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Najstarejše
občanke
praznovale

Vleka ploha je
kulturna
dediščina

Ivanka Gašperin je dopolnila
sto dve leti, Marija Tomaževič
in Marija Smolej pa sto let.

Kot eden od treh nosilcev je v
register vpisan tudi Fantovski
klub Koroška Bela.
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Na gimnaziji štirje
zlati maturanti

Začetek gradnje
kanalizacije Lipce

Na Gimnaziji Jesenice so se med zlate maturante vpisali Simon Gašperin, Vida Leskovar, Lea Holc in
Lara Stare - Knific.

Urša Peternel

V naselju Lipce odvajanje komunalnih odpadnih
voda ni urejeno, na Blejski Dobravi pa je mešan
kanalizacijski sistem z iztokom v Savo.

Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice ima
jo letos štiri zlate maturante:
Simon Gašperin je dosegel
32 točk (od možnih 34), Vida
Leskovar 31 točk, Lea Holc
in Lara Stare - Knific pa 30
točk. Kot je dejala ravnatelji
ca Lidija Dornig, je od 61
dijakov, ki so pristopili k
maturi, to opravilo 56,
uspeh je tako 91,8-odstoten.
Z rezultatom je ravnateljica
zelo zadovoljna, saj je bilo
letošnje šolsko leto drugač
no, kljub temu pa so se ma
turanti na maturo dobro in
odgovorno pripravili, je de
jala na podelitvi maturite
tnih spričeval, ki je bila letos
drugačna kot prejšnja leta.
Potekala je v maskah, ob
upoštevanju varne razdalje
in s "komolčanjem" name
sto stiskov rok.
Kar nekaj dijakov je doseglo
posebno odličen rezultat pri
posameznih predmetih,
Meggie Kalan pri matemati
ki 94 odstotkov, Lara Stare Knific 92 odstotkov pri geo
grafiji, Simon Gašperin 97
odstotkov pri kemiji in 93
odstotkov pri nemščini na
višjem nivoju, Aljaž Ravni
kar 94 odstotkov pri fiziki,

Lea Holc 95 odstotkov pri
matematiki na višjem nivo
ju in 92 odstotkov pri nem
ščini, Liza Zidarevič 92 od
stotkov pri kemiji, Petja
Murnik 92 odstotkov pri fi
ziki, Vida Obersnel 93 od
stotkov pri matematiki, Kaja
Rupar 95 odstotkov pri ma
tematiki ...
Ravnateljica je maturantom
položila na srce, naj bodo še

naprej zahtevni do sebe, naj
bodo vztrajni in naj jih vsak
poraz ne potre, temveč okre
pi. "Iskreno upam, da se bo
ste lahko vpisali na izbrano
fakulteto, da boste v življe
nju srečni in da boste poslu
šali tudi starejše ..." Ob tem
pa je izrazila tudi upanje, da
bodo konec septembra ven
darle lahko organizirali tudi
maturantski ples in tradicio

nalni sprejem za maturante
in njihove starše.
Tri zlate maturantke poklic
ne mature pa imajo tudi na
Srednji šoli Jesenice. V pro
gramu strojni tehnik je to
Anastasija Jocić, v progra
mu predšolska vzgoja Ema
Kolar in v programu zdrav
stvena nega Maja Šlibar.
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KULTURA

ZANIMIVOSTI

Junijska redna seja

Županova petica za
najboljše učence

Koncert ob kresnem
večeru

Športna priznanja

Letos je bilo na Jesenicah 47
odličnjakov, od tega 26
osnovnošolcev in 21 srednješolcev.

Na Koroški Beli so ob kresnem večeru, ki je tudi predvečer dneva državnosti, pripravili koncert tenorista Gabriela Lipuša in harmonikarja Romana Pechmanna.

Posebna priznanja za izjemne rezultate in dosežke ter
prispevek k športu v občini
Jesenice so prejeli Žiga Samar, Strelsko društvo Javornik - Koroška Bela, Lidija
Dornig in SIJ Acroni.
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Jeseniški občinski svetniki so
se 18. junija sestali na dvanajsti redni seji, tokrat ponovno v občinski sejni dvorani. Obravnavali so 21 točk,
sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi.
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Izbrani izvajalec del, pod
jetje VGP, je začel graditi
komunalno infrastrukturo
v naselju Lipce. Dela se
bodo predvidoma izvajala
do konca leta. Poleg izgra
dnje kanalizacije za odpa

dovoda, obnova cestišča in
cestne razsvetljave. Obenem
bodo obnovili križišče h
kampu Perun.
"Na omenjenem območju
so v času trajanja del predvi
dene delne in popolne zapo
re cestišča. Izvajalec gradbe
nih del bo zagotavljal peš

Za dodatne informacije se krajani lahko obrnejo
na tel. št. 04 5869 222 (kontaktna oseba
Andrej Babič) ali na elektronski naslov
obcina.jesenice@jesenice.si.

Zlati maturanti z ravnateljico Lidijo Dornig: Vida Leskovar, Lana Stare - Knific in Simon
Gašperin (manjka Lea Holc). / Foto: Gorazd Kavčič
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dno vodo, s katero bo
omogočena priključitev na
javno
kanalizacijsko
omrežje za objekte v nase
lju Lipce, bo zgrajen tudi
povezovalni kanal z raz
bremenilnikom in cevnim
zadrževalnim bazenom,
preko katerega bodo na či
stilno napravo Jesenice
speljane odpadne vode z
Blejske Dobrave.
Predvidene so torej izgrad
nja kanalizacije s črpali
ščem, tlačnim vodom, elek
tro priključkom, razbreme
nilnikom in zadrževalnim
bazenom, delna obnova vo

dostop do stanovanjskih
objektov, in če bo to mogo
če, tudi dostop z avtomobi
lom. V času gradnje bo mo
ten oziroma onemogočen
promet. Za razumevanje in
za upoštevanje prometne ter
druge signalizacije na grad
bišču se že vnaprej zahvalju
jemo," pojasnjujejo na Obči
ni Jesenice.
Župan Račič je ob tem izra
zil zadovoljstvo, da se pro
jekt, ki so ga krajani Lipc
težko pričakovali že vrsto
let, končno lahko začne.
Vrednost projekta znaša pri
bližno 1,1 milijona evrov.

10. stran

Jeseniški župan Blaž Račič in tehnični direktor podjetja
VGP Kranj Borislav Majkić sta podpisala pogodbo za
projekt izgradnje kanalizacije na območju Lipc.
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Občinske novice
Evropski denar
za poslovno cono
Občina Jesenice bo degradirano območje, na
katerem je nekoč delovala Železarna Jesenice,
uredila s pomočjo devetsto tisoč evrov evropskih
in državnih sredstev.
Urša Peternel
Občina Jesenice je lani jeseni
sprejela spremembe zazidalnega načrta za območje Poslovne cone Jesenice. Gre za
površine, ki jih je v preteklosti zasedala Železarna Jesenice. Del območja so uredili
že leta 2006, na njem so
zaživela nekatera danes
uspešna podjetja. Južni del
območja pa je ostal neurejen,
degradiran in komunalno
neopremljen. Na Občini
Jesenice so zato izdelali načrt
ureditve, v sklopu katerega
bodo območje prometno in
komunalno opremili. V tem
sklopu bodo zgradili cesto za
Lidlom v smeri Slovenskega
Javornika ter meteorno in
fekalno kanalizacijo, uredili
cestno razsvetljavo, kolesarsko stezo in površine za pešce. Projekt je ocenjen na 1,1
milijona evrov, dobršen del
pa bosta sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj
in država, in sicer v višini
897 tisoč evrov.
Projekt je poimenovan Poslovna cona Jesenice: Izgra-

dnja komunalne infrastrukture, 2. faza. Predstavlja
drugo od načrtovanih štirih
faz razvoja in širitve Poslovne cone Jesenice. Kot pravijo na Občini Jesenice,
bodo z izgradnjo funkcionalne in zanesljive infrastrukture omogočili dolgoročno rast obstoječih podjetij na lokaciji ter ustrezno
dostopnost lokacije s tovornjaki, hkrati pa tudi prihod
novih investitorjev in sanacijo ter novo rabo degradiranega območja nekdanje
železarne.
Tudi na ta način želijo v
občini zadržati mlade, kar je
mogoče le z novimi delovnimi mesti in zdravim življenjskim okoljem, temelj
katerega je urejena infrastruktura. Razvoj poslovnih
con ima tudi širši družbeni
pomen, saj rast gospodarstva pomeni stabilna in nova
delovna mesta, še poudarjajo na Občini Jesenice.
Projekt se bodo začeli izvajati predvidoma še ta mesec,
dokončan pa bo še v letošnjem letu.

Prvi avgust je
spominski dan
Slovesnosti ob spominskem dnevu Občine
Jesenice, na kateri bi podelili občinska priznanja,
zaradi situacije s koronavirusom ne bo.
Urša Peternel
Občina Jesenice 1. avgusta
praznuje spominski dan, ki
ga organizatorja, Občina
Jesenice in Zveza borcev
NOB Jesenice, vsako leto
obeležita s polaganjem venca pri spomeniku na Obranci in s slovesnostjo v Kolpernu. Organizatorja pa sta se
zaradi trenutne situacije s
koronavirusom odločila, da
tudi slednje letos žal ne bosta organizirala. Letošnja slo-

vesnost ob spominskem
dnevu bi morala biti posvečena tudi letošnjim občinskim nagrajencem, ki jim
jeseniški župan Blaž Račič
zaradi odpadle slovesnosti
ob občinskem prazniku ni
mogel izročiti priznanj. Priznanja pa bodo žal morala
počakati do trenutka, ko bo
situacija omogočala varno
organizacijo javnih prireditev. Spominski dan pa bodo
obeležili s polaganjem venca na Obranci.

Nakup novega prikazovalnika hitrosti
Občina Jesenice bo kupila nov prikazovalnik hitrosti, vreden
nekaj več kot dva tisoč evrov. Kot so pojasnili, Občina Jesenice trenutno razpolaga s tremi prikazovalniki hitrosti, ki so
nameščeni na drogove javne razsvetljave. Eden od njih, na
Cesti železarjev, je že dotrajan in ga je treba nadomestiti z
novim. "Prikazovalniki hitrosti so učinkovit kratkoročni
ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in zunaj
njih, z njimi pa se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi katerih se lahko pripravijo analize ter predlogi za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cesti. Z
njimi želimo opozoriti voznike k strpnejši vožnji in zmanjšanju povprečnih hitrosti, s tem pa prispevati k večji varnosti
vseh udeležencev v cestnem prometu," so pojasnili na
Občini Jesenice.

Junijska redna seja
Jeseniški občinski svetniki so se 18. junija sestali na dvanajsti redni seji, tokrat ponovno v občinski
sejni dvorani. Obravnavali so enaindvajset točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi.
Urša Peternel
Najprej so sprejeli predlog
Odloka o spremembi in
dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Jesenice. S spremembo odloka Občina Jesenice
tega usklajuje z zakonodajo
in s tem prevoz komunalnih
odpadkov ni več opredeljen
kot obvezna gospodarska
javna služba.

Izstop iz konzorcija CERO
Občina Jesenice je občinskemu svetu v sprejem predložila tudi predlog za izstop
Občine Jesenice iz konzorcija CERO. Konzorcialno
pogodbo je sklenilo 16
gorenjskih občin leta 1996 z
namenom, da se na območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje s
komunalnimi odpadki in
zagotovi ustanovitev ter
obratovanje Centra za ravnanje z odpadki (CERO). V
letih obstoja so se na področju ravnanja z odpadki zgodile številne spremembe,
pojavila so se nova dejstva in
okoliščine, vmes je iz konzorcija že izstopilo nekaj
drugih gorenjskih občin.
Zaradi tega članstvo v konzorciju tudi za Občino Jesenice nima več pomena niti
niso izpolnjeni pogoji za
ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo, so pojasnili v občinski upravi. Sklep
o izstopu so svetniki sprejeli.

Parkirnina na Blejski
Dobravi
V nadaljevanju so sprejeli
tudi predlog Odredbe o
določitvi parkirnih površin v
občini Jesenice, na katerih
se uvede plačilo parkirnine.
Z odredbo se parkirišče na
Blejski Dobravi, kjer v zadnjih letih predvsem v poletnih mesecih opažajo izrazito povečano zasedenost parkirišča z avtomobili, avtodomi in avtobusi obiskovalcev
in turistov, določa kot javna
parkirna površina, na kateri
se uvede plačilo parkirnine.
Skladno s tem je predvidena
tudi drugačna prometna
ureditev, pri čemer bo omogočeno brezplačno in časovno neomejeno parkiranje za
svojce umrlih v času uporabe poslovilnih vežic in
pogreba, zaposlenim v
pogrebni službi, cvetličarni
in gostinskem lokalu ter za
obiskovalce pokopališča. Za
druge uporabnike parkirišča
pa bo parkiranje plačljivo, in
sicer bo parkiranje, daljše
od poldruge ure, stalo šest
evrov za osebni avtomobil.
Parkiranje bo plačljivo tudi
za avtobuse in avtodome, pri
čemer parkiranje čez noč ne
bo dovoljeno. Parkirnino
bodo začeli zaračunavati, ko

Občinski svetniki so na seji opozorili, da bo od 1. julija naprej večina upokojencev raje
uporabljala primestni promet kot pa lokalnega, saj bo ta zanje brezplačen. Posledično
bodo lokalni avtobusi še bolj prazni ...
bodo označili nov parkirni
režim, postavili interaktivne
table in parkirne avtomate.

Kolesarsko in peš
omrežje
Na seji so sprejeli tudi predlog Koncepta kolesarskega
in peš omrežja v občini Jesenice. Gre za idejno zasnovo
dopolnitve kolesarskih in
peš površin v občini Jesenice, z namenom, da se čim
prej vzpostavi povezanost
obstoječih in predvidenih
kolesarskih in peš površin v
celovito omrežje, ki bo povezalo posamezne dele občine
oziroma mesta Jesenice
med seboj. Po izdelani analizi obstoječih kolesarskih in
peš površin in oceni stanja
so bili predlagani ukrepi, ki
so glede na tehnično in
finančno možnost realizacije razdeljeni na tri sklope –
kratkoročne, srednjeročne
in dolgoročne. Strošek izvedbe vseh kratkoročnih ukrepov je ocenjen na dobrih
šeststo tisoč evrov, srednjeročnih pa na 2,6 milijona
evrov. Predvideni dolgoročni ukrepi v elaboratu še niso
finančno ovrednoteni. Dinamika izvedbe ukrepov se bo
prilagajala razpoložljivim
finančnim sredstvom v proračunu Občine Jesenice kot
tudi sočasni obnovi druge
prometne in komunalne
infrastrukture, so pojasnili v
občinski upravi.

Strategija razvoja turizma
V prvi obravnavi je bil na
seji sprejet tudi predlog
Strategije razvoja turizma v
občini Jesenice 2020–2030.
Občina Jesenice je namreč
prvo Strategijo razvoja turizma sprejela leta 2005,
sprejeti dokument je bil
podlaga za razvojne projekte
in aktivnosti na programskem področju turizma, ki
ga Občina Jesenice izvaja
skladno s finančnimi možnostmi in potrditvijo občinskega proračuna. V zadnjih
letih je prišlo do bistvenih

globalnih premikov v razvoju turistične dejavnosti, ki
so vplivali tudi na razvoj
turizma v občini Jesenice.
Pomemben kazalnik sprememb je rast števila turističnih prenočitev, kjer se je
indeks v zadnjih petih letih
v občini Jesenice povečal za
petkrat. Zaradi spremenjenih trendov v turizmu oziroma v turističnem povpraševanju in na podlagi možnosti za razvoj dodatne turistične ponudbe na območju
občine Jesenice je bil zato
pripravljen predlog nove
strategije, ki bo podlaga za
nadaljnji razvoj gospodarske panoge. Druga obravnava dokumenta, v katero
bodo smiselno vključeni
predlogi iz prve obravnave,
bo predvidoma v začetku
jeseni.

