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Mis narcis
je postala
Klementina

Najlepši so
trenutki, ko
se rodi otrok

Vrhunec meseca narcis
je tudi letos v Planino
pod Golico privabil
lepo število
obiskovalcev.

Združenje za perinatalno
medicino je podelilo
priznanje babiškemu timu
Splošne bolnišnice
Jesenice.
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Kopališče Ukova odpirajo
dvajsetega junija
Pred novo poletno sezono so obnovili tako veliki kot otroški bazen, prestavili gostinski lokal, novost
pa bodo tudi vstopnice v obliki zapestnic za enkratno rabo.
Urša Peternel
Kopališče Ukova bodo odprli
v sredo, 20. junija, če bo le
lepo vreme, je povedal direk
tor Zavoda za šport Jesenice
Almin Gorinjac. Prvi dan bo
namenjen zlasti osnovnošol
cem, ki vsako leto s športnim
dnevom na kopališču odpre
jo kopalno sezono.
V novi sezoni bo sicer kopal
ce pričakalo nekaj novosti.
Tako so obnovili otroški in
olimpijski bazen, predvsem

so popravili razpoke in baze
na na novo pobarvali. Pre
stavili so tudi gostinski lo
kal, ki bo po novem stal na
novi lokaciji v začasnem za
bojniku med bivšo razdelil
no postajo in objektom ko
pališča, na stari lokaciji loka
la pa bodo uredili kotiček za
družabne igre.
Kot je napovedal Almin Go
rinjac, bo kopalce v novi se
zoni pričakala še ena novost,
in sicer bodo vpeljali vsto
pnice v obliki zapestnic za

enkratno rabo (kot jih že ne
kaj sezon poznajo denimo v
radovljiškem bazenu). Ra
zlog je v tem, da so obisko
valci doslej pogosto uporab
ljali nedopustne načine
vstopa na kopališče, je poja
snil Gorinjac.
Cene vstopnic ostajajo ne
spremenjene: celodnevna za
odrasle bo stala štiri evre, za
otroke in mladino do 19 let
2,50 evra, dopoldanska ali
popoldanska pa tri evre za
odrasle in dva evra za otroke

oziroma mladino. Otroci do
četrtega leta starosti imajo
prost vstop. Tudi v novi sezo
ni bo potekalo jutranje in ve
černo rekreativno plavanje,
za dve uri plavanja bo treba
odšteti le en evro.
Na kopališču bo prek poletja
potekalo več prireditev, ko
nec avgusta in v začetku
septembra pa se obeta velik
dogodek, Evropsko masters
prvenstvo v skokih v vodo
2018.
3. stran

Tudi na Jesenicah
največ glasov SDS
V 1. volilnem okraju 1. volilne enote, ki obsega
tudi Jesenice, je največ, dobrih 23 odstotkov
glasov, prejela SDS.
Urša Peternel
Zmagovalka predčasnih
parlamentarnih volitev je
stranka SDS. Tudi v 1. volil
nem okraju 1. volilne enote,
kamor sodi tudi jeseniška
občina, je SDS prejela naj
več glasov, in sicer so volivci
strankini kandidatki Ireni
Pfeifer namenili 23,3 odstot
ka glasov. Na drugo mesto
se je uvrstila Lista Marjana
Šarca s kandidatko Ireno
Pirc in 15 odstotki glasov.
Tretja je Levica s kandida
tom Borisom Grilcem, ki je
prejela 10,6 odstotka glasov.
Sledijo stranke SD (8,9 od
stotka), SMC (8,6 odstotka),
Stranka Alenke Bratušek
(7,4 odstotka), NSi (5,5 od

Z območja Zgornje
Gorenjske je bil v
parlament izvoljen le
bohinjski župan Franc
Kramar z liste Stranke
Alenke Bratušek.
stotka), DeSUS (5,4 odstot
ka), SNS (3,95 odstotka).
Ostale stranke so prejele po
manj kot tri odstotke glasov.
Volilna udeležba v 1. volil
nem okraju 1. volilne enote
(obsega občine Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica)
je bila nekaj več kot 44-od
stotna, oddanih je bilo 11.757
glasovnic. Vsi podatki so še
neuradni.

Pozitivne novice iz Podmežakle
Po možnem črnem scenariju iz HDD SIJ Acroni Jesenice le
prihajajo spodbudne novice. Članska hokejska ekipa ostaja
še naprej. Po napovedih iz kluba bo ekipa v sezoni 2018/2019
igrala na štirih "frontah": v državnem prvenstvu in pokalu
(Jeseničani bodo branili lovoriki), v Alpski ligi in Kontinentalnem pokalu. Cilj je ubranitev naslovov in zmaga v Alpski
ligi, dolgoročni cilj pa je vrnitev v ligo EBEL. Anže Pogačar
ostaja zakoniti zastopnik. Predsedniško mesto bo ponudil
nekomu iz sponzorskih vrst. Klubu se je pridružil Boštjan
Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Oba sta se že
sestala z direktorjem Acronija Brankom Polancem in po besedah Pogačarja je bil sestanek več kot spodbuden. Pogačar
verjame, da bo tudi Občina Jesenice, na čelu z županom,
sodelovala z večjim prispevkom, kot je bil ta v preteklosti.

Kopališče Ukova bo za kopalce pripravljeno do 20. junija.

Deveti občinski pohod na Golico
OBČINSKE NOVICE

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

MLADI

Bolnišnica mora ostati
na Jesenicah

Srebro na evropskem
mladinskem prvenstvu

LGBT-osebe obstajajo,
če se strinjamo ali ne

Priljubljena kuharica

Občina Jesenice se ne strinja, da bi novo gorenjsko
bolnišnico gradili kje drugje.
Za gradnjo brezplačno ponujajo 35 tisoč kvadratnih
metrov zemljišča na Hrušici.

Športni plezalec, Jeseničan
Luka Potočar, ki pleza za
ŠPO PD Radovljica, je osvojil
srebro na evropskem mladinskem prvenstvu.

V sklopu Tedna dobre volje,
ki ga je pripravil Mladinski
svet Jesenice, so v prostorih
Mladinskega centra Jesenice
pripravili delavnico z naslovom Toleriram te.
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Na Gimnaziji Jesenice imajo
kuharico Roso Savčič, ki jo
imajo dijaki zelo radi. Dijakinji sta z njo opravili intervju,
da bi njeno veliko srce spoznali še drugi.
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Občina Jesenice od leta 2010 naprej 25. junija, na dan državnosti, v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organizira pohod na Golico. Letošnji bo že deveti po vrsti in bo
potekal po ustaljenem programu, sprememba bo le začetek
pohoda. Zaradi gradnje vodovoda nad Betelom v Planini
pod Golico bo start pohodnikov od 8. do 10. ure na cilju
sankaške proge v Savskih jamah in mimo Korlnovega rovta.
Ob 11. uri bo pri koči PD Jesenice krajši kulturni program v
izvedbi Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora ter družabno srečanje. Avtobus bo odpeljal ob 8. uri s Koroške Bele
(avtobusna postaja), ob 8.10 s srednje postaje na Hrušici in
ob 8.25 izpred Zdravstvenega doma Jesenice. Odhod avtobusa nazaj iz Planine pod Golico bo ob 14. uri.
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Županov kotiček
Urša Peternel
"Maj je na Jesenicah že tradicionalno mesec, v katerem
se zvrsti ogromno dogodkov.
Poleg tradicionalnega
dogodka Miss narcis, ki je
bil tudi letos odlično organiziran in se ga je udeležilo
veliko število obiskovalcev,
in dobrodelnega teka Jesenice tečejo, v katerem je tudi
letos v dobrodelni namen
teklo skoraj 500 tekačev, je
bil letošnji maj tudi v znamenju godb in godbene
glasbe. Domači Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora
je namreč gostil tekmovanje
slovenskih godb, ki je na
Jesenicah zbralo skoraj 500
godbenikov iz vse Slovenije.
Poleg izvrstne organizacije
dvodnevnega dogodka, ki jo
je pohvalila tudi Zveza slovenskih godb, so naši godbeniki dosegli tudi odlično uvrstitev na samem tekmovanju, saj so za svoj nastop prejeli zlato plaketo s posebno
pohvalo. Pohvala pa je vsekakor prav tisto, kar si, poleg
čestitk, res zaslužijo," je
povedal župan Tomaž Tom
Mencinger.
V maju je na Jesenicah vrata
in sobe odprl tudi nov aparthotel Kazina. V njem je
prostora za več kot petdeset
gostov, s čimer so se nastanitvene zmogljivosti na
Jesenicah bistveno povečale.
"Glede na vsako leto večje
zabeleženo število turistov
verjamem, da bo tudi ta
aparthotel pripomogel k
temu, da se bo to število še
povečalo in seveda, da se
bodo gostje počutili dobrodošlo in prijetno," je ob tem
dejal župan.
Dotaknil se je tudi načrtov
Splošne bolnišnice Jesenice
in potrebe po njeni širitvi.

Zadnji četrtek v maju so se na 27. redni seji v tem mandatu sestali jeseniški občinski svetniki.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
"S prostorskimi težavami
same bolnišnice smo že dlje
časa seznanjeni tudi na
Občini Jesenice, o njih smo
večkrat govorili tudi s predstavniki bolnišnice. Poleg
tega, da širitev okrog same
bolnišnice omogočajo tudi
trenutni občinski prostorski
akti, je občina za namene
širitve bolnišnice celo brezplačno ponudila zemljišče v
izmeri približno 35 tisoč
kvadratnih metrov v nepo
sredni bližini, odreči pa se je
pripravljena tudi komunalnemu prispevku. V neposredni bližini zemljišča potekajo potrebni vodi gospodarske javne infrastrukture, v
korist pa mu govori tudi
sama lokacija z bližino avtoceste. Čeprav odločitev o
gradnji nove bolnišnice na
popolnoma novi lokaciji niti
ni logična niti smiselna,
predvsem glede na dosedanja vlaganja v samo bolnišnico in v nov urgentni center, smo za namene širitve
bolnišnice zemljišče ministrstvu ponudili že lani, vsekakor pa bomo, če bi se
dejansko pokazala možnost
kakršnekoli investicije v
smislu širitve bolnišnice, pri
tem vztrajali tudi v prihodnje," je še poudaril župan.

Volitve in imenovanja
Občinski svetniki so v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice kot predstavnici
Občine Jesenice imenovali Natašo Harej in Edito Oštraković. V svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
so imenovali Marijo Mulej. Podali so tudi pozitivna mnenja k imenovanju ravnateljev treh šol. Pozitivno mnenje so
tako podali k imenovanju Roka Pekolja za ravnatelja Osnovne šole Koroška Bela (bil je edini prijavljeni kandidat na
razpisu za mesto ravnatelja); k imenovanju dosedanjega
ravnatelja Osnovne šole Prežihovega Voranca Roberta Kerštajna za še en mandat (tudi on je bil edini prijavljeni kandidat na razpisu); ter k imenovanju dosedanje ravnateljice
Glasbene šole Jesenice Martine Valant za še en mandat
(bila je edina prijavljena na razpis).

Z vami že 20 let

Seja občinskega sveta
Na 27. redni seji občinskega
sveta so jeseniški občinski
svetniki za preostanek mandatne dobe potrdili mandat
nadomestni članici Jani
Rozman. Potem ko je odstopno izjavo podal dosedanji
član Andrej Lavtar z Neodvisne liste Za boljše Jesenice,
je mandat sprejela naslednja na listi kandidatov omenjene liste v 3. volilni enoti.
Jana Rozman je postala tudi
namestnica predsednika
odbora za proračun in finance, mesto novega predsednika pa je prevzel dosedanji
namestnik predsednika
odbora Boris Grilc. Nova
članica statutarno-pravne
komisije je postala Veronika
Vidmar.

GARS
Na seji so sprejeli odlok o
ustanovitvi javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba
Jesenice. Z odlokom (v pripravo so bili vključeni tudi
gasilci) so bolj natančno
ločili tržne dejavnosti od
dejavnosti javne službe oziroma nepridobitne dejavnosti. Odlok prinaša drugačno
sestavo organov zavoda,
spremenjeno oznako strokovne izobrazbe direktorja,
med novostmi pa je tudi
možnost, da je direktor
hkrati tudi poveljnik.

Pogrebna in pokopališka
dejavnost
Potrdili so tudi odlok o
pogrebni in pokopališki
dejavnosti ter pokopališkem
redu. Po novem bo javno
komunalno podjetje JEKO
opravljalo 24-urno dežurno
službo in pokopališko dejavnost, pogrebno dejavnost pa
bodo prepustili trgu. V praksi so pomeni, da bo JEKO v
sklopu 24-urne dežurne službe opravljal prevzem
pokojnika na lokaciji smrti
(bolnišnica, dom upokojencev, doma, na cesti …) in
prevoz do hladilnice oziroma zdravstvene ustanove
zaradi obdukcije. Pripravo

Po novem bo javno komunalno podjetje JEKO opravljalo
24-urno dežurno službo in pokopališko dejavnost,
pogrebno dejavnost pa bodo prepustili trgu. / Foto: Gorazd Kavčič
pokojnika, prevoz na upepelitev in pripravo pogreba pa
bodo lahko opravljala vsa
podjetja na trgu. Ob tem je z
odlokom določeno, da bo
grobarje in pokopališko
pogrebno moštvo zagotavljal JEKO. V odloku je natančno opisan pokopališki red,
od ravnanja s pokojnikom,
časa pokopa, pogrebne slovesnosti, načinov pokopa,
pokopa izven pokopališča
do najema grobov in kazenskih določb za kršitelje.

