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Kdo pravi, da ne
morem?!

Praznični dan
na Golici

V projektu Junaki naših ulic
pripovedujejo resnične zgodbe, ki jih
piše življenje. Prvi junak, ki je dobil
navdihujočo skladbo in pretresljiv
videospot o svoji življenjski poti, je
parasmučar s Hrušice Jernej Slivnik.

V sončnem vremenu z
enkratnimi razgledi na
Gorenjsko in Koroško se je
več kot tristo petdeset
planincev udeležilo pohoda
na Golico.
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Za večjo turistično
prepoznavnost

Olimpijska bakla
na Jesenicah
Janko Rabič

Nova destinacijska znamka v logotipu vključuje glavne simbole Jesenic: hribe, narcise in hokej. Izbrali
so slogan Gorski utrip. Jeklena volja. Z njim spodbujajo k pustolovskemu, aktivnemu doživljanju
narave, ki prebuja jekleno voljo.
Marjana Ahačič
»Ponosni smo na svoje mesto. Jesenice so destinacija,
vredna obiska,« sta sporočili,
ki ju v Slovenijo in svet pošiljajo Jesenice. Občina Jesenice je namreč predstavila
novo podobo destinacijske
znamke Jesenice, s katero se
želi močneje postaviti na turistični zemljevid Slovenije
in okrepiti svojo prepoznavnost kot navdihujoča gorska
destinacija. Kot svoje posebnosti poudarja gorsko naravo, narcise, jeklarstvo, tehnično dediščino in hokej.
V logotipu tako dinamična
zelena črta simbolizira strma
pobočja, zlasti prepoznavne
Golice, hkrati pa ima obliko
hokejske palice. V znaku so
tudi trije cvetni listi, ki spominjajo na narcise, in siv
krog, ki je del cveta, obenem
pa spominja tudi na hokejski
plošček. S premišljenim naborom barv in dinamičnih linij celoten logotip vsebinsko
usmerja na aktivnost, vzdržljivost, moč in naravo.
Razvoj nove destinacijske
znamke s celovito zasnova-

no identiteto in celostno
grafično podobo predstavlja
uresničitev ukrepa iz lani
sprejete strategije razvoja
turizma, poudarjajo na Občini Jesenice. Z novo rešitvijo so želeli osvežiti obstoječo
podobo turistične znamke,
jo uskladiti z razvojnimi
produktnimi prioritetami
ter jo tudi na čustveni ravni

približati obiskovalcem. Dosedanja vizualna podoba
znamke namreč ni več sledila sodobnim turističnim
trendom.
Kot je poudaril župan Blaž
Račič, imajo Jesenice veliko
tehnične dediščine, na katero so lahko ponosne, kar nekaj kulturnih prireditev, s
katerimi vabijo obiskovalce,

in naravne danosti, ki so
skriti zakladi tega območja
ter jih želijo pokazati obiskovalcem. »Na ta način stopamo na pot turizma. Dopolniti želimo zgodbe, ki jih
v tem prostoru ponujajo sosednje, turistično veliko bolj
razvite občine,« je pojasnil
župan.
2. stran

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

OBČINSKE NOVICE

Dvig cen obdelave
odpadkov

Nov režim parkiranja

Nevzet Porić je novi
mufti

ZANIMIVOSTI
Sedemdesetletnica
muzeja

Veličastno je v soboto, 10.
julija, izzvenel osrednji poletni športni dogodek na Jesenicah. Olimpijska bakla se
je med popotovanjem po
Sloveniji za nekaj ur ustavila
v železarskem mestu z bogato športno tradicijo in uspehi tekmovalcev, ki so dali
pomemben prispevek slovenski olimpijski zgodovini.
Najprej je več kot šestdeset
športnikov baklo poneslo od
Športne dvorane Podmežakla do Kopališča Ukova, kjer
je potekal pester program v
družbi odličnih domačih
športnic in športnikov: dobitnice prve olimpijske kolajne za Slovenijo, smučarke

Alenke Dovžan, plavalke
Anje Klinar, smučarke Maruše Ferk, najstarejše olimpijke Ade Bešter Smolnikar,
udeleženca paraolimpijskih
iger Jerneja Slivnika in drugih. Pridružili sta se tudi ministrica za izobraževanje,
znanost in šport Simona
Kustec in ambasadorka bakle Urška Žolnir. Sledil je
veličastni trenutek, ko so baklo ponesli na vrh desetmetrskega skakalnega stolpa na
Kopališču Ukova, edinega še
takšnega športnega objekta
v Sloveniji. Ob vihranju zastav in aplavzu zbranih so
poslali najlepše želje za dobre nastope slovenskim
športnikom na poletnih
igrah v Tokiu.

V logotipu tako dinamična zelena črta simbolizira strma pobočja, zlasti prepoznavne
Golice, hkrati pa ima obliko hokejske palice. V znaku so tudi trije cvetni listi, ki spominjajo
na narcise, in siv krog, ki je del cveta, obenem pa spominja tudi na hokejski plošček.

S prvim julijem so se poviša
le cene na položnici za ko
munalne storitve, in sicer za
0,53 evra na člana gospo
dinjstva.

Pri pokopališču na Blejski
Dobravi so vzpostavili nov
režim parkiranja, daljšega
od ure in pol, saj je zanj tre
ba plačati pet evrov parkirni
ne. Postavili so dva parkirna
avtomata.
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Vodenje Islamske skupnosti
je prevzel Nevzet Porić, ma
gister islamske teologije z
Jesenic.

Gornjesavski muzej Jesenice
je praznoval sedemdesetlet
nico, pripravili so pester ce
lodnevni program, med mu
zejskimi hišami so vozili
brezplačni avtobusi.
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Ministrica Simona Kustec je s slovensko baklo obkrožila
bazen Kopališča Ukova. / Foto: Gorazd Kavčič

Več kot šestdeset športnikov je baklo poneslo od Športne
dvorane Podmežakla do Kopališča Ukova.
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S kolesom
Juliana bike je nov turistični
produkt, s katerim je bila na
širšem območju Julijskih
Alp nadgrajena zelo dobro
sprejeta pohodniška pot okoli Triglavskega narodnega
parka, ki je poimenovana
Juliana trail. Konec junija je
bila tako pred Planinskim
muzejem v Mojstrani uradno odprta še kolesarska pot
Juliana bike. Odprtja sem se
udeležil skupaj z Majo Pak,
direktorico Slovenske turistične organizacije, Jožetom
Rovanom iz Planinske zveze
Slovenije, županov in številnih drugih predstavnikov
lokalnih skupnosti in turizma. To dokazuje, da gre za
pomembno pridobitev, ki jo
podpirajo najvidnejši predstavniki slovenskega turizma, podpirajo jo nevladne
organizacije in njihovi člani,
podpiramo jo v lokalnih skupnostih.
Občina Jesenice je stopila na
pot razvoja turizma in veseli
me, da ena od treh pristopnih etap do krožne trase Juliana bike poteka tudi skozi
Občino Jesenice in da se na
ta način v naši občini vključujemo v širše, regionalne
projekte povezovanja in
sodelovanja na področju turizma. Verjamem, da se s tem
tudi na področju kolesarstva
(in če rečemo na splošno, na
področju mobilnosti) za nas
odpirajo nove priložnosti.
Tudi na področju turizma v
ospredje prihajajo nove dejavnosti in nova ponudba,
spreminjajo se potovalne in
počitniške navade. Vsi se

Občina je pridobila dodatna sredstva za sanacijo lesne gobe in notranjo opremo v Ruardovi graščini,
v proračun pa so vključili tudi dva dodatna projekta, obnovo fasade in menjavo oken na OŠ Koroška
Bela in energetsko sanacijo vrtčevske enote Julke Pibernik.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
S kolesom sem (kot popotnik) prevozil kar nekaj
evropskih dežel in spoznal,
da je kolesarjenje ne le
način prevoza, ampak je
tudi zelo primeren način za
spoznavanje drugih dežel,
ljudi, kultur, običajev,
navad, kulinarike. Pravzaprav je kolesarsko popotovanje zame najboljši način za
pristna in spontana doživljanja okolja in vsakomur
privoščim, da bi to doživel.
Tako tudi Juliana bike omogoča našim ljudem, predvsem pa tujcem, takšna
spontana doživetja, ki se
običajno izkažejo za zelo
dragocena, saj bogatijo
naša življenja z novimi
izkušnjami in spoznanji.
S smelimi načrti smo uspešno organizirali tudi javni
prevoz za obiskovalce narcisnih poljan in dodali
kamenček v mozaik trajnostne mobilnosti. Tak način
prevoza je bil dobro sprejet,
kar nas navdaja z upanjem,
da bomo v prihodnosti lah-

Pot do cilja je dolga in zahtevna, sprememb ne
bomo dosegli hitro. Kljub temu pa lahko tudi z
majhnimi koraki in s potrpežljivostjo pridemo
daleč. Zato je pomembno, da smo stopili na to
pot (ali če rečemo v kolesarskem jeziku, sedli
smo na kolo), da vztrajamo in ohranjamo
aktivnost. Vsak od nas pa lahko doda kakšen
kamenček v mozaik trajnostne mobilnosti …
zavedamo okoljskih obremenitev, ki jih človeštvo povzroča s svojimi dejavnostmi, in
prav je, da na različnih področjih spremenimo navade
in zmanjšamo obremenjevanje naravnega okolja, čim
bolj omejimo nadaljnje
segrevanje ozračja in klimatske spremembe. Tako ljudje
tudi za počitnice izbirajo
nove načine potovanja,
pomembna postajajo denimo pristna doživetja v naravi. Sčasoma se lahko nadejamo, da bomo tako, kot se
spreminjajo počitniške navade, spremenili tudi način življenja, tako da bomo vsakdanje dejavnosti opravljali na
način, ki bo čim manj obremenjeval naravno okolje.

Rebalans proračuna

ko storili še kakšen korak
več na tem področju. Hkrati ne smemo skrivati ambicij, da spremembe, ki jih
dosegamo na področju
mobilnosti v turizmu, prenesemo tudi v vsakdanje
življenje.
Pot do cilja je dolga in zahtevna, sprememb ne bomo
dosegli hitro. Kljub temu
pa lahko tudi z majhnimi
koraki in s potrpežljivostjo
pridemo daleč. Zato je
pomembno, da smo stopili
na to pot (ali če rečemo v
kolesarskem jeziku, sedli
smo na kolo), da vztrajamo
in ohranjamo aktivnost.
Vsak od nas pa lahko doda
kakšen kamenček v mozaik
trajnostne mobilnosti …

Jeseniški občinski svetniki so
na 19. redni seji, zadnji pred
počitnicami, sprejeli predlog
rebalansa proračuna Občine
Jesenice za leto 2021.
Rebalans predvideva 29,2
milijona evrov odhodkov in

Zaradi vseh
sprememb na
prihodkovni ravni z
rebalansom
predvidevajo tudi
znižanje načrtovane
višine zadolževanja iz
0,9 milijona na 0,4
milijona evrov.
izdatkov ter za 24,1 milijona
evrov prihodkov in prejemkov. Razliko predstavlja ostanek sredstev na računu proračuna preteklega leta, ki je

povezan z zamikom izvedbe
več investicij. Občina Jesenice
je pridobila tudi dva nova vira
financiranja obnove objekta
Ruardova graščina, in sicer
111 tisoč evrov, ki jih bodo
namenili za sanacijo lesne
gobe in konservatorsko-restavratorska dela ter 122.500
evrov za sofinanciranje notranje opreme v graščini.
V okviru rebalansa so poleg
sredstev za izvedbo zamika
investicij dodatno zagotovili
še 293 tisoč evrov za tekoče
vzdrževanje cest zaradi višjih stroškov zimske službe,
190 tisoč evrov za nakup
stavbe Hotel Pošta ter 180
tisoč evrov za vzpostavitev
sistema alarmiranja prebivalstva v primeru plazenja
nad naseljem Koroška Bela.
V Načrt razvojnih programov so vključili dva nova
projekta. Tako je 240 tisoč
evrov namenjenih za energetsko sanacijo OŠ Koroška
Bela, ki predvideva ureditev

Občina Jesenice je pridobila tudi dva nova vira financiranja
obnove objekta Ruardova graščina, in sicer 111 tisoč evrov,
ki jih bodo namenili za sanacijo lesne gobe in
konservatorsko-restavratorska dela ter 122.500 evrov za
sofinanciranje notranje opreme v graščini.
fasade 70-letnega NOB objekta z menjavo oken, ter 200
tisoč evrov za izvedbo energetske sanacije v Vrtcu Jesenice v enoti Julke Pibernik.

Sredstva v višini 110 tisoč
evrov bodo z rebalansom
namenili za nakup zemljišča
v naselju Kočna, na katerem
je zgrajeno športno igrišče.