Civilna zaščita
V sklopu poročil so na seji
sprejeli predlog programa
dela na področju zaščite in
reševanja v občini Jesenice
za leto 2020 s poročilom za
leto 2019, ki ga je predstavil
poveljnik Občinskega štaba
Civilne zaščite Občine Jesenice Igor Arh. Ob tej priložnosti se mu je župan Blaž
Račič tudi zahvalil za vse
izvedene aktivnosti, ki jih je
v sklopu občinskega štaba
Civilne zaščite vodil v času
epidemije covida-19.

Mestni promet
Občinski svetniki so se nato
seznanili tudi s Poročilom o
izvajanju koncesionirane
dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2019, ki ga je
predstavila vodja tržnega
sektorja družbe Arriva Alpetour Damijana Marn. V zvezi z omenjeno točko je
občinski svet potrdil tudi
predlog izvajanja koncesionirane dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju
občine Jesenice ob nepred-

vidljivih okoliščinah. Vlada
Republike Slovenije je marca začasno prepovedala izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu, s tem pa
tudi izvajanje javnega mestnega prevoza in šolskih prevozov na območju občine
Jesenice. Zaradi omenjene
situacije in višje sile sta
morala Občina Jesenice kot
koncedent in družba Arriva
Alpetour kot koncesionar
sprejeti dodatke h koncesijski pogodbi, po katerih se
spremeni obračun koncesionirane dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov za obdobje od
16. marca 2020 do 31. oktobra 2020.

Oskrba s toploto
Na seji so se seznanili tudi s
poročilom o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne
službe oskrbe s toploto na
območju občine Jesenice za
leto 2019, ki ga je predstavil
direktor podjetja Enos OTE
Robert Pajk, ter s poročilom
Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega
koncepta Občine Jesenice za
leto 2019, ki ga je predstavil
vodja komunalne direkcije
na Občini Jesenice Marko
Markelj.

RAGOR, Jeko
Direktor Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske Mark
Toplak je predstavil poročilo
o izvrševanju programa dela
agencije s finančnim poročilom za leto 2019, svetniki pa
so se seznanili tudi s poročilom župana o realizaciji
sklepov, sprejetih na sejah
občinskega sveta v mandatnem obdobju 2018–2022.
Seznanili so se tudi z informacijo o Letnem poročilu
JEKO, d. o. o., Jesenice za
leto 2019 ter informacijo o
poslovnem načrtu JEKO za
leto 2020, ki ju je predstavil
direktor podjetja Uroš
Bučar.
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Občinske novice

Letos je bilo na Jesenicah 47 odličnjakov, od tega 26 osnovnošolcev in 21 srednješolcev.
Urša Peternel
Župan Občine Jesenice vsako leto priredi sprejem odličnjakov jeseniških osnovnih
in srednjih šol. Letos ta zaradi zmanjševanja tveganja v
povezavi s koronavirusom ni
bil organiziran, vseeno pa je
župan Blaž Račič tudi letos
odličnjake nagradil z županovo petico, ki jo je pospremil s svojo poslanico vsakemu od njih. V njej jim je čestital za dosežen uspeh, pri
čemer je zapisal: »S tem si
na osebni ravni na najboljši
možni način tlakuješ pot v
prihodnost, lokalni skupnosti pa sporočaš, da imamo
skupno prihodnost, da si
lahko še naprej postavljamo
visoke cilje in da prihajajo
nove generacije, ki se bodo
lahko soočile z zahtevnimi
izzivi sodobnega sveta.« Izrazil je obžalovanje, da letos
petic ni mogel podeliti osebno na sprejemu odličnjakov,
poslanico pa zaključil z osebnim priporočilom: »Pojdi v
svet, ostani radoveden, razvijaj kritično mišljenje, predvsem pa tako aktivno kot doslej tudi v prihodnje zbiraj
znanje in življenjske izkušnje. V imenu Občine Jesenice izražam še željo, da boš
kdaj v prihodnje pripravljen

Bešić, Mai Crnkić, Erna Samardžić, Zala Pia Biček, Neža
Tonejc, Gal Smolej, Jaka Hiršenfelder, Sara Halilov, Tajda
Solce, Vanja Praskalo, Hana
Šturm, Adel Džombić, Denis
Pašagić, Nejc Ravnik (vsi z
OŠ Toneta Čufarja Jesenice),
Nika Zrnić, Živa Oblak, Zoja
Beg in Albin Žuber (vsi z OŠ
Koroška Bela).

"Pojdi v svet, ostani
radoveden, razvijaj
kritično mišljenje,
predvsem pa tako
aktivno kot doslej tudi
v prihodnje zbiraj
znanje in življenjske
izkušnje."

Županova petica za odlične učence in dijake
zbrano znanje deliti v lokalni
skupnosti, iz katere izhajaš
in ki jo ne nazadnje tudi najbolje poznaš.«
Letos je bilo odličnjakov
skupaj 47. Vseh devet razredov osnovne šole je z odliko
končalo 26 učencev, 21 pa je
bilo tistih, ki so z odliko

končali vse štiri letnike srednje šole.
Osnovnošolsko izobraževanje so z odliko končali: Jure
Novak, Liana Ugljanin, Tian
Ćoralić, Eva Demšar, Petra
Leban, Una Pilipović, Laura
Biščević, Niki Mulej (vsi z OŠ
Prežihovega Voranca), Rian

Srednješolsko izobraževanje
pa so z odliko končali: Manca
Bertoncelj, Vida Leskovar,
Eva Maier, Lara Stare - Knific,
Simon Gašperin, Liza Zidarević, Lea Holc, Vida Obersnel
in Kaja Rupar (vsi z Gimnazije Jesenice) ter Amanda Jakovljević, Eva Rekar, Nea Smolej, Maja Šlibar, Azra Šiljić,
Nina Mrak, Matej Ahčin,
Ema Babič, Inja Valant, Anastasija Jocić, Sara Ređepi in
Denis Bošnjaković (vsi s Srednje šole Jesenice).

ZNANI SO ZMAGOVALCI TEKMOVANJA IZ ZBIRANJA ODPADNEGA
JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
V gospodinjstvih nastane precej odpadne
ga jedilnega olja, ki se žal prepogosto znaj
de v naravi, kanalizaciji ali na kompostu,
čeprav je uporabljeno jedilno olje še vedno
uporabno. Ta, na videz nepomemben od
padek v primeru, da je odvržen v sistem za
odvajanje odpadnih voda, lahko povzroči
veliko materialno škodo in v skrajnem pri
meru tudi nedelovanje sistema. Po drugi
strani pa je odpadno jedilno olje koristna
surovina, saj ga je mogoče predelati v bio
dizel, obnovljiv vir energije, ostanek pa je
glicerin, ki se uporablja v farmacevtski in
dustriji. Iz enega litra odpadnega jedilnega
olja nastane kar 90 odstotkov biodizla.
V skrbi za naravo je podjetje JEKO, d.o.o.,

že tretje leto zapored, v sodelovanju z
Občino Jesenice, uspešno izpeljalo akcijo
ozaveščanja o ravnanju z uporabljenim
jedilnim oljem v občinah Zgornje Gorenj
ske. Sodelovali so tudi četrtošolci osnovnih
šol v občini Jesenice.
Najprej smo četrtošolce obiskali v njihovi
šoli in jih poučili o škodljivih posledicah
napačnega odlaganja odpadnega jedil
nega olja. Podajanje okoljevarstvene vse
bine je potekalo na zabaven in učencem
prijazen način, saj jih je v okviru projekta
razveseljevala maskota Sončnica, ki je
učencem pričarala nasmeh na obraz in
poskrbela za boljšo motivacijo za zbiranje
olja. Nato so učenci s svojimi domačimi

zbirali odpadno jedilno olje in ga prinašali
v Zbirni center Jesenice, kjer se je beležila
zbrana količina olja v evidenčne kartončke.
Kateri oddelek je zbral največ olja v
povprečju na učenca, smo razglasili v ju
niju, vsi učenci pa so se ob razglasitvi po
sladkali s slastnimi rogljički in sokovi. Zdaj
že tradicionalni izlet v Piran z ogledom
akvarija, športnimi aktivnostmi in kosilo
bo zaradi izrednih razmer v zvezi s koro
navirusom izpeljan predvidoma v začetku
prihodnjega šolskega leta. Če izleta ne bo
mogoče izpeljati, bomo poiskali alterna
tivni način za nagraditev učencev.
Četrtošolci iz občine Jesenice so v
povprečju prinesli 16 litrov olja na učenca
oziroma skupno nekaj manj kot 3300 litrov
odpadnega jedilnega olja.
Nagradni izlet, za katerega držimo pesti,
da ga bo mogoče izpeljati, so si zmago
valci, to so učenci 4. b razreda Osnovne
šole Koroška Bela, trdo prislužili, saj so
skupno zbrali kar 1121 litrov odpadnega
jedilnega olja oziroma 45 litrov v povprečju
na učenca. S tem so pokazali veliko mero
prizadevnosti in ekološke naravnanosti.
Pohvala za medsebojno sodelovanje, priza
devnost, ne nazadnje pa za skrb za okolje
gre tako učencem kot tudi učiteljem, ki
vedno znova dokazujejo, kako uspešni
so pri motiviranju učencev in podajanju
okoljevarstvenih vsebin.
Zmagovalcem čestitamo ob zmagi,
vsem skupaj pa želimo lepe, predvsem
pa zdrave počitnice.
Pripravili: Maja Kržišnik in Tanja
Bergelj, JEKO, d.o.o.

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Županova petica
za najboljše učence

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si

Osem brezplačnih
Wi-Fi točk
V jeseniški občini že deluje osem brezplačnih
Wi-Fi točk.
Urša Peternel
Prejšnji teden je v občini Jesenice začelo delovati osem
brezplačnih Wi-Fi točk, ki
jih je Občina Jesenice vzpostavila v sklopu razpisa
Evropske komisije WiFi4EU. Te so pri KS Hrušica,
KS Planina pod Golico, pri
Zdravstvenem domu Jesenice (pri obeh avtobusnih postajališčih), KS Blejska Dobrava, TIC Jesenice, Občini

Jesenice, na Kopališču Ukova in pri Kulturnem domu
Julke in Albina Pibernik na
Slovenskem Javorniku.
Občina Jesenice se je na prvi
poziv Evropske komisije WiFi4EU leta 2018 uspešno
prijavila kot ena izmed
2.800 občin iz cele Evrope
in edina iz Gorenjske razvojne regije, za vzpostavitev Wi-Fi točk pa je prejela
bon v vrednosti 15.000
evrov.

Evropski denar za gradnjo kanalizacije
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
izdala odločitev o finančni podpori za projekt Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Jesenice. Za projekt gradnje komunalne infrastrukture, ki je
skupaj vreden 2,4 milijona evrov, bo Kohezijski sklad prispeval 829.000 evrov. V okviru projekta bo zgrajena fekalna
kanalizacija na območju Murove, Stražišarjeve in KS Sava,
kjer so bile oziroma so še vedno urejene greznice.

Člana sveta zavoda Občinska knjižnica Jesenice
Na zadnji seji občinskega sveta so v svet javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice za pet let kot predstavnika Občine Jesenice imenovali Zvonka Perata in Simono Mohorč.
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Občinske novice
Avgusta se začenja
prenova predora
Prenova železniškega predora Karavanke se bo
začela desetega avgusta in bo trajala leto dni.
Urša Peternel
Predvidoma 10. avgusta se
bo začela prenova železniškega predora Karavanke.
Dela bodo potekala do septembra prihodnje leto, od 5.
oktobra letos do 10. julija
prihodnje leto pa je predvidena popolna zapora proge,
saj so vsa gradbena dela
vezana na zapore tirov na
odseku železniške proge od
postaje Jesenice do postaje
Podrožca, so pojasnili na
Direkciji RS za infrastrukturo.

je Podrožca. Na območju
postaje Jesenice pa načrtujejo izvedbo »izvlečnega tira«,
s čimer bodo ohranili delno
dvotirnost na tem delu proge.
Kot načrtujejo, bodo v predoru sanirali poškodovane
dele konstrukcije, uredili
odvodnjavanje, zgradili
intervencijske hodnike po
celotni dolžini predora, uredili vozno mrežo, signalno-varnostne naprave, sodobne telekomunikacijske sisteme ter poskrbeli za požarno varnost in sistem učinko-

Na pobudo Občine Jesenice so predstavniki
Direkcije RS za infrastrukturo in projektanta
projekt prenove železniškega predora pred
kratkim predstavili tudi predstavnikom Občine
Jesenice, Krajevne skupnosti Hrušica ter GARS
Jesenice. Na sestanku je bilo med drugim tudi
dogovorjeno, da bodo predstavniki vodstva
projekta in izvajalec v času izvedbe redno
sodelovali tudi s predstavniki občine in lokalne
skupnosti ter tako sproti reševali morebitne
nastale izzive.

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Železniški predor Karavanke je 7.976 metrov dolg slovensko-avstrijski predor in
predstavlja pomembno čezmejno povezavo na železniški progi München–Salzburg–Ljubljana–Solun. Predor je bil predan v uporabo
leta 1906, v njem pa poteka
elektrificirana dvotirna železniška proga. Ta več ne
ustreza standardom o varnosti v železniških predorih,
saj ne omogoča zadostnega
svetlega profila glede na
sodobne standarde evropskega železniškega omrežja,
pojasnjujejo na direkciji.
Z varnostno-tehnično nadgradnjo bodo zagotovili boljšo varnost železniškega prometa in potnikov, omogočili
hitrost vožnje vlakov do 120
kilometrov na uro ter zagotovili ustrezne železniške
povezave s širšim evropskim prostorom.
V sklopu prenove je predvidena odstranitev dvotirne in
izgradnja enotirne proge v
predoru in na odseku proge
od postaje Jesenice do posta-

vitega reševanja v primeru
nesreč. Obnovili bodo tudi
portal predora.
Ocenjena vrednost nadgradnje na slovenski strani znaša 78,7 milijona evrov, predvideno je sofinanciranje z
evropskimi sredstvi v okviru
kohezijskih sredstev v višini
47,6 milijona evrov.
Za izdelavo investicijske in
projektne dokumentacije za
varnostno-tehnično nadgradnjo železniškega predora
Karavanke pa so bila Sloveniji in Avstriji že odobrena
sredstva iz Instrumenta za
povezovanje Evrope v višini
2,97 milijona evrov, od tega
je Slovenija upravičena do
1,36 milijona evrov.
Kot še poudarjajo na direkciji, je izgradnja enotirne
proge kratkoročna rešitev, ki
bo povečala prometno varnost v predoru. Dolgoročna
rešitev bo izgradnja druge
cevi, glede na trenutne prometne napovedi pa bo enotirnost proge zadoščala vsaj
do leta 2040. Drugi tir bi
torej gradili čez dvajset let.