Javni zavodi
Na seji so sprejeli tudi spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za šport Jesenice. Zavod bo po novem
imel petčlanski strokovni
svet (oblikovali ga v bodo v
šestih mesecih, ko bo potekel mandat sedanjemu svetu zavoda). Iz upravljanja so
na predlog zavoda izvzeli
del poslovnih prostorov na
Titovi 41, saj so bili programi v omenjenih prostorih
slabo obiskani. Programi na
prostem v Centru 2, ki so
dobro obiskani, pa se bodo
tam odvijali še naprej.
V skrajšanem postopku so
sprejeli tudi spremembe in
dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-

braževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice in Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Pri obeh so odlok uskladili z zakonom o zavodih v
delu, ki se nanaša na razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki oziroma na
način kritja primanjkljaja.
Pri gledališču pa so v odlok
vnesli še spremembo, s
katero bo gledališče po
novem v upravljanje prevzelo makadamsko zemljišče
na vzhodnem delu stavbe, ki
ga potrebujejo za dostavo
kulis, rekvizitov, ozvočenja,
a je pogosto zaparkirano z
vozili obiskovalcev.

Zazidalni načrt Poslovna
cona Jesenice
V prvi obravnavi so sprejeli
predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Poslovna
cona Jesenice. S spremembami Občina Jesenice želi
omogočiti razvoj in urediti
komunalno in prometno
infrastrukturo na še neurejenem, južnem in vzhodnem delu degradiranega
območja bivše Železarne
Jesenice. Gre za območje
med regionalno cesto in
Savo, železniško progo in
Haldo. Zahodni in delno
severni del območja je bil v

preteklosti že uspešno revitaliziran (uprava, pošta,
trgovine). S spremembo
zazidalnega načrta želijo na
preostalem območju omogočiti predvsem razvoj gospodarskih dejavnosti in širitev podjetij, ki že delujejo na
tem območju, ter razvoj
novih gospodarskih dejavnosti na še prostem območju. Obenem bodo z odlokom
omogočili komunalno ureditev območja; podjetja na
tem območju so priključena
še na infrastrukturo nekdanje železarne, in ne na javno
infrastrukturo. Do 5. junija
je bil dokument javno razgrnjen, do prejetih pripomb in
predlogov se bodo zdaj najprej opredelili v občinski
upravi, zatem pa bodo predlog posredovali nosilcem
urejanja prostora. Zatem bo
sledila druga obravnava na
seji občinskega sveta.

Poročila
Na seji so se občinski svetniki seznanili tudi z vrsto poročil: o delu na področju zaščite in reševanja v letu 2017
(potrdili so tudi program
dela na tem področju za leto
2018), o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s
finančnim poročilom, o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov v
letu 2017, o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne
službe oskrbe s toploto, o
izvajanju koncesionirane
dejavnosti obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in s
postopki za zagotovitev predpisanih ravnanj z njimi, o
delu Policijske postaje Jesenice in Medobčinskega
inšpektorata in redarstva
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
Župan jim je predstavil tudi
oceno izvajanja občinskega
programa varnosti za leto
2017. Seznanili so se tudi z
informacijo o letnem poročilu JEKO za leto 2017. Podrobneje bomo omenjena poročila predstavili v naslednjih
številkah Jeseniških novic.

Revizija zoper sklep sodišča
Občina Jesenice je zaradi tožbe Košarkarske zveze Slovenije morala plačati dodatnih 200 tisoč evrov
kotizacije za EuroBasket 2013. Na odločitev sodišča so vložili zahtevo za revizijo.
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je na majski seji
občinske svetnike seznanil
s tožbo Košarkarske zveze
Slovenije (KZS) zoper Občino Jesenice za plačilo dodatne kotizacije pri organizaciji EuroBasketa 2013.
Občina je po sklepu sodišča
že plačala 200 tisoč evrov,
zoper sklep pa je že vložila

zahtevo za revizijo na
vrhovno sodišče.
Odvetnik Občine Jesenice
Marko Klofutar je občinskim
svetnikom predstavil potek
dogodkov in vsebino tožbe.
KZS je leta 2016 vložila tožbo zoper Občino Jesenice za
plačilo sorazmernega dela
kotizacije za MO Celje. Predmet spora je v tem, ali je prišlo do dogovora za plačilo
dodatne kotizacije s KZS ozi-

roma ali se je Občina Jesenice zavezala, da bo omenjeni
znesek plačala. Po besedah
odvetnika ne obstaja nobena
pogodba o tem znesku niti ta
znesek ni bil vključen v
sklep, ki ga je sprejela Občina Jesenice. A sodišče tako
na prvi kot na drugi stopnji
je presodilo, da je bil dogovor
sklenjen, čeprav ustni. Sodba
je tako postala pravnomočna
in izvršljiva, zato je bilo treba

plačati 200 tisoč evrov s pripadki. Občina Jesenice je
zato že vložila zahtevo za
revizijo na vrhovno sodišče.
"Menim, da je vložitev izrednega pravnega sredstva
smiselna, z odločitvijo sodišča se ne strinjam, po moji
oceni je pravno neutemeljena. Odločitev vrhovnega
sodišča pričakujem v roku
enega do dveh let," je povedal odvetnik Klofutar.
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Občina Jesenice se ne strinja, da bi novo gorenjsko bolnišnico gradili kje drugje. Za gradnjo
brezplačno ponujajo 35 tisoč kvadratnih metrov zemljišča na Hrušici.
Urša Peternel

V lanski kopalni sezoni so
na kopališču našteli šestdeset kopalnih dni in izdali dobrih deset tisoč vstopnic. Poslovanje kopališča je bilo
negativno, je povedal Gorinjac, saj je bilo stroškov za
nekaj manj kot 103 tisoč
evrov, prihodkov pa za slabih 19 tisoč evrov. Največja
sta stroška vode in ogrevanja, ki ju morajo plačevati
dobaviteljema vode in toplote, to je javnemu komunalnemu podjetju JEKO in
ENOS OTE. Šele z obnovo
bazena in vgradnjo kompenzacijskega bazena bi se ti
stroški lahko zmanjšali, je
povedal direktor Zavoda za
šport Jesenice, ki meni, da bi
bilo treba sprejeti razvojno
odločitev, ali bo bazen ostal
na sedanji lokaciji ali pa bi
ga uredili kje drugje. Če bi
se odločili, da bi ostal v Uko-

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je bil 27. 3. 2018 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju državnih
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2018, kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.
Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v
vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
Razpisana višina sredstev: 150.000,00 €.
Letni nabor ukrepov:
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
 
dejavnosti in razvoj,
 
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja,
 
Spodbujanje usposabljanja zaposlenih v podjetju in
spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
 
Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih
prostorov in obratov,
 
Spodbujanje sobodajalstva.

Tudi če bodo zgradili novo regijsko bolnišnico, bi bolnišnica na sedanji lokaciji ostala, v
njej bi ohranili tako imenovane neakutne programe, denimo negovalno bolnišnico,
programe rehabilitacije, paliative, oskrbe dementnih bolnikov ... / Foto: Gorazd Kavčič
sta, prav tako je dovolj prostora za pristajanje helikopterjev. Poziv bodo še enkrat
posredovali na ministrstvo,
so napovedali.
V skladu s strategijo razvoja
Splošne bolnišnice 2018–
2025 naj bi na Gorenjskem
gradili novo bolnišnico, v
kateri naj bi uredili 600
bolnišničnih postelj, po
ocenah pa bi stala 195 milijonov evrov. Zaradi dotrajanosti infrastrukture in prostorskih omejitev širitev

bolnišnice na sedanji lokaciji nikakor ni možna, je
zatrdil. Ta čas imajo 263
bolnišničnih postelj, ob
prepotrebni sanaciji in
uskladitvi s standardi bi jih
izgubili petino, saj je vse
več bolnikov, ki potrebujejo
enoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami. Gre denimo za bolnike z rakom, demenco, večkratno odpornimi bakterijami ... Zdaj je
večina sob petposteljnih, za
dvajset postelj so na voljo

štiri stranišča, je sedanje
razmere ponazoril direktor
Janez Poklukar.
A ne glede na to, kje naj bi
gradili novo regijsko bolnišnico, bi sedanjo bolnišnico
obnovili, načrti za energetsko in požarno sanacijo so
pripravljeni. V sedanjih prostorih bi lahko ohranili določene programe, kot so negovalna bolnišnica, programi
rehabilitacije, paliative,
oskrbe dementnih bolnikov,
je dejal Poklukar.

Kopališče Ukova odpirajo
dvajsetega junija
1. stran

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/ 621 085

vi, bi dolgoročno morali
zgraditi še en manjši pokriti
bazen, ki bi bil odprt vse leto
in bi omogočal delovanje
plavalnega kluba in rekreacijo občanov tudi izven letne

kopalne sezone. Druga možnost pa bi bila gradnja kopališča na drugi lokaciji in
povezava s turizmom, denimo na območju Hrušice
proti kolesarski stezi in

Kranjski Gori, razmišlja direktor Zavoda za šport Jesenice. V prihodnje naj bi tako
izdelali idejno zasnovo, ki bi
določila prihodnost in razvoj
kopališča na Jesenicah.

Dodatne informacije:
 
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo,
Aleksandra Orel (aleksandra.orel@jesenice.si),
 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
Eldina Čosatović (dina@ragor.si).
Rok za prijavo na javni razpis: sreda, 11. 7. 2018
www.jesenice.si

»Bolnišnice ne damo, prostor za gradnjo nove bolnišnice v jeseniški občini imamo in hočemo, da bolnišnica na Jesenicah ostane!« so
na zadnji seji občinskega
sveta menili jeseniški občinski svetniki. Razprave o lokaciji za novo regijsko bolnišnico so se znova razvnele
ob nedavni predstavitvi strategije razvoja Splošne bolnišnice Jesenice, ko je direktor
bolnišnice Janez Poklukar
dejal, da lokacija bolnišnice
za stroko ni pomembna, da
pa širitev na sedanji lokaciji
na Jesenicah ni več možna.
Direktorica občinske uprave
Občine Jesenice Valentina
Gorišek je na seji občinskega sveta na Jesenicah dejala,
da so tako na ministrstvo za
zdravje kot predsedniku vlade že pred časom posredovali dopis z utemeljitvijo,
zakaj je prav, da bolnišnica
ostane na Jesenicah. Občina
Jesenice je za gradnjo nove
regijske bolnišnice brezplačno ponudila 35 tisoč kvadratnih metrov komunalno
opremljenega zemljišča na
Hrušici, prav tako je obljubila oprostitev plačila komunalnega prispevka. V neposredni bližini zemljišča sta
avtocesta in regionalna ce-

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

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

Bolnišnica mora
ostati na Jesenicah

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger

Proslava in srečanje na platoju Karavanke
V petek, 22. junija, ob 16. uri bo na platoju Karavanke na
Hrušici potekala proslava ob dnevu državnosti in 27. spominsko srečanje umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s
Platoja Karavanke na Hrušici.
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Občinske novice

Vprašanja in pobude
Urša Peternel
Potujoče trgovine
Občinska svetnica Simona
Štravs je opozorila na dejstvo,
da je že kar nekaj naselij v
občini brez trgovin (pereč je
primer Blejske Dobrave, enako je v Javorniškem Rovtu, v
Planini pod Golico, na Tomšičevi, zaskrbljeni so tudi na
Hrušici), pri čemer se pojavlja problem oskrbe starejše
populacije. Kot je menila, bi
bilo skupaj z Občino Jesenice
treba najti rešitev tega problema. Dala je pobudo občinski
upravi, naj v okviru danih
možnosti najdejo možnosti
za organiziranje tako imenovanih potujočih trgovin, ki bi
vsa ta naselja oskrbovala z
osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
Odgovor sta pripravili Vera
Djurić Drozdek in Aleksandra Orel iz oddelka za gospodarstvo. "V Odloku o dodeljevanju državnih pomoči de
minimis za pospeševanje
malega gospodarstva v občini Jesenice je v 28. členu
opredeljen ukrep Spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na
podeželju, katerega predmet
je spodbujanje živilsko-trgo-

vinske dejavnosti in javnih
storitev na podeželju v naseljih Planina pod Golico, Hrušica, Javorniški Rovt, Prihodi, Plavški Rovt, Potoki, Blejska Dobrava, Podkočna, Kočna, Lipce. Upravičeni stroški
ukrepa so stroški, povezani z
zagotavljanjem ustreznega
poslovnega prostora (stroški
gradbenih in obrtniških del),
stroški nakupa osnovnih
sredstev ter obratovalni stroški kot npr. ogrevanje, komunalne storitve, električna
energija ... Potreba po vključitvi tega ukrepa v javnem
razpisu se do sedaj še ni
izkazala. Strokovna komisija
bo za leto 2019 pobudo preučila in jo po potrebi uvrstila v
Javni razpis o dodeljevanju
državnih pomoči de minimis
za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice.
Obstaja možnost spodbujanja opravljanja predlagane
potujoče trgovine na podeželju po vzoru dobrih praks na
avstrijskem Gradiščanskem
(projekt Moveongreen), in
sicer kot organizirano pobiranje naročil za osnovne življenjske potrebščine ali pa
organizacija javnega prevoza
do živilske trgovine, katere
delovanje neposredno financira občina. Stroški obsegajo

nabavo vozila, stroške dela
zaposlenega in materialne
stroške prevoznega sredstva,
kar znaša na letni ravni, brez
nabave vozila, okoli 40.000
evrov."

