Zupančič (manjkata Tjaša Prezelj in Aleksander Piber). / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Tudi na Srednji šoli Jeseni-
ce so se razveselili treh zla-
tih maturantov poklicne 
mature. To so Timotej 
Ambrožič (strojni tehnik), 
Tjaša Smukavec (zdravstve-
na nega) in Katja Lavtar 
(predšolska vzgoja). Timotej 
in Tjaša sta dosegla vse 
možne točke in sta tako pos-
tala diamantna maturanta. 
Slovesna razglasitev rezulta-
tov poklicne mature in zak-
ljučnih izpitov je potekala v 
Kolpernu, udeležil se je je 
tudi jeseniški podžupan 
Miha Rezar. 

Zlati na poklicni maturi

Podžupan Občine Jesenice Miha Rezar, zlati maturanti Tjaša Smukavec, Katja Lavtar in 
Timotej Ambrožič ter v. d. ravnateljice Srednje šole Jesenice Monika Lotrič.

*Cena velja za model Renault Captur je Zen TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 2.300 € in popust staro za novo 400 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 600 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih 
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
 
Poraba pri mešanem ciklu 5,3–6,8 l/100 km. Emisije CO2 138–154 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0185–0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00026 
g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.
Renault priporoča renault.si

 Že za 

12.740 €*

5 let podaljšanega jamstva**

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

+

CAPTUR
SUV Renault

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



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 26. julija 2019

Andraž Sodja

Območno združenje Rdečega 
križa (OZRK) Jesenice je po-
delilo priznanja krvodajal-
cem, ki so presegli krvodajal-
ske mejnike deset, dvajset, 
trideset, štirideset, petdeset, 
šestdeset in celo sedemdeset 
darovanih enot krvi. Vseh pre-
jemnikov priznanj je več kot 
sto, med njimi tudi rekorder-

ka s kar sedemdesetimi daro-
vanimi enotami Rina Klinar 
ter s šestdesetimi darovanimi 
enotami Jože Jalen, Niko Ke-
šina in Stanislav Narat.
Zbrane so nagovorili pred-
sednica OZRK Jesenice Ve-
ronika Bregant, strokovni 
sodelavec za krvodajalstvo 
Rdečega križa Slovenije Bo-
štjan Novak in jeseniški žu-
pan Blaž Račič, ki se je za-

hvalil krvodajalcem in do-
dal, da so ga spodbudili, da 
se tudi sam spet udeleži ka-
kšne krvodajalske akcije.
Kot je poudaril Novak, letno 
Slovenci potrebujemo 42 ti-
soč litrov krvi oz. 8300 litrov 
na mesec. Gorenjci ostajajo 
zvesti krvodajalci, čeprav 
število krvodajalcev na Slo-
venskem upada, z aktivno-
stjo Rdečega križa Slovenije 

pa je najvišja v Evropi med 
mladimi, kjer presega devet 
odstotkov, evropsko povpre-
čje pa je manj kot pet odstot-
kov. Lani smo za 720 hudo 
poškodovanih v 18 tisoč pro-
metnih nesrečah potrebova-
li 14 tisoč krvodajalcev. 
Na transfuzijskem oddelku 
Splošne bolnišnice Jesenice 
lahko kri darujete vsak petek 
od 7.30 do 11. ure.

Zvesti krvodajalci
Rekorderji so s kar sedemdesetimi darovanimi enotami Rina Klinar ter s šestdesetimi darovanimi 
enotami Jože Jalen, Niko Kešina in Stanislav Narat.

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice so 
pripravili tretji posvet o 
vključevanju priseljencev v 
okviru projekta Izzivi med-
kulturnega sobivanja. Po-
sveta so se udeležili pred-
stavniki jeseniških ustanov, 
ki delajo z otroki priseljenci 
in njihovimi družinami. 
Načelnica Upravne enote 
Jesenice Alenka Burnik je 
udeležence seznanila s tre-
nutnim stanjem števila pri-
seljencev in z rastočim 
trendom priseljevanja. Me-
lita Cepić je predstavila pre-
ventivne programe Centru 
za socialno delo. S skupino 
za iskanje novih priložno-
sti, v katero so vključene 
Albanke, imajo dobre izku-
šnje, udeležba je dobra, od-
zivi udeleženk pa pozitivni. 
Majda Suljanović Hodžić z 
Ljudske univerze je pred-
stavila projekt PlurAlps, s 
katerim želijo olajšati vklju-
čevanje priseljencev v lokal-
no skupnost. Ana Miklavžič 
iz Mladinskega centra je 
predstavila Kulturno mavri-
co, ki je odlična priložnost 
za medkulturno druženje 
na Jesenicah. Faila Pašić Bi-
šić iz Društva UP pa je go-

vorila o pomenu prostovolj-
stva. 
Nataša Vrtačnik s Srednje 
šole Jesenice je povedala, da 
na šoli vsako leto vpišejo v 
povprečju 14 dijakov prise-
ljencev. Zanje so letos orga-
nizirali po novi zakonodaji 
obvezni intenzivni tečaj slo-
venskega jezika. "Več kot 
polovica dijakov je test na 
koncu tečaja opravila, ven-
dar se je izkazalo, da pouku 
ne morejo slediti, ker imajo 
pomanjkljivo predznanje. 
Tako da je osip dijakov pri-
seljencev velik. Poseben 
problem predstavljajo tudi 
starši dijakov, saj se večino-
ma ne vključujejo v spre-
mljanje dijakovega razvoja," 
je povedala Vrtačnikova. Na 
enak problem naletijo vsako 
leto v vrtcu, saj mame prise-
ljenih otrok praviloma ne 
govorijo slovenskega jezika. 
Kot je dejala direktorica 
Ljudske univerze Jesenice 
Maja Radinović Hajdič, je 
situacija ob sedanjem števi-
lu priseljencev še obvladlji-
va, če pa se bo njihovo števi-
lo občutno povečalo, se bo 
morala tudi lokalna sku-
pnost okrepiti z novimi zna-
nji in praksami za delo s 
priseljenci.