Dvig cen obdelave odpadkov
S prvim julijem so se povišale cene na položnici za komunalne storitve, in sicer za 0,53 evra na člana
gospodinjstva. Za dodatnih devet centov se bodo cene dvignile prvega oktobra.
Urša Peternel
Jeseniški občinski svetniki
so, potem ko na prejšnjih
dveh sejah podražitve niso
sprejeli, na zadnji seji občinskega sveta tik pred počitnicami vendarle potrdili nove,
višje cene obdelave mešanih
komunalnih odpadkov. Gre
za obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo
opravlja koncesionar Ekogor
na CERO Mala Mežakla.
Cena obdelave se bo tako
podražila za skupno 0,62
evra na člana gospodinjstva,
dvig pa bo postopen, v prvem
koraku prvega julija za 0,53
evra, v drugem koraku 1.
oktobra pa še za 0,09 evra.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, je koncesionar Ekogor izpolnil obveznosti, ki
jih je po koncesijski pogodbi

dolžan izpolniti, hkrati pa
nadaljuje tudi odvoz lahke
frakcije, ki se je ob sortirnici
nabrala v obliki bal. "Povišanje cen bo omogočilo nemoteno izvajanje obdelave
odpadkov, vključno s sprotnim zagotavljanjem končne
izrabe lahke frakcije, postopno pa tudi odvoz in končno
izrabo lahke frakcije, nakopičene v balah," so pojasnili
na Občini Jesenice.
Po načrtu bo Ekogor letos z
Male Mežakle odpeljal pet
tisoč ton zaloge lahke frakcije, prihodnje leto osem tisoč
ton, preostanek pa v letu
2023. Skupaj je skladiščenih
dobrih 21 tisoč ton. Do konca maja letos je bilo odpeljanih 3777 ton.
Kot je povedal direktor Ekogorja Igor Petek, morajo za
tono predelave trenutno pri

prevzemnikih plačati okoli
150 evrov, medtem ko občani Jesenic pokrivajo ceno 98
evrov za tono. Na mesec
imajo tako za več kot 18
tisoč evrov škode. Občinski
sveti ostalih občin, katerih
mešane odpadke prav tako
vozijo v CERO Mala Mežakla, so nove, višje cene že
potrdili.
Ob tem pa je Občina Jesenice prejela tudi dopis odvetniške družbe s pozivom
Ekogorja k spoštovanju
koncesijske pogodbe. Kot je
zapisano v dopisu, bi prenehanje koncesijske pogodbe
in odkup deleža družbe
Ekogor Občino Jesenice stala 4,5 milijona evrov. Občina Jesenice je zato pridobila
strokovno mnenje Inštituta
za javne službe, iz katerega
izhaja, da obstaja tveganje,

Gorski utrip. Jeklena volja.
1. stran
Župan Račič je spomnil, da
imajo Jesenice na eni strani
sotesko Vintgar, na drugi
Golico z narcisnimi poljanami, jeseniška tehnična kulturna dediščina pa ponuja
različne zanimive zgodbe.
»Verjamem, da bodo obis-

kovalci na Jesenicah spoznavali te naše turistične atribute, ki so bili doslej kar malo
skriti in jih bomo sedaj
odkrili,« je dejal župan.
Vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Jesenice
Vera Djurić Drozdek je ob
tem opozorila, da Jesenice
nimajo slovesa turistične

destinacije, zato morajo
graditi tudi na vizualnih
atributih in sloganih, ki
nagovarjajo potencialne
obiskovalce, pri njih vzbudijo čustva ali radovednost.
Nagovarjati želijo aktivne
večdnevne obiskovalce, ki
radi odkrivajo nekaj novega.

da bi bil glede na možno
razlago predpisov na sodišču poziv koncesionarja lahko upravičen. Če bi Občina
Jesenice prekinila pogodbo,
bi bilo odpadke treba obdelovati pri drugem izvajalcu,
v tem primeru bi bilo treba
prišteti še stroške prevoza
in izgradnjo prekladalne
rampe, ki stane 140 tisoč
evrov. Poleg tega je težko
pričakovati, da bi bil glede
na trenutne razmere na tem
področju odpadke drug
izvajalec sploh pripravljen
prevzeti. Na osnovi tega so v
občinski upravi presodili,
da bi bil tak scenarij za občino in občane neprimerno
manj ugoden kot predlagani dvig cen Ekogorju. Na
koncu so se s tem strinjali
tudi občinski svetniki in
podražitev potrdili.

Novo destinacijsko znamko
bodo uvajali postopoma, v
polnosti pa bo zaživela v
prvi polovici prihodnjega
leta, ko bodo novo vizualno
podobo in komunikacijski
okvir s krovnimi zgodbami
destinacije umestili v celoten nabor komunikacijskih
in promocijskih orodij. S
tem Jesenice uresničujejo
zastavljeni akcijski načrt
ukrepov za prihodnji trajnostni razvoj turizma v občini.
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Pri pokopališču na Blejski Dobravi so vzpostavili nov režim parkiranja, daljšega od ure in pol, saj je
zanj treba plačati pet evrov parkirnine. Postavili so dva parkirna avtomata.
Urša Peternel
Občina Jesenice je na pokopališču na Blejski Dobravi
vzpostavila nov režim parkiranja, ki predvideva plačilo
parkirnine za vozila, ki bodo
na parkirišču parkirana več
kot eno uro in pol.
»V zadnjih letih je predvsem v poletnih mesecih, od
maja do septembra, na Blejski Dobravi mogoče zaznati
izrazito povečano zasedenost parkirišča z avtomobili,

Prometni režim že
velja, sicer pa bo veljal
vsako leto od 1. aprila
do 30. septembra. Za
nadzor nad njegovim
upoštevanjem bo
skrbelo medobčinsko
redarstvo.
avtodomi in avtobusi turistov in obiskovalcev soteske
Vintgar. Na parkirišču pokopališča na Blejski Dobravi
turisti parkirajo svoja vozila,
avtodomi pa tam ostajajo
parkirani tudi ponoči, kar
večkrat onemogoča parkiranje obiskovalcem pokopališča. Občina Jesenice se je
zato odločila, da vzpostavi
sistem parkiranja, ki bo zagotavljal nemoteno parkiranje obiskovalcem pokopališča in dopuščal pod dogo-

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

Nov režim parkiranja

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

Druga faza obnove
Prešernove ceste
V sklopu projekta bodo obnovili tristo metrov
ceste in pločnik, vodovod in odvodnjavanje.
Skica nove parkirne ureditve pri pokopališču na Blejski Dobravi
vorjenimi pogoji parkiranje
tudi obiskovalcem soteske
Vintgar,« so svojo odločitev
pojasnili na Občini Jesenice.
Parkirišče je razdeljeno na
cone, od katerih ima vsaka
svojo ureditev. V coni 1 so
parkirna mesta, namenjena
zaposlenim v pogrebni službi, cvetličarni in gostinskem
lokalu, za katere je omogočeno brezplačno in časovno
neomejeno parkiranje. Parkiranje je na tem območju
dovoljeno le z dovolilnico, ki
jo bodo zaposleni dobili pri
upravljavcu parkirišča.
Cona 2 je namenjena svojcem umrlih, za katere je v
času poslovilnih slovesnosti
omogočeno brezplačno par-

kiranje. Tudi v tem primeru
je parkiranje omogočeno z
dovolilnicami, ki jih svojci
dobijo od upravljavca pokopališča.
Cona 3 je namenjena ostalim obiskovalcem in ima 172
parkirnih mest. Ta cona
omogoča brezplačno parkiranje do ene ure in pol, kar
zadošča za obisk pokopališča, predstavlja pa manj
časa, kot ga večina turistov
porabi za obisk Vintgarja.
Po preteku ene ure in pol pa
do 20. ure je predvideno
plačilo parkirnine v višini 5
evrov, kar je enako kot na
parkirišču v Podhomu na
drugi strani soteske Vintgar.
Znotraj te plačljive cone so

štiri parkirna mesta rezervirana za vozila invalidov, katerih uporaba ostane brezplačna. Cona 3a je namenjena parkiranju do treh avtobusov, ki bodo za parkiranje
do 4 ure plačali 20 evrov, za
parkiranje za več kot 4 ure
in do 20. ure pa 30 evrov.
Parkiranje avtobusov po 20.
uri ni dovoljeno.
Na območju parkirišča sta
dva parkirna avtomata, eden
ob glavnem vhodu na pokopališče, drugi pa v bližini
avtobusne postaje. Parkirni
avtomat izda parkirni listič,
tega pa je voznik dolžan namestiti na vidno mesto pod
vetrobranskim steklom v vozilu.

Urša Peternel
V kratkem se bo začela druga faza obnove Ceste Franceta Prešerna od križišča s
cesto Spodnji Plavž do uvoza v območje Gradis. V sklopu projekta bodo obnovili
tristo metrov ceste in pločnik, obnovljen pa bo tudi
vodovod in urejeno odvodnjavanje.
Za izvajalca je bilo izbrano
podjetje Inkaing, pogodbo
za izvedbo del sta v začetku
meseca podpisala župan
Blaž Račič in direktor podjetja Inkaing Matjaž Jerala.
Pogodbena vrednost znaša
280 tisoč evrov, dela pa naj

bi bila zaključena v prvi polovici oktobra, so povedali
na Občini Jesenice.
Gre za nadaljevanje prve faze
projekta, ki je bila izvedena
lani in je obsegala sanacijska
dela močno poškodovanega
cestišča na odseku od konca
območja podjetja Dinos do
križišča s cesto Spodnji Plavž
v dolžini 630 metrov. Vrednost obeh faz znaša nekaj
več kot milijon evrov, od tega
je Občina Jesenice z uspešno
kandidaturo na Dogovoru za
razvoj regij prejela nekaj več
kot 873 tisoč evrov sofinanciranja s strani Evropske unije
in državnega proračuna, so
sporočili z Občine Jesenice.

Gornjesavski muzej: nov razpis za direktorja
Jeseniški občinski svetniki so na junijski seji dali pozitivno
mnenje k ponovnemu imenovanju Anite Bregar za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Gorenjska, enota
Jesenice. Odločali so tudi o imenovanju Marka Mugerlija za
direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice za
naslednje petletno mandatno obdobje, a njegovega imenovanja niso potrdili. Občina Jesenice bo tako javni razpis in
postopek imenovanja še enkrat ponovila.

ZEMELJSKI
PLIN

jeseniške novice

BODITE Z NAMI

WWW.JESENICE.SI

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

JEKO, d.o.o. je že vrsto let med najcenejšimi
distributerji zemeljskega plina, za kar se
bomo trudili tudi v prihodnje. Z novo akcijo si

lahko obstoječi in novi odjemalci navzgor
zaklenete veljavno ceno energenta
zemeljskega plina.

Novi in obstoječi uporabniki pri podjetju JEKO, d.o.o. lahko
navzgor zaklenete veljavno ceno za eno ali dve leti s kodo
»ZAKLENEM 1« ali »ZAKLENEM 2«
Sporočite svoje podatke (ime in priimek, naslov, odjemno mesto
in kodo) na:
•
•
•

Potek akcije: za
sklenjene
pogodbe do
e-naslov: info@jeko.si ali
naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice ali 30.9.2021, veljajo
ugodnosti od
telefon: 04/5810 440.
1.10.2021 dalje.
Več o akciji na spletni strani www.jeko.si/oskrba-s-plinom

ODGOVORNA UREDNICA
Urša Peternel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Ines Dvoršak (predsednica),
Urša Peternel, Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
LEKTORIRANJE
Maja Stržinar
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 13/letnik XVI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 56, ki je izšel 16. julija 2021.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 2,00 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25
% popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Kolesa za
osnovnošolce
Občina Jesenice je trem jeseniškim osnovnim
šolam podarila šest koles.
Urša Peternel
Učenci OŠ Prežihovega
Voranca, OŠ Toneta Čufarja
in OŠ Koroška Bela bodo od
sedaj naprej lahko kolesarsko znanje nabirali na šestih
novih kolesih, ki jih je – za
vsako šolo po dve – v okviru
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)
kupila Občina Jesenice.
Kolesa bodo namenjena izobraževanju otrok na področju prometne varnosti in za
opravljanje izpitov za vožnjo
s kolesi, pa tudi za izvedbo
medobčinskih tekmovanj, ki
vsako drugo leto, vsakič na

drugi šoli, potekajo v občini
Jesenice.
Župan Blaž Račič je ob tem
izrazil zadovoljstvo, da bo
tudi s temi kolesi čim več
otrokom omogočen varen
vstop v svet kolesarjenja, policist Miro Volmajer, tudi član
SPV, pa se je zahvalil ravnateljem in jih pohvalil, ker jim
izobraževanje otrok na področju prometne varnosti ne
pomeni le še ene službene
obveznosti več, temveč dejansko poskrbijo, da je vsaka
generacija otrok karseda vešča kolesarskega znanja in s
tem čim bolj varna ob upravljanju kolesa v prometu.

Kolesa so od članov SPV Jesenice in župana Blaža Račiča
prevzeli ravnatelji treh osnovnih šol.

Veterani na platoju
Karavanke
Urša Peternel
»Vlade odhajajo in prihajajo,
naša draga država Slovenija,
za katero smo se borili in se
za njen napredek in neodvisnost še borimo, pa stoji in bo
obstala," je med drugim dejal
slavnostni govornik Janko
Sebastijan Stušek, podpredsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, na
slovesnosti ob 30-letnici
samostojne Slovenije na platoju Karavanke na Hrušici.
Leta 1991 so se prav na platoju Karavanke odvijali prelomni dogodki osamosvojitvene
vojne na Gorenjskem. S

pogumom in odločnostjo so
takratni pripadniki Teritorialne obrambe dosegli, da so se
vojaki JLA umaknili z mejnega prehoda. Opoldne 1. julija
leta 1991 so z droga slavnostno sneli jugoslovansko zastavo in dvignili slovensko.
Na slovesnosti so podelili
tudi priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Zlato
plaketo je prejel Leopold
Bizalj, bronasto pa Slobodan
Ilić in Bojan Lemut.
V kulturnem programu so
nastopili veteranski pevski
zbor, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora in glasbeniki Eva Kramar, Tina Bučar
in Matej Zupančič.