Spomnili so se
prelomnih dogodkov
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je ob dnevu državnosti pripravila slovesnost ob trideseti obletnici
dogodkov, ki so tlakovali pot odhodu Slovenije iz nekdanje skupne države Jugoslavije. Ob obletnici je
izšel zbornik Orožja nismo oddali 1990, ki ga je uredila Rina Klinar.
Marjana Ahačič
Zveza veteranov vojne za
Slovenijo je ob dnevu državnosti v Radovljici pripravila
slovesnost ob trideseti obletnici dogodkov, ki so tlakovali pot odhodu Slovenije iz
nekdanje skupne države
Jugoslavije. Maja 1990 se je
namreč 16 občinskih štabov
tedanje Teritorialne obrambe uprlo ukazu jugoslovanske vojske, naj oddajo orožje
– med njimi tudi občinski
štab TO Jesenice.
To prelomno obdobje je
popisano v spominskem
zborniku z naslovom Orožja
nismo oddali 1990, ki je
izšel nekaj dni pred prazni-

tedanje Teritorialne obrambe, ki maja 1990 niso oddali
orožja pod nadzor jugoslovanske armade, podelili spominske kovance, ki so jih
prevzeli predstavniki občinskih štabov. Prejela sta jih
tudi tudi Janez Slapar in Peter Zupan, v času izdaje ukaza o premeščanju orožja
komandant in namestnik
komandanta pokrajinskega
štaba Teritorialne obrambe
Gorenjske.
Spominske kovance je predsednik veteranskega združenja generalmajor Ladislav
Lipič podelil tudi pripadnikom Teritorialne obrambe
Jesenice. Prejeli so jih Ciril
Cenček, Janez Kobentar,

Spominske kovance je predsednik veteranskega
združenja generalmajor Ladislav Lipič podelil
tudi pripadnikom Teritorialne obrambe
Jesenice. Prejeli so jih Ciril Cenček, Janez
Kobentar, Simonka Sajovic, Bojan Šuligoj in
posthumno Ciril Tomaž Klinar iz občinskega
štaba TO Jesenice.
kom, urednica publikacije pa
je Jeseničanka Rina Klinar,
sicer tudi avtorica knjige o
osamosvojitvenih procesih
na Zgornjem Gorenjskem.
Na slovesnosti so predstavnikom 16 občinskih štabov

Simonka Sajovic, Bojan
Šuligoj in posthumno Ciril
Tomaž Klinar iz občinskega
štaba TO Jesenice.
Spominski zbornik ob trideseti obletnici neoddaje orožja Teritorialne obrambe je

Peter Zupan in Rina Klinar, pobudnik in avtorica izida
spominskega zbornika Orožja nismo oddali 1990
uredila Rina Klinar. "Knjiga
vsebuje veliko podatkov o
ohranjenem orožju 16
občinskih štabov TO v Sloveniji, med njimi so bili štirje na Gorenjskem, in 30.
razvojne skupine 27. zaščitne brigade iz Kočevske
Reke. A govori predvsem o
ljudeh, ki so se zavedali
odgovornosti, a so tvegali.
Lahko bi bilo tudi drugače,"
pravi Klinarjeva in poudarja,
da je nastala v sodelovanju s
člani Zveze veteranov vojne
za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev
Sever.
"Za ohranjanje izročila
neposrednih udeležencev

dogajanj v letu 1990 so dragocena pričanja v anketah,
delo poveljnikov in drugih
pripadnikov TO in milice, ki
so neposredno sodelovali in
odločilno pripomogli k
ohranitvi pomembnega dela
orožja TO, upravnih organov za ljudsko obrambo
občin in milice pod nadzorom TO in milice in izven
nadzora JLA. Knjiga bo tudi
gradivo za kasnejše analize
zgodovinarjev. Zato je ohraniti spomin na dni, ki so se
neizbrisno zapisali v slovensko zgodovino, dolžnost
vseh, ki smo bili priča tedanjim dogodkom," še poudarja Rina Klinar.

Venec k spominski plošči na
platoju Karavanke
Urša Peternel
Na mejnem platoju Karavanke vsako leto poteka slovesnost ob dnevu državnosti
in hkrati spominsko srečanje ob obletnici umika pripadnikov JLA in Zvezne milice. Organizatorji so se letos
zaradi razmer v zvezi s koronavirusom odločili, da slovesnosti zaradi varovanja zdravja udeležencev ne bodo
organizirali. Namesto tega
so predstavniki organizatorjev, župan Občine Jesenice
Blaž Račič, predstavniki
Policijskega veteranskega
društva Sever Gorenjska ter
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Zgornja Gorenjska na mejnem platoju Karavanke v
spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne položili
venec k spominski plošči.
Ob tem je jeseniški župan
Blaž Račič opomnil, da to,

Na platoju Karavanke so položili venec k spominski plošči.
da imamo danes lastno
državo, ne sme biti nekaj
samoumevnega. "Pri tem je

pomembno, da izrazimo
spoštovanje do vseh tistih,
ki so za to, da smo to dose-

gli, nosili glavo naprodaj. In
iskrena hvala jim za to," je
poudaril.
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Krajevna skupnost

Kljub dežju dobro
razpoloženi na Golici
Janko Rabič

Letošnja novost je, da se bodo poleg cvetličnih zasaditev na balkonih in vrtovih, nageljnov ter zunanje urejenosti poslovnih objektov ocenjevale tudi zelenjavne
zasaditve.
Vsako leto med prijavami izberemo okoli trideset najlepših zasaditev in jih predstavimo na zaključni prireditvi, kjer lastnikom podelimo priznanja in praktične nagrade.
Želimo spodbuditi vse, ki se trudite za urejeno okolico
svojega doma in obenem za lepši videz občine, da se
prijavite. V prijavi navedite ime in priimek, naslov ter dodajte fotografijo svoje zasaditve v najlepšem razcvetu.
Prijave pošljite na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. po elektronski pošti: metka.
zalokar@jesenice.si. Prijave se zbirajo do 31. avgusta
2020.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Enajsti pohod na Golico je tokrat potekal v dežju.
stvom Branka Klinarja so
družno zapeli tudi slovensko himno.
Priznanje za uspešen vzpon
in čestitke ob prazniku sta

navzočim izrekla predstavnica Občine Jesenice Petra
Dečman in predsednik Planinskega društva Jesenice
Vlado Hlede. Pohodnike so

na pohodu spremljali člani
Društva Gorske reševalne
službe Jesenice, ki so bili v
pripravljenosti, če bi kdo potreboval pomoč.

Posebno z veseljem so pozdravili nastop najstarejše krajanke, sto let stare Francke Leskovar,
ki je zapela pesem in se z nekaj besedami dotaknila vsakoletnih srečanj.

Na Hrušici so se v juniju ob
krajevnem prazniku spomnili odmevnega dogodka
iz leta 1905, ko je gradite-

ljem uspel preboj železniškega predora z obeh strani
Karavank. Praznik so tudi
tokrat obeležili s tradicionalnimi prireditvami. Najprej so se v petek, 19. juni-

ja, zvrstila športna tekmovanja, ki jih je na prostem
motil dež. V nogometu je
zmagala ekipa KŠD Hrušica, v balinanju ekipa Bistrice pri Tržiču in v odbojki

Na tekmovanju v odbojki je zmagala mlada ekipa Jesenice – Hrušica.

mlada ekipa Jesenice –
Hrušica. Kasnejša glavna
prireditev z druženjem na
"placu" je bila zaradi slabega vremena okrnjena, saj le
najbolj vztrajnih niso motile dežne kaplje. Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Janez Marinčič je predstavil
nekaj aktualnih informacij,
povezanih predvsem z začetkom gradnje druge cevi
cestnega predora skozi Karavanke. Zbrane je pozdravil tudi župan Občine Jesenice Blaž Račič.
V nedeljo, 21. junija, je bilo
vreme za odtenek boljše in
to so krajani izkoristili in se
v velikem številu udeležili
tradicionalnega pohoda in
srečanja na Hruščanski planini. Pri pastirski koči so
pripravili krajši kulturni
program, posebno z veseljem pa so udeleženci pozdravili nastop najstarejše
krajanke Hrušice, sto let stare Francke Leskovar, ki je
zapela pesem in se z nekaj
besedami dotaknila vsakoletnih srečanj krajanov Hrušice.

www.jesenice.si

Naj Jesenice postanejo vedno lepše in urejene!

V KS Hrušica praznično
z dežnimi kapljami
Janko Rabič

Občina Jesenice je tudi letos objavila razpis za akcijo
Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice (obvestilo
je bilo objavljeno v 9. številki Jeseniških novic, ki so izšle
8. maja 2020). Letošnja je že 18. po vrsti in nekaterim
ljubiteljem cvetja je akcija že dobro znana, saj v njej sodelujejo že več let.
Zaželeno je, da se občani, ki lepo skrbijo za svoj vrt ali
balkon, sami prijavijo ali predlagajo svoje prijatelje in
znance. Večino prijav smo v teh letih prejeli s pomočjo
krajevnih skupnosti.

Pohoda ob dnevu državnosti na Golico se je udeležilo okrog sto planincev.

Okoli sto planincev se je 25.
junija, na praznik dneva državnosti, udeležilo enajstega pohoda na Golico v skupni izvedbi Občine Jesenice
in Planinskega društva Jesenice. Ves čas poti do koče na
Golici jih je spremljajo deževno vreme, nekaj najbolj
vztrajnih se je povzpelo tudi
na vrh Golice.
Med udeleženci je bilo veliko najbolj zvestih ljubiteljev
prazničnega pohoda, ki ne
zamudijo skoraj nobenega.
Med njimi so bili člani pohodniške skupine Društva
upokojencev Jesenice in pohodniške skupine Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice. Če bi
bilo vreme lepo, je bil pred
kočo predviden nastop Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora, vendar so ga
zaradi dežja morali odpovedati. Kljub temu so zbrani
planinci v koči poskrbeli za
praznični utrip, pod vod-

PONOVNO POVABILO K SODELOVANJU V
AKCIJI NAJLEPŠA CVETLIČNA ZASADITEV

Sanacija ceste in plazu
pod Prihodi
Urša Peternel
Začela se je sanacija plazu in
ceste pod naseljem Prihodi.
Plaz je namreč vzrok, da je
cesta, ki vodi k naselju Prihodi in naprej v Planino pod
Golico, v dolžini približno 75
metrov vidno poškodovana
in se je posedla do dvajset
centimetrov, zaradi česar sta
otežena tako sama vožnja
kot tudi zimsko pluženje. Na
javnem razpisu izbrani izvajalec Rafael gradbena dejavnost iz Sevnice bo na podlagi

sklenjene pogodbe dela zaključil najkasneje v devetdesetih dneh, vrednost projekta pa znaša 358 tisoč evrov.
Občina Jesenice je projekt
prijavila tudi na javni razpis
ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje iz programa sanacije pojavov nestabilnih tal. V času sanacije
je predvidena polovična zapora ceste, promet bo omogočen čez gradbišče, zato se
lokalnim prebivalcem že
vnaprej zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje.

Skromnejše praznovanje v KS Plavž
Na Plavžu, v največji krajevni skupnosti v občini Jesenice, so
program letošnjega krajevnega praznika prilagodili razmeram, povezanim s koronavirusom. Osrednje prireditve v
spominskem parku niso izvedli, predstavniki sveta krajevne
skupnosti so položili vence k obeležjem padlih borcev narodnoosvobodilnega boja. Organizirali so 15. pohod krajanov
čez Plavški Rovt v Planino pod Golico. Pri Turistični kmetiji
Betel so pripravili družabne igre, pozdravne besede je vsem
udeležencem izrekla predsednica Sveta Krajevne skupnosti
Plavž Ivanka Zupančič.

s kuponom do 31. 8. 2020.
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Kultura
Filmski torkovi večeri
Urša Peternel
Tudi to poletje so v Gornjesavskem muzeju Jesenice
pripravili Torkovo kinoteko,
to je torkove večerne brezplačne oglede izbranih filmov v banketni dvorani Kolperna. Potekale bodo osem
torkovih večerov, vselej z
začetkom ob 20. uri. Dve
kinoteki sta že za nami, na
ogled sta bila komična drama Zelena knjiga in glasbeni dokumentarec Pavarotti.

Naslednji torek, 21. julija, bo
na sporedu komična drama
Ne bom več luzerka, 28.
junija komedija Jebiga, 4.
avgusta biografija Dnevnik
Diane Budisavljević, 11.
avgusta romantična komedija Deževen dan v New
Yorku, 18. avgusta komična
drama Bilo je nekoč ... v
Hollywoodu, zadnja, osma
Torkova kinoteka pa bo 25.
avgusta s projekcijo glasbenega dokumentarca Kriči
Sarajevo!

Prilagojen program Tedna ljubiteljske kulture
Na Območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti Jesenice jim je po sproščanju ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa uspelo v maju in
juniju s prilagojenim programom izpeljati vsebine letošnjega slovenskega Tedna ljubiteljske kulture. Kulturna društva
in druge ljubiteljske skupine so pripravili deset prireditev s
predstavitvijo svoje ljubiteljske ustvarjalnosti. Člani Foto
kluba Jesenice so na ogled postavili razstavo fotografij Janeza Kramarja. Na Območni izpostavi so izpeljali regijsko
spletno literarno delavnico in skupaj s Fotografskim društvom Jesenice regijsko tematsko fotografsko delavnico. Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so na vaji
vadili korakanje za parade in druge nastope. Člani Makedonskega kulturnega društva Ilinden in člani Kulturnega
društva Biser so na video predstavitvi prikazali svojo pevsko
in glasbeno kulturo. V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah je bila lutkovna premiera, v razstavnem salonu Dolik pa
na ogled skupinska razstava članov likovne skupine Dolik.

Koncert ob kresnem
večeru
Na Koroški Beli so ob kresnem večeru, ki je tudi predvečer dneva državnosti, pripravili koncert
tenorista Gabriela Lipuša in harmonikarja Romana Pechmanna.
Urša Peternel
Ob kresnem večeru, ki je
tudi predvečer dneva državnosti, je Farno kulturno
društvo Koroška Bela pripravilo koncert tenorista Gabriela Lipuša in harmonikarja Romana Pechmanna.
Oba sta priznana glasbenika
iz sosednje avstrijske Koroške, ki sta več kot sto poslušalcev navdušila tako s slovenskimi kot z nemškimi
priredbami skladb.
Večer so sicer začeli s himno, uvodni nagovor, ki ga je
prebrala predsednica Farnega kulturnega društva Koroška Bela Marija Palovšnik,

Večer sta oblikovala tenorist Gabriel Lipuš in harmonikar
Roman Pechmann. / Foto: Nik Bertoncelj in Žan Osim

z nekom, ki je v nekem trenutku sicer zatajil svojo pravo mater, pa kljub temu velja za največjega med nami:
"Mati, domovina, Bog." Ali
kot to zveni v svetopisemskem prevodu: "Vera, upanje, ljubezen!" Vse najboljše
za tvoj rojstni dan! Bog te
živi! Tvoj sin Gregor."
Prireditev je potekala na
prostem, na Svetinovem
dvorišču pri Kulturnem hramu na Koroški Beli, ki ga za
tovrstne prireditve prijazno
odstopi družina Čušin, je v
imenu organizatorjev povedal Andrej Palovšnik.

"Vse najboljše za tvoj
rojstni dan! Bog te živi!
Tvoj sin Gregor."

Umrl je mojster fotografije Franc Črv
V 92. letu starosti je umrl Franc Črv, eden najbolj znanih in
uspešnih jeseniških ljubiteljskih fotografov. Imel je velike
zasluge pri organizaciji in razvoju fotografske dejavnosti,
predvsem v Foto klubu Jesenice. V več kot šestdesetih letih
je ustvaril izjemen fotografski opus v različnih zvrsteh. Na
začetku je fotografiral pokrajino in njene lepote, človeka in
njegovo ustvarjalnost. Kasneje so ga navdušile športna fotografija, železarska kultura in reportažna fotografija. Sodeloval je na več kot petsto razstavah doma in po svetu in prejel
več kot 130 nagrad ter priznanj. Največji pečat je zagotovo
pustil s kolekcijami fotografij Človek in jeklo. Z njimi je za
prihodnje rodove ohranil tradicijo železarstva z motivi detajlov težkega dela martinarjev. Pridobil je naziv mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije, imel je več uglednih
mednarodni fotografskih nazivov, med drugim najvišjega
Excellence FIAP (EFIAP).

pa je prispeval Gregor
Čušin. Med drugim je zapisal: "Noben otrok si ne more
izbrati svojih staršev in tudi
jaz si te, mati Slovenija,
nisem izbral. Pripadam ti po
nekem višjem 'naključju', ki
naju je zvezalo. A te ljubim
in spoštujem! Ne zato, ker
tako veli božja zapoved! Ne
le zavoljo pripadnosti in ne
zgolj 'po naključju'. Ljubim
te, ker si me rodila in ker mi
daješ življenje in ker le tako
lahko ljubim in spoštujem
samega sebe! In ponavljam

Prireditev je potekala na prostem, na Svetinovem dvorišču.