O priseljencih

Urša Peternel

Na Koroški Beli deluje sku-
pina pritrkovalcev, ki ohra-
njajo star slovenski običaj 
pritrkavanja. Zvonijo ob za-
povedanih praznikih, novih 
mašah, porokah, birmah ... 
Od letos so vpisani v register 
nesnovne kulturne dedišči-
ne. V skupini je okrog 15 čla-
nov, najstarejši ima 61 let, 
najmlajši 15. Vodja skupine 
je Marko Zupančič iz Javor-
niškega Rovta, od koder pri-
haja tudi večina drugih pri-
trkovalcev. Delujejo pod 

okriljem Župnije Koroška 
Bela, začetki igranja na cer-
kvene zvonove pa segajo v 
leto 1982. Prvi zvonovi so 
bili železni, leta 1986 pa so 
v cerkvi sv. Ingenuina in Al-
buina dobili štiri bronaste 
zvonove, ki imajo veliko lep-
ši zven, in po tem letu se je 
pritrkavanje na Koroški Beli 
začelo bolj zares.

»Zvonimo 15 minut pred 
mašo, da povabimo ljudi v 
cerkev, in 15 minut po maši. 
Z melodijo zvonov obogati-
mo bogoslužje, zvonimo ob 
zapovedanih praznikih in 
slovesnostih,« je povedal 
Marko Zupančič. Izvajajo 
tako stoječe kot leteče melo-
dije. Pri stoječih je zvon vpet 
in miruje, pri letečih pa 
niha. Igrajo različne kombi-
nacije melodij, vsaka ima 
svoje ime: Rovtarska, Škofo-
va, Koroška, Ta gosta, Ta 
zmešana, Velikonočna ... 
»Najraje zvonimo Rovtar-

sko,« je povedal Zupančič. 
Zanimivo je, da med pritr-
kovalci nima nihče glasbene 
izobrazbe, melodij se nauči-
jo iz knjižice, vadijo pa na 
doma izdelanih pripomoč-
kih iz cevi. Zvonjenje je fi-
zično dokaj naporno, saj je 
kembelj pri zvonu težak, v 
zvoniku je tudi zelo glasno, 
zato pri pritrkavanju morajo 

uporabljati zaščitne naušni-
ke. In še nekaj: pritrkovalci 
se ne smejo bati višine, saj 
se do zvonov v cerkveni zvo-
nik včasih morajo povzpeti 
tudi 15 metrov visoko.

pritrkovalci s Koroške Bele 
se radi odzovejo na povabi-
la in zvonijo tudi v sose-
dnjih župnijah, tako so go-
stovali na Blejskem otoku, 
Jesenicah, v Kranjski Gori, 

Gorjah, Lescah, Tržiču pa 
tudi na Dolenjskem, Pri-
morskem ... Vsako leto se 
udeležijo tudi pritrkoval-
skega srečanja, gorenjsko 
in vseslovensko srečanje je 

pred časom gostila tudi Ko-
roška Bela.
Moderni čas in napredek 
pa sta posegla tudi v tradici-
jo cerkvenega zvonjenja. 
»Mežnarjev« ni več, večina 
zvonov je danes elektrifici-
ranih. Tako obstajajo tudi 
računalniški programi, s 

pomočjo katerih se lahko 
izvajajo melodije na zvono-
vih. 
Zato je pomembno, da pritr-
kavanje kot del slovenske 
glasbeno-kulturne dediščine 
ostane živo; lani je bilo vpi-
sano v register nesnovne 
kulturne dediščine Sloveni-
je, kot eden od nosilcev izro-
čila in znanja pa so letos v 
register vpisali tudi skupino 
pritrkovalcev s Koroške 
Bele.

Pritrkovalci s Koroške Bele
Neformalna skupina pritrkovalcev s Koroške Bele je od letos vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.

Del skupine pritrkovalcev. V zvoniku je glasno, zato morajo uporabljati zaščitne naušnike. 

Dušan Klinar in Peter 
Razinger sta v skupini 
od samega začetka, 
drugi člani so se 
pridružili kasneje. 
Pritrkavanje so pred 
časom predstavili tudi 
na oratoriju na 
Koroški Beli in tako 
navdušili nekaj 
mladih, da so se jim 
pridružili. 

Farno kulturno društvo Koroška Bela v 
sodelovanju s pritrkovalsko skupino oktobra 
pripravlja pritrkovalsko delavnico z naslovom 
Pesem štirih. Pritrkovalci bodo predstavili 
zgodovino zvonov in zvonika na Koroški Beli, 
zaigrali ljudske viže s pritrkavanjem in izvedli 
ritmično delavnico igranja na zvonove in jeklene 
cevi skupaj z obiskovalci, je povedala Petra Alič.
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Zaključni recitali
Tik pred zaključkom šolskega leta so se od 
Glasbene šole Jesenice z zaključnimi recitali 
poslovili nadarjeni mladi glasbeniki.

Tina Bučar in Eva Kramar, uspešni mladi violinistki, obe 
učenki Natalije Šimunović, sta pripravili recital, s katerim 
se Tina Bučar (sicer tudi koncertna mojstrica Simfoničnega 
orkestra Jesenice) poslavlja od Glasbene šole Jesenice in se 
odpravlja na srednjo stopnjo. Na klavirju ju je spremljala 
Pandelina Atanasova.

Ema Kermc, predana mlada flavtistka, je zaključila šolanje 
na Glasbeni šoli Jesenice, nadaljevala bo na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Mariboru. Na koncertu se je zahvalila 
tudi vsem učiteljicam, pri katerih je zorela vseh osem let 
na glasbeni šoli (od kljunaste in prečne flavte do pikola). 
Učile so jo: Monika Korbar, Karin Vrhnjak Močnik, Barbara 
Sirc, Maša Cilenšek in Barbara Einfalt, pod mentorstvom 
katere je Ema pripravila zaključni recital. Na klavirju jo je 
spremljala Pandelina Atanasova.