Participativni proračun
Simona Štravs je ponovno
dala pobudo za pripravo participativnega proračuna za
leto 2019, ki jo je podala že
pri obravnavi Zaključnega
računa za leto 2017.
Vodja oddelka za proračun in
finance Brigita Džamastagić
je pojasnila: "Pobuda za pripravo participativnega proračuna je vsekakor dobrodošla.
Neposredno vključevanje
občanov v sistem razporejanja dela proračunskega denarja in s tem soodločanje o njegovi porabi pripomore k
izboljšanju kakovosti življenja v občini. Občani s tem tudi
spoznajo, da je takšen način
soodločanja o porabi javnih
sredstev dolgoročna oblika
participacije in se zavedajo
pomena razvoja občine kot
celote. Izvedba participativnega proračuna zahteva dobro pripravo in podporo strokovnih služb oziroma priporočila tako pri zbiranju predlogov občanov, vrednotenju
predlogov kot tudi sami izve-

dbi izbranih projektov, zagotoviti pa je treba tudi orodja
za izvedbo (npr. spletno aplikacijo, zbor krajanov …). Participativni proračun še ni
definiran v slovenski zakonodaji. Potrebno bi se bilo odločiti o modelu in pri tem izhajati iz dobrih praks v tujini in
v nekaterih slovenskih občinah, kjer so s pilotnim projektom že začeli. Model mora
biti prilagojen lokalnim značilnostim in potrebam ter
odvisen od višine sredstev, o
katerih soodločajo občani, in
od načina dodeljevanja le-teh.
Menimo, da bi moralo udejanjanje v praksi temeljiti na
vključevanju občanov (zbiranju predlogov) skozi vse leto.
Glede na to, da je v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi sprejemanje proračuna
še vedno v pristojnosti
občinskih svetnikov, ti pri
sprejemanju proračuna upoštevajo predloge občanov
(krajanov), ki jih lahko podajo v javni obravnavi proračuna, in tako na ta način zagotovijo tudi vpliv občanov na
razporeditev sredstev. Pripravo proračuna za leto 2019
smo začeli že v prvem kvartalu 2018, saj ga bo župan
predložil občinskemu svetu
v 1. obravnavo že na junijsko

sejo. Uspešna izvedba participativnega proračuna zahteva določen čas za izvedbo
vseh potrebnih aktivnosti,
zato bi se za uvedbo participativnega proračuna lahko
odločili v prihodnjih proračunskih obdobjih."

Otroško igrišče Katja
Občinski svetnik Uroš Lakić
je pohvalil obnovo otroškega
igrišča Pika na Plavžu, ki bo
res lepo. Zanimala pa ga je
tudi časovnica izgradnje otroškega igrišča Katja pri Mladinskem centru Jesenice na
Kejžarjevi.
Matej Smukavec in Andraž
Tolar iz oddelka za okolje in
prostor sta odgovorila, da so
že izvedli postopek izbire
ponudnika za izdelavo
PZI-projekta, izbran je bil
projektivni biro Delavnica,
d. o. o., Vrhnika. Z izbranim izvajalcem so opravili
ogled lokacije, pripravlja se
že idejni predlog ureditve
igrišča, še ta mesec pa naj bi
bil predvidoma objavljen
javni razpis za izbiro izvajalca ureditve otroškega igrišča. Če ne bo zapletov pri
izbiri izvajalca, naj bi igrišče začeli urejati že v mesecu
juliju. "Dokončna ureditev
igrišča oziroma zaključek
del bo, če bo izvedba v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, zaključena v
letošnjem letu, v nasprotnem primeru pa v letu
2019," sta še pojasnila.

Pobuda za ureditev Kdaj začetek obnove šole
pasjega parka
Urša Peternel

Urša Peternel
Občinska svetnica Edita
Oštraković je dala pobudo
za ureditev pasjega parka,
saj naj bi bilo po podatkih
centralnega registra februarja letos v občini registriranih kar 1515 aktivnih psov.
Park naj bi po njenem predlogu umestili na lokacijo
pri gasilskem domu, ki je
delno že ograjena in zasenčena, odmaknjena je od stanovanjskih blokov, poleg
tega pa je v lasti Občine
Jesenice. Treba bi bilo
namestiti samo še dodatno
ograjo, kakšno klopco in koš
za pasje iztrebke. "Razumljivo je, da bi bilo potrebno
doreči še ogromno stvari, od
priprave parka, vodenja,
vzdrževanja, nadzora, vendar mislim, da je kar nekaj
lastnikov, ki bi brez težav
prostovoljno pomagali pri
sami vzpostavitvi, vzdrževanju ter vodenju parka," je
dejala Oštrakovićeva.
Kot so pojasnili na oddelku
za okolje in prostor Občine
Jesenice, so omenjena zemljišča sicer res v lasti Občine
Jesenice, a so v uporabi in
upravljanju javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba
Jesenice. Javni zavod jih uporablja oziroma potrebuje za
opravljanje svoje dejavnosti.
"Površina, predlagana za
vzpostavitev pasjega parka,

tako ni prosta," so poudarili
in dodali, da Občina Jesenice
v razvojnih dokumentih kot
prioritete nima določene ureditve površin za pasji park.
"Ne glede na navedeno menimo, da same Jesenice nudijo
obilo možnosti za sprehode s
psom (npr. Razgledna pot),
samo mesto pa je dokaj ozko,
zato lahko v zelo kratkem
času peš pridemo v okolico
mesta, kjer je obilo poljskih
in gozdnih poti ter stez, po
katerih lahko peljemo pse na

Po podatkih
centralnega registra iz
februarja letos naj bi
bilo v občini
registriranih kar 1515
aktivnih psov.
sprehod. Predlagana lokacija,
če bi bila primerna za vzpostavitev pasjega parka, pa najverjetneje za lastnika psa z
območja Plavža ali drugega
dela Jesenic ne bi bila primerna, ker bi se mu zdela
preveč oddaljena. V občini
Jesenice sta za tiste lastnike
psov, ki bi želeli svoje pse
sprehajati v ograjenem prostoru, urejeni tudi dve območji za pse (Fido in Perun), ki
obsegata približno 9900 kvadratnih metrov urejenih
površin," so pojasnili.

Občinska svetnica Simona
Štravs je postavila vprašanje, kako potekajo dogovori
glede obnove stavbe Srednje šole Jesenice. Opozorila
je na predčasne volitve in
slabšo odzivnost vodstva
šole, zaradi česar je izrazila
skrb, da bi bila sredstva za
obnovo Srednje šole na
Jesenicah porazdeljena tudi
kam drugam.

Prejeli smo

Spomin na očeta
– olimpijca
Pisateljem, pesnikom, glasbenikom in drugim pomembnim
ljudem, ki so ponesli slavo in
vedenje o naši deželi ali mestu, postavljamo spomenike,
urejamo spominske sobe, v njihovo čast prirejamo proslave
in poimenujemo po njih ulice.
In prav je tako. Pozabljamo
pa na vrhunske športnike, ki
so prav tako ponesli slavo in
vedenje o naši domovini daleč
po svetu. Prvi slovenski veleposlanik v Franciji prof. dr.
Andrej Capuder je nekoč dejal,
da so se Francozi šele po olimpijskih igrah v Lillehammerju,
kjer so naši smučarji osvojili
tri medalje, začeli zanimati
za Slovenijo. Bolj kot politiki

Ravnateljica Srednje šole
Jesenice Andreja Vehar Jerman je v pisnem odgovoru
zapisala, da je projekt
obnove v fazi izbire projektanta za izdelavo idejne
zasnove prenove celotne
stavbe. Investicija naj bi se
sicer izvajala v treh fazah, v
prvi fazi naj bi zgradili prizidek, v drugi fazi energetsko sanirali in obnovili
telovadnico, v tretji fazi pa
obnovili glavno stavbo.

Obenem naj bi v prvi ali
drugi fazi uredili tudi zunanje igrišče. V državnem
proračunu za letos in prihodnje leto je zagotovljen
denar za izdelavo projektne
dokumentacije, denar za
samo investicijo pa ne.
Tako naj bi sredstva za prvo
fazo investicije zagotovili v
proračunu za leto 2020.
Celotna obnova naj bi po
sedanjih ocenah stala 12
milijonov evrov.

in diplomati so bili za promocijo Slovenije pomembni športniki. Zato sem bil vesel, da je
novinarka Urša Peternel prav
v času olimpijskih iger napisala lep članek o legendarnem
tekaču Francu Smoleju in
obudila spomin nanj.
Kar na dvojnih olimpijskih
igrah in treh svetovnih prvenstvih je tekmoval v teku na 50
km. Na olimpijskih igrah v
Garmisch-Partenkirchnu l.
1936 je zasedel 10. mesto, takoj
za Skandinavci. Naslednje leto
je bil na svetovnem prvenstvu
celo šesti. Da pa je bil tudi odličen trener, je dokazal na olimpijskih igrah v St. Moritzu,
kjer so njegovi varovanci
Razinger, Pogačnik, Kordež in
Knific dosegli deveto mesto v
štafeti. Trije od njih so bili Jeseničani. Kljub temu da je bil
trener, pa je na teh olimpijskih
igrah v St. Moritzu tekel na 50
km in dosegel 15. mesto. Naštel
sem le nekaj njegovih uspehov.

Bil je res velik športnik, kot človek pa skromen in pokončen.
Mislim, da si zato v bodoči
obnovljeni graščini zasluži spominsko sobo. Morda tudi skupaj z drugimi vrhunskimi
smučarskimi tekači olimpijci
Razingerjem, Pogačnikom,
Knificem in drugimi in tudi z
alpskimi smučarji. Ko sem prebiral njegov dnevnik, sem videl,
v kako težkih razmerah so trenirali naši takratni olimpijci,
kako slabe pogoje so imeli in
čemu vsemu so se morali odpovedati, da so sploh lahko smučali. Ob tem sem pomislil na
naše današnje smučarske tekače. Ob bistveno boljših pogojih,
boljših treningih, prilagojeni
prehrani, zdravniškem nadzoru, odličnih smučeh na zadnjih olimpijskih igrah ni bilo
junaka, ki bi bil tako pogumen,
da bi se spopadel s kraljevsko
disciplino – tekom na 50 km.
Poleg smučarjev pa so Jeseničani dolžni, da se spomnijo tudi

Dokončanje obnove ceste
Občinska svetnica Branka
Stojanović je vprašala, ali bo
sanacija ceste od Zdravstvenega doma Jesenice do SKB
banke zaključena pred turistično sezono.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije, je odgovoril, da rekonstrukcija ceste
ne bo zaključena pred turistično sezono. "Dela na izgradnji
novega mostu se še ne izvajajo. Po informacijah, ki jih imamo, je trenutni predlagani rok
dokončanja del 30. oktober
2018, če bo izvajalec del lahko
začel z deli na mostu."

Škropljenje gradbišča
Občinska svetnica Veronika
Vidmar je opozorila, da se v
suhih, lepih dnevih prah z
gradbišča rekonstrukcije
državne ceste od Zdravstvenega doma do Splošne bolnišnice Jesenice širi daleč naokoli. "Pritožbe zaradi prašenja padajo z vseh strani. Pritožujejo se tako okoliški prebivalci kot uporabniki ceste in
okoliških lokalov," je opozorila in predlagala polivanje z
vodo večkrat dnevno.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije, je
odgovoril: "Škropljenje gradbišča z vodo se izvaja. Odvzem vode iz hidrantnega
omrežja preko gradbiščnega
števca je dogovorjen med
izvajalcem in javnim podjetjem JEKO."

Ob tem je ravnateljica zavrnila očitek o slabši odzivnosti vodstva šole, češ da je ta
"prilagojena prioritetam, ki
jih določim tako, da so procesi, ki jih izvajamo v Srednji šoli Jesenice, učinkoviti
in podpirajo osnovno dejavnost naše šole, to je izobraževanje dijakov." Kot je
dodala, so na vseh sestankih
na ministrstvu prisotni tudi
predstavniki Občine Jesenice; slednja je tudi v največji
meri pripomogla, da so v
zadnjih treh letih dobili v
uporabo vsa zemljišča, ki jih
potrebujejo za obnovo šole.

hokejistov in jih dostojno, podobno kot smučarje, počastijo.
Imena: Čebulj, Klinar, Tišler,
Felc, Smolej in številna druga
so nas s svojimi zmagami navduševala dolga desetletja in dvigovala narodno zavest ne samo
Jeseničanom in Gorenjcem,
pač pa vsem Slovencem. Vprašanje je, kaj bi bil slovenski
hokej brez jeseniškega. Jesenice
zato niso samo mesto narcis,
mesto železarjev, ampak tudi
mesto zimskih športov. Najbrž
je malo mest na svetu, ki bi na
število prebivalcev imelo toliko
olimpijcev, zato predlagam
vsem odgovornim na Jesenicah, da za promocijo Jesenic
del muzeja v graščini na Stari
Savi namenijo športu, posebej
še, ker Slovenija nima nobenega vseslovenskega muzeja športa, v katerem bi prikazali zgodovino slovenskega športa.
Avgust Mencinger,
Radovljica
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Krajevne novice

Mis narcis je Klementina

Praznik gasilcev
z Blejske Dobrave

Vrhunec meseca narcis je tudi letos v Planino pod Golico privabil lepo število obiskovalcev, ki so
kljubovali popoldanski plohi in preživeli lepo popoldne ob tradicionalnem izboru Miss narcis,
čarovniku Toniju in medvedu Brunu, Kerlcih in z zvezdami večera, Rok'n'Bandom.