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Do 31. 7. 2020, od torka do petka, med 10. do 12. ter 16. in 18. uro:
MAVRIČNOST KULTURE IN KULINARIKE JESENIC, muzejska razstava

SUV Renault

KOLPERN NA STARI SAVI
Do 21. 8. 2020, od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure in v času
javnih prireditev ali ob predhodni najavi na 04 583 34 92: ČLOVEK IN
KOVINA, državna fotografska razstava nagrajenih fotografij (gostuje
FD Jesenice)

Do

7.000 €

RAZSTAVNI SALON VIKTORJA GREGORAČA SLOVENSKI
JAVORNIK

popusta

vsak dan od 17. do 20. ure: slikarska razstava Valerije Sušnik

za vozila iz zaloge*

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**

RAZSTAVNI SALON DOLIK
od 26. 06. do 22. 07. 2020: slikarska razstava Relik Trbovlje

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x10 ):
0,03 – 1,87. 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
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
11

renault.si

Renault priporoča

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

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

2020 07 Renault SUV RANGE 210x148 Diler SLO.indd 1

02/07/2020 10:41

MLADINSKI CENTER JESENICE
od ponedeljka do srede, od 10. do 12. ure: razstava »PORTRET« mladih fotografov, ki so sodelovali v mladinskem fotografskem natečaju.
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Oglas
JAVNA DRAŽBA PRODAJE NEPREMIČNIN IN PRIPADAJOČE OPREME
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNIH DRAŽB:

IV. OGLED NEPREMIČNIN in DODATNE INFORMACIJE:

Iskra Mehanizmi, d.o.o.
Lipnica 8, 4245 Kropa, Slovenija

Ogled premoženja – nepremičnin in poslovnih prostorov, ki so predmet javne dražbe –
je možen po predhodnem dogovoru. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe dobijo interesenti v podjetju Iskra Mehanizmi, d.o.o..

II. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Predvidena prodaja bo potekala v četrtek, 3. 9. 2020, ob 14. uri v prostorih družbe Iskra
Mehanizmi, d.o.o., na naslovu Lipnica 8, 4245 Kropa.

Kontaktna oseba:
- g. Iztok Žaberl, tel. 041 479 177, elektronski naslov: iztok.zaberl@iskra-mehanizmi.si

III. OPIS PREDMETOV PRODAJE:

Ogled premoženja, ki je predmet licitacije, je možen do vključno srede, 2. 9. 2020.

Na dražbi bodo predmet prodaje zemljišča s pripadajočimi objekti
št. parcele

kvadratura
lastništvo
parcele (m2)

kvadratura
parcele (m2)

k.o.

ime k.o.

2162

Dobrava pri Kropi

490/2

34

30 %

10

2162

Dobrava pri Kropi

491/1

135

100 %

135

2162

Dobrava pri Kropi

491/2

121

30 %

36

2162

Dobrava pri Kropi

491/3

18

100 %

18

2162

Dobrava pri Kropi

491/4

15

30 %

5

2162

Dobrava pri Kropi

491/5

1

30 %

0

2162

Dobrava pri Kropi

492/2

589

30 %

177

2162

Dobrava pri Kropi

492/3

46

100 %

46

2162

Dobrava pri Kropi

492/4

24

30 %

7

2162

Dobrava pri Kropi

492/5

103

30 %

31

2162

Dobrava pri Kropi

492/6

90

30 %

27

2162

Dobrava pri Kropi

492/7

107

30 %

32

2162

Dobrava pri Kropi

492/8

173

30 %

52

2162

Dobrava pri Kropi

492/9

49

30 %

15

2162

Dobrava pri Kropi

493/2

486

100 %

486

2162

Dobrava pri Kropi

493/3

308

100 %

308

2162

Dobrava pri Kropi

509/4

162

100 %

162

2166

Češnjica pri Kropi

1677/5

219

100 %

219

2166

Češnjica pri Kropi

1677/6

2.773

100 %

2.773

2166

Češnjica pri Kropi

1678/2

600

100 %

600

2166

Češnjica pri Kropi

1678/11

220

100 %

220

2166

Češnjica pri Kropi

1678/23

2.037

100 %

2.037

2166

Češnjica pri Kropi

1678/26

2.673

100 %

2.673

2166

Češnjica pri Kropi

1678/27

505

100 %

505

2166

Češnjica pri Kropi

1678/29

759

100 %

759

2166

Češnjica pri Kropi

1678/32

2.539

100 %

2.539

2166

Češnjica pri Kropi

1678/33

637

100 %

637

2166

Češnjica pri Kropi

1678/34

486

100 %

486

2166

Češnjica pri Kropi

1678/23

2.037

100 %

2.037

2166

Češnjica pri Kropi

1678/27

505

100 %

505

2166

Češnjica pri Kropi

1673/19

1.685

100 %

1.685

2166

Češnjica pri Kropi

1673/20

274

100 %

274

2166

Češnjica pri Kropi

1673/21

101

100 %

101

2166

Češnjica pri Kropi

1673/22

138

100 %

138

2166

Češnjica pri Kropi

1673/23

225

100 %

225

2166

Češnjica pri Kropi

1673/24

5

100 %

5
19.965

Izklicna cena vseh v prvem odstavku točke III. navedenih nepremičnin znaša
3.500.000,00 EUR brez DDV.
Nepremičnine v naravi predstavljajo poslovno-proizvodni kompleks ter pripadajoča
zemljišča, kot je razvidno iz spodnje fotografije.

Na licitaciji ne bo dovoljeno razpravljati o predmetu prodaje!

V. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno,
zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve, ki niso
vštete v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno po 50.000 EUR.
3. Predvidena javna dražba bo opravljena ustno v slovenskem jeziku.
4. Sklenitve pogodbe:
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku 30 dni po zaključku dražbe iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, ali ne plača kupnine kljub opominu, prodajalec zadrži njegovo kavcijo,
enako velja tudi, če se dražitelj oziroma njegov pooblaščenec dražbe sam ne udeleži.
5. Višina kavcije:
Pred dražbo, najpozneje do 3. 9. 2020 do 12. ure, morajo dražitelji položiti kavcijo v višini
10 % izklicne cene, kar pomeni 350.000,00 EUR, na transakcijski račun družbe Iskra Mehanizmi, d.o.o., št. SI56 2900 0005 0845 026, odprt pri Unicredit banka Slovenija, d.d., z
navedbo »plačilo kavcije«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez
obresti vrne v roku 10 dni od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe.
Kupnina se vplača na transakcijski račun družbe Iskra Mehanizmi, d.o.o., št. SI56 2900 0005
0845 026, odprt pri Unicredit banka Slovenija, d.d. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
b. Če sta dva ali več dražiteljev in nihče na dražbi ne ponudi niti izklicne cene, nepremičnina
ni prodana.
c. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden
ne zviša cene.
d. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti pisno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
8. Drugo:
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadar koli do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano
varščino brez obresti.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto
najvišjo ponudbo.
V primeru, da Občina Radovljica, ki ima na območju prodaje predkupno pravico, le-to
uveljavlja, prodajalec s kupcem prodajne pogodbe ne bo sklenil, saj ne bo pravne po
dlage. V tem primeru prodajalec kupcu vplačano aro nemudoma vrne, odškodninske odgovornosti na strani prodajalca pa ni, saj ni v njegovi moči, da predvidi odločitev pred
kupnega upravičenca.
ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
Dr. Marjan Pogačnik
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Zanimivosti
Dogodki od 17. julija do 21. avgusta
Sobota, 18. julij
RAZISKOVANJE STARE SAVE, ob 10. uri
Fužinarsko naselje Stara Sava, Muzej delavske kulture v Kasarni

Torek, 21. julij
TORKOVA KINOTEKA: Ne bom več luzerka, komična
drama, ob 20. uri
Banketna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Sobota, 25. julij
RAZISKOVANJE STARE SAVE, ob 10. uri
Fužinarsko naselje Stara Sava, Muzej delavske kulture v Kasarni

Ponedeljek, 27. julij
PRAZNIK KS Hrušica
Ob 19. uri komemoracija pri spomeniku na Belem polju

Torek, 28. julij
TORKOVA KINOTEKA: Jebiga, komedija, ob 20. uri
Banketna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Sobota, 1. avgust
RAZISKOVANJE STARE SAVE, ob 10. uri
Fužinarsko naselje Stara Sava, Muzej delavske kulture v Kasarni

Torek, 4. avgust
TORKOVA KINOTEKA: Dnevnik Diane Budisavljević,
biografija, ob 20. uri
Banketna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Petek, 7. avgust
DAN DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16. uri
Dom DU Jesenice

Sobota, 8. avgust
RAZISKOVANJE STARE SAVE, ob 10. uri

Najstarejše občanke
praznovale
Najstarejša občanka Jesenic Ivanka Gašperin je v juniju dopolnila sto dve leti, Marija Tomaževič in
Marija Smolej pa sta v juliju praznovali stoti rojstni dan.
Janko Rabič,
Urša Peternel
Devetnajstega junija je 102
leti dopolnila najstarejša
občanka občine Jesenice
Ivanka Gašperin s Plavža.
Letos ji je v začetku leta
malo ponagajalo zdravje,
vendar se ji sedaj že izboljšuje. Ob okrevanju in zaradi
koronavirusa dneve preživlja v svojem stanovanju,
rada gleda televizijo in prebere novice v časopisu. Želi
si, da bi lahko spet šla na
sprehod do bližnjega parka.
Vso pomoč in pozornost ji
namenja sin Janez z ženo
Tonko, ki živita le nadstropje višje v bloku. "Vesela sem
bila čestitk, ki so mi jih
tokrat za rojstni dan kar po
telefonu izrekli župan ter iz
Krajevne skupnosti Plavž in
jeseniškega društva upoko-

krogu svojih najdražjih častitljivi jubilej slavila Marija
Tomaževič s Plavža na Jesenicah. Po rodu je Kranjčanka, leta 1952 se je preselila na
Jesenice, kjer sta si z možem
ustvarila družino. Zaposlena
je bila najprej kot prodajalka
v trgovini Peko, kasneje pa v
knjigovodstvu na upravi jeseniškega mesarskega podjetja. Zdravje ji vse življenje
dobro služi, nikoli ni imela
večjih težav. Še vedno sama
kuha, v časopisu in po televiziji spremlja novice, zanima
se za aktualne dogodke. Zelo
je povezana s svojimi najbližjimi, s hčerko Zinko, ki
predvsem skrbi zanjo, vnukinjo Jernejo, vnukom Rudijem ter pravnukinjama Laro
in Izo. Ob stotem rojstnem
dnevu ji je predsednica Sveta Krajevne skupnosti Plavž
Ivanka Zupančič v imenu

Marija Tomaževič je sto let dopolnila sedmega julija.

Fužinarsko naselje Stara Sava, Muzej delavske kulture v Kasarni

Torek, 11. avgust
TORKOVA KINOTEKA: Deževen dan v New Yorku,
romantična komedija, ob 20. uri;
Banketna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Sobota, 15. avgust
RAZISKOVANJE STARE SAVE, ob 10. uri
Fužinarsko naselje Stara Sava, Muzej delavske kulture v Kasarni

Torek, 18. avgust
TORKOVA KINOTEKA: Bilo je nekoč … v Hollywoodu,
komična drama ali Parazit, komična drama, ob 20. uri

Ivanka Gašperin s Plavža je s 102 letoma najstarejša
občanka Jesenic.

Banketna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Aktivnosti za mlade
Mladinski center Jesenice
Igralni ponedeljki, ustvarjalni torki, razvedrilne srede – od ponedeljka
do srede od 10. do 12. ure

Letno kopališče Ukova
Ustvarjalne, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in sredo od
14. do 16. ure

Igrišče Javornik, Slovenski Javornik
Mladinsko ulično delo, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in
četrtek od 18. do 20. ure

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica
Počitniški program vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
Vsak ponedeljek in petek: Kuharske delavnice
Vsak torek in četrtek: Ustvarjalne delavnice z različnimi materiali
Vsako sredo: Filmsko popoldne

Letno kopališče Ukova
Kopanje – vsak dan od 10. do 19. ure
Jutranje rekreacijsko plavanje – vsak delovni dan od 9.30 do 11.00,
Večerno rekreacijsko plavanje – ponedeljek, sreda, petek od 19.30 do
21.00
Skoki v vodo za mlade – vsak ponedeljek ob 14.00
Vaterpolo (rekreativno igranje) – vsak torek ob 19.00
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Marija Smolej je stoti rojstni dan praznovala v domu
starostnikov. Na fotografiji je s socialno delavko Duši
Žakelj in novo v. d. direktorice doma Karmen Arko.
jencev. Lepo, da so se spomnili name," je bila izražene
pozornosti vesela Ivanka.
V juliju pa sta stoti rojstni
dan praznovali kar dve Jeseničanki. Sedmega julija je v

Občine Jesenice in KS Plavž
izročila darilo ter izrekla
želje za dobro zdravje in
počutje.
Praznično pa je bilo tudi v
Domu upokojencev dr.

Franceta Bergelja Jesenice,
kjer je 6. julija sto let dopolnila stanovalka Marija Smolej z Jesenic. V dom se je
preselila prejšnji mesec,
zanjo sicer ljubeče skrbijo
tudi tri hčerke, ki so povedale, da je bila mama vedno
dobra, skromna in hvaležna.
Bila je gospodinja, skrbela je
za družino in jim zelo rada
tudi kaj sešila.
Nova v. d. direktorice doma
Karmen Arko je slavljenki

izročila šopek rož in ji zaželela obilo zdravja in dobrega
počutja, torto je spekla slavljenkina vnukinja, prigrizke
pa so pripravili v domski
kuhinji. Za poskočne priredbe znanih pesmi je poskrbel domski Žoga bend. Kot
so povedali v domu, že nekaj
let niso praznovali tako visokega jubileja, zato so posebno veseli, da je tokratna slavljenka še tako vitalna in
samostojna.