Farno kulturno društvo Koroška Bela v letu 2019 praznuje 
dvajsetletnico organizirane oblike društvenega delovanja. 
Osrednja prireditev ob obletnici bo v sredo, 14. avgusta, ob 
20.30 na tlakovanem platoju pred cerkvijo sv. Ingenuina in 
sv. Albuina na Koroški Beli. V kulturnem programu bo pou-
darjena ključna dejavnost delovanja v društvu – dramski 
del, kjer se bodo združile gledališke skupine, ki delujejo pod 
okriljem društva. Nekateri bodo v svet gledališke ustvarjal-
nosti vstopili prvič. Uprizorjeni bosta ljudski igri iz knjige 
Burke in šaljivi prizori v režiji Marije Palovšnik. 

Slavnostna akademija ob obletnici Farnega 
kulturnega društva Koroška Bela

Zala Zarja Mesec je uspešna mlada harmonikarka, ki je 
pod mentorstvom Diane Šimbera zaključila šolanje na 
Glasbeni šoli Jesenice. Prihodnje šolsko leto bo šolanje 
namreč nadaljevala pri profesorju Slavku Magdiču v 
Mariboru. V goste je povabila tudi sestrico Lucijo Marijo na 
violončelu ter nastopila v duu in triu harmonik z mentorico 
Diano Šimbera in Darrom Deumićem, ki prav tako 
uspešno zaključuje šolanje na GŠ Jesenice, harmonikarsko 
pot pa bo nadaljeval na srednji stopnji v Velenju. 
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Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 50. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1(Ur. list RS, št. 11/2018, 79/18) in 
13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) ter skladno z Načr-
tom ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaga-
nja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni pro-
stori v lasti Občine Jesenice za leto 2019, št. 478-19/2018, spreje-
tega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 24. 1. 
2019 objavlja  

JAVNO DRAŽBO  
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

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

II.  PREDMET PRODAJE: 
Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 88, v stavbi št. 485 
k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 456/4, 456/5, 456/6 k. o. Jesenice 
in v naravi predstavlja poslovni prostor v 2 etaži št. 88, na naslo-
vu Cesta maršala Tita 41, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-485-
88, v izmeri 24,85 m2. Poslovni prostor, se nahaja v poslovno - 
stanovanjski stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice. 
Poslovni prostor je prazen. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in je 
vzdrževan. Poslovni prostor ni opremljen. 

III.  VRSTA PRAVNEGA POSLA: 
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogo-
dba v pisni obliki. 

IV.  IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA 
Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-485-88, k. o. 
2175 – Jesenice znaša 14.350,00 EUR. 
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR. 

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

VI.  DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE: 
Javna dražba bo potekala dne 29. 8. 2019 ob 10. uri v mali sejni 
sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE: 
Najkasneje do vključno z 27.08.2019 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino z ID 
znakom 2175-485-88  k. o. 2175 - Jesenice, v višini 1.435,00 EUR  
(10% izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt 
pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-
7221002-35280518 s pripisom »varščina za javno dražbo – nep-
remičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-485-88, na nas-
lovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na njihov 
transakcijski račun. 

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
Nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom  2175-485-88  k. o. 
2175 –Jesenice, na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice se 
prodaja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na pro-
met nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroške skleni-
tve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in 
stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve 
ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
• Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 
• Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 
dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda-
jalec zadrži njegovo varščino. 
• Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo 

lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike 
Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne 
dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije 
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 
-   potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR 

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

ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, 
staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave javne dražbe, velja 
za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potr-
dilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna institu-
ciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

-   dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od 
dneve objave javne dražbe:

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

  b.) da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba;

-   potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno 
dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za 
pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več raču-
nov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,

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

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

-   izjavo, da dražitelj ni povezana oseba po 7. odstavku 50. člena 
ZSPDSLS-1 (glej točko IX.),

-   morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overje-
no (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po 
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep 
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda 
najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki 
vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more 
sodelovati cenilec, ki je ocenil predmetno nepremičnino in člani 
komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe po 
7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1.
• Izbira najugodnejšega dražitelja: 
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran 
je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zak-
ljučku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID šte-
vilki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko števil-
ko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če 
sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina 
ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka 
nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je 
javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni 
ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali 
jo kakorkoli razveljaviti. 
• Ustavitev postopka: 
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice 
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 

IX.  DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI 
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom pred-
metne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 246 
(Katarina Haus), in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne 
dražbe do vključno 27. 8. 2019, oz. posredujete vprašanje na 
naslov obcina.jesenice@jesenice.si.
Vzorec prodajne pogodbe in  obe izjavi iz VIII. točke tega razpisa 
so dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://
www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).  
      
  Blaž Račič
  ŽUPAN
Datum: 26. 7. 2019
Številka: 3528-14/2018 

Janko Rabič

V občini Jesenice je kolesar-
stvo kot prijetna oblika rekre-
acije vse bolj razširjeno. Po 
že uveljavljen delovanju avto-
matiziranega kolesarskega 
sistema Jesenice Bikes z 

izposojo koles na več različ-
nih lokacijah, so letos za pri-
jetno novost poskrbeli tudi 
naši sosedje iz Avstrije in 
sega tudi na območje občine 
Jesenice. Državne železnice 
so uvedle kombinirano vož-
njo z vlakom in kolesi na 

relaciji Beljak–Jesenice in 
Beljak–Trbiž. Vlak vozi ob 
sobotah, nedeljah in drugih 
prostih dneh v Avstriji štiri-
krat na dan, vsak pa ima več 
možnosti relacij vožnje, 
kombinirano z vlakom in 
kolesom. Prostora na vlaku 

je za 120 koles. Po informa-
cijah z jeseniške železniške 
postaje je zanimanja za to 
novost kar precej. Točni voz-
ni redi so na voljo na peronu 
na jeseniški železniški posta-
ji ter na spletnih straneh 
avstrijskih železnic.