Stodesetletnico društva bodo obeležili v dneh od
14. do 16. junija s slavnostno sejo, gasilsko vajo,
podelitvijo priznanj in veselico.

Andraž Sodja

Urša Peternel
Leta 1908, torej pred stode
setimi leti, so na Blejski Do
bravi ustanovili gasilsko
društvo. Ustanovni člani so
bili Štefan Razinger, Jakob
Svetina, Franc Čop in Jakob
Frčej. Ob ustanovitvi so ga
silci imeli na voljo ročno bri
zgalno, leto kasneje pa so že
dobili prvi gasilski dom.
Leta 1937 so dobili prvo mo
torno črpalko, leta 1961 prvi
gasilski avto, nov gasilski
dom leta 1993, novo gasil
sko vozilo leta 1998 in za
tem še leta 2015 ... V teh le
tih so posredovali pri nekaj
večjih požarih v stanovanj
skih in kmetijskih objektih,
v gozdnih požarih ...

Mis narcis Klementina Debeljak z obema spremljevalkama
povezoval prvi glas Plani
ce Bojan Makovec, pome
rilo šest tekmovalk, po tra
dicionalnih preizkušnjah,
kjer so se morale predsta
viti z uporabo narečnih
besed, v vezanju balonov v
obliko narcise in zbiranju
glasov publike, pa je zma
gala Jeseničanka Klemen
tina Debeljak, ki je poleg
lente najlepše med narci
sami prevzela tudi vrsto
nagrad. Lepe nagrade pa
so pripadle tudi obema
spremljevalkama.

Na tekmi 6 ur Španovega vrha je nastopilo 285
tekmovalcev. Končni rezultat vzponov in spustov
se je gibal od dve do devet. Zmagovalci po
kategorijah: ženske A: Katarina Kovačevič (trije
vzponi), ženske B: Mateja Prešeren (7), moški A:
Klemen Zupan (9), moški B: Sandi Rode (7),
moški C: Hasan Felič (7); prva trojica v
absolutni kategoriji: moški: 1. Klemen Zupan
(9), 2. Gašper Ahačič (8), 3. Sandi Rode (7),
ženske: 1. Mateja Prešeren (7), 2. Ksenja
Gaberšček (5), 3. Adrijana Stakič (4). / M. K.

Udeleženci tekaškega tekmovanja Šest ur Španovega vrha, kjer je s kar devetimi vzponi
tudi letos slavil Klemen Zupan.

Na Hrušici vsako leto v juniju praznujejo. Spomnijo se dogodka iz daljne preteklosti, ko je bil leta 1905 prebit Karavanški železniški predor. Letos se bodo zvrstile že kar tradicionalne prireditve. V petek, 22. junija, bo ob 14. uri v avli stavbe krajevne skupnosti odprtje razstave članic sekcije ročnih
del pri KŠD Hrušica in razstave ob 50-letnici balinanja v tem
kraju. Zatem se bo ob 14.15 začel balinarski turnir, ob 16. uri
pa še odbojkarski in nogometni turnir. Ob 19. uri bo na
»placu« krajši kulturni program in razglasitev rezultatov
športnih tekmovanj. V nedeljo, 24. junija, bo pohod krajanov na Hruščansko planino. Odhod bo ob 8. uri s »placa«,
ob 11. uri bo pri pastirski koči kulturni program, sledilo bo
družabno srečanje. Za starejše krajane bodo na planino organizirali prevoz.

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

Na Hrušici bodo praznovali

Kot je po zaključenem iz
boru povedala zmagovalka,
je zelo ponosna na zmago,
ker pozna bogato tradicijo
te prireditve in je prepriča
na, da se bo izbor Miss
narcis nadaljeval še zelo
dolgo ter na narcisne polja
ne privabljal vedno več obi
skovalcev. Večerna zabava
s skupino Rok'n'Band je v
Planino pod Golico priva
bila nove obiskovalce, tako
se je zabava zavlekla pozno
v noč.
Kot je ob zaključku dejal
predsednik TD Golica Miha
Smolej, so z obiskom več
kot zadovoljni, tako ocenju
jejo, da je tudi letos priredi
tev odlično uspela, posebej
pa se zahvaljujejo vsem do
natorjem, sponzorjem in
prostovoljcem, ki so poma
gali organizirati prireditev.

Takole je stodesetletno zgo
dovino društva strnil Boštjan
Stopar iz Prostovoljnega ga
silskega društva (PGD) Blej
ska Dobrava. V društvu se že
nekaj mesecev pripravljajo
na počastitev visoke obletni
ce. V četrtek, 14. junija, bo ob
20. uri potekala slavnostna
seja v dvorani kulturnega in
gasilskega doma na Blejski
Dobravi, dan kasneje, v pe
tek, ob 17. uri pripravljajo ga
silsko reševalno vajo v nek
danji tovarni Cokla, vrhunec
dogajanja pa bo v soboto, 16.
junija, z osrednjo slovesno
stjo s podelitvijo priznanj ob
17. uri in zatem gasilsko ve
selico z ansamblom Trio Šu
bic na prireditvenem prosto
ru pri gasilskem domu.

Evropski dan parkov s čopičem v roki
Evropski dan parkov, ki ga obeležujemo 24. maja, so na Jesenicah praznovali s slikarsko delavnico v Zoisovem parku.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v sklopu projekta
Europe direct Gorenjska organizirala delavnico na prostem,
kjer so s slikanjem poudarili pomen naravnih lepot enega
prvih botaničnih vrtov v Sloveniji. "Mentorica Romana Žitko
je udeležence usmerjala v tehniki slikanja z akrilnimi barvami. V samem parku je bilo na voljo dovolj naravnih motivov,
poleg tega je po spomladanskem deževju narava dobila še
bolj čiste in jasne barve, kar je pri udeležencih povečalo navdih za slikanje," je povedal Ambrož Černe z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Organizator dogodka, informacijska
točka Europe direct Gorenjska, poleg informiranja lokalnega
prebivalstva o njihovih možnostih in pravicah v Evropski
uniji prireja tovrstne dogodke ob različnih evropskih in svetovnih dnevih. Projekt Europe direct je delno financiran s
strani Evropske unije, delno pa s strani občin Jesenice,
Kranjska Gora, Gorje, Bled in Bohinj.

Foto: arhiv RAGOR

V Planini pod Golico že od
leta 1964 ob prazniku narcis
izbirajo najlepšo med narci
sami, tradicionalno mis nar
cis. V organizaciji Turistič
nega društva Golica so tudi
letos 19. maja pripravili izje
mno prireditev, ki je pod
narcisne poljane kljub zgod
njemu razcvetu ključavnic
znova privabila lepo število
obiskovalcev.
Začelo se je že zjutraj s tra
dicionalnim tekaškim tek
movanjem za šest ur Špa
novega vrha, kjer je s kar
devetimi vzponi tudi letos
slavil Klemen Zupan. Ob
prireditvi se je odvijal tudi
tradicionalni pohod po Sta
ri rudni poti s predstavitvi
jo likov rudne poti, ki so
znova navdušili.
Kljub uvodni plohi je bila
izjemno uspešna tudi osre
dnja prireditev z izborom
Miss narcis, ki jo je s slav
nostnim nagovorom odprl
župan Tomaž Tom Men
cinger. Prvi pa je za zabavo
najmlajših poskrbel enkra
tni čarovnik Toni z medve
dom Brunom. Za popol
dansko zabavo pa je ob iz
boru Miss narcis poskrbel
ansambel Kerlci.
Za lento miss narcis se je
v napetem izboru, ki ga je

Udeleženci delavnice slikanja v Zoisovem parku
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Kultura
Jeseniški hokejski
prvaki v sliki
Nocoj odpirajo razstavo fotografij, ki prikazujejo
jeseniške hokejske prvake skozi zgodovino.
Urša Peternel
Nocoj ob 19. uri v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku odpirajo razstavo z naslovom Jeseniški hokejski prvaki od leta 1956/57 v sliki. Na
ogled bodo fotografije, ki
prikazujejo jeseniške državne prvake, ki jih je za razstavo zbral hokejski zanesenjak
Jože Anderle ob pomoči
hokejskih veteranov in ljubiteljev jeseniškega hokeja,
nekaj pa jih je našel tudi v
muzeju. Anderle je bil dolga
leta vodja navijačev, nato pa
aktiven na tekmah za zapisnikarsko mizo. Zase pravi,
da je prvi navijač in prva zas-

tava Jesenic, ves čas zvest
hokeju. Glede na to, da so
Jeseničani osvojili 35 zvezdic,
naj bi bilo na ogled tudi 35
fotografij, a bo po Anderletovih besedah vmes nekaj praznin, kajti za nekaj sezon
fotografij ni mogel najti. Vse
fotografije so v enakem formatu, z rdečimi okvirji, le
fotografija iz sezone 1973/74
je uokvirjena v zeleno, ker so
po Anderletovih besedah
takrat Jeseničanom prvenstvo ukradli za zeleno mizo.
Razstava bo na ogled do
konca junija, Anderle pa
načrtuje, da bo zatem fotografije poklonil komu, ki jih
bo znal ceniti, oziroma bodo
mesto našle v muzeju.

Nagrada vizionar
za Portret planeta
Urša Peternel
Na festivalu mladinske kulture Vizionar, ki je potekal v
Novi Gorici, je nagrado vizionar za gibalno interpretacijo
besedila prejela mladinska
igralska skupina pri gledališču Toneta Čufarja Jesenice
za predstavo Portret planeta.
"Mladi igralci so nam v predstavi Portret planeta prikazali
gibalno raznovrstnost. Ponotranjili so gib, ki ni bil v funkciji koreografije, temveč je
prevzel naracijo predstave.
Gib je nadgradil besedo.
Energija, ki je ob tem nastala, je gledalcu ponudila

poglobljen vpogled v vsebino. Vsako telo je bilo samo
zase, skupaj pa so tvorili
homogeno celoto. Scena in
kostum sta postala integralni
igralec predstave," so zapisali v obrazložitvi nagrade.
Režiser predstave je Vid Klemenc, priredbo besedila Friedricha Durenmatta je pripravila Alenka Bole Vrabec,
premierno pa so jo uprizorili novembra lani. V predstavi igrajo: Zala Konda, Manca Golja, Sara Ravnik, Manca Bertoncelj, Manca Ropret, Philip Sodja, Gašper
Stojc, Gašper Pogačnik in
Aljaž Pohar.

Razstava Art propolis na Koroški Beli
V Farnem kulturnem društvu na Koroški Beli so se pridružili prireditvam ob svetovnem dnevu čebel z razstavo z naslovom Art propolis. Na ogled so bile poslikane lesene plošče
s propolisom že pokojnega slikarja, domačina Branka Čušina starejšega. V uvodni predstavitvi je Andrej Palovšnik orisal bogato avtorjevo ustvarjalno delo. V zadnjih letih svojega delovanja je poudarek dal slikanju predvsem z naravnimi
materiali, vinom, ekstraktom iz oljčnih listov in tudi propolisom. Navduševal je z akvareli in skicami čebelnjakov, ki jih
je upodabljal po vsej Sloveniji. Predsednik Čebelarskega
društva Jesenice Julijan Cvek je izrazil zadovoljstvo, da je
delo čebel in čebelarjev izraženo tudi v umetnosti. V kulturnem programu je nastopila glasbena skupina Suhe hruške
KUD Triglav Slovenski Javornik - Jesenice.

Z odprtja razstave

Godba navdušila na
domačem terenu
Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so se na tekmovanju godb izkazali kot odlični
organizatorji, za nastop pa so dobili zlato plaketo s posebno pohvalo.
Andraž Sodja
Letošnji maj na Jesenicah ni
bil le v znamenju narcis,
temveč tudi godb, saj so se
19. maja v organizaciji Zveze slovenskih godb skupaj z
Javnim skladom Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti ter domačimi gostitelji, Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska Gora in
Občino Jesenice, v Gledališču Toneta Čufarja odvila kar
tri tekmovanja godb. To so
bila osmo tekmovanje mladinskih godb, 38. tekmovanje slovenskih godb in šesto
mednarodno tekmovanje
godb v koncertnem igranju.
Teh pa se je udeležilo več
kot 500 godbenikov desetih
slovenskih godb, dveh mladinskih in osmih odraslih.
Po ocenah mednarodne žirije so prikazali vrhunske nastope in zasluženo osvojili
visoke ocene. Devet od
desetih orkestrov je za nastop prejelo zlato plaketo s
posebno pohvalo. Kot je
povedal vodja žirije Tomaž
Habe, ga veselita visok nivo
ter dejstvo, da se je godba na
Jesenicah dvignila tako visoko, da je dosegla tako izjemen rezultat: „Kvaliteta se

Godbeniki Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so bili za izvedene skladbe
nagrajeni z zlato plaketo s pohvalo. Z doseženim številom točk pa so si za prihodnje leto
zagotovili tudi nastop na tekmovanju na višji težavnostni stopnji.
je tako dvignila, da madžarski in ruski žirant nista
mogla verjeti, da je v Sloveniji to mogoče. Godbe predstavljajo pravo sožitje generacij – od 12, 13 let starih
godbenikov do najstarejših,
kar je zelo spodbudno.“
Člani Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora pod
vodstvom dirigenta Dejana
Rihtariča so se na tekmovanju odlično izkazali v dveh

vlogah. Bili so med soorganizatorji, kjer so z odliko
opravili zahtevno tehnično
delo, bili pa so tudi nastopajoči v tekmovalnem delu. Za
izvedene skladbe so bili s
strani žirije nagrajeni z zlato
plaketo s pohvalo. Z doseženim številom točk pa so si za
prihodnje leto zagotovili tudi
nastop na tekmovanju na
višji težavnostni stopnji:
„Priprave so bile obsežne,

kar nekajmesečne. Zanimivo je bilo nastopati v domači
dvorani, pred domačo publiko, kar je bil še dodaten pritisk, vendar se je na veliko
veselje vse izšlo po naših
željah. Orkester je ponovno
dokazal, da kvalitetno raste,
viden je napredek, dobivam
pohvale od stroke. Uvrstitev
v višjo težavnostno stopnjo
pa za nas pomeni novo obvezo in odgovornost.“