Igrišče Biba je že odprto
Urša Peternel
Prejšnji teden se je zaključila obnova igrišča Biba na
Plavžu. Igrišče je namenjeno otrokom vseh starostnih
skupin, poleg njega je tudi
prostor za odrasle. Izvedena
je bila tudi manjša urbana
ureditev prostora ob igriščih, s skupnim projektom
Občine Jesenice, Mladinskega centra Jesenice in jeseni-

škega umetnika Mitje Ploja
pa je bila z umetniško poslikavo polepšana tudi stena
garaž ob igrišču. So se pa že
takoj po končanih delih
pojavile nekatere kritike
občanov glede varnosti enega od elementov. Pri tem
Občina Jesenice pojasnjuje,
da so bili pri izdelavi igrišča
upoštevani vsi standardi za
otroška igrišča, pred zaključkom del pa je bil s strani

strokovnjaka za varnost
otroških igrišč opravljen
tudi varnostni pregled.
»Sporni element, ki ga je
izpostavil eden ob občanov,
se nahaja med delom igrišča
za športe z žogo in delom
igrišča z igrali. Njegov
namen je preprečevanje
letov žog na drugi del igrišča, robovi na elementu pa so
obdelani v ustreznem radiju, da do poškodb ne bi pri-

hajalo," so zatrdili v podjetju
Delavnica, ki je sprojektiralo
igrišče. »Veseli smo, da bodo
okoliški otroci lahko še posebno v času počitnic uživali na
obnovljenem igrišču. Pri tem
pa vse uporabnike igrišča prosimo, naj ga čuvajo in ga uporabljajo le skladno z njegovim
namenom, saj bo le na ta
način čim dlje ostalo na voljo
igre željnim otrokom,« pa je
povedal župan Blaž Račič.
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Vleka ploha je kulturna dediščina
Šega, ki simbolizira poroko in jo v pustnem času uprizarjajo v krajih, kjer se v predpustnem času ali v preteklem letu ni poročilo nobeno dekle, je od
junija vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Kot eden od treh nosilcev je v register vpisan tudi Fantovski klub Koroška Bela.
Marjana Ahačič
V Register nesnovne dediščine Slovenije je vpisana
nova enota dediščine, vleka
ploha, in tudi nosilec dediščine, to je Neformalno
združenje fantov na Koroški
Beli oziroma tako imenovani Fantovski klub Koroška
Bela, je sporočila pobudnica
vpisa Petra Alič.
Kot je opisano v registru,
vleko ploha kot simbolično
poroko uprizarjajo v pustnem času v nekaterih vaseh, kjer se v predpustnem
času ali v preteklem letu ni
poročilo nobeno dekle. Gre
za eno izmed geografsko
najbolj razširjenih pustnih
šeg v Sloveniji, je še zapisano v registru. Ohranila se je
na Štajerskem, Koroškem in
Gorenjskem, kjer jo uprizarjajo na Koroški Beli in v Begunjah pa tudi v Javorniškem Rovtu, Planini pod
Golico in Gorjah. Od leta
1963 so Begunjski in Bevški
fantje po plohu pobrateni
vaščani. Na prireditvi Vleka

Na Koroški Beli so lani po desetih letih obudili običaj vleke ploha. / Foto: Andraž Sodja (arhiv)
ploha si tako v znak prijateljstva izmenjajo spominske
trakove, rečejo jim panklni.
V register so sicer kot nosilci vpisane tri skupine: Fantovski klub Koroška Bela,

Begunjski fantje in Folklorna skupina Vinko Korže Cirkovce iz Kidričevega.
Kot lahko preberemo v opisu šege, na Koroški Beli
tako imenovano brino po-

drejo na pustno nedeljo v
"srenjski gmajni" nad vasjo. Na pustni torek dekleta,
ki postavijo šrango, ploh
najprej okrasijo s prepletenim smrečjem in trakovi.

Boris Bregant: brezčasna
ustvarjalna energija
Janko Rabič

Ko sem se odločil za to
zgodbo iz serije Ustvarjalci
časa, sem hitro ugotovil, da
sem zagrizel v verjetno najtrši oreh, odkar se sploh
ukvarjam s pisanjem. Boris
Bregant, 79-letnik s Hrušice, je osebnost z življenjsko
potjo, prepleteno z neverjetnim ustvarjalnim duhom,
vztrajnostjo, iznajdljivostjo
in drugimi najbolj žlahtnimi vrlinami. Če bi samo opisal njegovo poklicno kariero
in dinamično življenje po
upokojitvi, bi bila to zgodba
v nadaljevanjih. Po poklicu
univerzitetni diplomirani
inženir strojništva je prve
poklicne korake naredil z
vodenjem strojnega vzdrževanja v Železarni, zatem je
na različnih vodstvenih položajih opravljal najodgovornejše naloge v delu in razvoju tega železarskega kolektiva. Dvanajst let je bil generalni direktor. Dva mandata
je bil župan Občine Jesenice, od leta 1998 do leta
2006, med letoma 2002 in
2007 je bil član Državnega
sveta Republike Slovenije.
Po upokojitvi z enako vnemo nadaljuje in pušča neverjetne ustvarjalne sledi, če
omenim le delo v vlogi predsednika Društva upokojencev Jesenice, v organih Zveze društev upokojencev Slo-

venije in kot predsednik odbora za Čufarjeve dneve. Ne
odreče se niti prostovoljnemu delu in pomoči soljudem.
Neizbrisen pečat je dal tako
razvoju železarne kot mesta
in občine. Ne izpostavlja le
sebe, temveč vse, ki z njim
delajo v dobro širše družbene skupnosti. Na vprašanje,
na kaj je danes posebno ponosen, odgovarja: "Nesporno najbolj na to, da me sokrajani Jesenic in širše v
Sloveniji in zamejstvu poznajo in spoštujejo. Vesel
sem vsakogar, ki me na ulici
prijazno pozdravi z iskrenim pristopom in prijetnimi
spomini na skupno delo in
uspehe, tako na poslovnem
kot medčloveškem, kulturnem, športnem, socialnem
ter mednarodnem področju.
Morda sem si to zaslužil s
poštenim delom."
In katere stvari so mu posebno blizu? "Rad se poglobim v problem in iščem sposobne in dela voljne sodelavce. Zelo rad prenašam znanje na mlajše generacije, v
veselje so mi vse oblike miselnih iger za vzdrževanje
umske kondicije," pove.
Naj dosežki iz osebnega zornega kota? "V težkih pogojih nam je uspelo modernizirati Železarno in je danes,

Neporočeni fantje ga nato
vlečejo po starem nenapisanem scenariju. Na čelu
sprevoda hodi fant s fantovskim praporom. Obeljeno
drevo z ovenčanim vrhom
vlečejo skozi vas s prvim
delom voza ali sanmi ("posmojkami") ročno, pomagajo si s cepini, sekirami in
vrvmi. V vpregi je moški,
maskiran v vola, poleg pa
gonjača, ki pokata z biči,
včasih tudi po volu. Harmonikar navadno sedi na
plohu. Vleko spremlja fant
s krošnjo in fantovsko knjigo; od leta 1999 pri vleki
ploha nosi tudi slovensko
zastavo.
Šrango v vasi pripravijo dekleta. Ploh tako dolgo zadržujejo, da jim neporočeni
fantje ponudijo odkupnino,
ki jo plačajo s simbolnim
denarjem. Ploh, ki so ga privlekli v vas, na dražbi prodajo. Gostija se plača iz denarja, ki ga fantje prejmejo s
prodajo ploha na licitaciji.
Sledi veselica. Včasih so
sprevod začeli s konjeni-

Ustvarjalci

po tridesetih letih, sposobna
premagovati vse težje tržne
pogoje. Mesto Jesenice smo
postavili na zemljevid ekološko urejenih in za prebivalce prijetnih mest, kjer ljudje
vedo, da s poštenim delom,
ob dobrem vodstvu ter smotrnem odrekanju lahko verjamejo v lepši jutri."
Od kot ta neverjetna energija? "Iskreno povedano, je
vse več načrtov kot energije.
Sem jo pa verjetno podedoval doma, ob spretnem in
delovnem očetu, še bolj od
mame, ki je bila res vedno
revolucionarka in za stvar.
Morda smo pa tudi levi po
horoskopu bolj 'levji', energični."
Kako bi reagiral, če bi nekdo
dejal, da malo ustavi konje?
"Ta predlog predvsem od
domačih slišim vse pogosteje. Nič nimam proti, le preklopiti je težko. V ušesih
imam vnukovo vprašanje:
'Ata, zakaj se tako trudiš, da
je lepo okoli hiše, potem pa
ne ležeš v lepo pokošeno travo in uživaš v zadnjem življenjskem obdobju?' Vem,
da ima prav in sebi vse pogosteje obljubljam, da ga
bom poslušal."
Največja slabost? "Na prvem
mestu je zagotovo moj prevelik optimizem. Prehitro
pristanem na kakšno nalo-

časa

kom, ki je nosil fantovski
prapor. S fotografij vleke
ploha leta 1970 je razvidno,
da je bila del sprevoda tudi
kravja kočija z ženinom in
nevesto ali pa s "ta starim"
in "ta staro", ki pa je kasneje
ni bilo več.
Po Unescovi Konvenciji o
varovanju nesnovne kulturne dediščine nesnovna kulturna dediščina "pomeni
prakse, predstavitve, izraze,
znanja, veščine in z njimi
povezana orodja, predmete,
izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del
svoje kulturne dediščine.
Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino,
preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo
in zgodovino, in zagotavlja
občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi
generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške
ustvarjalnosti".

(31.

del)

Boris Bregant
go, ki bi jo kdo drug opravil
enako dobro. Premalo skrbnim za svoje zdravje in druge potrebe."
Osebni očitek? "Edino, kar
si očitam, je, da sem se res
premalo ukvarjal z družino.
Pa mi tega družina ne očita,
je sprejela in se navadila."
Ko res ne gre, kam po pomoč? "Najbolj se zanesem
na zdravo kmečko pamet in
prastaro modrost, da je včasih treba dati času čas in se
marsikateri na prvi pogled
nerešljiv problem reši sam
po sebi ali vsaj bistveno lažje, kot je kazalo na začetku."
Svoje življenje in delo, iskre-

no resnico, tudi kočljive situacije je obelodanil v knjigi, ki jo je namenil svoji
družini. Ima kopico najbolj
uglednih priznanj, od leta
2007 je častni občan občine
Jesenice. Tudi pesniških
rim se loti. Res razumevajoči in spoštovani ženi Anji je
ob njuni zlati poroki napisal
in poklonil sonet z najbolj
izbranimi in iskrenimi besedami.
V čast mi je, da z Borisom
tudi sam dolgo sodelujem.
Prav zato naj bo ta čestitka
ob njegovem bližnjem okroglem jubileju še posebno iskrena.
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Mladi
Poletne slikarske
kolonije
Akademska slikarka Brina Torkar, ki na Jesenicah
vodi slikarsko šolo, pripravlja tudi poletno
slikarsko kolonijo za otroke.
Urša Peternel
Akademska slikarka in
magistrica umetnosti Brina
Torkar med poletnimi počitnicami tudi letos, že osmo
leto zapored, pripravlja poletno slikarsko kolonijo. Razpisani so bili trije termini,
odprt je še zadnji, in sicer

Udeleženci s predhodnim
znanjem ali brez njega so
vedno zelo uspešno zaključili program. V vsakem programu so se lahko preizkusili v vseh slikarskih tehnikah: grafitni in barvni svinčniki, oglje, akvarel, akril
na platno. V tem času nastane vsaj pet umetniških

Poletna mladinska
druženja na igrišču
Ob poletnih torkih in četrtkih popoldne potekajo na otroškem igrišču na Slovenskem Javorniku
zabavne aktivnosti za otroke in mladostnike, ki jih vodita študentki Eli in Tjaša.
Urša Peternel
Na otroškem igrišču Javornik
se je sredi junija začel projekt
Mladinsko ulično delo, ki je
nastal v sodelovanju Občine
Jesenice, lokalne skupnosti
in Mladinskega centra Jesenice.
Kot je povedala Ana Pirih iz
Mladinskega centra Jesenice, so letos mladinska druženja s Kejžarjeve 22 in
kopališča Ukova razširili
tudi na jeseniška ulična igrišča, najprej na igrišče na
Slovenskem Javorniku, kjer
se mladi lahko dvakrat na
teden družijo z Eli Miklavčič
in Tjašo Legat. Obe sta študentki, ena socialnega dela,
druga pa magisterija social-

Dekleta, ki skrbijo za zabavne aktivnosti na otroškem igrišču Javornik

Brina Torkar / Foto: osebni arhiv
med 9. in 14. avgustom.
Konjeniško-slikarski tabor
bo potekal v Konjeniškem
parku Starošince, namenjen
je otrokom od sedmega leta
starosti dalje, združeval pa
bo slikanje pod profesionalnim vodstvom Brine Torkar
in jahanje konjev pod mentorstvom profesionalnih
učiteljev iz Konjeniškega
parka Starošince.
"Slikarske kolonije izvajamo že osmo leto zapored.

Kot pravijo dekleta,
bodo skušala ustvariti
zanimivo in pestro
poletje na igrišču.

del," pravi Brina Torkar.
Mladi udeleženci na takšnih ustvarjalnih počitnicah preko čutenja barv urejajo svoja čustva, s pomočjo
risbe se jasni misel. "Slika
sama je vedno refleksija
našega notranjega ognja in
sposobnosti zaznavanja ter
prizemljevanja naših želja,
hrepenenj, vizij," poudarja
Brina, ki na Jesenicah že
enajst let vodi tudi slikarsko
šolo.

ne pedagogike. Za otroke in
mladostnike pripravljata prijetne, poletno zabavne aktivnosti. Nanju se mladi lahko
obrnejo tudi, če potrebujejo
pomoč, kakšen spodbuden
pogovor ali nasvet. Tretja
izmed trojice deklet pa je

vzgojiteljica Lara Blažič, ki
skrbi za zanimivo virtualno
vsebino na Instagramu.
Projekt bo trajal do konca
septembra v želji, da bi bilo
poletje na igrišču in v domači ulici še prijetnejše, varnejše in prijaznejše.
"Otroci in mladostniki, vabljeni na druženje z nami
vsak torek in četrtek med 18.
in 20. uro, za začetek nas
boste našli na igrišču Javornik na Slovenskem Javorniku, le v primeru dežja poletna ulična druženja odpadejo," vabijo Eli, Tjaša in Lara.

Polepšano pročelje šole
Tri zlate maturantke
na Srednji šoli Jesenice

S pomočjo donatorjev so na Osnovni šoli Koroška Bela polepšali pročelje in
izobesili tudi novo zastavo.

Urša Peternel
Tudi na Srednji šoli Jesenice se letos lahko pohvalijo s
kar tremi zlatimi maturant-

Anastasija Jocić

kami poklicne mature. V
programu strojni tehnik je
to Anastasija Jocić z Jesenic,
v programu predšolska
vzgoja Ema Kolar iz Škofje

Ema Kolar

Loke in v programu zdravstvena nega Maja Šlibar iz
Begunj. Vsem trem je za
uspeh čestitala tudi ravnateljica Monika Lotrič.

Maja Šlibar

Urša Peternel
Bralec nas je pred časom
opozoril na dotrajano in strgano zastavo, ki visi pred
Osnovno šolo Koroška Bela.
Ko smo se z vprašanjem o
tem obrnili na ravnatelja
Roka Pekolja, nam je pojasnil, da so zastavo že zamenjali, s pomočjo donatorjev
pa so polepšali celotno pročelje šole. Tako so prepleskali pročelje, pobarvali okna,
namestili oglasno desko,
prenovili vhodna vrata,
uspelo jim je dobiti kovinsko stojalo za kolesa, pred
šolo pa so izobesili tudi ličen
plakat, ki so ga izdelali učenci izbirnega predmeta nemščina v povezavi z nadarjenimi učenci na umetniškem
področju in z njim zastopali
šolo, občino Jesenice in Slovenijo na mednarodnem
projektu Bilder am Eis na
Belem jezeru (Weissensee)
nad Šmohorjem v Avstriji.

Pred šolo je izobešena nova zastava, želijo pa si zamenjati
tudi drog, za kar še iščejo donatorja.
In ne nazadnje: izobesili so
novo zastavo, želijo pa
zamenjati tudi drog, saj se
okrog sedanjega zastava ovija in tako hitro poškoduje.
Tudi pri tem nakupu bi bili
veseli pomoči donatorjev, je
povedal ravnatelj.