Pestra poletna kolesarska sezona
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Matjaž Klemenc

Skok v poletje, ki ga na ko-
pališču Ukova organizira 
Zavod za šport Jesenice, ima 
že lepo tradicijo. Navadili 
smo se, da je bila prireditev, 
katere rdeča nit sta skoki v 
vodo in akvatlon (plavanje 
in tek), na sporedu zadnjo 
soboto v juniju. Tokrat se je 
organizator, kot se je izkaza-
lo popolnoma pravilno, od-
ločil, da prireditev prestavi 

za 14 dni. Glavni razlog za 
to je bilo slabo vreme v za-
dnjih junijskih dneh. 
Uradni uvod v poletno sezo-
no na Ukovi je pospremilo 
lepo sončno vreme in šte-
vilčno občinstvo okrog ba-
zena. Organizator je bil lah-
ko zelo zadovoljen z lepo 
udeležbo mladih skakalcev 
v vodo, malce manj s član-
sko konkurenco skokov 
vodo in mladimi udeleženci 
v akvatlonu. Nikakor pa ne 

morejo biti zadovoljni s 
člansko izvedbo v akvatlo-
nu, kjer je nastopil le en 
udeleženec. 
Mladi v tekmovanju v sko-
kih v vodo so bili razdeljeni 
v dve skupini. V skupini le-
tnik 2006 in starejši je na-
stopilo deset tekmovalcev. 
Pet sodnikov je najbolj pre-
pričal Jan Ulčar, drugi je bil 
Aldin Jakupovič in tretji 
Luka Rozman. Omenjeni 
trije so si za nagrado prislu-

žili še skoke v članski kon-
kurenci v vlogi predskakal-
cev. Pri letniku 2007 in 
mlajši je nastopilo 12 tek-
movalcev, med njimi dve 
dekleti. Medalje so bile raz-
deljene takole: prvi Nejc Ma-
her, druga Tamara Dragoje-
vič, tretja Sara Kazič. 
V članski konkurenci je na-
stopilo pet tekmovalcev. Za 
razliko od otrok, ki so opra-
vili dva skoka, so člani na-
stopili v treh serijah. Zmage 
se je veselil stari znanec edi-
ne še »živeče« skakalnice v 
vodo v Sloveniji Nejc Pahor 
iz Idrije. Največ aplavza je 
od prisotnega občinstva do-
bil drugouvrščeni domačin 
Jernej Klinar. Tretje mesto 
je pripadlo Anžetu Kosu. 
Sedemindvajseti Akvatlon 
so odprli otroci, ki so bili 
spet razdeljeni v dve skupi-
ni. Tekmovalci so morali od-
plavati dolžino bazena in 
preteči dvakrat okrog baze-
na. V starejši kategoriji so 
nastopili trije, vrstni red pa 
je bil naslednji: prvi Martin 
Tonejc, drugi Maj Novak, 
tretji Benjamin Mladenov. V 
mlajši kategoriji je bilo tek-
movalcev sedem. Najhitrejši 
trije so bili: prvi Alen Uglja-
nin, drugi Ian Oskar Špeh, 
tretji Nejc Maher. V članski 
kategoriji, kjer je bilo pred-
videno tisoč metrov plavanja 
in dva kroga teka do razgle-
dne točke, je nastopil le 

Miro Ražman. Po dogovoru 
z organizatorjem je vseeno 
nastopil in opravil polovični 
akvatlon. 
»Kopališče Ukova je vedno 
zanimivo za vse družine. Na 
Zavodu za šport Jesenice se 
trudimo, da so dnevi na ko-
pališču čim bolj prijetni. 
Obiskovalcem nudimo kar 
nekaj aktivnosti, ki potekajo 
skozi celotni teden. V pone-
deljek ob 14. uri so skoki v 
vodo, v torek ob 19. uri pa 
vaterpolo. Na razpolago je 
kar nekaj delavnic Mladin-
skega centra Jesenice in 
Zdravstvenega doma Jeseni-
ce,« je povedal Primož Sa-
mar in hkrati povabil na ju-

trišnjo drugo veliko priredi-
tev, seveda, če bo z organiza-
torjem držalo vreme. 
»Ena prireditev je že za 
nami, naslednja je na vrsti 
jutri, ob spominskem dnevu 
Občine Jesenice. Na spore-
du je klasična prireditev Noč 
na kopališču Ukova. Ob sko-
kih v vodo, akvatlonu, ra-
znih delavnicah in živi glas-
bi bo na sporedu tudi klasič-
ni plavalni maraton, ki se bo 
začel jutri ob 20. uri in kon-
čal v nedeljo ob 8. uri. S pla-
vanjem se zbirajo prosto-
voljni prispevki, ki se naka-
žejo Društvu prijateljev mla-
dine Jesenice za letovanje 
otrok na morju.«

Športni skok v poletje 
Uradno odprtje kopališča na Ukovi na Jesenicah je potekalo ob dveh tradicionalnih tekmovanjih, 
skokih v vodo in akvatlonu.

Udeleženci skokov v vodo s podeljevalcem medalj

Skok domačina Jerneja Klinarja

Zavod za šport Jesenice na 
kopališču Ukova že vrsto let 
med poletnimi počitnicami 
organizira plavalni tečaj. 
Tudi letos ni nič drugače, 
pripravili so dva termina, pr-
vega v začetku julija, drugi 
pa bo potekal med 5. in 16. 
avgustom, in sicer vsak de-
lovni dan med 9.30 in 11. 
uro. V začetni plavalni šoli 
bodo najprej preverili pred-
znanje plavanja tečajnikov in 
zatem oblikovali skupine. V 
začetni šoli bodo dali pouda-
rek prilagajanju na vodo in 
odpor vode, potapljanju gla-
ve, gledanju pod vodo, uče-
nju izdihovanja pod vodo, 
prilagajanju na plovnost in 
učenju drsenja. Sledilo bo 
učenje prsne tehnike plava-
nja, na koncu pa bodo pri-
pravili še test plavanja. Kot 
so poudarili na Zavodu za 
šport Jesenice, je za vpis v 
začetni tečaj plavanja zažele-
no, da je otrok star vsaj pet 
let.

V začetku avgusta 
znova plavalni tečaj
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Jelka Koselj

Pita z nektarinami,  
jabolki in banano
(za pekač velikosti 20 x 30 
cm) 
Potrebujemo: za testo: 25 
dag masla, 1 jogurt in 50 dag 
ostre moke; za nadev: 6 nek-
tarin, 4 jabolka, 1 banano, 4 
žlice rjavega sladkorja, sok 
pol limone, 2 zavitka vanilje-
vega sladkorja, 2 žlički mlete-
ga ingverja in popražene piš-
kotne drobtine iz 12 zdroblje-
nih maslenih piškotov in 8 
dag masla.
Priprava: Maslo iz hladilni-
ka zrežemo na koščke. Vse 
sestavine za testo damo v 
multipraktik in na stopnji 1 
zamesimo testo tako, da se 
naredi kepa. Kepo nato na 
mizi z rokami in ostro moko 
še malo pregnetemo, da je 
kepa gladka. Kepo zavijemo 
v folijo in postavimo za 2 uri 
v hladilnik ali pa na hladno, 
lahko tudi čez noč. 