Zaključni koncert učencev
Nižjo oziroma višjo stopnjo Glasbene šole Jesenice letos zaključuje dvainštirideset učencev. Nekaj od
njih jih je nastopilo na zaključnem koncertu, pripravili pa so bogat glasbeni program.
Urša Peternel
V dvorani Lorenz Glasbene
šole Jesenice je potekal
koncert učencev, ki zaključujejo nižjo oziroma višjo
stopnjo. Nižjo stopnjo letos
zaključuje 41 učencev, višjo
pa ena učenka. Na koncertu jih je nastopilo 16, pripravili pa so bogat glasbeni

program. Vsak od njih je
napisal nekaj besed o sebi
in svoji glasbeni poti, pred
vsakim nastopom pa so s
kratkim posnetkom koncerta, ko so bili prvošolci,
obudili spomin na svoje
glasbene začetke. Zelo
posebna je bila tudi zadnja
točka, ko je godalni trio zaigral avtorsko skladbo Mate-

Učenci z mentorji in ravnateljico / Foto: Sašo Valjavec

ja Zupančiča, ki letos zaključuje 6. razred viole, pred
tem je končal že violino,
sedaj se uči še klavir, piše
svoje skladbe, zanima ga
tudi dirigiranje …
Ob koncu je zbrane nagovorila še ravnateljica Martina
Valant ter učencem čestitala
za vztrajnost, izrazila upanje, da so jih v glasbeni šoli

»zastrupili« z glasbo do te
mere, da bo ostala njihova
sopotnica tudi naprej v življenju, in da se bodo še srečevali v hramu glasbe –
nekateri bodo nadaljevali
šolanje na višji stopnji,
nadaljevali z obiskovanjem
simfoničnega orkestra ali pa
bodo prihajali kot publika
na abonmajske koncerte.
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Šport

Želim igrati v tujini
Osemnajstletna Lejla Pamič z Jesenic, članica Košarkarskega kluba Kranjska Gora - Jesenice, je ena
glavnih igralk v ekipi, ob tem pa še članica državne reprezentance U20.

Kdaj ste se prvič srečali s košarko?
"Košarko sem vzljubila že kot
čisto majhna, ob tem pa je še
moja teta trenirala košarko. V
četrtem razredu sem se vpisala v košarkarski krožek. Nekaj mesecev kasneje sem naredila korak naprej in začela
resno trenirati v Košarkarskem klubu Jesenice."
Koliko let ste že del članske
ekipe?
"Letos sem zaključila že tretjo sezono v članski ekipi.
Da je šla moja košarkarska
pot v pravo smer, gredo zasluge staršema, ki sta me pri
tem spodbujala, in vsem dosedanjim trenerjem."
Kako ste videli letošnjo sezono? V ligi Extra ste bile
četrte po rednem delu, četrte tudi v končnici.
"Če sezono primerjam z lansko, je bila zadnja manj uspešna. V ekipi je bilo kar nekaj
problemov. Sama sem imela
probleme s poškodbo."
S kakšnimi željami ste šli v
sezono?
"Cilj je bil visok, zmaga v
Extra ligi, a nam to na koncu
žal ni uspelo."
V čem ste slabši od prve trojice v ligi (pred ekipo Kranj-

ska Gora - Jesenice so se
uvrstile ekipe Ledita, Krka
in Pomurje)?
"Po mojem so vse tri ekipe
imele veliko boljši obisk na
treningu in bolje so se med
seboj razumele."
Kako bi ocenili Extra ligo?
"Je več kot primerna za mlade igralke. V večjih klubih
mlade, neizkušene igralke
dobivajo malo priložnosti in s
tem samo stagnirajo. Igranje,
tudi če je to manjša sredina,
je izrednega pomena."
Vaša ekipa je zelo različna
po starosti.
"Imamo veteranke in zelo
mlade igralke. Žal je vmes
praznina."
Kateri je vaš igralni položaj?
"Kariero sem začela kot organizatorka, sedaj igram krilo
ali pa krilnega centra. Sem
prva igralka v ekipi in zato je
včasih prav od mene odvisen
končni razplet tekme. Ta vloga mi ustreza. Je pa res, da v
svoji želji nisem vedno uspešna. Veliko je odvisno od
dneva in od tekmic."
V člansko ekipo ste prišli pri
15 letih. Prezgodaj?
"V začetku nisem dobila veliko priložnosti za igro. Vse je
šlo postopoma in po moje je
bilo tako čisto pravilno. Spomnim se prve tekme: ko sem

Lejla Pamič
prišla v igro, je bila trema
ogromna. Na srečo sem se
na igrišču hitro sprostila."

presenečenje. V reprezentanci sem dobila zelo veliko
izkušenj."

Je bil zadnji korak, prestop v
člansko kategorijo, težak?
"Prestop ni bil enostaven,
saj sem kot kadetinja igrala
proti igralkam z zelo dolgo
'prvoligaško kilometrino'."

Kako usklajujete šolo in
šport?
"Hodim v četrti letnik Gimnazije Jesenice, športni oddelek. Izkoristila bi priložnost in se zahvalila ravnateljici in razredniku za vso
pomoč, da lažje delam šolo.
Razmišljam, da bi se po
končani srednji šoli vpisala
na Fakulteto za šport."

Poleg Jesenic ste bili za leto
dni posojeni v Škofjo Loko.
"Tam sem bila zadnje leto kadetinja. Bila je dobrodošla
sprememba, saj sem videla,
kako se dela drugje."
Ste državna reprezentantka v
kategoriji U20. Kdaj ste prvič
oblekli reprezentančni dres?
"Prvič sem igrala v reprezentanci v kategoriji U14.
Vpoklic je bil zame prijetno

Kaj želite doseči v košarki v
prihodnosti?
"Želim igrati v tujini in nekaj časa živeti od košarke.
Idealni ligi bi bili italijanska
ali madžarska. Ligi sta kvalitetni in še državi sta blizu
Slovenije."

Športni plezalec, Jeseničan Luka Potočar, ki pleza za ŠPO PD Radovljica, je osvojil srebro na
evropskem mladinskem prvenstvu.

Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju se je z evropskega mla-

dinskega prvenstva, ki je potekalo zadnji majski konec
tedna v Imstu, vrnila s tremi
kolajnami. Med prejemniki
je tudi Jeseničan Luka Poto-

Karate klub MI-KI je uspešno nastopil na turnirju v Dobovi
pri Ljubljani. Jeseničani so se domov vrnili s številnimi medaljami. Zlato so osvojili: Timotej Mlakar (dvakrat), Aleksander Jovanovič, Naja Reškovac, srebrne: Aldin Kapič
(dvakrat), Enej Otovič (dvakrat), Timotej Mlakar, Matic Panjtar, Mitja Dobovišek, Jan Pem, Nina Rupnik, bronaste pa:
Aleksander Jovanovič, Naja Raškovac, Matic Panjtar, Mitja
Dobovišek, Jan Pem, Enej Otovič, Nina Rupnik, Alen Kalender, Katja Blanc, Ajda Oražem in Rian Hodžič.

Zaključek zahodne lige

Srebro na evropskem
mladinskem prvenstvu
Urša Peternel

S številnimi medaljami iz Dobove pri Ljubljani

čar, ki pleza za ŠPO PD Radovljica, ki si je v težavnosti v
kategoriji kadetov (do 18 let)
s srebrno medaljo priplezal
uspeh kariere.

Luka Potočar si je na mladinskem evropskem prvenstvu priplezal srebro. / Foto: Klemen Kejžar

"Nisem pričakoval tako dobre uvrstitve, bolj sem se
koncentriral, da bi plezal v
finalu. V Imstu so mi ustrezali tako slog plezanja kot
tekmovalne smeri, dobro se
je izšlo in navdušen sem
nad drugim mestom," je po
tekmi dejal 16-letni Jeseničan, ki ima tudi več odličnih
uvrstitev v evropskem mladinskem pokalu, leta 2016
pa je bil med starejšimi dečki četrti na mladinskem svetovnem prvenstvu.
Slovenski tekmovalci so z
željo po dobrih rezultatih v
kombinaciji vseh treh disciplin nastopili tudi v hitrosti,
vendar brez uvrstitve v finale. Mladinsko evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju bo med 31. avgustom in
2. septembrom v Bruslju,
pred njim pa še mladinsko
svetovno prvenstvo v Moskvi, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.

S tekmo v Šenčurju se je končala zahodna liga v športnem
plezanju. Trikrat so se merili na balvanih (Vipava, Radovljica, Kamnik), trikrat v zahtevnosti (Žirovnica, Ljubljana,
Šenčur) in enkrat v hitrostnem plezanju. Skupni rezultati
članov Športnoplezalnega odseka Jesenice med prvo deseterico so naslednji: starejše cicibanke: 3. Tinka Rakar, mlajše deklice: 3. Rosa Rekar, mlajši dečki: 10. Ajdin Dautovič,
starejše deklice: 5. Mija Šimnic, 9. Neža Babič, starejši dečki: 4. Miha Torkar, kadetinje: 3. Laura Radman, 4. Jana Ravnik, 9. Anja Balantič, kadeti: 9. Jaka Jan. Za plezalci je tudi
prva tekma državnega prvenstva v težavnosti, ki je bila v
Škofji Loki. Pri cicibankah je zmago odnesla Tinka Rakar.
Pri mlajših deklicah je bila Rosa Rekar četrta, pri kadetinjah pa Laura Radman peta.

Tretje mesto za Luka Ambrožiča
V Slovenski Bistrici je potekalo državno prvenstvo za mlajše člane in članice v judu. Judoisti Partizana Jesenic so
imeli dva predstavnika. Luka Ambrožič je v kategoriji do
60 kg osvojil tretje mesto. Kati Ambrožič je bila v kategoriji do 57 kg peta. Jeseniški judoisti so nastopili še na Pokalu
Šiške in Palijevem memorialu. Na Pokalu Šiške v Ljubljani
se je zmage veselil Žiga Razingar. Na tretjo stopničko sta
stopila Tim Crnovič in Anže Lah. Uroš Vukelič in Andraž
Mencinger sta osvojila peto mesto. Na Palijevem memorialu (kategorija U14) je bil v kategoriji do 38 kg Luka Jeretič
tretji. Adel Džombič (do 55 kg) in Žan Lovič (do 50 kg) sta
osvojila peto mesto.

Slab uvod v spomladanski del
Nogometaši SIJ Acroni Jesenice, ki so nastopali v 3. ligi
Center, so sezono končali na devetem mestu s 35 točkami
med štirinajstimi ekipami. Jeseničani so dosegli deset
zmag, pet neodločenih rezultatov in enajst porazov. Liga
se krči, zato jim priborjeno mesto še ne zagotavlja obstanka v ligi. Obstanek bo odvisen od razpleta kvalifikacijske
tekme za preboj v 2. ligo med Bledom in Beltinci. Jeseničani v ligi obstanejo le v primeru, če bo Bled v seštevku dveh
tekem boljši od Prekmurcev. V prvi tekmi v Beltincih so
Blejci igrali neodločeno 1 : 1. Ko boste brali te vrstice, bo
že znano, kako se je končala sredina povratna tekma in kaj
to pomeni za Jeseničane.

Dnevi športa na Jesenicah
Zavod za šport Jesenice v sodelovanju s Športno zvezo Jesenice prireja dneve športa. Potekajo še do 19. junija v Športnem parku Podmežakla in okolici.

Popravek
V zadnji številki Jeseniških novic sta bili v članku z naslovom
Plezalci na tekmi IRCC v Trbižu napačno napisani dve imeni. Pravilno je: 2. mesto: Liza Babič, 10. mesto: Tinkara Sedžek. Za napaki se opravičujemo.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER
ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED,
TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,
TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.

ALTHEA D.O.O.

Matjaž Klemenc

Šport na kratko
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LGBT-osebe obstajajo,
če se strinjamo ali ne
V sklopu Tedna dobre volje, ki ga je pripravil Mladinski svet Jesenice, so v prostorih Mladinskega
centra Jesenice pripravili delavnico z naslovom Toleriram te, na kateri so udeležencem želeli s
praktičnimi primeri predstaviti odnos do LGBT-oseb.
Urša Peternel
Legebitra je nevladna organizacija, ki izvaja projekte in
programe, ki so namenjeni
LGBT-osebam (lezbijkam,
gejem, biseksualnim in
transspolnim osebam). V
sklopu Tedna dobre volje, ki
ga je pripravil Mladinski svet
Jesenice, so v prostorih Mladinskega centra Jesenice pripravili delavnico z naslovom
Toleriram te, na katero so

Društvo Legebitra je v
Mladinskem centru
Jesenice pripravilo
tudi delavnico za vse
mlade člane
LGBT-skupnosti na
temo »Coming out«
(razkritje). Cilj
delavnice je bil
ponuditi varno okolje,
kjer bi lahko brez
skrbi spregovorili o
izzivih, s katerimi se
spopadajo. Tudi te
delavnice se ni
udeležil nihče.