Zlato plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel
Leopold Bizalj, izročil mu jo je Janez Koselj, predsednik
območnega združenja. / Foto: Foto Vidmar

Hotel Pošta ni več
kulturni spomenik
Jeseniški občinski svetniki so derazglasili kulturni spomenik lokalnega pomena Hotel Pošta in s tem
naredili korak k odkupu in porušitvi tega propadajočega objekta sredi mesta.
Urša Peternel
Hotel Pošta ni več kulturni
spomenik lokalnega pomena. To so sklenili jeseniški
občinski svetniki na junijski
seji občinskega sveta, na

Stavba, ki je v zasebni
lasti, ni vzdrževana in
propada, Občina
Jesenice pa jo želi
pridobiti v svojo last in
jo porušiti.
kateri so v drugi obravnavi
sprejeli predlog Odloka o
spremembi in dopolnitvi
odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenic. Občina Jesenice je s tem derazglasila kulturni spomenik
lokalnega pomena Jesenice
– Poštna postaja, to je objekt
Hotela Pošta. Kot so pojasnili v občinski upravi, je bil
stari del stavbe s pogledom
proti cerkvi zgrajen okoli
leta 1845, novi del stavbe, to
je hotel s sobami, pa med
letoma 1936 in 1939. Stav-

Portal Hotela Pošta z letnico 1845 bodo ohranili, restavrirali in prestavili.
ba, ki je v zasebni lasti, ni
vzdrževana in propada,
Občina Jesenice pa jo želi
pridobiti v svojo last in jo
porušiti. Obstoječi prostor,
skupaj s sosednjo prosto
parcelo, nameravajo nameniti reševanju problema

mirujočega prometa v tem
obremenjenem območju
Jesenic.
Na seji so z rebalansom za
nakup stavbe in pripravo
projektov rušenja namenili
190 tisoč evrov, medtem ko
naj bi dodatnih 150 tisoč

evrov stalo samo rušenje
objekta. V skladu z zahtevo
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine pa bodo morali
ohraniti, restavrirati in predstavili portal stavbe, kar naj
bi po oceni stalo osem tisoč
evrov.

Nevzet Porić je novi mufti
Vodenje Islamske skupnosti je prevzel Nevzet Porić, magister islamske teologije z Jesenic.
Urša Peternel
Novi mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je
postal Nevzet Porić, 43-letni
magister islamske teologije
z Jesenic. Doslej je bil namestnik muftija prof. dr. Nedžada Grabusa, ki je konec
junija zaključil svoj mandat.
Nevzet Porić je bil rojen leta
1977 v Bihaću, zatem pa se je
s starši preselil na Jesenice,
kjer je obiskoval osnovno
šolo. Srednjo teološko šolo je
zaključil v Zagrebu, zatem
pa študiral na Fakulteti
islamskih znanosti v Sarajevu, kjer je tudi magistriral. V
Islamski skupnosti je zaposlen od leta 2003, kjer je sprva
delal kot tajnik, kasneje kot
generalni tajnik in nazadnje
kot muftijev namestnik. Je
poročen in oče dveh otrok,
zdaj že vrsto let z družino
živi v Ljubljani. A kot je dejal
lani ob odprtju Muslimanskega kulturnega centra v
Ljubljani za naš časopis, je še
vedno tesno povezan z
Gorenjsko, zlasti z Jesenicami, kjer živijo njegovi starši

Nevzet Porić je novi mufti Islamske skupnosti. / Foto: Gorazd Kavčič
in kjer je nekaj časa kot
imam deloval tudi dosedanji
mufti dr. Nedžad Grabus.
Grabus je tudi poučeval Porića pri verouku na Jesenicah,
kasneje je bil njegov profesor
na Fakulteti islamskih zna-

nosti v Sarajevu. Zadnja leta
sta bila tesna sodelavca in
tudi prijatelja. Grabus je o
novem muftiju povedal, da
ga pozna že zelo dolgo in da
gre za odgovornega, predanega in vztrajnega sodelavca.

Porić pa je ob prevzemu
funkcije poudaril, da se
zaveda prejete odgovornosti,
obenem pa je vesel, da bo
lahko vodil Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji v
prihodnjem obdobju.
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Krajevna skupnost

Krajevni praznik tudi
z najstarejšo krajanko

Številka: 14/2021-2
Datum: 28. 6. 2021
Krajevna skupnost Blejska Dobrava na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava objav
lja

Razpis
za podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Krajevna skupnost Hrušica je praznovala krajevni praznik. Vsi so še posebej pozdravili nastop
najstarejše prebivalke Hrušice Francke Leskovar, ki je lani dopolnila 101. leto življenja.

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev priznanja, v skladu z 12. členom Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, posredujejo do 26. 7. 2021 na naslov
Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273
Blejska Dobrava, ali na elektronski naslov ks.bl.dobrava@siol.net.

Urša Peternel

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skupnosti pregledala in Svetu KS Blejska Dobrava predlagala kandidate za podelitev priznanj Krajevne skupnosti.
www.jesenice.si

Na Hrušici 21. junija praznujejo svoj praznik v spomin na preboj železniškega
predora skozi Karavanke
leta 1905. Letošnji praznik
je imel nekaj zgodovinske
simbolike, saj zaključujejo
doslej največjo tehnično in
varnostno nadgradnjo predora v njegovi 115-letni zgodovini.
V avli krajevne skupnosti so
najprej odprli razstavo članic
sekcije ročnih del pri Kulturno-športnem društvu Hrušica. Čeprav se jim zaradi znanih razmer ni uspelo srečevati v domu, so v tem času pridno delale in ustvarjale doma.

Tako na osrednji prireditvi na Hrušici kot na srečanju na planini so vsi še posebej
pozdravili nastop najstarejše prebivalke Hrušice Francke Leskovar, ki je lani dopolnila
101. leto življenja.

V avli krajevne skupnosti so najprej odprli razstavo članic
sekcije ročnih del pri Kulturno-športnem društvu Hrušica.

Prostor je dopolnila dokumentarno-fotografska razstava avtorja Janka Rabiča o
Hrušici in njenih prebivalcih, zlasti o različnih dogodkih in delu krajevnih društev in organizacij. Razstava
bo na ogled do konca julija.
Na osrednji prireditvi sta zbrane pozdravila predsednik sveta krajevne skupnosti Janez
Marinčič in župan občine Jesenice Blaž Račič.
V kulturnem programu je nastopila Folklorna skupina Juliana ter kitarista Enej Otovič in
Ambrož Tomšič pod mentorskim vodstvom Jerneja Smoleja.
V nadaljevanju so podelili
pokale najboljšim ekipam s
športnih tekmovanj. V nogo-

metu je zmagala ekipa veteranov Kulturno-športnega
društva Hrušica, v balinanju
ekipa Balinarskega kluba Jesenice in v odbojki ekipa Odbojkarskega kluba Jesenice.
Sproščeno in prijetno je minilo tudi srečanje krajanov
na Hruščanski planini. Pohodniki so se na pohod podali peš, za starejše so organizirali prevoz.
Tako na osrednji prireditvi
na Hrušici kot na srečanju
na planini so vsi še posebej
toplo pozdravili nastop najstarejše prebivalke Hrušice
Francke Leskovar, ki je lani
dopolnila 101. leto življenja. Skupaj z Marinko Čebulj sta predstavili več pesmi.

V KS Plavž so praznovali
Janko Rabič
Na Plavžu, ki je z okoli 6700
prebivalci največja krajevna
skupnost v občini Jesenice,
so po sproščanju ukrepov in
ob ugodnejši epidemiološki
situaciji izvedli oba tradicionalna dogodka ob krajevnem prazniku.
Na osrednji prireditvi v spominskem parku na Plavžu je
zbranim prebivalcem najprej
spregovorila predsednica
sveta krajevne skupnosti
Ivanka Zupančič. Poleg obuditve spomina na pogumne
krajane, ki so se leta 1941
prvi vključili v narodnoosvobodilni boj, je predstavila sedanji utrip tega dela Jesenic.
Med drugim je poudarila nekatera večja dela iz programa
Občine Jesenice. Lani je bila
zaključena gradnja otroškega
igrišča Biba, s sanacijo igrišča Pika je bil le delno realiziran štiriletni program ure-

Priznanje krajevne skupnosti je prejel Božidar Gašperin, ki
že vrsto let na svoji hiši skrbi za spominsko obeležje
prvoborca Staneta Bokala.
janja otroških igrišč. Pomembna pridobitev so sodobni eko otoki, največji
problem pa še vedno ostaja
pomanjkanje parkirnih prostorov. Pohvalila je prebivalce, ki s svojim pozitivnim
odnosom skrbijo za prijazno

in urejeno okolico svojih domov. K še večjemu izboljšanju bivalnih pogojev bo po
njenih besedah pripomogla
uvedba participativnega proračuna Občine Jesenice, v
sklopu katerega bodo prebivalci lahko neposredno uve-

ljavljali svoje želje in interese.
Čestitke je vsem izrekel župan Občine Jesenice Blaž
Račič. Letošnje priznanje
krajevne skupnosti je prejel
Božidar Gašperin, ki že vrsto let na svoji hiši skrbi za
spominsko obeležje prvoborca Staneta Bokala. V kulturnem programu sta nastopila Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora in harmonikar Luka Planinšek.
Krajevni praznik so na
Plavžu zaokrožili s pohodom
po stari rudni poti v Planini
pod Golico. Članica sveta KS
Plavž Nevenka Rajhman je v
imenu vseh udeležencev delila mnenje, da so preživeli
nekaj prijetnih ur v gorski
naravi, najprej na poti in potem na turistični kmetiji Pr'
Betel, kjer so se pomerili v
treh športnih disciplinah in v
sproščeni družbi zaključili
letošnje praznovanje.

		
Anton Hribar,
predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

Vandalizem na
igrišču pri šoli

Vandalizem v učilnici na prostem

Urša Peternel
Ravnatelj Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice Gaber
Klinar je opozoril na vandalizem, ki se v zadnjem času
dogaja na igrišču ob šoli. Kot
je dejal, je to eno od redkih
jeseniških igrišč ob šolah, ki
je odprto tudi v popoldanskem času, žal pa opažajo, da
mladi obiskovalci nenehno
povzročajo škodo tako na
igrišču kot v učilnici na prostem. "Z Občino Jesenice se
trudimo, da bi mladim zagotovili prostor za šport in druženje in da je igrišče odprto
za vse, žal pa nekateri povzročajo škodo. Podali smo že
prijavo na policijo, nameščene imamo tudi kamere, a nič

ne pomaga," je dejal Klinar.
Upa, da se bo uničevanje
vendarle prenehalo in da
bodo še naprej lahko igrišče
pustili odprto tudi v času, ko
v šoli ni pouka.
So pa tudi odzivi občanov na
Facebooku različni. Tako
eden od uporabnikov Facebooka predlaga, naj ob igrišče postavijo najvišjo ograjo
in zaprejo dostop do igrišča,
za vsako poškodbo na igrišču pa pokličejo policijo. Na
drugi strani pa ena od uporabnic opozarja, da so mladi
izgubili leto druženja. "Priporočam malce manj jeze in
več razumevanja in razmisleka o tem, kakšne možnosti za druženje imajo," je
zapisala.
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Kultura
Komedijant
festivala v Pekrah

V slikarjev spomin

Boštjan Smukavec - Bifti je na festivalu komedije
v Pekrah prejel naziv komedijant festivala.

Na kresni večer ob tridesetem rojstnem dnevu Slovenije je Farno kulturno društvo Koroška Bela
odprlo razstavo nagrajenih del prvega Likovnega natečaja Branka Čušina, poimenovanega po slikarju,
ki se je rodil na Koroški Beli in bil pobudnik ustanovitve omenjenega društva.

Urša Peternel
Na nedavnem 17. festivalu
komedije v Pekrah v Domu
kulture v Pekrah je nastopilo
tudi Gledališče Toneta
Čufarja s predstavo Dušana
Kovačevića 'Vozi, Miško!'.
Po scenariju za film Ko to
tamo peva je predstavo prire-

dil in režiral Gregor Čušin.
Iz Peker so se Jeseničani
domov vrnili s priznanjem
komedijant festivala, ki ga je
za vlogo sprevodnika prejel
Boštjan Smukavec - Bifti. Od
leta 1980, ko je nastopil v
predstavi Uboga Ančka, je
igral že v dvajsetih predstavah jeseniškega gledališča.

Boštjan Smukavec - Bifti (levo) je za vlogo sprevodnika
prejel naziv komedijant festivala v Pekrah. / Foto: Nik Bertoncelj

Imel sem ljubi dve
V poklon skladatelju Josipu Ipavcu, katerega stoto obletnico
smrti obeležujemo letos, ter v počastitev tridesetega rojstnega dne samostojne Slovenije, so člani Kvinteta Vintgar
predstavili videospot pesmi Imel sem ljubi dve. Avtor glasbe
je Josip Ipavec, avtor besedila pa Luka Habetov. Videospot
so snemali na več lokacijah: v Ipavčevi hiši v Šentjurju, na
Bledu, v soteski Vintgar, ob Bohinjskem jezeru, koči na Robleku s pogledom na Triglav, Jamniku, Zelencih in cerkvi sv.
Tomaža s pogledom na Karavanke in Kamniško-Savinjske
Alpe. Na ogled je na kanalu YouTube. Kvintet sestavljajo
Domen Anžlovar, Luka Černe, Ambrož Černe, Andrej Černe
in Gašper Hribar. Pravijo, da ponosno nadaljujejo pevsko
tradicijo istoimenskega kulturnega društva z Blejske Dobrave, ki bo leta 2023 zabeležilo stoto obletnico obstoja.

Člani Kvinteta Vintgar

Razstava v spomin na fotografa Franca Črva
Člani Fotokluba Jesenice so postavili novo razstavo v galeriji v Mercator centru na Jesenicah. Z naslovom Zgodba o
jeklu so jo posthumno namenili lani umrlemu članu in
večletnemu predsedniku Francu Črvu. V več kot šestdesetih
letih je ustvaril izjemen fotografski opus v različnih zvrsteh
fotografije, predvsem sta prevladali železarska in športna
tematika. Kot je v spremni besedi zapisal Janez Kramar,
izbrane fotografije predstavljajo potoke tekočega jekla, ki so
v času največjega razcveta železarstva dajali kruh številnim
Jeseničanom in drugim ljudem na Gorenjskem. V roju iskric
oživijo motivi prebodenih plavžev in martinovk, nekaj detajlov je o gradnji hokejske dvorane Podmežakla in motivov
rušenja starih objektov nekdanje Železarne, vse v povezavi
z železom in jeklom. Razstavljene fotografije bodo na ogled
do 7. oktobra.