Dosedanji donatorji so bili
Mitja Čufer iz Slikopleskarstva Čufer, Oblikovanje
Damijan design, podjetje
Merkur prek natečaja Za
lepšo šolo, podjetje KOV, z
deli pa je pomagal tudi bivši
učenec Gaber Šebjanič.
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Turnir v
uličnem hokeju
V Podmežakli je potekal Turnir jeklena volja, na
katerem so se mladi v uličnem hokeju pomerili s
hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice.
Urša Peternel
"To je bil enkraten dogodek.
Veliko mladih se prav z igranjem na ulici navduši nad
hokejem, tudi sam sem bil
eden od njih, zato se mi zdi
takšen turnir zares izjemen.
Marsikdo se nato odloči za
igranje na ledu. Fantje so
bili zagreti za igro, želeli so
si zmage. Zdi se mi, da se
bodo mnogi še kdaj udeležili takšnega turnirja. Kot
otrok sem bil praktično vse
dneve na igrišču in igral hokej na ulici. Rekel bi, da sem
se s tem ogromno naučil.
Mlajšim bi svetoval, naj kar
poskušajo z igranjem na ulici, potem pa se lahko včlanijo v hokejski klub," je dejal
hokejist HDD SIJ Acroni
Žiga Urukalo na Turnirju
jeklena volja, ki je potekal v
Športnem parku Podmežakla. Na njem so obudili igranje uličnega hokeja in se
spomnili dni, ko blokovske
tekme niso bile nič manj srdite kot tiste v Dvorani Podmežakla. Fantje s Titove so
prišli v goste na Bokalovo,
tisti s Centra 2 na nekdanjo
tržnico. V kratkih jesenskih
in zimskih dneh jih z ulic ni
pregnala zgodnja tema, palice pa so vihteli tudi spomladi in sredi poletja, ko je v
prvih avgustovskih dneh že
zadišalo po novi hokejski sezoni.
Med glavnimi pobudniki
turnirja je bil dolgoletni hokejski delavec, danes pa član
Športne zveze Jesenice Brane Jeršin. "S športnim direktorjem HDD SIJ Acroni

Jesenice Marcelom Rodmanom sva razmišljala o tem,
kako malokrat še vidiva
otroke, ki bi igrali hokej na
dvorišču pred blokom. Porodila se je ideja, da bi obudili
ulični hokej," je dejal.
Na turnirju je sodelovalo
okrog sto otrok, borilo se je
osem ekip, ki jih je sestavljalo po šest članov, v starostnih skupinah od 8 do 10
let in od 10 do 12 let. Na
koncu sta najboljši ekipi v
obeh kategorijah sestavili
skupno moštvo, ki se je za
glavno nagrado in ime zmagovalca turnirja pomerilo z
igralci HDD SIJ Acroni Jesenice. Na koncu je jekleno
hokejsko palico, ki so jo posebej za to priložnost izdelali v družbi SIJ Acroni Jesenice, dvignila ekipa mladih izzivalcev, ki je v dramatičnem obračunu do zmage
prišla šele po izvajanju kazenskih strelov. Marcel, ki je
bil kapetan zmagovalne ekipe v kategoriji od 8 do 10 let,
je dejal: ''Vesel sem zmage
na turnirju. Tekme so bile
kar težke.'' Kapetan zmagovalne ekipe v kategoriji od
10 do 12 let Benjamin pa je
povedal: ''Hokej na ledu
igram v kategoriji do 12 let.
Lepo je bilo igrati na tem
turnirju, zelo sem vesel, da
je naša ekipa zmagala. Nismo se ustrašili igralcev
HDD SIJ Acroni Jesenice.
Napovedal sem, da jih bomo
premagali. V času suhih treningov pogosto igramo tudi
na asfaltu in s teniško žogico. Hokej je moj najljubši
šport."

Na turnirju je sodelovalo kar okrog sto otrok in hokejisti
HDD SIJ Acroni Jesenice.

Plavalni tečaj 2020
Urša Peternel
Zavod za šport Jesenice na
kopališču Ukova organizira
plavalni tečaj, ki bo potekal
med 3. in 14. avgustom vsak
delovni dan od 9.30 do 11.
ure na kopališču Ukova. Za
vpis v začetni tečaj plavanja
je zaželeno, da je otrok star

vsaj pet let. V sklopu tečaja
bodo najprej preverili plavalno znanje, zatem pa oblikovali skupine. Začetnemu prilagajanju na vodo bo sledilo
učenje prsne tehnike plavanja, na koncu pa še test plavanja. Prijave zbirajo na Zavodu za šport Jesenice najkasneje do dneva začetka tečaja.

Športna priznanja
Posebna priznanja za izjemne rezultate in dosežke ter prispevek k športu v občini Jesenice so prejeli
Žiga Samar, Strelsko društvo Javornik - Koroška Bela, Lidija Dornig in SIJ Acroni.
Janko Rabič
Športna zveza Jesenice je 22.
junija skupaj z Občino Jesenice in Zavodom za šport
Jesenice podelila najvišja priznanja športnikom za dosežke v lanskem letu in športnim delavcem za dolgoletno
delo. Več športnikov in ekip
je doseglo pomembne rezultate na državnem nivoju in v
mednarodnem merilu. Zaradi epidemije covida-19 so podelitev z marca prestavili v
junij in jo razdelili na dva
dela. Najprej so priznanja v
okviru Dnevov športa podelili uspešnim mladim športnikom na šolskih in ligaških
tekmovanjih, glavna podelitev pa je bila v dvorani Kina
Železar. V uvodu je sekretar
Športne zveze Jesenice in
član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije
Brane Jeršin ob dosežkih
tekmovalcev orisal sedanji
položaj športa v občini z željo, da bi s sproščanjem
ukrepov po epidemiji imeli

Posebno priznanje za podporo jeseniškemu športu je
prejelo podjetje SIJ Acroni Jesenice, prevzel ga je glavni
direktor Branko Žerdoner.
možnosti za nove tekmovalne dosežke. Dobitnikom priznanj je čestitke izrekel župan Občine Jesenice Blaž
Račič.
Veliko zlato priznanje Športne zveze Jesenice sta prejela ekipa Nogometnega kluba
Jesenice in mladi košarkar
Martin Tonejc. Zlate plakete
Športne zveze Jesenice so
prejeli: Luka Panič iz Tae

kwon-do kluba Thor Jesenice, košarkar Maj Dušanič,
tekač Jani Mulej, balinar Milan Rijavec, članica društva
za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice
Marta Koprivec in član
Strelskega društva Triglav
Javornik - Koroška Bela Janez Bohinc.
Srebrne plakete so prejeli
Marjan Žebre, Dragan Sto-

šič, Marko Zukič, Anže Bernot, bronaste plakete Drsalni klub Jesenice, ekipa Ice
Devls in ekipa Team Sever
iz Curling kluba Jesenice,
ekipa U18 HDD Hidria Jesenice, Kati Ambrožič, Nina
Rupnik in Dušan Lavtar.
Podelili so tudi štiri posebna
priznanja za izjemne rezultate in dosežke ter prispevek
k športu v občini Jesenice.
Prejeli so jih mladi košarkar
Žiga Samar za lanske velike
uspehe v klubu Real v Madridu, Strelsko društvo Javornik - Koroška Bela za več
kot sedemdesetletno uspešno delovanje, mag. Lidija
Dornig za uspešne odbojkarske nastope v mladih letih in izjemen prispevek jeseniškemu športu v vlogi
profesorice športne vzgoje
in ravnateljice Gimnazije Jesenice ter SIJ Acroni Jesenice za dolgoletno pomoč jeseniškemu športu.
Za glasbeno popestritev na
podelitvi je poskrbela jeseniška pevka Alja Wolte Sula.

Koče PD Javornik - Koroška Bela odprte
Janko Rabič
Zaradi negotove situacije v
zvezi s koronavirusom so v
Planinskem društvu Javornik - Koroška Bela morali
odprtje svojih treh posto-

jank za nekaj časa prestaviti.
Najprej so odprli Kovinarsko kočo v Krmi, zatem pa
še Prešernovo kočo na Stolu
in Dom Valentina Staniča
pod Triglavom. Za osebje so
organizirali izobraževanje

ter poskrbeli za izvajanje
trenutno veljavnih ukrepov.
S ciljem vsem planincem
zagotoviti dobro postrežbo
in prijetno bivanje so izvedli
več vzdrževalnih in obnovitvenih del. V Domu Valenti-

na Staniča so zamenjali del
strehe, ki jo je pozimi odnesel vihar, ter posodobili sistem električnega napajanja
koče. V Prešernovi koči so
zamenjali več kosov notranje opreme ter vrat in oken.
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Do cilja le ena pot: trdo delo
Benjamin Pervič, osemnajstletni Jeseničan, je v pretekli sezoni igral za mladinsko ekipo Triglava in člansko ekipo Jesenic. Poleg tega je uspešen dijak
Srednje tehniške šole Kranj.
Matjaž Klemenc
Kako ste po športni plati preživeli obdobje koronavirusa?
Nenadoma smo se srečali z
nečim novim, nevsakdanjim
in čez noč je bilo treba nekaj
spremeniti. Skupne vadbe ni
bilo več in fizično pripravljenost je vzdrževal vsak sam.
Dopoldne sem s pomočjo
videokonference spremljal
pouk. Popoldne sem si vzel
čas za trening oz. za fizično
pripravo. Vsi pa smo bili
veseli, da smo se spet dobili
na skupni vadbi in da se življenje vrača v normalne tirnice. Sam sem pogrešal skupno vadbo. Na začetku je bilo
kar težko, saj se je videlo, da
še nisem tako pripravljen,
kot bi si želel. S skupnimi
treningi smo sedaj zaključili. Spet se zberemo 14. avgusta in verjamem, da bom v
novo sezono vstopil dobro
pripravljen.
Kdaj ste se prvič srečali s
košarko?

Z resno košarko sem začel v
prvem razredu osnovne
šole. Košarka mi je bila
nekako položena v zibelko,
saj se je z njo ukvarjal že
moj oče. Že od začetka sem
jo vzel resno in vse okrog
nje mi je bilo zelo zanimivo.
Košarka mi je veliko dala,
saj sem skozi leta izoblikoval svojo osebnost. Posledično sem bolj organiziran,
bolj odgovoren, bolj si znam
razporediti čas. "Praznega
časa" praktično nimam.
Zjutraj imam trening. Grem
v šolo. Po vrnitvi naredim,
kar je treba za šolo. Zvečer
je na sporedu še drugi trening. Stanujem v dijaškem
domu v Kranju, kar je pripomoglo, da sem postal samostojnejši.
Katere trenerje ste imeli
skozi celotno kariero?
Na Jesenicah so me trenirali
Primož Samar, Samo
Tonejc, Tarik Denič in
Dejan Čopič. Pri Triglavu
sem imel za trenerja Mitjo

ta tri leta, ko sem pri Triglavu, je bila odločitev pravilna.

Benjamin Pervić
Šteblaja in
Radosavljeviča.

Danijela

Je bil prestop v kranjski Triglav pravi korak?
Za ta korak sem se odločil
po končani osnovni šoli. V
Triglavu sem bil odlično
sprejet tako pri igralcih kot
trenerjih. Veseli me, da sem
v svoji igri naredil korak
naprej. Če pogledam skozi

V pretekli sezoni ste igrali
za mladinsko ekipo Triglava
Kranj in člansko ekipo Jesenic. Kako bi ocenili svoj učinek?
V mladinski ekipi Triglava
sem imel pomembno vlogo.
Trener mi je zaupal veliko
minutažo in verjamem, da
sem jo z dobrimi igrami
upravičil. Imeli smo dobro
ekipo in se v prvi slovenski
mladinski ligi uvrstili na zaključni turnir. Tega potem žal
ni bilo zaradi koronavirusa.
Igral sem tudi za člansko ekipo Jesenic, ki je nastopala v
tretji slovenski ligi. Prestop v
člansko ekipo ni bil najlažji.
V članski ligi se igra na moč,
veliko je izkušenih igralcev. S
svojim zaupanjem mi je trener Samo Tonejc dvignil
samozavest in z vsako tekmo
mi je bilo lažje. Vseeno se
zavedam, da me čaka med
člani še veliko dela, da pridem na nivo, ki si ga želim.

Na kateri igralni poziciji se
najbolje počutite?
Najbolje se počutim na poziciji krila. Sem hiter, skočen
in znam dobro zadeti za tri
točke. Po potrebi lahko
igram tudi bližje košu. Spomnim se začetkov, ko sem
bil zaradi svoje višine postavljen pod koš.
Kje so še vaše rezerve?
Prostora za napredek v moji
igri je še veliko. Napredovati
moram pri razumevanju in
"branju" igre. Popraviti
moram preigravanje, obvladanje žoge.
S kakšnimi cilji ekipa in s
kakšnimi vi sami vstopate v
sezono 2020/2021?
Sem še eno leto mladinec
in seveda si želimo, da bi se
spet uvrstili na zaključni
turnir. Z ekipo, ki jo imamo, smo tega koraka sposobni. Visoke cilje imam tudi
s člansko ekipo Jesenic. V
lanski sezoni smo se uvrstili med najboljših šest ekip,

ki imajo možnost za napredovanje v drugo slovensko
ligo. Uvrstitev v med najboljših šest ostaja poglavitni
cilj za prihajajočo sezono.
Končali ste tretji letnik srednje šole. Je težko usklajevati
šolo in šport?
Končal sem tretji letnik srednje elektro šole v Kranju. Z
usklajevanjem šole in športa nimam nobenih težav, saj
sem v šoli odličnjak. Želim
si, da bi uspešno doštudiral
na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Kaj si želite doseči v košarki?
En cilj sem v košarki že
dosegel, saj sem bil državni
reprezentant v selekciji od
U14 do U16, kar je bila zelo
pozitivna izkušnja. Želim
si, da bi med člani igral v
prvi slovenski ligi. Vem, da
je to veliko odvisno od
mene. Do tega cilja me vodi
le ena pot: trdo delo na treningu.

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M, d.o.o., na JESENICAH!

JESENICE
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Glasba je raztegovanje trenutka
Triintridesetletnega Staša Hrenića z Jesenic glasba spremlja tako rekoč že vse življenje. Pravzaprav živi tako, da v življenje nenehno vpleta tudi glasbo.
Srečamo ga lahko v različnih izvedbah: solo, v skupini ali le s pisalom v roki in mrmrajoč melodijo.
Alenka Brun
Staš Hrenić je začel s kitaro.
Še v osnovni šoli.
"Doma smo jo imeli na
omari. Nihče me ni silil, da
bi jo prijel v roke. Tam je
pač ležala. Melodijina klasična kitara, poslikana s palmami. In ker sem očitno
pokazal interes, so me vpisali v glasbeno šolo," pravi.
Pristal je pri učitelju Jerneju
Smoleju in izkazalo se je, da
se je glede inštrumenta odločil pravilno. Pa tudi učitelj
je bil pravi.
Danes je Staš eden tistih, ki
preprosto uživajo v glasbi.
Zanj je prepletenost življenja z glasbo nekaj naravnega. Vidimo ga lahko v različnih izvedbah: solo, v skupini, s pisalom v roki in mrmrajoč melodijo ... Ampak
vrnimo se na začetek.
Ko ste končali nižjo glasbeno šolo, ste že razmišljali o
tem, da bi ustanovili glasbeno skupino?