V sklopu Tedna dobre volje je Mladinski svet
Jesenice v sodelovanju z jeseniškimi osnovnimi
in srednjimi šolami pripravil dogodek Jeseniške
šole za lepši jutri, delavnici joge in akrojoge na
trgu na Stari Savi, medgeneracijsko delavnico
šivanja s članicami Društva upokojencev
Jesenice in delavnico pisanja življenjepisa v
sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice. Teden
dobrodelnosti pa so zaključili na zabaven način:
s stand up komedijo v izvedbi KUD Kiks. Na
vseh dogodkih so zbirali prostovoljne prispevke,
ki bodo namenjeni soljudem, ki potrebujejo
pomoč. Lani so zbranih 430 evrov namenili
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja.
njamo ali ne,« je poudaril_a
Katja Sešek. LGBT-osebe so
tudi v jeseniških šolah, dogaja se tudi nasilje do
LGBT-učencev, dijakov, učiteljev, tako kot drugod po
Sloveniji. In prav zato po
izkušnjah Katje Sešek veliko
ljudi svoje spolne identitete
oziroma spolne usmerjenosti še vedno sploh ne razkrije.

Katja Sešek iz društva Legebitra v prazni dvorani Mladinskega centra Jesenice. Kot pravi,
svoje spolne identitete ne definira kot moške ali ženske. "Definiram se kot spolno
nebinarna oseba in zase uporabljam zaimek ona_on."
povabili starše LGBT-oseb,
učitelje, svetovalne delavce
šol, psihologe, zaposlene na
centru za socialno delo, občini in posameznike. Na delavnici so udeležencem želeli s
praktičnimi primeri predstaviti odnos do LGBT-oseb,
pokazati oblike komunicira-

nja in sodelovanja, ki so
spoštljive in temeljijo na enakopravnosti. A žal se delavnice ni udeležil niti en udeleženec. Katja Sešek iz Legebitre,
ki naj bi dogodek vodil_a, ni
bil_a niti presenečen_a niti
razočaran_a. »Razlogov za
neodzivnost je lahko več.

Jesenice so dokaj majhno
mesto, mogoče ljudem ni
prijetno, jih je strah, morda
imajo odpor proti tovrstnim
temam. Morda se jim ne zdi
potrebno izobraževati o tem.
A dejstvo je, da lezbijke, geji,
biseksualne in transspolne
osebe obstajajo, če se mi stri-

Raziskave kažejo, da
so številni geji in
lezbijke v Sloveniji
zaradi svoje spolne
usmerjenosti v šoli
doživljali nasilje, zlasti
s strani sošolcev, a
tudi s strani učiteljev.
Izkušnje kažejo, da
učitelji oziroma
učiteljice redko
pokažejo oz. so tudi
sami oziroma same
pogosto v dilemi, kako
se pravilno odzvati.

A meni, da je dolžnost učiteljev, svetovalnih delavcev v
šolah, da se izobrazijo o
tematiki, saj bi ne nazadnje
prav oni morali biti med
tistimi, na katere bi se lahko
obrnili dijaki, ki so v čustveni stiski zaradi svoje spolne
identitete oziroma zaradi
nesprejemanja in medvrstniškega nasilja. »Potrebe so
zagotovo večje od današnjega odziva, treba je prebiti
molk o LGBT-temah v
šolah,« je opozoril_a Katja
Sešek.
V Sloveniji sicer deluje več
društev oziroma nevladnih
organizacij, ki delujejo na
tem področju, vse so zelo
aktivne tudi na socialnih
omrežjih, imajo javno objavljene e-naslove, telefonske
številke, tako da se nanje lahko obrnejo vsi, ki potrebujejo
pomoč, pogovor, podporo,
povezovanje ... V Legebitri
pripravljajo tudi redna mesečna srečanja po nekaterih
slovenskih mestih in želijo
si, da bi njihova terenska ekipa enkrat mesečno začela
obiskovati tudi Jesenice.

Prehodni pokal spet Srednji šoli Jesenice
Ob dnevu Evrope je v Športnem parku Podmežakla potekalo
5. športno srečanje jeseniških srednješolk in srednješolcev.
Dijakinje in dijaki Gimnazije Jesenice in Srednje šole Jesenice so se v organizaciji Zavoda za šport Jesenice pomerili v
petih športnih disciplinah: štafeti, odbojki, kegljanju, košarki in nogometu. Na koncu so skupno zmago slavili dijaki
Srednje šole Jesenice in že tretjič zapored prejeli prehodni
pokal. Jeseniški srednješolci se na športnih tekmovanjih srečujejo od leta 2014.

Sem Nataša Kastelic, bivša zaposlena
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Kot socialna oskrbovalka
(pomoč na domu) sem skozi vsa leta
videla oz. opazovala, kako hude težave
imajo lahko ljudje s svojimi stopali.

Vse to nudimo v novo odprtem salonu BEAUTY & HEALTH, d. o. o., na Jesenicah.
Delovni čas je po dogovoru. Naročite se na telefonski številki 070 762 800 ali na e-pošti natasakastelic3mail.com.
ČE PA STE STAROSTNO ALI INVALIDNO OMEJENI IN NE MORETE K MENI, POTEM VAS OBIŠČEM NA VAŠEM DOMU.

Dijaki so se pomerili v petih disciplinah. / Foto: Nik Bertoncelj

Nagrada za projekt Razkrite roke
BEAUTY & HEALTH D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 29, JESENICE

Ker so me naše noge (stopala) vedno zanimala, saj so naše tako imenovano prevozno sredstvo, sem se v začetku
lanskega leta odločila, da se izšolam za pedikerko in refleksoterapevtko. Šolala sem se v Ljubljani na AKADEMIJI
AI in opravila strokovne predmete na VIST-u. Ko sem opravila vse izpite in pridobila potrdila in certifikat, sem se
odločila, da se preizkusim na svoji poslovni poti. Zato vas vabim v svoj salon Beauty & Health, d. o. o., na Cesti
maršala Tita 29, če imate mogoče težave z:
vraščenimi nohti, kjer vam s korekcijsko sponko pomagam rešiti sam noht in pa odpravo bolečine,
poškodovanim nohtom – naredim vam novega s posebno maso,
težave z razpokami na petah (ragadam),
imate glivične nohte in stopala,
imate otiščance ali kurja očesa, ki vas bolijo,
želite samo umivanje nog ter striženje in oblikovanje nohtov,
lakiranje nohtov z navadnim lakom,
lakiranje nohtov z GEL lakom pod LED-lučko,
samo posvet in svetovanje,
ali pa mogoče refleksno masažo stopal?

Projekt Razkrite roke – humani in poslovni uspehi, ki nastaja
pod okriljem skupine Oloop in Društva UP Jesenice, je prejel
mednarodno nagrado Alpine Pluralism Award 2018 v kategoriji Vključevanje na trg dela. Podelitev je potekala na konferenci PlurAlps v Torinu, z nagrado pa želijo spodbujati primere dobrih praks na območju Alp in ozaveščati javnost o
pomenu kulture dobrodošlice in krepitve socialne kohezije
znotraj alpskih območij na podlagi inovativnih storitev in
praks, namenjenih vključevanju priseljencev in priseljenk.
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Najlepši so trenutki, ko se rodi otrok
Združenje za perinatalno medicino je podelilo priznanje babiškemu timu Splošne bolnišnice Jesenice.
Urša Peternel

pri operativnih posegih po
porodu. Babice tudi svetujemo in pomagamo mamicam
pri prvem podoju, skrbimo
za mamice po carskem rezu
in pri odpustu iz porodne
sobe," o svojem delu pripovedujeta Oblakova in Kovačičeva. Od leta 2014 v jeseniški bolnišnici deluje tudi babiška ambulanta, v kateri
zdrave nosečnice spremljajo
babice, in ne več zdravnik.
Vsaka nosečnica tako v ambulanti opravi pet pregledov,
pri čemer je prednost v tem,
da imajo babice več časa za
nosečnice kot zdravniki,
tako da lahko tudi svetujejo
o prehrani, aktivnosti v nosečnosti, načinu poroda ...
"Za nosečnice si lahko vzamemo več časa, zato so tudi
bolj sproščene in več sprašujejo," pravita sogovornici.
Današnje nosečnice imajo
sicer veliko informacij o nosečnosti in porodu, ki jih dobijo od prijateljic, mam, zelo
veliko pa tudi z interneta
(kar po izkušnjah babic ni
vselej dobro).

"Včasih kakšna porodnica
vpraša: 'A zdravnik pa ne bo
prišel k porodu?' Pa ji v smehu odgovorimo: 'Veseli bodite, da ga ne bomo potrebovale,'," pripovedujeta diplomirani babici Silvija Kovačič in
Sabina Oblak iz porodnega
oddelka Splošne bolnišnice
Jesenice. Oddelek smo obiskali zato, ker je njihov babiški tim na nedavnem strokovnem srečanju Novakovi
dnevi prejel priznanje Združenja za perinatalno medici-

Babice delajo podnevi
in ponoči, ob
delavnikih in
praznikih. Zanimivo
je, da je največ
porodov prav ponoči, a
to naj bi bilo s
fiziološkega vidika
pravzaprav povsem
normalno.

Diplomirani babici Sabina Oblak in Silvija Kovačič, ki je
tudi vodja porodnega bloka.
no Slovenije. Obenem smo v
začetku maja obeležili svetovni dan babic.
Kot sta povedali Kovačičeva
in Oblakova, v babiškem
timu dela štirinajst babic,
večina v porodni sobi. Približno polovica je, tako kot obe
sogovornici, iz mlade generacije in so zaključile pro-

gram babištvo na visoki šoli
za zdravstvo, tako da nosijo
naziv diplomirana babica.
"Naloga babice je, da sprejme porodnico, spremlja fiziološki porod, sodeluje z
zdravnikom v primeru, če
pride do komplikacij pri porodu. Naša naloga je tudi asistenca pri carskem rezu in

Dvanajsta Kulturna
mavrica Jesenic
Danes in jutri bo Jesenice ponovno razgibala Kulturna mavrica,
tradicionalna prireditev, namenjena predstavitvi raznolikosti narodov in
narodnosti, ki živijo v mestu.

Mladinski center Jesenice bo
v sodelovanju s kulturnimi
društvi in Zvezo kulturnih
društev Jesenice 8. in 9. junija organizirali 12. Kulturno
mavrico Jesenic. Folklorne
skupine različnih narodov in
narodnosti bodo s plesi, glasbo in poezijo na odru ter kulinariko in svojo dejavnostjo

na stojnicah predstavile raznolikost kultur. Prvi dan
bodo ob 19. uri na prireditvi v
Športni dvorani Podmežakla
nastopile folklorne skupine:
KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, KD Ilinden Jesenice, KPŠHD Vuk Karadžič Radovljica
ter KUD Triglav Slovenski
Javornik - Jesenice, KŠD
Hrušica in KUD Triglav Srednja vas v Bohinju. Drugi

dan, 9. junija, bo najprej ob
17.30 sprevod skupin skozi
mesto Jesenice. Ob 19. uri
bodo v športni dvorani Podmežakla nastopile gostujoče
skupine KUD Šokica Slobodnica iz Hrvaške, MKD Kočo
Racin iz Kopra, KUD Izvor
Klagenfurt iz Avstrije ter slovenski skupini Svoboda Črnuče in KUD Jurij Vodovnik
Skomarje.

Kulturna mavrica na Jesenicah poteka že od leta 2007. / Foto: arhiv

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, LEDARSKA ULICA 004, JESENICE

Janko Rabič

Kot ugotavljata, se nosečnice vse pogosteje odločajo za
naravni porod brez lajšanja
bolečin, za (sicer brezplačno) epiduralno analgezijo se
tako denimo odloči le še petina porodnic. Ker jeseniška
porodnišnica slovi ravno po
tem, da je zelo naklonjena
naravnemu porodu, k njim
prihajajo rodit ženske iz vse

tner oziroma mož, prijateljica, mama, tudi porodna
spremljevalka doula. "Babice vedno upoštevamo želje
in potrebe porodnice," poudarjata Oblakova in Kovačičeva, ki letno sodelujeta pri
osemdeset do sto porodih.
Vsak po svoje se vtisne v spomin, odgovarjata na vprašanje, ali se kakšnega poroda

Ob našem obisku porodnega oddelka so se
ravno razveselili 342. poroda letos, svet je
polepšala deklica Gabrijela. Število porodov je za
štirideset večje kot lani v tem obdobju.
države. "Tiste, ki pridejo od
drugod, po navadi pridejo
prav zaradi naravnega poroda. Pri nas v porodni sobi se
lahko gibajo, pijejo, jejo ..."
Porodnice med popadki tudi
ne ležijo več v postelji, veliko jih rodi na blazinah na
tleh, na posebni porodni
pručki, v pomoč jim je tudi
terapevtska žoga ... Pri porodu sta lahko prisotni dve
osebi, največkrat je to par-

posebej spominjata. "V čast
nam je, da lahko spremljamo
tako poseben dogodek, kot je
porod. Ko se rodi otrok, novo
življenje, je to nekaj najlepšega. Gre za trenutke, ki ti res
polepšajo življenje," pravita.
Obe svoje delo opravljata s
srcem in velikim veseljem.
Saj pridejo tudi težki trenutki, ko se zgodi kaj žalostnega, a tisto lepo vendarle prevlada, dodajata.
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Mladi
Bodoči vzgojitelji v Zlatorogovi pravljični deželi
Dijaki drugih letnikov predšolske vzgoje na Srednji šoli Jesenice so priskočili na pomoč vzgojiteljicam bohinjskih vrtcev.
Sodelovali so na ustvarjalnih delavnicah sedaj že devete prireditve Zlatorogova pravljična dežela. Skupaj z vzgojiteljicami so se trudili otrokom čim bolj približati in predstaviti
različne dejavnosti, kot so očistimo naše gore, mali znanstvenik, skodlarstvo, folklora, knjižnica, telovadba za možgane, zeliščni butik, igre, teniška šola, muzej, solinarstvo, lovci, karate, plezanje … Otroci so spoznali tudi pravljice in
pravljične junake ter se zabavali v različnih gibalnih aktivnostih. »Obisk Zlatorogove dežele mi je bil zelo všeč. Zdi se
mi pomembno, da bodoči vzgojitelji pomagamo pri aktivnostih, iz katerih se res veliko stvari naučimo. Učimo se pristopa do otrok, urimo govorne sposobnosti, da smo otrokom
razumljivi," je po obisku povedala dijakinja Inja Valant.