Maša Likosar
Na prvi Likovni natečaj
Branka Čušina, ki ga je razpisalo Farno kulturno društvo Koroška Bela aprila
letos, je prispelo 72 likovnih
del. Prispevali so jih učenke
in učenci OŠ Koroška Bela,
Podružnične šole Blejska
Dobrava in OŠ Mojstrana,
dijakinje Gimnazije Jesenice, članice in člani Sekcije
kreativnosti, ki deluje v okviru Univerze za starejše na
Ljudski univerzi Jesenice, in
nekaj posameznikov. Skupaj je na natečaju sodelovalo
kar 66 likovnih ustvarjalcev,
in sicer 17 v otroški konkurenci (učenci do petega razreda), 30 v mladinski (učenci od 6. do 9. razreda in
srednješolci) in 19 v konkurenci odraslih.
Ker se je slikar Čušin rodil
na Koroški Beli, raziskoval
njeno zgodovino in tu tudi
ustvarjal, je bila tema letošnjega natečaja Koroška Bela,
njene ulice, hiše, vrata,
okna, korita, cerkev, ljudje.
Strokovna komisija, ki so jo
sestavljali akademska slikarka Patricija Knap, umetnostna zgodovinarka Sonja Janša
Gazič in arhitekt ter slikar
Tadej Žugman, je izbrala tri
najboljše v vsaki konkurenci.
"Pri ocenjevanju smo sledili
osnovnim kriterijem, ki
poleg barvne skladnosti, doslednosti in kompozicije zajemajo tudi ustvarjalčevo sposobnost opazovanja in zaznavanja prostora," je pojasnil
Žugman.
Najboljši so prejeli zlate,
srebrne in bronaste čopiče
Branka Čušina ter praktične
nagrade, njihova dela pa so
bila teden dni na ogled v
razstavnem prostoru Kulturnega hrama na Koroški
Beli. V kategoriji odraslih je
zlati čopič prejela Majda
Gašperin, med srednješolci
Zoja Šporn, med učenci od
6. do 9. razreda Tinka Rakar
in med najmlajšimi Benjamin Hadžić. Srebrni čopič
so si prislužili Milojka Lavtižar, Lejla Buljubašić med
starejšimi osnovnošolci in
Matevž Novak med mlajšimi. Petra Šporn, Zoja Zalokar in Neja Berguš pa so
prejeli bronasti čopič.
Podelili so tudi pohvale. Prejeli so jih Sonja Noč, Esma
S. in Zvonko Jovanović,
Rebeka Volk in Lana Radovanović ter Anika Režkovac,
Hana Terezija Hlede, Hana
Nušinović, Trina Sedej Dos
in Santos Alberto. Tudi njihova dela si je bilo moč ogledati na razstavi.
"Z likovnim natečajem želimo ohraniti spomin na
Branka Čušina in njegov
prispevek kraju. Bil je domoljub in svojo ljubezen do

Nagrajencem prvega likovnega natečaja so podelili čopiče Branka Čušina v obliki slike na
platnu. / Foto: Nik Bertoncelj

V razstavnem prostoru Kulturnega hrama na Koroški Beli so bila razstavljena nagrajena in
pohvaljena dela. / Foto: Nik Bertoncelj

Na Svetinovem dvorišču je koncertno vzdušje pričarala skupina Španov vrh – Gregor
Vidmar, Matic Hering in Staš Hrenič. / Foto: Nik Bertoncelj
domovine je prenesel na
nas, svoje potomce," je dejala Marija Palovšnik, predsednica društva, tudi Čušinova hči, in dodala, da bodo
dela vseh sodelujočih na

likovnem natečaju, ki so ob
tej priložnosti prejeli zahvale za sodelovanje, razstavljena v začetku septembra ob
krajevnem prazniku. Po
podelitvi nagrad in odprtju

razstave je na Svetinovem
dvorišču nastopila za to priložnost oblikovana skupina
Španov vrh, ki so jo sestavljali Gregor Vidmar, Matic
Hering ter Staš Hrenič.
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Recept: trdo delo in jeklena volja
Težko si predstavljamo člansko ekipo HDD SIJ Acroni Jesenice brez Anžeta Pogačarja. Je eden najzaslužnejših, da članska ekipa, takrat z imenom Acroni
Jesenice, po sezoni 2011/2012 ni ugasnila.
Matjaž Klemenc

igralce kot za vodstvo, saj so
bile zaradi ukrepov tribune
prazne.
Kar se je dogajalo preteklo
sezono, je bilo res nekaj nepredstavljivega. Bile so pomembne tekme v Alpski
ligi, državnem prvenstvu in
na tribuni sem bil praktično
sam. Vprašaš se, za kaj se to
sploh gremo. Smo članska
ekipa in obstajamo za mesto, navijače, publiko, sponzorje. V takih razmerah je
bilo težko tudi igralcem, ki
so igrali praktično v tišini.
Težko je bilo vodstvu kluba,
saj za naše pokrovitelje, partnerje nismo mogli izvesti
dogodkov, kot smo si želeli.
Testirali smo se na 48 ur,
delovali v mehurčku. Največji problem je bil velik finančni primanjkljaj iz naslova vstopnine. Z vidika
odličnih rezultatov bi bila
dvorana kar nekajkrat dodobra napolnjena. Pika na i je
še pomoč države, ki je za
športne kolektive (izjema je
povrnitev stroškov za testiranje) do danes še ni. Kar je
unikum glede na naše sosednje države.

Odkar ste del HDD SIJ
Acroni Jesenice, je bila minula sezona rezultatsko najuspešnejša. Vam več pomeni ta uspeh ali sezona, ko ste
bili del prvega osvojenega
naslova tudi sami?
Vsaka sezona je svoja zgodba.
Sezona, ko sem bil prvič neposredno zraven pri naslovu
državnega prvaka (2014/2015,
op. a.), je bila nekaj posebnega. To so bili naši začetki,
Olimpija je bila na visokem
nivoju in nihče ni pričakoval,
da lahko osvojimo naslov. Posebno če vemo, da so bile
pred tem dve, tri sezone na
Jesenicah zelo težke. Prvega
osvojenega naslova ne bom
nikoli pozabil. Vsakega novega naslova, ki smo ga še osvojili, sem bil izredno vesel, saj
je bilo za vsak osvojeni pokal
vloženega veliko truda in trdega dela. V minuli sezoni
smo bili zelo blizu, da bi bila
sezona rezultatsko sanjska.
Olimpija je imela močnejšo,
za Alpsko ligo bi rekel sanjsko ekipo. Mi smo bili tisti, ki
smo jim močno premešali
štrene. Prvič smo jih presenetili v slovenskem pokalu. V
Alpski ligi nam je zmanjkal
kanček sreče, da bi se uvrstili
v finale. Glede na vloženi trud
vseh vpletenih v sezono
2020/2021 lahko mirno rečem, da smo si naslov državnih prvakov na koncu popolnoma zaslužili.

Kako je bilo s sponzorji v
minuli sezoni?
Popolnoma razumemo, da
mora vsak naprej poskrbeti
za svoje podjetje, da je uspešno, stabilno, in šele potem
lahko lastnik razmišlja, da
vlaga v marketing in promocijo. Mi smo izredno hvaležni vsem podjetjem, ki so
nam stala ob strani in so
omogočila izvedbo naše se-

Sezona je bila zaradi koronavirusa stresna tako za

Anže Pogačar / Foto: arhiv HDD SIJ Acroni
zone 2020/2021. Moram poudariti, da nam vsi največji
sponzorji ostajajo zvesti tudi
v novi sezoni, za kar se jim
na tem mestu zahvaljujem.
S kakšnim finančnim stanjem boste vstopili v sezono
2021/2022?
Kljub vsem izzivom in preprekam minula sezona ni
prinesla velikega finančnega
primanjkljaja. Varčevali
smo na vseh področjih. Zahvalil bi se igralcem, da so
znali kdaj potrpeti. Tako to
kot prejšnjo sezono smo,
kar se tiče financ, dobro izpeljali in vstop v novo sezono bo normalen. Trudimo
se dobiti še kakšnega novega pokrovitelja, da bi igralcem omogočili še boljše pogoje. S trdim delom in napredkom, ki ga kažejo, si to
zaslužijo.

Klub je zapustil trener Mitja
Šivic. Hitro ste rešitev našli
v Niku Zupančiču, ki je bil
že trener na Jesenicah, kar
je zagotovo prednost.
S tem se popolnoma strinjam. Ko smo izvedeli, da
nas Šivic zapušča, je bil Zupančič prva opcija. Na Jesenicah je bil že dvakrat trener, vemo, kako dela, razmišlja, poznamo njegovo
osebnost, on pa pozna nas.
Ne smemo pozabiti, da je
bil z nami dvakrat državni
prvak. Veseli me, da smo se
z njim dogovorili, in verjamem, da bo uspešno vodil
našo ekipo v prihajajoči sezoni.
Odšlo je kar nekaj igralcev.
Verjamete, da lahko sestavite konkurenčno ekipo?
Verjamem. Izgubili smo
prvo napadalno trojko, prve-

ga vratarja. Smo realni in se
zavedamo, da igralcev, ki so
se poslovili od našega dresa,
ne bo lahko nadomestiti.
Igralci, ki so imeli v preteklosti manjše vloge, bodo v
novi sezoni dobili pomembnejše in s tem priložnost, da
se dokažejo. Prepričan sem,
da imajo prostor za napredek. Seveda moramo pripeljati še kakšnega novega
igralca, če hočemo biti konkurenčni. Mogoče v avgustu, septembru še ne bomo
konkurenčni. Vendar pa
sem prepričan, da bolj ko bo
šla sezona h koncu, boljši
bomo. Pogoji za napredek
so potrpežljivost, trdo delo,
jeklena volja in odlično
vzdušje v ekipi.
Predsedniško funkcijo ste
prepustili Petru Bohincu. V
klubu ste ostali kot direktor.
Ste na tej funkciji kaj manj
obremenjeni kot prej?
Kaj dosti se ni spremenilo.
Želim si, da bi se klubu priključil še kdo, ki ima ta šport
rad in mu ni vseeno za jeseniški hokej. To mora biti
oseba, ki ima povezave v gospodarstvu in ima možnost
odpreti vrata do novih sponzorjev. Jeseniški članski hokej bi moral biti projekt celega mesta, ne dveh, treh posameznikov.
Rezultatski cilji ostajajo podobni kot v preteklosti?
Cilji so podobni. V prvi vrsti si želimo, da bi ekipa
napredovala in da bi se
igralci razvijali v pravo

smer. V slovenskem pokalu
si želimo uvrstitev v finale,
v Alpski ligi želimo biti
konkurenčni in se uvrstiti
vsaj v polfinale. V Kontinentalnem pokalu je cilj
dostojno prestavljati slovenski, jeseniški hokej in
pridobiti nove izkušnje. V
državnem prvenstvu pa,
kot vsi vemo, velja le naslov.
Ste si ob vstopu v jeseniški
hokej predstavljali, kakšna
pot vas čaka?
Niti približno si nisem predstavljal, da bom ostal tako
dolgo in da mi bo klub tako
zlezel pod kožo. Če danes
pogledam, nisem vedel, v
kaj se podajam, kako obsežno bo vse skupaj. Mesto
sem prevzel na pobudo Hokejske zveze Slovenije in bil
pri tem zelo naiven. Hvaležen sem vsem, ki pomagajo
meni, klubu, jeseniškemu
hokeju, hvaležen sem za vse
izkušnje. V zadnjih letih to
ni več hobi ali služba, ampak način življenja. In za tak
način življenja moraš imeti
doma močno podporo. Jaz
sem srečen, da jo imam. Vesel sem tudi, da se je Peter
Bohinec odločil pomagati
jeseniškemu hokeju, saj
smo dolgo iskali osebo, ki bi
si upala prevzeti mesto
predsednika. Večkrat pride
dan, ko mi je žal, da sem se
tega lotil, a generalno gledano sem z opravljenim zelo
zadovoljen, saj smo storili
nekaj dobrega za hokej in
mesto.

Nagradili športne dosežke
Zlate plakete Športne zveze Jesenice so prejeli hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice, Klemen Noč, Marjan Meglič, Bojana Martinčič in Kegljaški klub Jesenice.

Športna zveza Jesenice je v
sodelovanju z Zavodom za
šport Jesenice in Občino Jesenice v dvorani Gledališča
Toneta Čufarja pripravila
prireditev s podelitvijo priznanj najuspešnejšim športnikom in športnikom za
tekmovalne dosežke v lanskem letu ter za dolgoletno
delo v športu. Leto 2020 je
bilo drugačno od običajnih,
ukrepi proti širjenju novega
koronavirusa so preprečili
marsikatero dejavnost.
Kljub omejitvam so jeseniški športniki na izvedenih
tekmovanjih dosegli lepe in
spodbudne rezultate, tako
doma kot na mednarodnih
prizoriščih. Najboljšim so
za tekmovalne uspehe ter
dolgoletno delo v športnih
organizacijah čestitali in izročili priznanja župan Obči-

Foto: Primož Samar

Janko Rabič

ne Jesenice Blaž Račič,
predsednik Športne zveze
Jesenice Rajko Peternel in
vodja regijske pisarne OKS-ZŠP Brane Jeršin.
Zlate plakete Športne zveze
Jesenice so prejeli hokejisti
HDD SIJ Acroni Jesenice,
Klemen Noč iz Kluba za ke-

gljanje na ledu Jesenice,
Marjan Meglič iz Sankaškega kluba Jesenice, Bojana
Martinčič z Gimnazije Jesenice za pedagoško in mentorsko delo na področju
športa in Kegljaški klub Jesenice ob 70-letnici delovanja.