ši in če sem imel kakšno kaseto, je bil to Adi Smolar.
Snemali smo pa se že, odkar
je imel Windows 95 snemalnik zvokov.
Kako ste se potem znašli pri
domačih tamburaših?
Tamburico sem začel igrati
kasneje, na povabilo učitelja
kitare Jerneja Smoleja. On
mi je zaupal celo toliko, da
sem lahko poučeval druge.
Tu je bil poudarek na slovenskih ljudskih pesmih,
igrali pa smo po Sloveniji in
Evropi. Trajalo je slabih deset let in tu sem se naučil
veliko, pridobil širino in repertoar popolnoma drugačnih pesmi, kot sem jih bil
sicer vajen preigravati.
Kaj pa klasika?
Seveda. Pri meni slišiš vse
– od opere do Pavarottijevih
arij, operet … Rad poslušam
klasične kitariste, kot sta
Paco de Lucia in Al Di Meola. Všeč mi je džez. Veliko
odkritje zame je bil kitarist

In nadgrajevala. Preizkusili ste se tudi v pisanju pesmi.
Razlog, da me je vse skupaj
toliko pritegnilo, da sem začel pisati tudi pesmi, je bilo
v letih 2002 in 2003 to, da
smo kot bend potrebovali
kakšen lasten komad. Nekaj
preigravaš in si seveda želiš
nekaj svojega. Takrat smo
imeli band Angee, naša pevka pa je bila Anja Baš. In če
smo se želeli uveljaviti, smo
potrebovali avtorske pesmi.
Pa sem se preizkusil v pisanju. Rezultat je bil prvi album in tudi založba je pokazala interes za nas. Izdali
smo prvenec in takrat je
mene zelo pritegnilo avtorstvo. Tu pa sem našel vzornike tudi zunaj kitarističnih
okvirov. Pritegnili so me pisci pesmi, glasbeni producenti – začel me je zanimati
celotni glasbeni inženiring.
Skozi glasbo smo odkrivali
sebe, razvijali odnose, preizkušali meje in iskali svoj
zvok.

glavo, saj ko začenjaš, si vedno bolj obremenjen s tehničnimi stvarmi. Postal sem
del zasedbe Supersunset.
Nato smo obudili neki naš
punk rock band Brothers of
Chuck Norris, ki pa je bil v
bistvu predhodnik današnje
skupine 30 stopinj v senci.
To pa smo: dva Jeseničana,
Matic Pretnar (back vokal,
kitara) in jaz kot kitarist in
pevec, Matjaž Horvat na
bobnih ter basist Tilen Knaflič, ki pa prihajata iz Gorij
in Bleda. V bistvu se pa poznamo že dobrih dvajset let.
Kaj oziroma kdo pa je Rov
Beri?
No, to pa je omenjena Staševa kreativa. (smeh) Mene
lahko srečaš kot glasbenika
na pesniškem večeru, na
odprtju razstave s kitaro v
roki, na rok koncertu s skupino, lahko snemam bend v
studiu kot producent,
ustvarjam ... Težko bi se
opredelil kot samo glasbeni

izvajalec, ker me preveč
stvari zanima znotraj glasbenega kolesja. Z Rov Beri
pa pridejo na dan vse moje
nore ideje; tisto, česar drugače ne morem preigravati
s skupinami. Kot Rov Beri
bom izdal komad ali več
njih, ki jih s skupino 30 stopinj v senci ne morem, recimo.
Tudi pri vas je verjetno prisotnost novega koronavirusa povzročila spremembe.
Seveda – na bolje. Glede nastopov se nam je praktično
vse leto porušilo. V živo smo
zadnjič 30 stopinj v senci
nastopali konec januarja.
Kar pa je dobro, saj smo se
lahko osredotočili na ustvarjanje in odnose. Pa veliko
več smo "jammali" – to so
taki raztegnjeni trenutki;
glasba je raztegovanje trenutka.
Če sem prav razumela, vseeno ne počivate.

Res je. Pripravljamo izdajo
pesmi Roboti. Računamo,
da bo pesem zunaj ta mesec
in razmišljamo tudi, da
bomo v drugi polovici letošnjega leta izdali še album.
Izid je bil sicer načrtovan že
ob začetku leta, ampak se je
zaradi koronaobdobja vse
malce zamaknilo. Pesmi sicer že imamo, a moramo
med 25 najti tistih dvanajst,
trinajst pravih, najboljših.
Torej pripravljate tudi novo
zgoščenko?
Mišljeno je kot album, zaključena celota. Lahko, da
bo dosegel javnost na USB-ključu, lahko kot zgoščenka. Ker v celoti snemamo in
produciramo sami, si lahko
privoščimo več svobode in
tako smo z leti postali bolj
samozavestni in samozadostni, manj odvisni na primer od muh drugih. Meni
je v osnovi važno, da jo bo
nekdo lahko poslušal na
YouTubu v celoti.

SIN JEKLA S TITOVE – ROK TIČAR
O POMENU JESENIŠKEGA HOKEJA ZA
NJEGOVO KARIERO

Staš je v svojem humornem in umetniškem slogu fotografijo sebe naslovil Osamljeni
jezdec. / Foto: osebni arhiv (Anja Terez)
Že v osnovni šoli sva s sošolcem Đerijem (Geraldom)
želela ustanoviti rock skupino. On je bil nor na skupino
Disciplina Kičme in je želel
igrati bobne. Potem pa sem
med poletnimi počitnicami
padel v metal projekt in pri
trinajstih letih pristal pri
igranju death metala. Odpihnilo mi je glavo.
Ste takrat že peli ali samo
igrali?
Igral. Ko sem dobil električno kitaro, me je vse skupaj
začelo bolj zanimati. V gimnaziji smo potem formirali
skupino, nastopili v Kinu
Železar in to nam je dalo zagon za naprej.
Kaj pa ste vi najraje poslušali?
V letih pubertete punk rock
in metal, ko sem bil še mlaj-

Joe Pass. Kar se tiče glasbe,
se pravzaprav ne omejujem.
Od šansonov do klasičnih
kitar, kitaristov flamenka,
Chopinovih klavirskih koncertov – vse rad poslušam.
Tudi kozmični kitaristi so
mi blizu, meditativna glasba.
Kakšen vzornik?
Ni nujno, da so neki virtuozi. Sprva sem bil obremenjen s kitaristi, ki veljajo za
virtuoze. Potem odkriješ vse
kaj drugega, subtilnejše nivoje, in ugotoviš, da je v
glasbi pomemben občutek,
trenutek, osebnost, in ne toliko tehnika. Če je le tista
iskrica v človeku, umetniku,
je vreden poslušanja.
Glasbena zgodba Staša
Hrenića se je nadaljevala.

Kaj je sledilo?
Za tisti čas, če pogledam nazaj, smo bili z Angee precej
drzni in zelo naivni. Pesmi
so bile tudi v angleščini,
močne, dobre, ampak tega
takrat nisi mogel promovirati. Danes bi to šlo lažje.
Skupaj smo ogromno doživeli, zelo smo rinili v glasbeni biznis. Kasneje se je bend
razšel. Z Anjo sva še naprej
ustvarjala, nekaj za bend,
nekaj pa čisto svojega, in izdala ploščo v digitalni obliki. Anja je nato nadaljevala
v svoji smeri, jaz sem izdal
alter rock ploščo, produciral
sem druge bende, ogromno
nastopal samostojno. Naprej so me gnale zgolj radovednost, trma in kreativa. V
tem vmesnem času sem se
ogromno naučil o ustvarjanju glasbe bolj s čustvi kot z

''Kot otroci smo igrali hokej na betonu na Titovi. Ne
kateri smo se stvari bolj resno lotili na ledu. Naša dru
žina je hokejska. Oče je zaradi poškodb zgodaj sklenil
vratarsko kariero. Moj vzornik je bil David Rodman.
Oboževal sem ga, želel sem ga posnemati,'' se je otroških časov spomnil 31-letni napadalec.
S profesionalnim hokejem pa se je spoznal prav v domači dvorani Podmežakla: ''Poleti leta 2009 sem se vrnil
domov. Sanje so postale resničnost. Pred družino in pri
jatelji sem zaigral v prvi ekipi Acroni Jesenic. Ne vem, če
sem bil še kdaj tako ponosen kot takrat. Želel sem se
dokazati, trdo trenirati, dobiti čim več tekem. Ildar
Rahmatulin, ki je bil najprej trener, je vpeljal ruski sistem,
s katerim sem se srečal tudi kasneje. Ekipa je bila meša
nica izkušenih in mlajših igralcev. Po neuspešnem začet
ku je mesto treneja prevzel Mike Posma, s katerim je
prišel Todd Elik. V zaključku sezone sem igral v napadal
ni trojki z njim in z Andrejem Makrovim. Pridobil sem iz
kušnje in kakovost. Od njiju sem se veliko naučil.''
Prvi dvig pokala, ob zmagi na državnem prvenstvu,
je imel prav poseben pomen: ''Prej sem takšne tek
me spremljal le s tribun in po TV. Občutki pred polno
dvorano glasnih navijačev so enkratni. Doživel sem
ogromno emocij. Še danes čutim metuljčke v trebu
hu. Po zadnjem pisku sirene je sledilo slavje , baklada
pred dvorano Podmežakla ob vrnitvi iz Ljubljane.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Prav posebno je, da v takšnih trenutkih igralci izme
njamo nekaj besed z navijači in se jim zahvalimo za
podporo. Ta se nas še kako dotakne.''
V naslednji sezoni pa smo že bili priča oblikovanju
znamenite napadalne trojice TJS (Tičar-Jeglič-Sabolič), Rok se tega spominja takole: ''Takrat smo
imeli na Jesenicah neverjetno klapo. Malokrat sem bil
del takšne ekipe. Kemija med nami tremi se je vzpo
stavila na poletnih treningih in prvih pripravljalnih
tekmah. Na vsakem treningu in tekmi smo hoteli dati
svoj maksimum. Eden drugega smo gnali k napred
ku. Na račun želje in volje smo postajali vedno boljši.''
Dvorana Podmežagla je na njem pustila močan pečat. Pravi, da mu je dala vse: ''Od majhnega sem bil
zaljubljen v hokej, z ulice sem prišel v to dvorano in v
njej užival. Ni lepšega, kot početi tisto, kar imaš najraje.
Stkal sem številna prijateljstva, pridobil ogromno zna
nja po zaslugi številnih trenerjev. Rad se vračam.
Upam, da hokej pride na višjo stopničko. Liga AHL je
super, tukaj je veliko mladih fantov, ki napredujejo. Do
bro delajo v mladinskem pogonu. Fantom je treba
omogočiti najboljše pogoje za delo, da bodo uresničili
svoje sanje in bomo ponosni nanje.''
Pred sabo ima še vrsto kakovostnih sezon, a želi si,
da bi svojo kariero zaključil prav tam, kjer jo je začel: ''Želim se vrniti na Jesenice in tukaj odigrati zad
njo sezono ali dve. Rad bi, da bi bile tribune polne.
Rad bi vsaj nekaj vrnil mestu, ki mi je dalo tako ogro
mno. Na takšen ali drugačen način želim pomagati
otrokom, ki gredo za mano. Kasneje bi rad ostal v
hokeju na drugačen način. Imam precej izkušenj in
sem navezal veliko poznanstev.''
Celotno video zgodbo in pogovore z ostalimi
"sinovi jekla" si lahko ogledate na Youtube kanalu HDD Sij Acroni Jesenice.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Jesenice – mesto, kjer sta je rodili jeklena volja in
gorenjska trma, so zibka mnogih, zdaj že uspešnih
hokejistov. Na kanalih HDD SIJ Acroni Jesenice ste
v zadnjih dneh lahko opazili zanimive pogovore s
tako imenovanimi sinovi jekla. V omenjeni robriki
so svoje občutke, spomine in pomen jeseniškega
hokeja zaupali nekateri danes že vsem dobro poznani hokejisti. Med njimi je pomen jeseniške hokejske šole predstavil tudi Rok Tičar. In kakšen pomen imajo Jesenice za razvoj njegove kariere?
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SUDOKU jn 13

Sudoku s končno rešitvijo
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Grah in kapucinka
Najbrž ni bolj zdrave zelenjave na vrtu, kot je grah, in ne lepšega okrasa pri hiši, kot je kapucinka.

5 2 6

8
Jelka Koselj

Pravilno geslo je IZBOR OPTIČNIH PRIPOMOČKOV. Sponzor križanke je OPTIKA MESEC, VIDA MIHELČIČ, s. p.,
Cesta maršala Tita 31, 4270 Jesenice, ki podarja tri nagrade.
Nagrajenci so: Marinka Preželj, Jesenice – nakup v vrednosti 20 evrov; Janez Dolinšek, Dovje – nakup v vrednosti 20
evrov; Bogdan Finžgar, Breg – nakup v vrednosti 10 evrov.
Čestitamo, za nagrade se oglasite v Optiki Mesec na Jesenicah.

slanine ali kraške pancete, 1
čebulo ali šalotko, 2 stroka
česna, 4 žlice oljčnega olja,
30 dag svežega graha, 2
korenčka, 4 žlice paradižnikove mezge, 2 žlici sesekljanega zelenega peteršilja,
juho za zalivanje (lahko iz
kocke) in za na vrh jedi
nariban trdi sir ter pest svežega surovega graha.
Priprava: Riž operemo pod
tekočo vodo in odcedimo.
Prekajeno slanino drobno
narežemo. Korenčka ostrgamo in narežemo na lističe. Čebulo ali šalotko sesekljamo. Česen stremo skupaj z malo soli.
Na olju prepražimo čebulo
ali šalotko, dodamo grah,
korenje in riž. Vse skupaj
pražimo toliko časa, da riž
postekleni. Vmes mešamo.
Nato dodamo česen, peteršilj in paradižnikovo mezgo. Vse zalijemo z juho (ali
vročo vodo z jušno kocko) v
razmerju 1 : 2. Pokrito
kuhamo na blagem ognju
od 20 do 30 minut. Mešati

Sponzor križanke je KAVA BAR PAJEK, Kristina Grzetič, s. p., Cesta Franceta Prešerna 38, Jesenice (poleg Hermanovega
mosta). Sporočajo, da so zopet odprli vrata in vas vljudno vabijo, da jih obiščete. Pridite v hladno senco na osvežujoče
napitke in klepet. Za naše reševalce so pripravili pet nagrad: zapitek v vrednosti 10 evrov v prostorih Kava bara Pajek.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 27. julija 2020,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

5
4

2 6

7
2

2
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1
8 2
Sestavil: Cveto Erman

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

Grah je ena najstarejših vrtnin. Bogat je z vitamini,
beljakovinami in drugimi
koristnimi sestavinami. Pripravimo ga lahko na različne načine. Najboljše pa je
jesti surovega, saj vsebuje
veliko več vitamina C kot
kuhan. Največ hranilnih
snovi vsebuje mlad zeleni
poletni grah. Kuhamo ga v
malo vode in ne predolgo.
Kapucinka krepi imunski
sistem, pospešuje celjenje
ran, čisti kri, krepi lase, zdra-

vi astmo in bronhitis. Uporabljamo največ sveže cvetove in liste v solati. Solato
pripravimo s sokom limone,
oljčnim oljem in balzamičnim kisom ter soljo in poprom. Semena, ko so še zelena, lahko vložimo kot kumarice in so izvrsten nadomestek kaper. Iz listov naredimo
krepilno vodico za lasišče.

Rižota z grahom
in prekajeno slanino
Za 4 osebe potrebujemo:
30 dag riža, 8 dag prekajene

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO
ERMAN

OLAJŠANJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

NASLOV
DRAME
MIROSLAVA
KRLEŽA

ŽENSKA
OBLIKA
IMENA
ADOLF

VARNOSTNI
SVET

OČE

Namig: Če uporabimo grah
iz konzerve, ga v rižoto vmešamo odcejenega in splaknjenega z vodo, ko je riž
kuhan. Vse skupaj še prevremo.

Grahova solata
s kapucinko
Lonček svežega ali malo
skuhanega graha premešamo z remulado, ki jo napravimo iz pol lončka kisle
smetane, dveh žlic oljčnega
olja, limoninega soka in
soli. Okrasimo s cvetovi in
listi kapucinke.