Bodoči vzgojitelji predšolskih otrok so nabirali izkušnje v
Bohinju. / Foto: arhiv šole

Jeseniški učenci pri predsedniku s kocko
človečnosti

Ob dnevu Evrope je predsednik republike Borut Pahor sprejel okoli 350 otrok štirih osnovnih šol in treh vrtcev ter mladim namenil poslanico. Otroci so naš največji zaklad,
Evropska unija pa jim nudi varen prostor, kjer bodo lahko
uresničili svoje sanje, je dejal predsednik. Med udeleženci
sprejema so bili tudi učenci Osnovne šole Toneta Čufarja
Jesenice, ki so v sklopu projekta Time for tea (Čas za čaj)
izdelali kocko človečnosti, igri pa se je pridružil tudi predsednik. "Predsednik Borut Pahor je bil navdušen nad sporočilom naše kocke človečnosti. Kocko je vrgel in se tako pridružil naši igri za širjenje človečnosti v svet. Obljubil nam je, da
jo bo skupaj z nami ponesel med vse prebivalce naše domovine in tudi v širni svet. Držali ga bomo za besedo," je povedala mentorica Urška Willewaldt.

Priznanja za mlade glasbenike

Priljubljena kuharica
Na Gimnaziji Jesenice imajo kuharico Roso Savčič, ki jo imajo dijaki zelo radi. Dijakinji sta z njo
opravili intervju, da bi njeno veliko srce spoznali še drugi.
Sandra Đukanović,
Zala Skumavc
Gimnazija Jesenice nudi
veliko izvenšolskih dejavnosti, od možnosti učenja več
tujih jezikov, udeležbe pri
športnih aktivnostih pa do
nastopanja na odru, kar je
lahko malce stresno, a vzdušje na šoli je vedno zelo sproščeno, zahvala za to pa gre
čisto vsem zaposlenim, tako
profesorjem, ki so neizmerno prilagodljivi in razumevajoči, kot tudi kuharicam ter
čistilkam. Šolske malice nam
popestri vedno nasmejana
kuharica Rosa, ki s svojo
toplino še doda k občutku
lagodja in domačnosti.
Kdo si, od kod si, kaj delaš?
"Že čez dvajset let sem
zaposlena pri podjetju Sodexo, od tega pa devet let na
Gimnaziji Jesenice opravljam delo vodje kuhinje,
pred tem pa sem delala v
Kranju. Priznati moram, da
je bil začetek težek, a sem
zdaj na delovnem mestu
zelo zadovoljna, predvsem z
vodstvom, ki me spodbuja
in razume, na splošno je
podjetje zelo v redu in delam
z veseljem. Na gimnaziji pa
je zelo lepo, ker so tukaj
moji otroci, vse sprejmem
kot svoje. Če človek dela s
srcem, če gleda službo kot
odgovornost in se zaveda, da
je prišel naredit nekaj dobrega ter da se zaveda svojega
vpliva na druge ljudi, je
rezultat zadovoljstvo strank,
odraz mojega truda pa so
rezultati z anket o zadovoljstvu dijakov na šoli ter vsa
priznanja. Cenim poštenost
in iskrenost, tako do sebe
kot do svojih nadrejenih in
do našega delodajalca, ker
so res korektni."

Dijaki te imamo radi, kar
kaže tudi tvoja stena v kuhinji. Zakaj misliš, da te imamo tako radi?
"Ne vem. Večkrat se tudi
sama to vprašam. Ko sem
kot mlado dekle odšla od
doma, so mi starši rekli, da
moraš najprej biti človek,
kjerkoli živiš in karkoli delaš.
Lahko si šef, direktor ali pa
navaden delavec – najprej
bodi človek, potem pa vse
ostalo. To sem si res vzela k
srcu in že celo življenje
delam po tem nasvetu. In to
moji otroci vidijo, odraz tega
pa je ta stena, odraz mojega
pravega obraza."
Se ti zdi, da je poklic kuharja dovolj cenjen?
"Na splošno delo v kuhinji
ni dovolj spoštovano, dela je
res veliko, ogromna pa je
tudi odgovornost. Zavedati
se moraš, da hraniš ljudi,
vso odgovornost vzameš
nase. Moji otroci pa me zelo
spoštujejo, me razumejo in
na moje delo gledajo drugače. Redkokdo vidi, kako zahtevno je delo v kuhinji. Na
splošno tudi plačano ni
dovolj, čeprav mene vodstvo
spoštuje in nadgrajuje."
Kaj ti je pri tvojem poklicu
najbolj všeč?
"Najbolj srečna sem, ko sem
zdrava in lahko delam, saj
me delo zelo veseli in delam
s srcem. Zadovoljna sem
tudi, ko moji otroci pridejo
zjutraj in me vsi pozdravijo
in me vprašajo, kako sem.
Vesela sem, ko so oni zadovoljni, to je eden mojih večjih uspehov."
Kakšen je tvoj tipični delovni dan?
"Moja budilka vsako jutro
zvoni ob štirih zjutraj, če pa

Kuharica na Gimnaziji Jesenice Rosa Savčič
vem, da me v službi čaka več
priprav ali peke, se zbudim
tudi ob pol treh, odvisno od
količine dela. Marsikdo bi se
spraševal, kaj počnem že ob
pol petih tukaj. Sem oseba,
ki ima rada stvari urejene,
vso robo sprejmem sama,
pregledam inventar in pripravim hladne malice. Ob
inšpekciji sem rada mirne
duše, za kar je potrebnega
malo več dela. Do sedmih so
priprave, po sedmi uri pa v
šolo že pridejo moji otroci,
delo pa traja skoraj do dveh."
Dijaki Gimnazije Jesenice te
poznamo večinoma v delovni obleki, zagotovo pa imaš
tudi kakšen skriti talent ali
hobi. Bi nam ga razkrila?
"V prostem času rada hodim
na sprehode, v naravi se
pomirjam. Rada tudi berem
vse vrste knjig, karkoli
dobim pod roko."
Rada kuhaš tudi v prostem
času? Obstaja kakšen
»Rosin recept«?
"Ja, zelo rada kuham in
pečem sladice. Kakšnega

posebnega
nimam."

recepta

pa

Kaj bi spremenila, če bi lahko – tako v kuhinji kot na
splošno?
"Otroke vedno vprašam, ali bi
v kuhinji kaj spremenili, a so
vsi zadovoljni. Pri sestavljanju jedilnika čez poletne počitnice vedno vztrajam, da na
jedilniku večkrat nudimo
hrano, ki jo otroci radi naročijo. Osebno bi spremenila to,
da bi imela več prometa, rada
bi imela več otrok na šoli. Na
splošno pa si želim, da bi
mladi imeli službe, da bi po
končani šoli dobili zaposlitev,
saj bi si marsikaj privoščili,
pa si ne morejo. Želim si, da
bi bile Jesenice kot ena družina. Menim tudi, da v življenju manjka nasmeha."
Imaš kakšen moto ali pa stavek, ki ti veliko pomeni?
"Vedno želim biti optimistična. Sama sebi vedno
rečem: Saj bo. Ljudje smo in
vsi imamo težave, ampak
kadar mi je najtežje, se opomnim, da bo bolje."

Četvorka 2018

Dnevov kitare 2018, to je kitarskega tekmovanja, ki ga v
Krškem organizirata Glasbena šola Krško in Društvo Antonio Torres, sta se udeležila tudi dva učenca Glasbene šole
Jesenice pod mentorstvom Simona Krajnčana Fojkarja. Patricija Zupan je osvojila srebrno plaketo, Sergej Šegan pa
prav tako srebrno plaketo. Harmonikar Leon Kustrle, ki obiskuje tretji razred Glasbene šole Jesenice, pa je tekmoval v
Pulju in se domov vrnil z zlato plaketo in tretjim mestom.
Njegova mentorica je Diana Šimbera.

Patricija Zupan / Foto: Sašo Valjavec

Jeseniški maturanti in maturantke so se že trinajstič sprehodili po ulicah Jesenic, s plesom in dobro voljo pa dogodek zaključili
na spodnjem parkirišču pred Občino Jesenice, kjer so jih pozdravili in nagovorili župan občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger ter ravnateljici obeh šol, Lidija Dornig in Andreja Vehar Jerman. Maturanti so pod vodstvom Studia Ritem odplesali
nekaj slik tradicionalne četvorke in gledalcem pokazali svoje plesno znanje. Organizatorji dogodka sta ZŠJ – Mladinski center
Jesenice in Plesna šola Studio Ritem v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice. U. P. / Foto: Primož Pičulin
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Zanimivosti

Drobci iz življenja

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

TELESAT, d.o.o. Jesenice
Cesta talcev 20
4270 Jesenice

V Domu dr. Franceta Bergelja so predstavili knjižico, v kateri so zapisane
življenjske zgodbe sedmih stanovalk.
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Janko Rabič
V Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja na Jesenicah so v maju predstavili
knjižico z naslovom Drobci
mojega življenja. Članice
skupine prostovoljk Jesen
Mili Ilenič, Majda Malenšek in Magdalena Cundrič
so zapisale zgodbe sedmih
stanovalk in jih pripravile
za objavo. V knjižici so ob-

javljene zgodbe stanovalk
Alene Bok (pred kratkim je
umrla), Angele Ferjan, Albe
Koselj, Tončke Mulič, Angele Podlesnik in Marije
Rupar. Ena stanovalka je
zaradi njene težke izkušnje, spolne zlorabe v mladosti, želela ostati anonimna. Gre predvsem za pripovedi o njihovem otroštvu,
mladosti, poklicnih izkušnjah in družinskem življe-

nju, kjer so se soočale s težkimi preizkušnjami. Čeprav so šle skozi pekel vojMOBILNIPAKETI
PAKETI
MOBILNI
PAKETIMOBILNI
ne vihre med
drugo svetovMOBILNI
PAKETI
no vojno in je bilo njihovo
ODNEVERJETNIH
NEVERJETNIH
OD
ODNEVERJETNIH
NEVERJETNIH
življenje OD
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skromno,
v pomanjkanju in revščini,
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in
2,49optimizem
€NA
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€
ljubezen do domovine. Za
SLO omrežja
kulturni program so na
minut v vsa minut vSMS/MMS
vsa
Podatkov Podatkov
SMS/MMS
predstavitvi poskrbele
SLO omrežjaSLO omrežja
učenke Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da od ponedeljka, 4. 6. 2018, dalje na
spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si.), pod rubriko »Za
občana – Javna naročila, razpisi in objave«, objavlja:
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500
minut
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SLO omrežja
OBVESTILO
PLUS
PLUS
AMIGO
AMIGO
AMIGO

4,99 €
500 5 GB
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150 1,5 GB
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Za vse informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine lahko pokličete Nevenko Kavčič Cenček, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice, tel. 04/ 5869 302.

Občina Jesenice obvešča, da je od 8. junija
2018 dalje na spletni
strani Občine Jesenice,
www.jesenice.si, pod
rubriko »Javna naročila
in razpisi« objavljen
Javni razpis za sofinanciranje mladinskega
dela v društvih in nevladnih organizacijah v
letu 2018.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Župan
Tomaž Tom Mencinger

KUL

Ponovno javno dražbo za prodajo apartmaja ob morju – stanovanja št. 42/I v večstanovanjski stavbi, št. 41/I, v Stinici, Scorpio
42/I, Republika Hrvaška, v izmeri 25,35 m2, ki zajema hodnik,
sobo s kuhinjo in kopalnico z WC. Stanovanju pripada tudi balkon.
Stanovanje je opremljeno. Izklicna cena je 25.857,00 EUR.

KUL
PLUS

www.jesenice.si

www.jesenice.si
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krajevni skupnosti,
 
za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju
krajevne skupnosti lahko pošljejo:






Fizične osebe

Organizacije

Javni zavodi
Društva


www.jesenice.si

	Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev
ter točne podatke predlaganega kandidata.
III. Razpis traja od dneva objave,
od 8. 6. 2018, do 18. 6. 2018
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informacije
se obrnite
obrnite
nasvojega
svojega
kabelskega
operaterja.
Za
podrobnejše
informacije
se
na
svojega
kabelskega
operaterja.
sedežu krajevne skupnosti ob 16. uri.
Za podrobnejše
Za podrobnejše
informacije
informacije
se obrnite
se obrnite
na svojega
na svojega
kabelskega
kabelskega
operaterja.
operaterja.