Medtem pripravimo nadev. 
Nektarine dobro operemo in 
narežemo na koščke. Košči-
co odstranimo. Jabolka ope-
remo (če so kupljena, jih 
tudi olupimo) in odstrani-
mo peščevje in naribamo. 
Limoni iztisnemo sok. 
Banano olupimo in nareže-
mo na kolobarčke. Piškote z 
valjarjem zdrobimo na mizi 
in jih popražimo na maslu. 
Vse sestavine nadeva zme-
šamo v skledi.

Testo razvaljamo v 3 pravo-
kotnike velikosti pekača. 
Prvi pravokotnik razgrnemo 
po pekaču, obloženim s 
papirjem za peko. Testo 
posujemo s polovico nade-
va. Sledi druga plast testa. 
Nanjo posujemo preostalo 
polovico nadeva. Na vrh 
položimo tretjo plast testa. 
Pito lahko takoj spečemo ali 
pa jo zamrznemo kar na 
pekaču in kasneje spečemo. 
Pito pečemo 50 minut pri 
180 stopinjah Celzija. 

Namig: Namesto jabolk lah-
ko uporabimo tudi slive.

Nektarine z belim vinom
Za popoldanski posladek 
pripravimo nektarine tako, 
da jih oprane, razkoščičene 
in narezane poškropimo z 
limoninim sokom, jih po 
okusu sladkamo in zalijemo 
z belim vinom. Zraven 
ponudimo biskvitna peciva, 
lahko tudi flancate. Sadeže 
lahko tudi skuhamo kot 

kompot. Za 1 kg nektarin 
damo pol do 1 l vode, 10–20 
dag sladkorja, sok polovice 
limone, 2–4 zvezdaste jane-
že (ali vaniljevo skorjico) in 
1–2 dl belega vina. Polovice 
nektarin poškropimo z 
limoninim sokom, da ne 
spremenijo barve, in damo v 
vrelo oslajeno tekočino z 
dišavo. Kuhamo pokrite do 
mehkega in jim na koncu 
kuhanja prilijemo vino. Zve-
zdasti janež da kompotu 
čudovit okus.

Sončne nektarine
Aromatično sladkobo in bogastvo soka razvijejo nektarine šele v zadnjih dnevih zorenja. Obrane naj 
bi bile tik pred porabo. Od daleč pripeljani sadeži niso v redu. Za sveže posladke nektarine hranimo v 
vakuumski posodi v hladilniku, iz drugih pa pripravimo pite in jih shranimo v zamrzovalniku.

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, 5. avgusta 2019, na Go
renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni 
na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

Pravilno geslo je KLEPET OB KAVI IN DOBRI DRUŽBI. 
Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., 
Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Vabijo na 
dobro kavico v prijetno družbo. Za reševalce so pripravili 
pet enakovrednih nagrad – zapitek v vrednosti 10 evrov v 
Baru Zvonček. Nagrajenci so: Draga Turk, Žirovnica; Drago 
Primožič, Jesenice; Darko Vajt, Golnik; Emil Novak, Jeseni
ce; Renata Berce, Jesenice. Čestitamo! Za nagrade, ki veljajo 
devetdeset dni, se oglasite v Baru Zvonček.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO
ERMAN

DENARNA
SREDSTVA ZA

DOLOČEN
NAMEN

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

IME NEKDAN-
JEGA JUGO.

POLITIKA
DIZDAREVIĆA

PREBIVALEC
VASI BLIZU

IGA
PETER

KLEPEC

IME SOVJET-
SKEGA

ŠAHISTA
PETROSJANA

ČETRTI
MESEC
V LETU

ULICA
 HEROJA 

VERDNIKA 
23a, 4270
JESENICE

PŠENIČNI
KRUH

ČOLN ZA
LOVLJENJE

TUNOV

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

AVTOMEHANIKA
ALIJA BRKIĆ

NAPISANA
PREDA-

VANJA ZA 
ŠTUDENTE

3 STVARNIK
SVETA PRI
EGIPČANIH

GRŠKA MATI
BOGOV

1 3

SVINJSKO
STEGNO,

PRESUŠENO
NA ZRAKU

10 11 2 6

NEPROFE-
SIONALEC

AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC
(LORNE)

3 11

PRVA
GRŠKA ČRKA

ABECEDE

ITALIJANSKO 
ŽENSKO IME

OGNJENIK NA
SICILIJI

HUBERT
POŽARNIK

4 12

DRAGO
JANČAR

MADRIDSKI
KLUB

LONEC

IRHOVINA

SREDINA
HIŠICE

9 5 4

AVTOME-
HANIKA

ALIJA BRKIĆ
031 687 146

EDITH PIAF

KORALNI
OTOK

TOMISLAV
NERALIĆ

GLINASTA,
JAJČASTA

PIŠČAL

NEKDANJI
HOKEJIST
(ŠTEFAN)