NAŠ NABOŽNI PRIJAZNA
SPECIAPOSTREŽBA,
PISEC
LISTKA ZA
HLADNA
(GVIDO)
ANESTEZIJO
PIJAČA
ŽOGA IZVEN
IGRIŠČA
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VOZNIK
PREPROSTEGA
PLOVILA

ni treba. Dosolimo po okusu. Pred serviranjem dodamo na vsak krožnik nariban
sir in ga malo posujemo s
svežimi zrni graha. Rižoto
ponudimo z zeleno solato
in čudovitimi cvetovi kapucinke, ki imajo zanimivo
obliko cvetov in so v raznih
toplih in žarečih barvah:
rumenih, oranžnih, pisanih
in žametno rdečih.

ŽLAHTNA
KAPLJICA

3

VTIS
(ZASTARELO)

OSEBA, KI
PREDSTAVLJA SKUPINO
LJUDI
TIPALKA PRI
ŽUŽELKAH

IME NAŠEGA
IGRALCA
MULEJA
PRIPOMOČEK
ZA VID

1000

ZA POL TONA
ZVIŠAN TON F
USTALJENA
OBLIKA
RAVNANJA

KDOR
SE VOZI
Z ROLKO

DLAKA POD
NOSOM

VRHUNSKI
ŠPORTNIK

SLOVENSKI
OPERNI
PEVEC,
BASIST
(IVAN)

MORSKA
RIBA
ROPARICA,
DRHTULJA

PRIDITE NA
DOBRO KAVO NEPROFESIO- OKRAJŠANO
ŽENSKO IME
IN HLADNE
NALEC
PAMELA
NAPITKE
LEKARNA

STREŽAJ NA
LETALU

9

KO JE BIL
IVAN ŠEMAJHEN
MOČAN
PRIJEM

1

13

NEMŠKI
PESNIK
(SIMON,
1605 - 1659)
NAŠA TV
NOVINARKA
(ALENKA)

SLOVARČEK:

10

STARI
ATA, OČE
SPODNJI DEL
PROSTORA

SKANDINAVSKO
MOŠKO IME
IZ ČRK RENA

3

8

4

12

5

13

6

1

7

14

17

6

3

15

8

8

9

16

ČAČKA

2

17

ZAČETEK
ČLENKA

ZVONE
AGREŽ

6

MANJŠI
VOZEL
KAVA BAR
PAJEK PRI
HERMANOVEM MOSTU

11

BILJARDNA
PALICA

ELIOT
NOYES

16

2

PIJANEC
KRAJŠA
IGRICA

11

ALEŠ
VALIČ

SLOVENSKI
PEDIATER
(BOGDAN)

5

HLOD NA
PREDELAVO
NA ŽAGI

PRITOK SAVE
V BOSNI
JOSIP
????
TITO

MORSKA
RIBA IZ DRUŽINE.PAPIGIC
RADO
NAKRST

SRBSKO
MOŠKO IME
ANTON
AŠKERC

ODTENEK

ODMEV
NIKO
KURET

12

PLAMENICA

LETNI
GOZDNI
POSEK
CENTRALNI
KOMITE

10

SREDINA
KROŽNICE

7

NJORKA

IME
AMERIŠKE
IGRALKE
GARDNER

REŽA, VRZEL

OSJE
GNEZDO

DUMASOV
MUŠKETIR

KDOR
TEKA

ALEŠ
KUNAVER

VESOLJSKI
IZSTRELEK
POSODICA
ZA ČRNILO
(NEKDAJ)

8

SULTANOV
PISMENI
UKAZ

SKLENJENA
GORSKA
SKUPINA
(DVE BESEDI)

STANE
TORKAR

2

IME AVSTRIJSKEGA
SMUČARJA
SAILERJA

DRŽAVA V
VZHODNI
AFRIKI

1

SREDIŠČE
ČESA

STANKO
LORGER

PRIJETNA
DRUŽBA,
DOBRA
POSTREŽBA

4

ANDREJ
INKRET

17

KAVA BAR
PAJEK
OBLJUBLJA

TKALEC
(ZASTARELO)

SAMICA
ZAJCA

15

URBAS: naš basist (Ivan), LEDA: naslov Krležove drame, TKAČ: tkalec, IRADA: sultanov pismeni ukaz, NIANSA: odtenek, KEJ: biljardna palica
RANT: naš nabožni pisec (Gvido), ŠKAR: morska riba iz družine papigic, DERČ: slovenski pediater (Bogdan), DACH: nemški pesnik (Simon)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 13 / 2020
PP. 124, 4001 KRANJ
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Fužinarska noč
na Stari Savi
V okviru Poletne muzejske noči so na Stari Savi na Jesenicah predstavili
fužinarsko dejavnost in v sklopu dogodka odprli razstavo Človek in kovina
2020.
Maša Likosar
Fužinarska noč, kot so dogodek poimenovali v Gornjesavskem muzeju Jesenice, je odstrla industrijsko
dediščino Jesenic, kjer so
nekoč fužinarji krojili usodo mesta in pisali zgodbe
življenja na Stari Savi. V ta
namen so talivci iz Muzejskega društva Železniki postavili in prižgali vetrno peč
ter vse do noči v njej talili
železovo rudo. Svoja vrata
je odprl Muzej delavske
kulture v Kasarni, kjer so si
obiskovalci lahko brezplačno ogledali stalno etnološko
razstavo o načinu bivanja in
življenja delavskih družin s
Stare Save. Kot je pojasnila
direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič, so ob tej priložnosti predstavili dve noviteti. "V okviru akcije Naša
industrijska dediščina, naš
ponos smo na trg postavili
dve novi železarski igri Zalaganje plavža in Prižig
plavža, ki ju je izdelal do-

mačin Aljoša Žnidar in bosta tu ostali trajno. V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice pa so nam izdelali šest
kostumov, ki jih bomo v
muzeju uporabljali za personalizirana interpretacijska vodenja," je povedala
direktorica.
V dvorani Kolperna so ob
začetku Fužinarske noči
odprli tudi državno fotografsko razstavo Človek in
kovina 2020, ki jo je v sodelovanju z muzejem organiziralo Fotografsko društvo
Jesenice. Hkrati so podelili
nagrade in diplome avtorjem najboljših fotografij, ki
jih je ocenila žirija, ki so jo
sestavljali predsednik Jaka
Gasar in člana Niko Sladič
ter Gaber Košir. Predsednik
žirije je kritično zapisal, da
fotografi radi pretiravajo z
obdelavo fotografij, obenem pa dodal, da je bilo
moč videti tudi dobre stvari.
"Pri nekaterih posameznih
fotografijah in serijah, ki so
dosegle visoko raven, je bilo
zaznati, da so fotografi bi-

stveno bolj izkušeni in da
ne fotografirajo zgolj z
očmi in možgani, ampak
tudi s srcem," je pojasnil
Gasar.
Na temo Človek in kovina je
45 avtorjev poslalo 186 fotografij, žirantje pa so jih izbrali 58. Med njimi je prvo
nagrado prejel Danilo Lesjak, drugo nagrado Vasja
Doberlet in tretjo Jani Novak. Diplome so v tej temi
prejeli Zdenko Podlesnik,
Vinko Lavtižar, Vitomir Pretnar, Aleksander Novak in
Daniel Mauko. Na temo
prosta kolekcija štirih fotografij pa je 45 avtorjev poslalo 180 fotografij, izbrane so
bile kolekcije 16 avtorjev.
Prvo nagrado si je prislužila
Helena Vidmar, drugo Barbara Toman in tretjo Klemen Klemenc. Prejemniki
diplom pa so bili Matjaž
Vidmar, Sonja Zupanc, Žan
Osim, Vlasta Gorup in Aleksander Novak. Razstava, ki
jo oblikujejo nagrajene fotografije, bo na ogled do 21.
avgusta.

Na trgu fužinarskega naselja Stara Sava so trajno postavili dve novi železarski igri
Zalaganje plavža in Prižig plavža. / Foto: Tina Dokl

Predstavniki Gornjesavskega muzeja Jesenice so v personaliziranih kostumih predstavili
nekdanje fužinarsko življenje v naselju Stara Sava. / Foto: Tina Dokl

Prejemniki nagrad in diplom natečaja Človek in kovina 2020. V njihovi družbi je predsednik žirije Jaka Gasar, skrajno levo
pa predsednik Fotografskega društva Jesenice Stane Vidmar. / Foto: Tina Dokl

Zaradi prenove prilagojeno
delovanje Lekarne Jesenice
Urša Peternel
Iz Gorenjskih lekarn so sporočili, da se bo konec julija
začela prenova jeseniške enote njihove lekarne, ki stoji na
Cesti maršala Tita 18. Ta bo
zaradi začetka prenove v soboto, 25. julija, zaprta, od po-

nedeljka, 27. julija, naprej pa
bo delovala v prilagojenih
prostorih. Dežurno službo bo
opravljala do vključno nedelje, 19. julija, od 9. do 17. ure,
od vključno 26. julija do
predvidoma 4. oktobra pa bo
dežurna lekarna za Zgornjo
Gorenjsko ob nedeljah in

Od konca julija do
oktobra bo ob nedeljah
in praznikih dežurna
lekarna Zlatorog na
Bledu.

praznikih na Bledu v lekarni
Zlatorog (od 9. do 17. ure).
Lekarna Kranj je odprta vse
dni v letu in zagotavlja 24urno neprekinjeno preskrbo
z zdravili. Ves čas zunaj rednega odpiralnega časa izdajo zdravil opravljajo v prostorih dežurne službe.

Razstava fotografij z natečaja bo v banketni dvorani
Kolperna na ogled do 21. avgusta.

Z vami že 25 let
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Poletje v Pinei brez
posebnih težav
Vse informacije o prostih kapacitetah so na voljo
pri ZDPM ali v letovišču.
Janko Rabič
V Zvezi društev prijateljev
mladine (ZDPM) Jesenice je
vsakoletna največja in najzahtevnejša dejavnost izvedba
letovanja v otroškem letovišču Pinea v Novigradu na
Hrvaškem. Letošnje priprave so bile ene zahtevnejših,

ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa. V prvih
izmenah so bili hokejisti z
Jesenic in Bleda, zatem jeseniški gasilci, v sedanji izmeni do 23. julija so učenci OŠ
Žirovnica, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice in OŠ Koroška Bela. V posameznih
izmenah so tudi člani različ-

Ker jim zaradi epidemije ni uspelo izpeljati vseh
načrtovanih stalnih dobrodelnih akcij, med
drugim teka Jesenice tečejo, akcije Od Jesenic
do Pinete in dobrodelne gledališke predstave,
bodo letos brezplačno na morje lahko odpeljali
nekaj manj otrok kot prejšnja leta.
saj je bilo veliko nejasnosti
glede epidemije covida-19.
Letovišče so zato odprli
nekoliko kasneje, 22. junija.
Kot iz letovišča sporoča
sekretar ZDPM Jesenice
Boštjan Smukavec, letovanje poteka brez posebnosti,
ob upoštevanju veljavnih

nih društev in mlade družine. Imeli so nekaj odpovedi
zaradi aktualnih razmer,
vendar dobivajo nove prijave, tako da se nadejajo dobre
sezone. Vse informacije o
prostih kapacitetah so na
voljo pri ZDPM ali v letovišču.

Kopališče Ukova vabi
Konec junija je jeseniško kopališče Ukova odprlo svoja vrata. Z vsemi potrebnimi ukrepi skrbijo,
da sta kopanje in uživanje na kopališču Ukova varna za vse obiskovalce.
Matjaž Klemenc
Na Jesenicah so kopališče
Ukova odprli 22. junija. Na
Zavodu za šport Jesenice so
odprtje načrtovali celo prej,
saj otroci zaradi novega
koronavirusa niso obiskovali šole. Žal jim je predčasno
odprtje preprečilo slabo
junijsko vreme. Predstavnika Zavoda za šport Jesenice
Primoža Samarja smo prosili za nekaj informacij v
zvezi s tem, katere dejavnosti so na voljo obiskovalcem
kopališča Ukova in kako je z
letošnjimi prireditvami na
jeseniškem bazenu, ki ima
edini v Sloveniji desetmetrski skakalni stolp za skoke v

vodo. "Na kopališču Ukova
izvajamo prireditve, ki so
nam dovoljene. V ponedeljek potekajo skoki v vodo za
mlajše. V torek je na sporedu rekreativni vaterpolo.
Izvajamo delavnice Mladinskega centra Jesenice in preventivne delavnice Zdravstvenega doma Jesenice. Na
uvodu v sezono nam ni
uspelo izvesti tradicionalnega športnega dneva za jeseniške osnovne šole na kopališču Ukova ter prireditve
Skok v poletje. Še vedno ne
vemo, ali bomo imeli možnost, da organiziramo še
eno klasično prireditev –
Spominski dan občine Jesenice, kjer bi imeli nočni 12-

Na kopališču Ustvarjalnice in Družabnice za
otroke in mladino pripravlja Mladinski center
Jesenice, in sicer ob torkih in sredah med 14. in
16. uro. Dopoldne pa je pestro tudi v prostorih
centra na Kejžarjevi 22, in sicer od ponedeljka
do srede med 10. in 12. uro. / U. P.

Zdravstvenovzgojni center Jesenice na bazenu pripravlja
preventivne delavnice, tudi temeljnih postopkov oživljanja.
urni plavalni maraton, skoke v vodo, akvatlon, prstomet in šahovski turnir. Če
nam situacija ne bo dovoljevala, da bi prireditev izvedli,
jo bomo najprej skušali prestaviti na kasnejši datum
oziroma jo bomo morali v

skrajnem primeru dokončno odpovedati. Do kdaj bo
bazen odprt, je v veliki meri
odvisno od vremena. Upamo, da bomo vsaj z njim
imeli srečo in bomo imeli
vrata kopališča Ukova odprta do konca avgusta."

Pobegnite

pred poletno vročino
NA LETNO KOPALIŠČE UKOVA NA JESENICAH

Glasbeni večeri pod
Grajsko lipo
dvorišče
Gradu khislstein
vsako sredo ob 20.30
15. 7. ANIKA HORVAT
22. 7. ANA DEŽMAN

Na voljo vam je odprti 50-metrski olimpijski bazen,
10-metrski skakalni stolp in okrogel otroški bazen.
Privoščite si kopanje, vsak dan v tednu od 10. do 19. ure, jutranje rekreacijsko
plavanje vsak delovni dan od 9.30 do 11. ure ali večerno rekreacijsko plavanje
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 19.30 in 21. uro.
CENIK: Celodnevna vstopnica za odrasle znaša 4 €, dopoldanska ali popoldanska
2 €, sezonska 62 €, za otroke in mladostnike do 19 let je cena 2,5 €, dopoldanska
ali popoldanska pa 2 € in sezonska 42 €. Za rekreativno plavanje ali igranje
vaterpola boste odšteli le 1€.
PROGRAM AKTIVNOSTI:







ponedeljek ob 14. uri – SKOKI V VODO ZA MLADE
torek ob 19. uri – VATERPOLO (rekreativno igranje)
torek in sreda od 14. do 16. ure – MLADINSKI CENTER JESENICE: ustvarjalne, zabavne in družabne aktivnosti
PREVENTIVNE DELAVNICE Zdravstvenega doma Jesenice
plavalni tečaj

V času kopanja je treba spoštovati navodila NIJZ
(higiena rok in kašlja, razdalja v vodi 2 m, na suhem 1,5, in nošenje mask v zaprtih prostorih).

letno Gledališče khislstein
Ob 21.00
24. 7. MI2 AKUSTIČNO
31. 7. STAND UP VEČER
7. 8. HAMO &
TRIBUTE 2 LOVE

29. 7. JADRANKA JURAS

14. 8. TABU AKUSTIČNO

5. 8. MAJA KEUC AMAYA

16.8. EMIL SPANYI &
DAVID GAZAROV

12. 8. DITKA
19. 8. ALENKA GODEC
26. 8. SEVERA GJURIN

21. - 23. 8. PIKNIK KINO
28. 8. SIDDHARTA AKUSTIČNO