Srebrne plakete so za tekmovalne dosežke prejeli:
umetnostna drsalka Manca
Krmelj, sankača Bine in
Blaž Mekina, ekipi Team
Sever in Team Zaveljcina
ter Liza Gregori in Simon
Langus iz Curling kluba Jesenice, Drsalni klub Jeseni-

ce in Klub za kegljanje na
ledu Jesenice.
Marija Medja z Gimnazije
Jesenice je plaketo prejela za
pedagoško in mentorsko
delo, Zavod za šport Jesenice
pa ob 20-letnici za uspešno
sodelovanje s Športno zvezo
Jesenice. Bronaste plakete so

prejeli: Lara Hrovat (Drsalni
klub Jesenice), Ernest Babača
(Strelsko društvo Triglav Javornik - Koroška Bela, Jana
Dremelj, Jeseničanka, dijakinja gimnazije, ki tekmuje za
Veslaški klub Bled. Draga
Žbontar in Tjaša Žnidar za
več ekstremnih tekaških podvigov in Klub za kegljanje na
ledu Jesenice. Matjaž Kocjan
je prejel plaketo za dolgoletno delo v športu, Alen Kuzmić in Ervin Salihović iz Nogometnega kluba Jesenice pa
za igralske nastope in trenersko delo.
Velika priznanja Športne
zveze Jesenice so prejeli: Anton Korbar in ekipa kadetov
Strelskega društva Triglav
Javornik - Koroška Bela,
umetnostni drsalki jeseniškega kluba Maksima Krivič
in Klara Sekardi ter ekipa kadetov Nogometnega kluba
SIJ Acroni Jesenice.
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Sedemdesetletnica muzeja
Gornjesavski muzej Jesenice je praznoval sedemdesetletnico, pripravili so pester celodnevni program, med muzejskimi hišami so vozili brezplačni
avtobusi.
Urša Peternel
Železarstvo, planinstvo,
etnologija in umetnost –
tako širok je razpon dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki je v soboto
zaznamoval sedemdesetlet-

nico; ustanovljen je bil prav
na ta dan, 3. julija 1951, kot
Tehniški muzej Jesenice.
Na osrednji slovesnosti v
jeseniškem Kolpernu je v. d.
direktorice Irena Lačen
Benedičič orisala zgodovino
in sedanjost muzeja, katere-

ga ustanoviteljici sta Občina
Jesenice in Občina Kranjska
Gora. Pod njegovim okriljem
deluj ejo tri muzejske hiše v
jeseniški in tri v kranjskogorski občini: Slovenski železarski muzej v Bucelleni-Ruardovi graščini, Muzej delav-

Foto: Gorazd Kavčič

Ob jubileju so pripravili tudi vodenja po muzejskih zbirkah. / Foto: Gorazd Kavčič

Gornjesavski muzej Jesenice je tudi s torto praznoval sedemdesetletnico.

Fakulteta kot zgled
dobre prakse
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin so obiskali
predstavniki Bosne in Hercegovine.
Urša Peternel
Fakulteto za zdravstvo
Angele Boškin je obiskala
strokovna delegacija iz Bosne in Hercegovine. Gostje
so se seznanili z dobrimi
praksami na področju izvajanja zdravstvene nege v kliničnih okoljih s poudarkom
na profesionalnih kompetencah medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov. Seznanili so se tudi s
primeri dobrih praks pri
izvajanju izobraževanja na
srednješolskem in visokošolskem nivoju.
Gostiteljica obiska je bila
Zbornica zdravstvene in
babiške nege Slovenije, v
strokovni delegaciji pa so
bili predstavniki ministrstva
za zdravstvo, ministrstva za
izobraževanje ter predstav-

niki projekta Strengthening
Nursing in Bosnia and Herzegovina (Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini,
projekt krepitve zdravstvene
nege v BiH).
V projekt je vključena tudi
prof. dr. Brigita Skela Savič
s Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin (FZAB).
Sodeluje kot zunanji ekspert
prenove prve in druge stopnje študijskega programa
Zdravstvena nega.
"Veseli nas, da so kot primer dobre prakse s področja
zdravstvene nege izbrali
prav našo fakulteto, kjer
smo jim predstavili razvoj in
delovanje fakultete, mednarodno vpetost in pridobljene
kompetence po zaključenem izobraževanju," je dejala dekanja FZAB doc. dr.
Sanela Pivač.

ske kulture v Kasarni, Muzej
Kosova graščina (ki letos
beleži petstoletnico), Slovenski planinski muzej, Muzej
Kranjska Gora in Muzej
Rateče. V muzeju je 18 zaposlenih, v času epidemije pa
so velik del dejavnosti prenesli v virtualni svet in lani se je
število obiskovalcev spletnih
strani in socialnih omrežjih
muzeja močno povečalo.
Slovesnosti sta se udeležila
tudi župana občin Jesenice in
Kranjska Gora Blaž Račič in
Janez Hrovat. Jeseniški
župan je poudaril pomen
ohranjanja zgodovine in
identitete ter pomembno
delo, ki ga je opravil muzej v
preteklih sedmih desetletjih.
Ozrl pa se je tudi v prihodnost, kot je dejal, na Jesenicah
stopajo tudi na pot razvoja
turizma in osrednji objekt bo
prav Ruardova graščina, ki jo
obnavljajo in bo skupaj s celotno Staro Savo postala eden
najlepših kotičkov Jesenic.
Muzealci so pripravili pester
program, goste na Stari Savi
so sprejeli s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska
Gora, na trgu so potekale
železarske igre, odprli so razstavo likovnih in fotografskih
delavnic projekta InduCII,
kustosi so pripravili vodenja
po razstavah, med muzejskimi hišami od Jesenic do
Rateč je vozil brezplačni avtobus z vodnikom. Mladinska
gledališka skupina VI2 pa je
pod trgom v pudlovki premierno uprizorila predstavo
Ortenburški rudarski nered.

Med prihodnjimi novostmi bo stalna razstava
FeNOMEN v Ruardovi graščini, ki jo ta čas še
obnavljajo, v Slovenskem planinskem muzeju
pa bodo obiskovalcem predstavili hologram
Jakoba Aljaža. Na ogled pa je že pikčasta majica
Tadeja Pogačarja.

Mladinska gledališka skupina VI2 pa je pod trgom v
pudlovki premierno uprizorila predstavo Ortenburški
rudarski nered. / Foto: arhiv skupine

Godba gostovala na Koroškem
Janko Rabič
Člani Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora se
ob vse večjem sproščanju
ukrepov spet veselijo nastopov in koncertov. Veliko nove
energije za ponovno igranje
so doživljali na junijskem
dvodnevnem gostovanju v

treh občinah na Koroškem, v
Mislinji, Črni na Koroškem
in v Slovenj Gradcu. Povsod
so bili deležni velikega gostoljubja in pozornosti s strani
županje in županov ter drugih, ki so pripravili ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter nekdanjega
rudnika svinca in cinka.

Spoznali so turistično ponudbo Pohorja in se preizkusili v gozdarskih spretnostih.
V Mislinji so jim jeseniški
godbeniki najprej s skupnim nastopom z domačo
Babnikovo godbo 1906 obogatili občinski praznik.
Drugi nastop je bil na Kopah,
glavni pa pred graščino

Rotenturn v Slovenj Gradcu.
Pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča so izbor skladb
praznično obarvali v počastitev 30-letnice samostojnosti
države Slovenije. Za izvedbo
celotnega programa gostovanja na Koroškem je poskrbel
častni član orkestra Peter
Bohinec.
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Skozi podhod
le še virtualno
Potem ko so podrli železniški podhod na Slovenskem Javorniku, so v
Zavodu za varstvo kulturne dediščine ob sodelovanju nekaterih domačinov
poskrbeli, da bo ta dobil novo življenje. Kamnite bloke so shranili, iz njih pa
bo nastalo nekaj novega ... Podhod pa so tudi tridimenzionalno skenirali in
napravili 360-stopinjske posnetke, tako da bo v prihodnje skozenj mogoče
stopiti vsaj virtualno.
Urša Peternel
V sklopu obnove železniške
proge oziroma gradnje nove
povezovalne ceste so na Slovenskem Javorniku porušili
obokan kamniti podhod, ki
so ga uporabljali predvsem
domačini. Zgrajen je bil leta
1870, hkrati z železniško
progo, takrat pa je služil dostopu vaščanov do polj, ki so

če bi bil prej, je povedala Lavrinčeva, je vprašanje, ali
nam bi ga uspelo ohraniti,
zlasti zaradi varnostnih zahtev ob nadgradnji železnice.
"Ob spoznanju, da podhoda
ne bo mogoče ohraniti, smo
ZVKD, Občina Jesenice in
podjetje SIJ Acroni združili
moči in pri Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo
naročili 3D-skeniranje pod-

"Človek težko razume, da ob današnjih
tehnologijah ni bilo mogoče novega podvoza le
dodati in bi kamniti podhod služil pešcem.
Služil bi verjetno lahko še dolgo – če sodim po
tem, kako težko ga je bilo razstaviti."
ostala na južni strani železnice. Porušitev podhoda je
razžalostila mnoge domačine, a kot kaže, bo spomin na
podhod vendarle ohranjen ...
Kot je povedala konservatorka Saša Lavrinc iz Zavoda za
varstvo kulturne dediščine
(ZVKD), podhoda žal niso
mogli ohraniti, saj v času
načrtovanja gradbenih del ta
še ni bil vpisan v register
kulturne dediščine. Vpisan
je bil šele marca letos, a tudi

hoda in 360-stopinjske posnetke. Tako bo v nadaljevanju skozi podhod možno
stopiti virtualno," je povedala Lavrinčeva.
Pa ne le to, da bi ohranili
materialne ostaline podhoda, so predlagali previdno
podiranje. "Podjetje, ki dela
izvaja, nam je prisluhnilo in
z njihovo pomočjo in s pomočjo domačinov smo kamnite bloke zlagali na kup
in jih označevali. Celotna

akcija je bila izpeljana iz
prepričanja, da je bilo v klesanje kamnov pred stopetdesetimi leti vloženega preveč truda, da bi jih sedaj
zmleli med gradbene odpadke. Kje točno bodo ponovno zaživeli, še ne vemo,
možnosti so široke: od popolne rekonstrukcije do porabe posameznih blokov pri
urejanju javnih površin," je
napovedala Saša Lavrinc.
Kamnite bloke so tako shranili in upajo, da bodo na varnem počakali na načrtovanje in ponovno vgradnjo.
Sicer pa sogovornica poudarja, da si v zavodu prizadevajo ohranjati in obnavljati historične elemente, ki so
vpisani v register kulturne
dediščine, kamor sodijo tudi
železniške postaje, mostovi,
podvozi (in tudi portal karavanškega predora).
Žal so pri ohranjanju, zlasti
podhodov, pogosto neuspešni. "Človek težko razume,
da ob današnjih tehnologijah ni bilo mogoče novega
podvoza le dodati in bi kamniti podhod služil pešcem.
Služil bi verjetno lahko še
dolgo – če sodim po tem,
kako težko ga je bilo razsta-

Podhod je bil zgrajen leta 1870 hkrati z železniško progo. / Foto: R. H.

Razstavljanje kamnitih blokov / Foto: P. A.
viti. Z leti so vezivna sredstva dosegla neverjetno trdnost. Gradnja iz kamnitih
blokov je bila v času gradnje
železnice običajen način.
Poleg trdnosti in stabilnosti
so te konstrukcije zanimive

tudi z estetskega vidika. S
posodobitvami, ki jih zahteva evropska zakonodaja, se v
to estetiko posega z utrjevanji konstrukcij in širitvami
zgornje površine mostov,
dodajajo se betonski ele-

menti, pri katerih se zasleduje predvsem statični vidik. Arhitekturnega oblikovanja, ki je bilo ob gradnji
železnice zelo pomembno,
ni več," z grenkobo ugotavlja Saša Lavrinc.

povezana izredno neprijetna
in precej nevarna hemoragična mrzlica z renalnim
sindromom (mišja mrzlica),
ki je akutna virusna nalezljiva bolezen. Bolezen se z
miši na človeka prenese preko vdihavanja virusov, ki so
v delcih izločkov. Znaki bolezni so: visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu. Kasneje se
lahko pojavijo še bolečine
pri gibanju očesnih zrkel,
očesne veznice so močno
pordele, bolnik je v obraz
rdeč, kot bi bil opečen po
sončenju. Pri lažji obliki se v
tej fazi obolenje tudi konča,
pri težjem poteku bolezni
bolnik postane nemiren, pojavijo se motnje zavesti,
krči, krvavitve v koži in sluznicah. Bolezen se lahko
konča z odpovedjo ledvic in
smrtjo. Osnovno preprečevanje je splošna higiena rok,
vode in hrane pri kakršnem-

koli sumu na stik z glodavci.
Pri pikih insektov, kot so komarji, mušice, tudi čebele
ali ose, vbodno mesto hladimo s hladnimi obkladki in
pomirimo z antihistaminsko kremo. Osebe, ki so
alergične na čebelji ali osji
pik, morajo s seboj vedno
nositi komplet za samopomoč in ga takoj po piku tudi
uporabiti.
Tudi kače se letos še posebno rade nastavljajo sončnim
žarkom. Pri nas živita dve
strupeni vrsti: navadni gad
in modras. Modrasa ločimo
od gada po značilnem rožičku na glavi. Ob ugrizu je pomembno mirovati, ker se ob
vsakem gibanju strup hitreje širi po telesu. Mesto pika
naj bo nižje od srca. Rano
očistimo, lahko razkužimo,
ne izsesavamo, imobiliziramo ud (lahko tudi z vejo,
palico), hladimo in čim prej
aktiviramo 112. Ob zastrupitvi v gorah in na nedosto-

pnem terenu nam bodo pri
reševanju pomagali gorski
reševalci s helikopterjem.
Čeprav vsako leto komaj čakamo sončne žarke, imejmo
v mislih varno sončenje.
Sončenju med 10. in 17. uro
se izogibajmo, zaščitimo se
z ustrezno kremo, obleko,
pokrivalom, sončnimi očali.
Nezavarovano izpostavljanje
soncu lahko vodi tudi do
sončarice ali celo do toplotnega udara. Poletje zahteva
trikrat višje uživanje tekočine (vode) kot sicer, zlasti če
smo aktivni. Ob znakih, kot
so: pregreta koža, nezmožnost znojenja, pospešeno,
plitvo dihanje, slabost, omotičnost, glavobol, lahko tudi
zmedenost, pomislimo na
vročinsko izčrpanost. Prizadetega ohlajamo s hladnimi
ovitki, prenesemo v hladen
prostor, ponudimo hladno
tekočino, hladimo lahko
tudi s kockami ledu na dimljah, pazduhah, vratu.