STRIŽENJE

6 13

LETALO

ZMRZNJEN
SNEG

8 MOŠKI
POTOMEC
MERSKA 

ENOTA ZA 
MOČ

1
GIPS, 

SADRA
SLABA

ŠOLSKA
OCENA

7 8

PRIPRAVE
VOZIL NA
TEHNIČNI
PREGLED

NAGLASNO
ZNAMENJE,
KRATIVEC

NEMŠKI
KRALJ

(1352 - 1410)
EDO

MOHORKO
DEL OBLEKE
ZA DENAR-

NICO

INFORMACIJE
TELEFON

031 687 146

2. IN  3.
SAMO-

GLASNIK

NEBESNI
KROŽNI
OBOK

LESENA
POSODA ZA
KRMLJENJE
PRAŠIČEV

PRETIRANO
VARČEN,

SKOP,
ČLOVEK

2 NAZIV

PRED-
PLAČILO,

AKONTACIJA

8 14

NESUKANA
PREJA IZ
VLAKEN
SUROVE

SVILE

12 REKA 
NA JUGU 
ŠKOTSKE

NAMERA

5 ROČICA

GLODAVEC
Z VELIKIMI

UHLJI

GOROVJE V
MJANMARU

NARKOZA,
OPOJ

4 15

MAJHNA
BENIGNA
TVORBA
NA VEKI

16 PESNIK LJU-
BEZENSKIH

PESMI

DUHOVŠČINA

VASILIJ
IVANČUK

BRANE
IVANC

7 9 16

ALENKA
PINTERIČ

SREDINA
KOPAČE

SVIT, ZORA

PRISTANIŠČE
V ALŽIRIJI

KIRURŠKA
IGLA

HRIB PRI
LJUBLJANI
AMERIŠKA

POROČEVAL.
AGENCIJA

PODALJŠAN
DEL GLAVE
PRI ŽIVALIH
DEL VODO-

VODA

4 10 8

PRIPRAVA
ZA VEZANJE,

SPONA

SREDSTVO,
SNOV

KATARINA
IVANOVIČ

13 UROŠ
LIPUŠČEK

MELITA
VOVK

OBLIKA IME-
NA IGNAC

RADE
KONČAR

FRANCOSKO
LETOVIŠČE
NA AZURNI

OBALI
NIKO TOŠ

2 14

PRIPADNIK
INDIJAN.

PLEMENA IZ
SEVERNE
AMERIKE

6
KARAKTER,

ZNAČAJ

14

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE 11/ 2019

PP. 124, 4001  KRANJ

TETA
(NAREČNO)

NAŠ PISATELJ
IN DRAMATIK

(VASJA)

15
PREVOZNO
SREDSTVO

SLOVARČEK: GREŽ: nesukana preja iz svile,     GREENE: ameriški igralec (Lorne),     ATE: grška boginja nesreče,     UPI: ameriška poročevalska agencija,
OCVIRK: naš pisatelj (Vasja),     ORAN: alžirsko pristanišče,     RIANA: italijansko žensko ime,     ARAKAN: gorovje v Mjanmaru

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka
mi (1=Č, 2=R, 3=I, 4=J, 5=L, 6=K, 7=V, 8=A, 9=E), od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej
šnje številke je HRUŠOVEC.

Sponzor križanke AVTOMEHANIKA BRKIĆ, s. p., Ulica Heroja Verdnika 23a (v stavbi Vulkanizerstva Čop). Vse vrste 
popravil, servisi, menjava olja, priprava vozil za tehnične preglede. Storitve so strokovno opravljene in po konkurenčnih 
cenah. Za storitve se lahko dogovorite po telefonu 031 687 146. Za reševalce so pripravili tri nagrade: prva in druga: 20 
evrov popusta, tretja 10 evrov popusta pri storitvi popravil 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. w
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IZLET / OD 26. DO 29.  SEPTEMBRA 2019

Vojvodina –  
kulinarični potep

Vabimo vas na izlet v Srbijo, točneje v Vojvodino. Ogledali si bomo  muzej kruha 
in tipično srbsko hišo iz 19. stoletja. Ustavili se bomo tudi v samostanu Krušedol 
in obiskali Sremske Karlovce, ki jih krasijo ogromne baročne palače. Odpravili 
se bomo na Petrovaradinsko trdnjavo, ki jo imenujemo Gibraltar na Donavi. V 
spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro Novega Sada 
in se ustavili v vinski kleti Miljević, kjer bomo pokusili njihovo domače vino in 
žganje. Tu bo tudi kosilo ob zvokih vojvodinskih tamburašev. V kraju Ćelarevo 
bomo obiskali muzej piva in pivo tudi pokusili. Zadnji dan bomo obiskali še Sub-
otico in njeno znamenito tržnico. Sledila bosta obisk priznane vinske kleti Zvonka 
Bogdana in pokušina njihovega vina. Mimo Somborja se bomo odpeljali v najbolj 
„rusko“ mesto v Srbiji – Ruski Krstur, mestece v Bački, ki se preživlja z vzgojo pa-
prike. Po kosilu sledi vožnja domov.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, obvezno srbsko turistično vstopno takso in turistično takso 
v hotelih, dva polpenziona v hotelih s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, vstopnino v muzej kruha, ogled 
etno hiše Maradik in toplo malico (pijača za doplačilo), vstopnino v samostan Krušedol, pokušino medu in 
lokalnih vin v Sremskih Karlovcih, vstopnino v podzemne galerije na Petrovaradinski trdnjavi, pokušino vina 
in žganja ter kosilo ob živi glasbi na Fruški gori (pijača za doplačilo), vstopnino v muzej piva in pokušina, 
pokušino vin v vinski kleti Zvonka Bogdana, kosilo tretji dan (pijača za doplačilo), obvezno lokalno vodenje v 
Novem Sadu, turistično vodenje, organizacijo in DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 242 €
(ob prijavi 40 gostov)

Ob prijavi povejte, da ste oglas opazili v tem časopisu.

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

19
EUR

Avtorica natančno 
predstavi, kako gojiti 
jagode, maline, 
robide, kosmulje, 
brusnice, ribeze, 
aronijo in druge 
manj poznane 
jagodičaste vrste. 
V priročniku 
najdemo 
uporabna navodila 
in nasvete za 
pripravo, sajenje 
in obiranje 
sadežev. 
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Zanimivo je poglavje o ekološki pridelavi,  
v katerem so predstavljeni najsodobnejša  
znanja in tehnike, kot je npr. vse bolj  
priljubljena pridelava izven tal. 