Zdravi v poletje
Ksenija Noč,
mag. zdr. nege, vodja
Zdravstvenovzgojnega
centra, Zdravstveni
dom Jesenice,
ksenija.noc@zd-jesenice.si

Poletje je tu in z njim vse
tegobe, nevšečnosti, bolezni
in poškodbe, ki nas lahko
doletijo. Katere so najpogostejše in kaj lahko storimo
sami?
Klopi so bili in vedno bodo
najbolj zvesti spremljevalci
poletih potepanj. Dve najpogostejši bolezni, ki jih ti neprijetni pajkovci prenašajo,
sta klopni meningoencefalitis (možnost cepljenja!) in
lymska borelioza (cepiva ni,
povzročitelj je bakterija).
Prisesanega klopa je treba
čim prej odstraniti, saj zgodnja odstranitev zmanjša
možnost okužbe. Klopa si
lahko vsak odstrani sam. Če
je klop prisesan na mestu,
ki ga ne dosežemo, nam ga
odstrani nekdo od bližnjih.
Pravilna odstranitev je s pinceto: primemo ga tik ob koži
ter izvlečemo enakomerno,
natančno in naravnost (ne
rotiramo ipd.). Predhodna
zadušitev klopa z vazeli-

nom, oljem, lakom za nohte
… ni priporočljiva, ker v tem
času klop iztisne še več okužene sline. Vbodno mesto je
priporočljivo po odstranitvi
razkužiti. Če je delček klopa
ostal v koži, nič hudega, v
nekaj dneh ga bo telo izločilo samo. Vbodno mesto opazujemo, pozorni smo pravzaprav na vse spremembe
na koži. Če se pojavi rdeče
obrobljen bled kolobar z rožnato notranjostjo (ali več
teh) v tednu dni do enega
meseca, gre lahko za lymsko
boreliozo in je nujen obisk
pri zdravniku. Prav tako
opazujemo svoje počutje
vsaj en mesec. Hud glavobol
z izrazito slabim počutjem,
slabostjo in bruhanjem tri
tedne po ugrizu klopa je lahko znak klopnega meningoencefalitisa, ki ga je letos
kar nekaj. Priporočilo je cepljenje.
Pred nami je očitno tudi
mišje poletje. Z miškami je
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Mladi
Poletno druženje
v senci in ob vodi
Urša Peternel
Mladinski center Jesenice
tudi letošnje poletje pripravlja različne aktivnosti v prostorih centra na Ulici Viktorja Kejžarja 22 in na kopališču Ukova, kjer je poletje
še najlepše.
Vse do konca avgusta mlade vabijo na poletno druženje ob družabnih igrah ali
igranju namiznih iger od
ponedeljka do petka med
10. in 14. uro v prostorih
centra. Vsak poletni petek

med 9. in 10. uro poteka
Joga za gušt z Nadico. Na
kopališču Ukova pa je živahno vsak torek in sredo
med 14. in 16. uro, kjer
potekajo ustvarjalnice ob
vodi. V prvem počitniškem
tednu so gostili tudi Športno društvo Fleksi, s katerim
so organizirali športnogimnastične počitnice. Podroben program je objavljen
tudi na spletni strani Mladinskega centra Jesenice ter
na Facebook in Instagram
profilu.

Na gimnaziji letos
ena zlata maturantka
Na Gimnaziji Jesenice imajo letos eno zlato maturantko, 32 točk na maturi je dosegla Ema Pšeničnik
s Slovenskega Javornika.
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so v
ponedeljek pripravili slovesno razglasitev rezultatov
splošne mature. Največji
uspeh, kar 32 točk, je dosegla
Ema Pšeničnik s Slovenskega Javornika, ki se je s tem
vpisala med zlate maturante.
Po besedah ravnateljice Lidije
Dornig je maturo opravljalo
85 dijakov, uspešno jo je
opravilo 79, kar pomeni, da je

Slovesna podelitev maturitetnih spričeval v veliki telovadnici Gimnazije Jesenice.

Zlata maturantka Ema
Pšeničnik bo študirala
medicino. / Foto: Gorazd Kavčič

Gimnazijca poslikala medveda
Dijaka Gimnazije Jesenice Zoja Šporn in Jaša Kecman Kordež, ki sta zmagala na natečaju nemškega veleposlaništva v
Ljubljani, sta sredi junija poslikala medvedka, ki stoji na dvorišču veleposlaništva. Poslikava lesene skulpture je zbledela,
veleposlaništvo pa je k sodelovanju povabilo dijake slovenskih srednjih šol, da medvedku dajo novo podobo. Jeseniška
gimnazijca sta izbrala motiv panjske končnice, čebele in
gorenjskega nageljna in poslikavo tudi uspešno dokončala.

Z uspehom na letošnji
maturi, zlasti glede na zelo
posebno šolsko leto, je ravnateljica zadovoljna, dijaki
so v povprečju zbrali 19,5
točke. Dvema dijakoma je za

to, da bi se vpisala med zlate
maturante, zmanjkala le
točka, kar 17 dijakov pa je
doseglo devetdeset odstotkov in več pri posameznih
predmetih.

Diamantna maturantka na
Srednji šoli Jesenice
Nikolina Đukelić, ki je zaključila program predšolske vzgoje na Srednji šoli Jesenice, je na poklicni
maturi dosegla vse točke in se vpisala med diamantne maturante.
Urša Peternel
Znani so tudi rezultati letošnje poklicne mature. Na njej
so dijaki Srednje šole Jesenice dosegli izvrstne rezultate.
Diamantna maturantka je
postala Nikolina Đukelić
(zaključila je program predšolske vzgoje), ki je dosegla
vse možne točke.
Poleg nje so dobili še štiri
zlate maturantke. To so postale Ana Kržišnik na predšolski vzgoji ter Medeja Troha, Sara Halilagić in Sara

Skulpturo medveda, ki stoji pred nemškim
veleposlaništvom v Ljubljani, sta poslikala jeseniška
gimnazijca.

uspeh na maturi 92,2-odstoten. Ena dijakinja zaradi okužbe s koronavirusom, ki jo je
doletela ravno v času mature,
ni mogla opravljati pisnega
dela in ga bo jeseni.

Hadžić na programu zdravstvena nega. Zadnjeomenjeni sta doma z Jesenic.
Kot je poudarila ravnateljica
šole Monika Lotrič, so se v
pravkar zaključenem šolskem letu izkazali tudi ostali
dijaki.
"Lahko smo ponosni tako na
naše dijake kot na učitelje,
ki so v zelo težkem letu
opravili izjemno delo. Iskrene čestitke vsem!" je dejala
in zdaj že bivšim dijakom
zaželela veliko sreče na
novih življenjskih poteh.

Diamantna maturantka Nikolina Đukelić / Foto: arhiv šole

Z odliko opravili Nemško jezikovno diplomo

Dijaka izdelala merilec potresov

Tudi letos so jeseniški gimnazijci z odliko opravili Nemško
jezikovno diplomo I. To je bila že peta generacija, ki je opravljala omenjeni izpit, ki je v pristojnosti Stalne konference
deželnih ministrov Zvezne republike Nemčije. Kot je povedala ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig, so edina
šola, na kateri so izpit opravili prav vsi dijaki, v povprečju so
zbrali 81,88 od možnih 96 točk, kar je dosežek, ki navdaja s
ponosom. Najbolje sta se odrezala Matevž Toman, ki je
dosegel 90 točk, in Tomaž Kusterle z 92 točkami. Mentorica
odličnih dijakov je Milica Kos Tancar.

V Murski Soboti je potekalo 55. srečanje mladih raziskovalcev. Dijaka Gimnazije Jesenice Aljaž Rožič in Nik Rebolj sta
pod mentorstvom Alena Šesta iz podjetja SIJ Acroni in profesorice Barbare Hudovernik izdelala raziskovalno nalogo z
naslovom Seizmografija iz domače delavnice. Po dveh letih
vztrajnega ustvarjalnega in raziskovalnega dela sta izdelala
čisto pravi, delujoči merilec potresov in se z njim uvrstila v
finalni del državnega srečanja mladih raziskovalcev. V Murski Soboti sta na zaključnem srečanju za nalogo dobila srebrno priznanje.
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Kdo pravi,
da ne morem?!
V projektu Junaki Naših Ulic s pomočjo poezije, glasbe in videoprodukcije
pripovedujejo resnične zgodbe, ki jih piše življenje. Prvi junak, ki je dobil
navdihujočo skladbo in pretresljiv videospot o svoji življenjski poti, je
parasmučar s Hrušice Jernej Slivnik.
Urša Peternel
"Junaki naših ulic je projekt
s srcem. Pripovedujemo resnične zgodbe, ki jih piše
življenje – s pomočjo poezije, glasbe in video produkcije. V projekt je vključenih
veliko 'ta pravih' ljudi, glasbenikov in pravih prijateljev. Želimo pokazati, da je

katerem so predstavili prvega junaka, 21-letnega parasmučarja s Hrušice Jerneja
Slivnika.
"Jernej je prvi junak, saj se
nam je njegova zgodba zdela skorajda neverjetna in
srce parajoča, njegova ljubezen do življenja pa nam je
pokazala, kaj človek kot posameznik lahko naredi kljub

Še stojim, ne popustim! In če ti kdo kdaj reče,
da nečesa ne moreš, reci samo: "Kdo prav da ne
morem? Zmorem!" (iz skladbe)
vedno pot iz kakršnekoli situacije. Želimo pokazati junake, ki se ne pritožujejo,
ampak samo 'garbajo', ker
vedo, da je pot do nebes
speljana iz pekla!" Tako
pravijo snovalci projekta Junaki naših ulic Goran Mikić
- Gogs, Gaj Trček in Igor
Ljuboja - Kotta. Fantje so
konec maja premierno
predstavili prvi videospot, v

nesrečam in omejitvam, ki
jih lahko doživimo v življenju. Jerneja smo skušali prikazati kot inspiracijo, da v
življenju ni nikakršnih ovir,
ki bi nam onemogočale živeti svoje sanje," pravijo fantje.
Jernej je bil pri petih letih
udeležen v prometni nesreči, v kateri je utrpel hude
poškodbe glave in hrbteni-

ce, življenje pa sta izgubila
njegov oče in sestrica. Posledica njegovih poškodb je paraplegija, invalidski voziček
pa je postal del njegovega
življenja. Jernej je že pred
nesrečo zelo rad smučal, v
času rehabilitacije pa je bilo
smučanje največja motivacija. Pri osmih letih je prvič
sedel v monoski in se začel
učiti paraalpskega smučanja. Čez nekaj let je začel
trenirati in pri sedemnajstih
letih so se mu uresničile sanje, saj je dosegel normo za
nastop na zimskih paraolimpijskih igrah v Pjongčangu 2018, tam pa dosegel najboljši slovenski rezultat v
zgodovini samostojne Slovenije. Z delom in vztrajnostjo
dosega rezultate, ki mu že
omogočajo naslednji nastop
na zimskih paraolimpijskih
igrah v Pekingu 2022.
Jernej je postal prvi ambasador projekta Junaki naših
ulic, posneli so navdihujočo
skladbo in pretresljiv video-

Jernej Slivnik z Goranom Mikićem in Gajem Trčkom: fantje pravijo, da besed 'ne morem'
ni v njihovem slovarju. / Foto: Junaki naših ulic
spot, ki prikazuje Jernejevo
življenjsko zgodbo z naslovom Kdo prav da ne morem.
Skladbo so posneli v studiu
SoundArt, besedilo sta napisala Goran Mikić in Gaj Trček, vokalisti so Goran Mikić, Gaj Trček, Uroš Steklasa in Luka Sešek. V videospotu igrajo: Jernej Slivnik,
Lovrenc Pristov (mladi Jernej), Polona Rojc (Jernejava
sestra), Urša Karlin (mlada
mama), Tanja Karlin, Igor
Ljuboja (Jernejev oče), Mitja
Bračič (zdravnik), Gaj Trček

"Namen projekta Junaki naših ulic je prikazati
resnične življenjske zgodbe posameznikov v
naši neposredni bližini, ki nam dajejo navdih ter
voljo do življenja, mi pa jih prikažemo v obliki
glasbe in videospota."
(trener) in Jože Gumzej. Videospot je na ogled na YouTube kanalu Junakov Naših
Ulic.
Jernej je ob tem dejal, da
mu je v čast, da so za prvega
junaka izbrali prav njega.

Nad projektom pa je navdušena tudi njegova mama Tanja, ki je prav tako ena od
'junakinj naših ulic' ... "Še
mene so potisnili iz cone
udobja, da sem si rekla: Kdo
prav da ne morem?!"

Barviti ciklus skrivnostnih
likovnih elementov
Deseta samostojna razstava Miroslava Pengala vključuje petindvajset umetniških del večjih formatov
in tri triptihe. V salonu Dolik na Jesenicah je na ogled do 21. julija.
Maša Likosar
Miroslav Pengal, ki je mladost preživel na Jesenicah in
tu že v najstniških letih začel ustvarjati, se je predstavil
z deseto samostojno razstavo, ki ji je nadel naslov Enigma. "Naslov Enigma je povezan z nedorečenostjo in je
ciklus skrivnostnih ter nenavadnih likovnih elementov. V barvno bogatih slikah

se odražajo močna ustvarjalna energija ter skladnost in
harmonizacija večplastnih
nanosov, ki ustvarijo lastno
logiko, naključja pa sooblikujejo kompozicije. Ponekod se iz abstraktne globine
slike porodi tudi predmetni
motiv, ki ponudi vtis neskončnosti in skrivnosti," je
pojasnil avtor razstave.
Razstava Enigma nosi posebno sporočilo. "Kljub za

umetnost zelo neugodnim
razmeram sem želel pokazati, da obstaja pot za ljubitelje slikarstva. Želel sem
navdihniti številne mlade
umetnike, naj razmišljajo v
smeri samostojnega razstavljanja, vključevanja mladih
glasbenikov ter medsebojnega druženja. Jeseniški župan Blaž Račič je na odprtju
razstave tudi poudaril, da
takšni dogodki bogatijo kul-

Razstava Enigma je v razstavnem salonu Dolik na ogled do 21. julija. / Foto: Majda Srna

turno življenje na Jesenicah,
in izrazil veselje, da je po
dolgem zatišju ponovno oživelo," je še dodal Pengal, ki
za letos načrtuje še samostojno razstavo treh novih
ciklov slik v galeriji Šivčeve
hiše v Radovljici. Naslovi
novih ciklusov so Nedokončana simfonija, Belo na belem in Žametni odtenki.
Pengal se je sicer ob ustvarjalnem začetku pridružil
članom likovne sekcije Dolik Jesenice, kjer je imel možnost za učenje likovnih veščin ob mentorjih, kot so
Jaka Torkar, Jože Čebulj,
Tine Markež in Janko Korošec. Njegov dolgoletni mentor in kritik je bil tudi umetnostni zgodovinar Cene
Avguštin. Sprva se je posvečal risanju krajine, kasneje
pa aktom ter abstraktnemu
slikarstvu. Navdihuje ga želja po neprestanem raziskovanju, ki se spaja z estetskim užitkom. Leta 1989
mu je uspelo združiti aka-

Miroslav Pengal se je predstavil z deseto samostojno
razstavo, ki nosi naslov Enigma. / Foto: Nikolaj Mašukov
demske in ljubiteljske slikarje v Likovno skupino
6+4.
Pot ga je kasneje vodila v Radovljico in Lesce. Leta 2011
je prejel priznanje Občine
Radovljica, plaketo Antona
Tomaža Linharta, za dosežke na področju kulture. V
Radovljici je ustanovil tudi
Likovno društvo Linhart, v
okviru katerega so se predstavili številni priznani
umetniki, študenti likovne

in glasbene umetnosti, fotografi in gledališčniki. Pred
petimi leti je prejel še zlato
značko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost na Jesenicah.
"Rad se pridružim tudi skupinskim razstavam s člani
Dolika in tudi slikarjem drugih društev. Ob leškem krajevnem prazniku 8. julija
sem sodeloval na skupinski
razstavi v galeriji Titanija
Lesce," je še povedal Pengal.
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Skuhali so krompirjevo
"župo" s kranjsko klobaso
Urša Peternel
Učenci 5. razreda Osnovne
šole Toneta Čufarja Jesenice so se udeležili dogodka v
okviru projekta Kuhna pa
to, ki je potekal v trgovini
Spar v Radovljici. Projekt je
namenjen pripravi zdravih
in avtohtonih jedi. "To leto
je bilo res čudno in za marsikaj smo bili prikrajšani.
Prav zato smo bili še posebej veseli, da smo lahko

izvedli prezentacijo svojih
kuharskih veščin tudi pred
širšo množico obiskovalcev.
Na stojnici smo 's kuhanjem v živo' pripravljali slovenske avtohtone jedi. Edo,
Tamara, Zara in Samed so
pripravili odlično krompirjevo 'župo' s kranjsko klobaso in praženec iz starega
kruha," je povedala mentorica Mateja Kazić in obljubila, da še niso zakuhali zadnje ...

Poletju so podali roko
Glasbena šola je v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice pripravila tradicionalno prireditev
Poletje na Stari Savi. Potekal je baletni večer, koncert komornih skupin in koncert orkestrov, vsi trije
dogodki pa so bili odlično obiskani; ne nazadnje je zadnji večji koncert glasbene šole potekal
septembra lani ... Tako je minilo celo šolsko leto, da so učenci skupinskega pouka ponovno dobili
priložnost, da so se javno predstavili.

Edo, Tamara, Zara in Samed so skuhali krompirjevo "župo"
s kranjsko klobaso in praženec iz starega kruha.
Baletni večer sta pripravili učiteljici baleta Jerneja Omahen Razpotnik ter Mateja Mlakar s svojimi učenci in je potekal na
ploščadi pred Kolpernom.

Celo najmlajši obiskovalci so si obliznili vse prste ...

Koncert različnih komornih skupin je potekal v Kolpernu. Na fotografiji je simfonični orkester Glasbene šole Jesenice.

Praženec iz starega kruha

Dobri obeti za poletje v Pinei
V Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice so se razveselili
sproščanja ukrepov, ki jim omogoča izvedbo letovanja v njihovem otroškem letovišču Pinea pri Novigradu na Hrvaškem. Po odprtju 19. junija so v prvih dveh izmenah letovali
mladi jeseniški hokejisti in gasilci ter mladi tekmovalci Skakalnega kluba iz Bohinja. Po informacijah sekretarja Zveze
društev prijateljev mladine Jesenice Boštjana Smukavca, so
se v letovišču na sezono dobro pripravili, ob upoštevanju
aktualnih veljavnih ukrepov vse poteka nemoteno. Nadejajo
se dobre sezone, predvsem upajo, da se bodo lahko počitnikarji zvrstili v vseh izmenah. Lani so namreč letovišče
morali predčasno zapreti. Do 11. avgusta se bodo zvrstile
izmene učencev osnovnih šol iz občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica, zatem pa še mlade družine in športniki.
V septembru bo v letovišču več izmen šole v naravi. V posameznih izmenah imajo na voljo še nekaj prostih kapacitet,
vse informacije pa so na voljo pri Zvezi društev prijateljev
mladine Jesenice in v letovišču.

Orkestre so pripravili njihovi dirigenti: Simon Krajnčan Fojkar (kitarski orkester), Arslan Hamidullin (godalni orkester),
Monika Korbar (pihalni orkester), Diana Šimbera (harmonikarski orkester) in Natalija Šimunović v sodelovanju z bivšim
učencem Matejem Zupančičem (simfonični orkester). / U. P., foto: arhiv Glasbene šole Jesenice
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Praznični dan na Golici Častitljiva rojstna dneva
V sončnem vremenu z enkratnimi razgledi na Gorenjsko in Koroško se je
več kot tristo petdeset planincev ob dnevu državnosti udeležilo pohoda na
Golico.

Ivanka Gašperin je dopolnila sto tri leta, Marija Tomaževič pa sto eno leto.
Janko Rabič
Občina Jesenice se že nekaj
let lahko pohvali z občankami, ki dosegajo častitljivo starost. V letošnjih poletnih
dneh sta rojstni dan praznovali tudi dve gospe iz krajevne skupnosti Plavž. Svojo življenjsko letvico sta spet premaknili navzgor čez stotico.
Ivanka Gašperin je 19. junija
dopolnila 103 leta in je sedaj
najstarejša v občini Jesenice.
Situacijo z virusom jemlje
resno, zato se drži bolj v svojem stanovanju, kjer ji stalno
pomoč in podporo nudi sin
Janez z ženo Tonko. Ob letošnjem rojstnem dnevu je bila

Na vrhu Golice so se odprli enkratni razgledi na Gorenjsko in Koroško.

Lani neprijazen praznični
dan z dežjem, letos povsem
drugačna zgodba. V sončnem vremenu z enkratnimi
razgledi na Gorenjsko in Koroško se je več kot 350 udeležencev na dan dneva državnosti, 25. junija, udeležilo 12.
pohoda na Golico v skupni
organizaciji Občine Jesenice
in Planinskega društva Jesenice. Na priljubljeni vrh v

Karavankah se niso povzpeli
le domačini z Jesenic in okolice, veliko jih je bilo z vseh
koncev Slovenije. Ob vrnitvi
z vrha so člani Planinskega
društva Jesenice poskrbeli,
da je bil ob jubileju, tridesetletnici države Slovenije,
program še posebej prazničen in prijeten. Po državni
himni sta vsem zbranim
pozdravne besede namenila
župan Občine Jesenice Blaž
Račič in predsednik Planin-

skega društva Jesenice Vlado
Hlede. Za dodatno dobro voljo in vzdušje so poskrbeli
člani ansambla Antistres. Po
njihovih taktih so se najbolj
razpoloženi planinci tudi zavrteli. Kot vsako leto so bili v
pripravljenosti člani Društva
Gorske reševalne službe Jesenice. Njihova pomoč ni
bila potrebna, saj so vsi uspešno opravili vzpon na vrh
Golice in se varno vrnili nazaj v dolino.

Ivanka Gašperin je 19.
junija dopolnila 103 leta.

vesela širše pozornosti na
drugačen, pa vendar prisrčen
način. Župan Občine Jesenice Blaž Račič, predsednica
sveta KS Plavž Ivanka Zupančič in predsednik Društva upokojencev Jesenice
Stevo Ščavničar so ji čestitke
in šopek "poslali" kar z ulice
do njenega okna, kjer jim je
veselo odzdravljala in se zahvalila za pozornost.
Marija Tomaževič, prav tako s
Plavža, je bila 7. julija stara
101 leto. Zadovoljna in vesela,
da ji zdravje tudi v častitljivi

starosti dobro služi, je predstavnike Občine Jesenice,
Krajevne skupnosti Plavž in
Društva upokojencev Jesenice
sprejela pri svoji hčerki Zinki
v Gozdu - Martuljku. V imenu
Občine Jesenice ji je čestitke
izrekel podžupan Miha Rezar.
Ker zaradi znanih razmer ni
bila navzoča na zboru članov
Društva upokojencev Jesenice, ji je predsednik Stevo Ščavničar ob tej priložnosti izročil
listino častne članice, ki jo v
društvu podelijo vsem, ki so
dopolnili sto let.

Jesenice
Letno kopališče Ukova

E–
IC
N
E
S
JE
E
IN
Č
B
O
N
A
D
I
SPOMINSK
KOVA
NOČ NA KOPALIŠČU U
16. ure
Sobota, 31. 7. 2021, od

dalje

Program
– Koncert skupine ARROW
– Nočni plavalni maraton med 20:00 in 8:00
iščemo prostovoljne plavalce za plavanje v nočnem času, prijave 041 682 871
v času plavanja se zbirajo prostovoljni prispevki za ZDPM Jesenice, letovanje otrok
v otroškem letovišču Pinea Novigrad
– Tekmovanja v različnih športnih igrah
– Ustvarjalne in razvedrilne delavnice MCJ
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, LEDARSKA ULICA 004, JESENICE

Janko Rabič

Marija Tomaževič s Plavža je 7. julija praznovala 101.
rojstni dan.

Brezplačen vstop na kopališče Ukova
od 16. ure dalje.
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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=V, 2=A, 3=O, 4=I, 5=N, 6=E, 7=L, 8=S, 9=J), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je OGLASNICE.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je VSESTRANSKO UPORABO STEKLA. Sponzor križanke je STEKLARSTVO POTOKAR, Cesta Franceta Prešerna
16, 4270 Jesenice, tel. št. 04 586 29 57, 040 746 767 in 040
418 058. Podarjajo tri nagrade: popust na storitev v višini 20
evrov: Jerca Muhar, Blejska Dobrava; v višini 15 evrov: Dunja
Potokar, Jesenice; v višini 10 evrov: Jelka Rupnik, Breznica. Za
nagrade pokličite Steklarstvo Potokar.

Čebulna bržola
z ocvrto polento
Gašper Zima iz gostilne Pr' Železn'k iz Mojstrane je v sklopu projekta KUHAM DOMAče pripravil
čebulno bržolo z ocvrto polento.
Urša Peternel
Za čebulno bržolo potrebu
jemo (za 4 osebe): 80 dag
govejega ramsteka, 1–2 dag
moke, 6 dag olja, 30 dag
čebule, 5 dl govejega fonda
ali juhe, 1–2 dag gorčice, 1–2
dl rdečega vina, ščepec soli,
ščepec popra, rožmarin,
timijan.
Za ocvrto polento potrebuje
mo: 30 dag koruznega zdro
ba ali instant polente, 5 dag
masla, 5 dag mleka, 15 dag
vode, 2 jajci, 15 dag moke, 15
dag drobtin, 1 l olja za cvrtje,
kocke sira ali slanine (po
želji), sol.
Priprava: Meso narežemo
na 4 enake dele (približno
20 dag na kos), ga posolimo
in premažemo z gorčico. V
širok lonec dodamo olje in
ga segrejemo. Ko je posoda

segreta, vanjo položimo pre
mazano meso in ga popeče
mo na medium (40–43 °C,
lahko tudi manj). Pečeno
meso odložimo na krožnik,
dodamo poper, timijan in
rožmarin. Vse skupaj pokri
jemo z aluminijasto folijo in
postavimo na toplo (lahko
tudi v malo segreto pečico).
V isto posodo, kjer smo

pekli meso, dodamo na
kolobarje narezano čebulo,
jo prepražimo, da postekle
ni. Ko je čebula pripravlje
na, dodamo moko, jo prep
ražimo, nato dodamo fond
ter rdeče vino. Vse skupaj
naj se kuha vsaj 5 minut. Na
koncu dodamo sok, ki je na
krožniku ostal od mesa. Če
je omaka preredka, lahko

Sponzor križanke je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, ki čestita občanom in občankam
ob dnevu državnosti. Naj ne bo pozabljeno, da so se pred tridesetimi leti tudi v občini Jesenic teritorialci, miličniki in civilisti skupaj borili za samostojno Slovenijo. Z orožjem in s pogajanji so dosegli umik JLA in zveznih miličnikov z mejnih
prehodov že 1. julija 1991. Podarjajo tri knjižne nagrade, ki jih bodo nagrajenci prejeli po pošti.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

DEKORACIJA

dodamo podmet. Začinimo
po okusu.
Za ocvrto polento v lonec
nalijemo vodo, dodamo
mleko, maslo ter sol. Ko
zavre, dodamo koruzni
zdrob in z metlico mešamo,
da se skuha in zgosti. Ko je
polenta hladna, ji dodamo
jajce in zmešamo. Iz zmesi
naredimo kroglice. Vanje
lahko dodamo sir, koščke
slanine in druge podobne
sestavine po okusu. Pri tem
smo pozorni, da nadev ni
premoker, saj se nam v tem
primeru lahko izloči med
cvrtjem. Kroglice trikrat spa
niramo (po običajnem po
stopku: moka, jajca, drobti
ne). Ocvremo jih v večji koli
čini olja do zlato rjave barve.
Na krožnike damo kos mesa
ter ocvrto polento in oboje
prelijemo z omako.