176 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava

Sobota, 27. julija
SPOMINSKI DAN OBČINE JESENICE – NOČ NA 
KOPALIŠČU UKOVA

ob 11. uri Šahovski turnir
od 15. ure dalje Tekmovanja v metu na koš, skokih v vodo, 28. jeseni-
ški akvatlon, plezalna stena, ustvarjalne delavnice za otroke z MCJ
od 20. do 8. ure Nočni plavalni maraton
LETNO KOPALIŠČE UKOVA

Torek, 30. julija
POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA: Ljubezen 
na prvo bolezen (komedija)

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

Sreda, 31. julija
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Danice Novak in Janija Novaka, 
članov FD Jesenice

FOTOGALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA

Četrtek, 1. avgusta
PROSLAVA OB SPOMINSKEM DNEVU OBČINE JESENICE: 
koncert partizanskih pesmi z Marjetko Popovski

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 17. uri

Torek, 6. avgusta
POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA: A je to! 
Pat in Mat (animirana družinska komedija)

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

Petek, 9. avgusta
DAN DRUŠTVA – praznovanje s piknikom

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

SLAVNOSTNO ODPRTJE OBNOVLJENE ZELENICE – 
PARKA V KURJI VASI

KRAJEVNA SKUPNOST PODMEŽKALA, ob 10. uri

Sobota, 10. avgusta
SLOVESNOST OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
PODMEŽAKLA

ZAKOP NA MEŽAKLI, ob 10.30 

Torek, 13. avgusta
POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA: Ženske 
iz 6. nadstropja (komedija)

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

Sreda, 14. avgusta
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 20-LETNICI FARNEGA 
KULTURNEGA DRUŠTVA KOROŠKA BELA

PRED CERKVIJO NA KOROŠKI BELI (V PRIMERU SLABEGA VREME-
NA V KULTURNEM HRAMU), ob 20.30

Dogodki od 26. julija  
do 23. avgusta

Torek, 20. avgusta
VATERPOLO – rekreativni turnir

KOPALIŠČE UKOVA, ob 18. uri

POLETJE NA STARI SAVI – TORKOVA KINOTEKA: Kapitan 
fantastični (komedija/drama)

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 20. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Črkovna igra Križemkražem: vsak torek ob 10. uri

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Od 5. avgusta do 16. avgusta 2019: Tečaj plavanja        

Aktivnosti na kopališču Ukova

Jutranje rekreacijsko plavanje od 9.30 do 11.00, vsak delovni dan

Večerno rekreacijsko plavanje od 20.00 do 21.30, ponedeljek, sreda, 
petek

Skoki v vodo za mlade vsak ponedeljek ob 14.00

Ustvarjalne delavnice Mladinskega centra Jesenice v torek ob 14.00

Razvedrilne delavnice Mladinskega centra Jesenice v sredo ob 14.00

Vaterpolo, rekreativno igranje vsak torek ob 19.00

Aktivnosti za osnovnošolce

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Poletne počitniške delavnice:

29. julij–2. avgust 2019: MOČ MANDAL

5.–9. avgust 2019: HIŠICE NA 100 NAČINOV

19.–23. avgust 2019: OBLIKUJMO IZ RAZLIČNIH MATERIALOV

KNJIŽNICA HRUŠICA
Poletne počitniške delavnice:

20. in 22. avgust 2019: HIŠICE NA 100 NAČINOV

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –  
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

24. junij–31. avgust od 8. do 14. ure   

POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE 

Razstave

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
In principio erat Dachau – gostujoča likovna razstava Bogdana Bor-
čića

BANKETNA DVORANA KOLEPN
Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? - medinstitucionalna raz-
stava

Sobota, 24. avgust 2019
IDRIJA

Več kot 25 jedi z idrijskimi žlikrofi 
Stojnice mikropivovarjev 
in regionalnih vinarjev 

Tržnica izdelkov Idrija Izbrano 
in drugih lokalnih proizvajalcev  

Glasbeni program in 
program za otroke . Prost vstop  

Brezplačno parkirišče 
 1 ura vožnje iz Kranja  

www.idrijski-zlikrofi.si

gg_3.indd   1 23. 07. 2019   18:30:01
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Urša Peternel

Kurirski dom na Pristavi 
nad Javorniškim Rovtom je 
obnovljen, v njem pa bo v 
nekaj tednih zaživel Gorsko-
kolesarski učni center. 
Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, ki je lastnica objek-
ta, so v sklopu del v celoti 
prenovili notranjost objekta, 
vse napeljave, stavbno 
pohištvo, uredili dnevni pro-
stor s kuhinjo, v mansardi 
pa tri sobe z osmimi ležišči. 
Nova je tudi streha. 
Dom bo imel vlogo gorsko-
kolesarskega učnega centra. 
Ob njem urejajo lesen poli-

gon, na katerem se bodo 
obiskovalci lahko naučili 
veščin gorskega kolesarjen-
ja. Posebnost poligona je 
tudi v tem, da ga bodo lahko 
uporabljali lažje gibalno ovi-
rani uporabniki. Poskrblje-
no je tudi za vso opremo, 
kupili so 18 gorskih koles s 
čeladami in drugo opremo.
Center naj bi bil odprt od 

maja do oktobra, v njem naj 
bi prirejali tečaje gorskega 
kolesarjenja in druge dogod-
ke, ki sodijo v to okolje. 
Mimo bo vodila tudi gorenj-
ska turnokolesarska pot 
Trans Karavanke od Jezer-
skega do Kranjske Gore.
Projekt je stal 199 tisoč 
evrov, pri čemer je Občina 
Jesenice prejela 85 odstot-

kov sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 
saj gre za del čezmejnega 
projekta Alpe Adria regija 
doživetij. 
So se pa na Občini Jesenice 
pri obnovi srečali s težavo, 
saj nikakor niso mogli dobi-
ti izvajalca gradbeno-obrtni-
ških del. Razpis so morali 
ponoviti kar štirikrat. Razlog 

je bil v tem, da je bila vred-
nost del prenizka, da bi 
zanimala večja gradbena 
podjetja, manjša podjetja, ki 
bi bila primerna za izvajalca, 
pa niso vešča elektronske 
prijave na razpis, ki jo zahte-
va zakon o javnih naročilih. 
Na koncu je dela izvedlo 
domače podjetje Kovinar 
Gradnje ST.

Kurirski dom bo 
namenjen kolesarjem
Kurirski dom je prenovljen, v njem bo zaživel Gorskokolesarski učni center.

Kurirski dom je prenovljen, ob stavbi je poligon za učenje gorskega kolesarjenja.