Foto: Romana Smagin, RAGOR

Sudoku s končno rešitvijo

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

JESENIŠKI
HOKEJSKI
VRATAR
(KLEMEN)

REPUBLIKA
SLOVENIJA

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 26. julija 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
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DRAGO
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ANGLEŠKI
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8

RADIST: radiotelegrafist (žarg.), FALZET: zelo visok moški glas, AKIRA: ime režiserja Kurosawe, EJEKTOR: izmetač nabojev pri puški,
CVRK: cvrčanje, cvrkut, MAAR: žrelo ognjenika napolnjenega z vodo, OTAGRA: nevralgična bolečina v ušesu, ASA: starožidovski vladar

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 13 / 2021
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 16. julija do 20. avgusta
Torek, 20. julij
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Torek, 3. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Poletje na Stari Savi – Torkova kinoteka: Grace Jones,
glasbena biografija

www.gmj.si po 18. uri

Banketna dvorana Kolpern, Stara Sava ob 20. uri

Poletje na Stari Savi – Torkova kinoteka: Ti pesem lahko reši
življenje, komedija
Banketna dvorana Kolpern, Stara Sava ob 20. uri

Četrtek, 5. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Preventivne delavnice z meritvami v izvedbi Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice
Kopališče Ukova od 9.30 do 11.30

Torek, 10. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 22. julij
Družabno srečanje – piknik Medobčinskega društva
invalidov
Piknik prostor pred hotelom Špik v Gozdu - Martuljku ob 10. uri

Poletje na Stari Savi – Torkova kinoteka: Mleko, komična
drama
Banketna dvorana Kolpern, Stara Sava ob 20. uri

Prijave sprejemajo do 17. 7. 2021 na 040 767 886 ali v pisarni društva

Preventivne delavnice z meritvami v izvedbi Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice

Četrtek, 12. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Kopališče Ukova od 9.30 do 11.30
Torek, 17. avgust

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Poletje na Stari Savi – Torkova kinoteka: Nažgani, komična
drama

www.gmj.si po 18. uri

Banketna dvorana Kolpern, Stara Sava ob 20. uri

Torek, 27. julij
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

www.gmj.si po 18. uri

Poletje na Stari Savi – Torkova kinoteka: Konje krast, drama
Banketna dvorana Kolpern, Stara Sava ob 20. uri

Četrtek, 19. avgust
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Spominski dan pri spomeniku na Belem polju

Aktivnosti centra Žarek
V času poletnih počitnic je dnevni center odprt od 8. do 14. ure, in
sicer od ponedeljka do petka.
Vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre
Vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, družabne igre
Vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre
V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevnega centra.

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave risb »V
DOMIŠLJIJI« Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe barvnih in
črno-belih tehnik. Razstava je nastala tudi z dolgoletnim zglednim
sodelovanjem s Srednjo šolo Jesenice.

MUZEJ DELAVSKE KULTURE V KASARNI
V juliju in avgustu odprto od torka do nedelje med 10. in 14. uro, za
najavljene skupine tudi izven urnika.

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Kako smo na Jesenicah doživljali osamosvajanje Slovenije, medinstitucionalna razstava Ljudske univerze Jesenice, Občinske knjižnice
Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice
Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času
javnih prireditev v Banketni dvorani
Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava; razstava bo na ogled do 1.
10. 2021

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Miha Baloh, gledališki in filmski igralec, muzejska razstava
Ogled razstave v mesecu juniju: tor.–čet., 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Belo polje Hrušica ob 19. uri

Aktivnosti Mladinskega centra

Sreda, 28. julij
Izlet društva Žarek z vlakom na Bled s sprehodom okoli
jezera in kopanjem
Zbor ob 8.10 uri na Železniški postaji Jesenice
Prijave na 030 625 298 ali na e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si
(v primeru slabega vremena bo izlet prestavljen)

Preventivne delavnice z meritvami v izvedbi Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice
Kopališče Ukova od 9.30 do 11.30

Četrtek, 29. julij
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Poletni počitniški program; Mladinski center Jesenice: namizne in
družabne igre, namizni tenis, namizni nogomet, remi, enka, človek,
ne jezi se … – od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure
Vsak petek v juniju, juliju in avgustu od 9. do 10. ure Joga za »GUŠT«
z Nadico; prijave in info. 040 971 835 (Nadica)

Letno kopališče Ukova
Ustvarjalne, zabavne in družabne aktivnosti – vsak torek in sredo od
14.00 do 16.00

www.gmj.si po 18. uri

Preventivne delavnice z meritvami v izvedbi Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice
Kopališče Ukova od 9.30 do 11.30

Program dogajanja na kopališču se lahko spremeni glede na vremenske razmere. Spremljajte aktualne informacije na https://www.facebook.com/mcjesenice, Instagramu mcjesenice ali spletni strani Mladinski center Jesenice https://www.mc-jesenice.si

Razstava bo na ogled do 31. 7. 2021.

Iz policijskih zapisnikov
Požari
Jeseniški policisti so obravnavali požar na starejšem osebnem avtomobilu. Tuje krivde niso ugotovili. Na Jesenicah je
zagorel tudi pomožni objekt. Na kraju so se pred požarom
izvajala gradbena dela. Zbiranje obvestil še poteka. Obravnavali pa so tudi požara v dveh industrijskih objektih. V nobenem ni nastala večja škoda. Tuja krivda ni bila ugotovljena.

Poskus drzne tatvine
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo občanke, da je moški
proti njej poskušal izvršiti tatvino denarja. Vzel ji je denarnico
in jo potem odvrgel, ker v njej ni bilo denarja. Poškodovan ni
bil nihče. Policisti proti osumljencu že vodijo postopek.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

www.gorenjskiglas.si

V knjigi je
opisana zanimiva
življenjska
zgodba dr.
Franca Kosela,
od rojstva
na Mišačah
do življenja
v Ljubljani in
vrnitve v rojstni
kraj, ter tudi
njegovo bogato
znanstveno
delo.

samo

Trda vezava, 290 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa brez
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Županova petica za najboljše
Župan Blaž Račič je tik pred počitnicami v Kolpernu na Stari Savi sprejel najboljše učence in dijake jeseniških osnovnih šol, ki so v vseh letih
osnovnošolskega oziroma srednješolskega šolanja dosegli odličen uspeh. Takih je bilo letos skupaj petinštirideset.
Urša Peternel
Župan Blaž Račič je najboljšim učencem in dijakom ob
njihovih uspehih čestital in
jim izročil priznanja oziroma »županove petice«, v svojem nagovoru pa jim je zaželel še obilo uspehov in novih
izkušenj na njihovi nadaljnji
poti, hkrati pa izrazil upanje,

da se bodo z vsem tem znanjem in izkušnjami nekoč
vrnili na Jesenice.
Učencem in dijakom je v
imenu vseh ravnateljev čestitala tudi ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig, z
glasbenimi vložki pa so sprejem popestrili učenci Glasbene šole Jesenice: balerini
Katja Potočar in Gaja Sken-

der Rozman, kitaristka Patricija Zupan ter harmonikarja
Taja Regeis in Leon Kusterle.
Vseh devet razredov osnovne šole je z odliko končalo
26 učencev, 19 pa je bilo
tistih, ki so z odliko končali
vse štiri letnike srednje šole
oziroma gimnazije.
Na Gimnaziji Jesenice so
bili vsa štiri leta odlični:

Aljoša Markež, Ema Pšeničnik, Tara Štular, Julija Bergelj, Julija Ferjan, Jure Kos,
Natalija Šmitran, Helena
Tolar, Klemen Liam Jelovčan, Neža Fister, Laura Radman in Nina Šimnic.
Na Srednji šoli Jesenice so
odličnjakinje: Kaja Benedičič, Medeja Troha, Ana Kržišnik, Sara Hadžić, Eva Kun-

stelj, Nikolina Đukelić in
Urša Jaklič.
Na OŠ Koroška Bela so vseh
devet let povprečje ocen
imeli višje od 4,51: Laura
Rijavec, Ivana Kecman Kordež, Ajda Zaveljcina, Špela
Brus, Ana Kmet in Luka
Matkovič; na OŠ Prežihovega Voranca: Taja Regeis,
Tina Seljak Globočnik, Luka

Jeretič, Vid Ulčar in Matic
Vidmar; na OŠ Toneta
Čufarja pa: Zoja Kalan, Leon
Košir, Enej Otovič, Leonela
Pezdir, Tara Railić, Uma
Ramić, Naja Reškovac, Nuša
Klinar, Ela Markizeti, Gaja
Skender Rozman, Lana
Dijak, Naja Garibović, Tian
Hrkić, Aleksandra Petrovski
in Patricija Zupan.

Najboljši jeseniški učenci in dijaki / Foto: Katja Žvan/GMJ

Ulična košarka na
Stari Savi

Slovesna podelitev diplom novi
generaciji diplomantov

V muzeju na prostem na Stari Savi bo potekal
zanimiv dogodek: tekmovanje v ulični košarki.

Urša Peternel

Urša Peternel
V soboto, 24. julija, bo od
14. ure naprej v muzeju na
prostem na Stari Savi potekalo prvo regionalno tekmovanje v ulični košarki za
kategoriji članov in U18.
Organizatorji so Klub jeseniških študentov in Košarkarska zveza Slovenije v
sodelovanju z Občino Jesenice ter Zavodom za šport
Jesenice. Na dogodku pričakujejo igralce z različnih
koncev Slovenije, tako rekreativne kot tudi tiste, ki se s
tem športom ukvarjajo profesionalno.
Obenem vabijo predvsem
lokalne oziroma regionalne
igralce in gledalce, da se
dogodka udeležijo in ga
tako podprejo. Poleg atraktivne košarke bo poskrbljeno za gostinsko dejavnost
in zabavni program. Dogodek je primeren za vse starostne skupine, potekal pa
bo v vsakem vremenu, saj

je prireditveni prostor
pokrit.
"Ulična košarka oziroma
‘street basket’ ali ‘basket
3x3’, kot ji radi rečejo košarkarski poznavalci, je šport,
ki se vedno hitreje uveljavlja
tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Ta tip košarke
sledi dinamičnemu konceptu igranja na eni polovici
košarkarskega igrišča ter s
po tremi igralci v vsaki ekipi
in enim igralcem na rezervni klopi. Prav tako se igra s
prilagojeno oziroma manjšo
žogo, polovičnim časom za
met – 12 sekund in 10-minutnim igralnim časom. Običajno jo spremlja glasba in
zabaven program. Leta 2017
je uradno postala tudi olimpijski šport ter tako še bolj
pridobila veljavnost in popularnost, sploh med mladimi
košarkarji," so povedali
organizatorji dogodka.
Več informacij je na voljo na
Facebook strani Kluba jeseniških študentov.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je v dvorani Kolpern na Jesenicah slovesno
podelila diplome novi generaciji diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih
zdravstvenikov ter magistrov in magistric zdravstvene nege in promocije zdravja. Prisotne so nagovorili
dekanja fakultete doc. dr.
Sanela Pivač, župan Občine
Jesenice Blaž Račič in pred-

sednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika
Ažman. Dekanja je ob tem
dejala, da je aktualna kriza
še dodatno poudarila pomen
poklicev, katerih temeljno
poslanstvo je, da ljudem
pomagajo do zdravja in dobrega počutja.
Do danes je študij na
Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin uspešno
zaključilo že več kot 562
diplomantov visokošolskega študijskega programa

Zdravstvena nega, 37 diplomantov magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega in trije diplomanti magistrskega študija
Promocija zdravja.
Za prihodnje študijsko leto
so razpisali vpis na dva študijska programa na 1.
bolonjski stopnji, in sicer
Zdravstvena nega in Fizioterapija. Prvi prijavni rok je že
zaključen, število preostalih
prostih vpisnih mest pa bo
znano 18. avgusta.

Do 31. avgusta še poteka prvi
prijavni rok za nedavno prenovljen magistrski študij
Napredna zdravstvena nega,
ki odslej nudi tri študijske
smeri, magistrski študij
Promocija zdravja ter doktorski študij Zdravstvene
vede. Prav tako se je mogoče
vpisati v študijska programa
za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju in
Okužbe, povezane z zdravstvom, so povedali na fakulteti.

Nova generacija diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov ter magistrov in magistric zdravstvene
nege in promocije zdravje / Foto: Sašo Valjavec