Občina Jesenice bo z 
razpisom izbrala 
najemnika Kurirskega 
doma.

Alenka Brun

Jeseniški kantavtor Elvis 
Fajko se na glasbenem pod-
ročju javnosti predstavlja že 
od otroštva, zadnjih 25 let na 
področju roka in popa. Bil je 
tudi član zasedbe Drugo 
dejanje, pel pri kranjskih 
Skarabejih, sodeloval z jese-
niškimi Šexpiri, tokrat pa se 
predstavlja z novo zgoščen-
ko z naslovom Modri album 
– Vmes.
Pred dobrimi tremi leti se je 
Elvis odločil in začel pripra-
vljati avtorsko glasbo tudi 
kot kantavtor. Od začetka 
svojega ustvarjalnega obdo-
bja pa do danes se mu je 
namreč nabrala kar lepa 
bera pesmi. 
Leta 2018 je izdal prvo zgo-
ščenko, prvenec v pop in rok 
zvrsti z naslovom Rdeči 
album – Na koncu. V začet-
ku letošnjega julija pa je luč 
sveta ugledal Fajkov drugi 
samostojni album, ki ga je 
poimenoval, kot smo že 
omenili, Modri album – 

Vmes. Fajko namreč načrtu-
je tri albume z naslovi, kate-
rih skupni imenovalec so 
barve slovenske zastave – 
rdeča, modra, bela. Nekoč v 
prihodnosti naj bi tako izdal 
še Beli album. 
Na Modrem albumu – Vmes 
najdemo devet avtorskih pes-
mi; med njimi so štiri posne-
te še v angleščini, šest pa v 
hrvaščini, tako da je vseh 
skladb na zgoščenki 19.
»Modri album je že bolj pro-
fesionalen, v pesmih pa sem 
se dotaknil širših, svetovnih 
tem, tudi onesnaževanja 
okolja. Uporabil oziroma 
izbral sem besedila iz lastne 
ustvarjalne skrinje, ki se mi 
zdijo najboljša. Nekatera 
sem malce dodelal, prire-
dil,« pravi Fajko. 
Pri nastajanju albuma so 
mu pomagali tudi priznani 
jeseniški ustvarjalci: bobnar 
Jure Rozman, kitarist Kle-
men Smolej ter basist 
Tomaž Repinc - Tomzl. 
»Najprej sem sicer razmiš-
ljal, da bi bil album oblečen 

bolj v bluzovske zvoke, pa 
mi je potem vse skupaj zve-
nelo rahlo preveč melanho-
lično, tako da sem se na 
koncu odločil bolj za pop in 
rok pristop. Še vedno pa je 

na njem dovolj kitare, kar je 
meni tudi všeč,« še pove 
kantavtor, ki svoj novi album 
predstavlja tudi v živo na 
glasbenih odrih po Gorenj-
ski in širše.

Modri album – Vmes
V začetku julija je luč sveta ugledal drugi samostojni album jeseniškega kantavtorja Elvisa Fajka.

Urša Peternel

V banketni dvorani Kolper-
na tudi to poletje poteka 
Torkova kinoteka. V sklopu 
prvega filmskega večera so 
predvajali pet kratkih doku-
mentarnih filmov o alpski 
prehranski dediščini. Filmi 
so nastali pod okriljem pro-
jekta AlpFoodway, ki ga od 
leta 2016 na lokalni ravni 
vodi Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske. 
Kot je povedal Klemen Kli-
nar iz agencije, v kratkih 
dokumentarcih skozi pripo-
vedi domačinov predstavlja-
jo prehransko dediščino teh 
krajev. V filmih so predstav-
ljeni pridelava in uporaba 

zelja na Zalem Logu, hruške 
tepke in gorenjski tepkovec, 
koruza trdinka, rateški krapi 
in običaj velikonočnega žeg-
na. V njih nastopa 23 doma-
činov (družin, kmetov, gos-
podinj, gostincev, mlinar, 
župnik ...) iz različnih 
gorenjskih krajev. Z jeseni-
ško občino je povezan film o 
hruškah tepkah in gorenj-
skem tepkovcu, saj je delno 

posnet na kmetiji Pr' Šim-
novc v Plavškem Rovtu, kjer 
imajo sadovnjak tepk in so 
člani družine prikazali pobi-
ranje in mletje tepk. 
Po besedah Klemena Klinar-
ja so prvi odzivi na filme 
zelo dobri, zlasti v strokov-
nih krogih. Tudi na ta način 
želijo v Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske ohranja-
ti prehransko dediščino tega 
dela Alp. Popisali so deset 
enot tradicionalne alpske 
prehrane, in sicer koline, 
kranjsko klobaso, čebelars-
tvo, zelje na Zalem Logu, 
velikonočni žegen, potico, 
gorenjski tepkovec, koruzo 
trdinko, rateške krape in ter-
jak. Vse enote (tudi tiste, ki 

so jih popisali drugi partner-
ji v projektu) bodo dodane v 
alpski register prehranske 
kulturne dediščine. V pro-
jekt je sicer vključenih 14 
partnerjev iz šestih evrop-
skih držav.
Glavni cilj projekta pa je 
vpis alpske prehranske 
dediščine na Unescov sez-
nam nesnovne kulturne 
dediščine. 

Filmi o prehranski 
dediščini
V sklopu Torkove kinoteke so predvajali pet 
dokumentarnih filmov o alpski prehranski 
dediščini.

Eden od kratkih dokumentarnih filmov govori o koruzi 
trdinki, ki jo pridelujejo v Bohinju.

V sklopu Torkove kinoteke pripravljajo osem 
torkovih večerov, poleg filmov projekta 
AlpFoodway sta bila že na ogled filma Bojevnica 
in Zadnji ledeni lovci. Prihodnji torek bo na 
vrsti romantična komedija Ljubezen na prvo 
bolezen, v avgustu pa filmi A je to! Pat in mat, 
Ženske iz 6. nadstropja, Kapitan fantastični in 
Marley. Torkova kinoteka poteka vsak torek ob 
20. uri v Kolpernu, vstopnine ni.

Elvis Fajko z novim albumom, ki nosi naslov Modri album 
– Vmes