	Nepravočasne, nepravilno označene in neTELESAT, d.o.o. Jesenice
TELESAT,
d.o.o.
tel.: 045865
5865250
250
popolne vloge bo komisija
zavrgla. d.o.o. Jesenice Cesta
talcev
20 Jesenice
TELESAT,
d.o.o.
Jesenice
tel.:
TELESAT,
250
TELESAT,Cesta
TELESAT,
d.o.o.
Jesenice
d.o.o.
Jesenice tel.: 04 5865 e-mail:
tel.:04info@telesat.si
04 5865
tel.:250
04 5865 250
talcev
20,
4270
CestaJesenice
talcev
20, 4270
4270 Jesenice
Jesenice
e-mail:
info@telesat.si
TELESAT,
TELESAT,
d.o.o.
d.o.o.
Jesenice
Jesenice
tel.: 04
tel.:
5865
04 5865
250 250
Cesta
talcev
20,
4270
Jesenice
e-mail:
info@telesat.si
Cesta
20,talcev
4270 Jesenice
20, 4270 Jesenice
e-mail: info@telesat.si
e-mail: info@telesat.si
			
Predsednica KS Plavž Cesta talcev
Cesta
Cesta
talcev
talcev
20, 4270
20, 4270
Jesenice
Jesenice
e-mail:
e-mail:
info@telesat.si
info@telesat.si
			
Ivanka Zupančič l.r.

MEGA
MEGA PRIHRANKI:
PRIHRANKI:
ZDRUŽITE
TELEVIZIJO
ZDRUŽITE KABELSKO
KABELSKO TELEVIZIJO
ZZ MEGA
TELEFONIJO
MEGA MOBILNO
MOBILNO TELEFONIJO
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Pasji konec tedna na Hrušici

OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Številka: 352-7/2018
Datum: 1. 6. 2018

Kinološko društvo Fido Hrušica je 26. in 27. maja na Hrušici pripravilo tradicionalno razstavo psov in
specialko za hrte.
Andraž Sodja
Na Hrušici se je odvijala 19.
mednarodna razstava psov
CAC Hrušica, ki jo organizira kinološko društvo Fido
Hrušica. Po informacijah
organizatorjev se je razstave
udeležilo več kot tristo psov
različnih pasem. Udeleženci
so prišli iz Slovenije, Avstrije, Češke in celo Estonije,
medtem ko so v preteklih
letih zabeležili celo razstavljavce iz Čila.
Kot je dejala Renata Bok
Zelenjak, predstavnica organizatorjev, so zelo veseli, da
se razstave udeležujejo raz-

stavljavci z mladimi psi, kar
kaže, da je razstava prijetna,
zaradi dobre lokacije, bližine
vode, urejenega poligona in
dobrega dostopa. Prvo mesto
in naziv najlepšega na razstavi je prejel francoski buldog, drugo češkoslovaški volčjak in tretje arabski hrt. Najboljše pse razstave je ocenjevala finska sodnica Irina
Poletaeva.
Prihodnje leto, ko bodo obeleževali 20. obletnico razstave, organizatorji napovedujejo, da se bodo še dodatno
potrudili in bo 20. razstava
pravi nepozabni kinološki
dogodek.

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018)
in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter 633.
sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 12. 4. 2018
objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
2. Predmet prodaje je:
1. S tanovanje z ID oznako 2175-474-3, v skupni izmeri
60,08 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 53b, 4270 Jesenice. Izhodiščna cena znaša 56.000,00 EUR. Najemnik
stanovanja ima prednost pri nakupu omenjenega stanovanja. Številka energetske izkaznice: 2017-167-17349003, veljavna do 23. 4. 2027. Energetski razred D (69
kWh/m2a).

Razstave se je udeležilo več kot tristo psov različnih pasem.

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

IZJEMNA
PRILOŽNOST ZA
ZA NOVI BMW.

4. Pogoji za udeležbo na razpisu:
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo
prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z
NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA)« na vložišče
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti ovojnici naj
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-poštni naslov pošiljatelja.

DODATNI POPUST NA
VSA VOZILA IZ ZALOGE.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10 % (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun
EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 012410100007593, sklic 18 75400-2001004-00000018 s pripisom
»varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Izkoristite izjemno priložnost in ujemite partnerja za vse življenjske poti.
Samo do konca junija vam v salonih BMW ponujamo dodatni popust
na vsa vozila iz zaloge**, poleg svojega novega BMW vozila pa ob
financiranju preko BMW Financial Services, prejmete še paket
BMW Repair Inclusive*, ki vam zagotavlja 4 leta ali 200.000 km
podaljšanega jamstva.

5. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o
stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so
razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P10, Marija
Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je petek, 29. 6. 2018, do 13. ure. O
dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do
tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 29. 6.
2018 po 13. uri, ne bodo upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega
zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb
oziroma da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba
P10, Marija Lah, tel. 04/5869 304.
		
		
		

OBIŠČITE SALONE AVTO AKTIV.
** Dodatni popust na zalogo novih vozil lahko koristite do 30. 6. 2018 oz. do razprodaje zalog. Morebitni strošek priprave in transporta vozila ni vštet v ceno
vozila.
Kombinirana poraba goriva za vozila BMW: od 1,9 do 14,7 l/100 km. Emisije CO2: od 44 do 258 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0061 do
0,0716 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Slike vozil so lahko simbolne.

Poletni delovni čas muzejskih zbirk
AVTO AKTIV D.O.O., CESTA V MESTNI LOG 88 A, LJUBLJANA

* Do Repair Inclusive paketa za obdobje 4 leta ali 200.000 km (kar se doseže prej) so upravičene stranke, ki ob nakupu novega vozila (naročilo v proizvodnjo
ali nakup iz zaloge) BMW serije 1, 2, 3, 4, X1 ali X2 svoje vozilo financirajo preko BMW Financial Services, katerega uradna zastopnika v Sloveniji sta družbi GB
Leasing d.o.o. in GB d.d. Poleg osnovne garancije in jamstva za prvi dve leti, so kupci upravičeni do podaljšanega jamstva za 3. in 4. leto starosti vozila. Ponudba
je združljiva z vsemi ostalimi akcijskimi ponudbami BMW. Ponudba velja do vključno 30. 6. 2018.

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice so sporočili, da bodo
muzejske hiše na Stari Savi od 16. junija odprte po poletnem urniku, in sicer od torka do sobote med 10. in 18. uro.
Železarski muzej bo od 18. junija do nadaljnjega zaprt zaradi obnove Ruardove graščine. Še naprej pa si bo mogoče
ogledati stalno etnološko zbirko z rekonstrukcijo delavskega
stanovanja v Kasarni ter občasne razstave v Kolpernu, in
sicer od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro ter v času
prireditev na Stari Savi.
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Info točka v Koči na Golici

Planica pod Golico

Planincem so na voljo vodniki, zemljevidi, karte. Na kočo bodo namestili tudi spletno kamero.
Urša Peternel

Janko Rabič
Člani društva Golica team so
letos že tretjič poskrbeli za
najbolj zanimivo, izvirno ter
hkrati dobrodelno športno
tekmovanje Planica pod Go
lico v okviru majskih priredi
tev v Planini pod Golico. Na
miniaturni letalnici, repliki
prave planiške, ki jo je izdelal
domači umetnik Cena Ra
zinger, so se kot figure po
zaletišču spustili najboljši
skakalci letalci na svetu. Z
najdaljšim poletom 245 me
trov je zmagal Nemec Andre
as Wellinger. Tekmovanje je

Z odprtja Info točke v Koči na Golici: nekaj besed je povedal tudi predsednik Planinskega
društva Jesenice Vlado Hlede. / Foto: Janko Rabič

Občani Jesenic ste tudi letos vabljeni, da se pridružite akciji
»Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice«.
Ocenjevale se bodo naslednje kategorije:
 hišni balkoni,
 balkoni v večstanovanjski stavbi,
 cvetlični vrtovi
 nageljni in
 okolica poslovnih objektov
(terase gostinskih objektov, izložbe ipd.).

V okviru botaničnega pohoda V rožce na Golico so v Koči na Golici predstavili knjižico
avtorice Nade Praprotnik z opisom tridesetih najbolj zanimivih rož, ki rastejo v Karavankah.

Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna usklajenost, vzdrževanje, izvirnost ureditve ter celotni vtis.
Predlogi se bodo zbirali v posamezni krajevni skupnosti, občani pa lahko svoje predloge sporočite tudi po elektronski pošti
na naslov: metka.zalokar@jesenice.si, in sicer najkasneje do
17. 8. 2018. Predlogu priložite tudi fotografijo svoje cvetlične
zasaditve.
Občina Jesenice bo najlepše zasaditve predstavila na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma v mesecu septembru 2018, ter
lastnikom podarila praktične nagrade.
Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov
prispevate k še lepši podobi Jesenic.

Praznovanju prvega svetov
nega dneva čebel so se pri
družili tudi v Čebelarskem
društvu Jesenice. Tradicija
čebelarjenja je na Jesenicah
bogata, saj letos mineva že
135. leto organiziranega delo

vanja čebelarjev na Jesenicah,
obeležujemo 90-letnico čebe
larske podružnice Blejska
Dobrava, prihodnje leto pa še
100-letnico čebelarske podru
žnice Jesenice. Člani Čebelar
skega društva Jesenice so v
sklopu praznovanju svetovne
ga dneva čebel na Osnovni

šoli Toneta Čufarja pripravili
druženje čebelarjev z mladi
no, sodelovali so na odprtju
prenovljenega čebelnjaka An
tona Janše na Breznici in na
odprtju razstave Art Propolis
na Koroški Beli. Udeležili so
se tudi svetovne čebelarske
konference v Žirovnici, v so

delovanju s TIC Jesenice v
okviru tradicionalnega poho
da po Stari rudni poti pa pri
pravili ogled Čebelarstva Ber
toncelj na Ulici Staneta Boka
la. Udeležili so se tudi pra
znovanja svetovnega dneva
čebel na Breznici in izdali
zbornik društva.

www.jesenice.si

Svetovni dan čebel na Jesenicah
Urša Peternel

privabilo veliko gledalcev,
glede na humanitarni na
men so jih organizatorji sicer
želeli še več. Vendar so bili z
izkupičkom lahko zadovolj
ni, saj so zbrali 3250 evrov in
jih namenili za defibrilator v
Splošni bolnišnici Jesenice.
Ček je ob zaključku tekmova
nja direktorju bolnišnice Ja
nezu Poklukarju predal pred
sednik društva Golica team
Jure Svetlin. Med gosti, ki so
si ogledali tekmovanje, so
bili tudi alpska smučarka
Maruša Ferk, paraolimpijec
Jernej Slivnik in nekdanji
skakalni as Primož Peterka.

OBVESTILO O IZVEDBI AKCIJE
»NAJLEPŠE CVETLIČNE ZASADITVE
V OBČINI JESENICE« ZA LETO 2018
Foto: arhiv PD Jesenice

V Koči na Golici, ki je v uprav
ljanju Planinskega društva Je
senice, so v okviru mednaro
dnega projekta Alpe-Adria
Karavanke/Karawanken odpr
li Info točko, prvo v tem delu
Karavank. Planincem so na
voljo vodniki, zemljevidi, kar
te in drugo gradivo z opisom
poti in druge informacije, ne
kaj je tudi planinske literature
za mladino in odrasle. Nabor
informacij so razširili s pro
mocijskimi gradivi Turistič
no-informacijskega centra
Občine Jesenice.
Na majskem odprtju sta po
men Info točke poudarila
predsednik Planinskega druš
tva Jesenice Vlado Hlede in
predstavnik Planinske zveze
Slovenije Valentin Rezar. V
okviru Info točke sedaj koča
poleg standardne ponudbe
ponuja tudi ogled fotografske
dokumentarne razstave Goli
ca skozi čas, pripravljajo tudi
druge dogodke, nove razstave,
srečanja. Tako so zadnjo maj
sko soboto v okviru botanične
ga pohoda V rožce na Golico v
koči predstavili knjižico avto
rice Nade Praprotnik z opi
som tridesetih najbolj zanimi
vih rož, ki rastejo v Karavan
kah, od Hruškega vrha do
Vajneža.
Že v kratkem bodo na kočo
namestili tudi spletno kame
ro. V kočo pa so člani Planin
skega društva Jesenice name
stili tudi defibrilator, ki je po
memben pripomoček ob za
stoju srca.

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
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Sudoku s končno rešitvijo











 

 
 
 
 
 
 
 

    
  
    
    
    
    
    
    
    











Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je OKOLJE ZRAK VODA TO JE SVOBODA. Spon
zor križanke je EcoSynergy System, d. o. o., PE Jesenice, Cesta
Franceta Prešerna 13, 4270 Jesenice (Zbirni center Jesenice),
telefon 069 616 441. Za reševalce so pripravili ekološke nagra
de: 12 ECOSS točk za nakup izdelkov po proizvodnih cenah:
Aleks Skumavec, Jesenice; 10 ECOSS točk: Andreja Orson, Jese
nice; 8 ECOSS točk: Juro Iveljić, Jesenice. Vsi prejmejo tudi maji
co s kratkimi rokavi in kapo s ščitkom EcoSynergy Systema. Za
nagrade pokličite EcoSynergy System, PE Jesenice.

Jagode obožujemo ...
... predvsem tiste iz domače gredice ali biološko pridelane, še posebno pa gozdne, ki imajo posebno
aromo in jih radi nabiramo. Iz jagod lahko pripravimo razne sladice izjemnega okusa, vsebnosti,
arome in zdravilnih lastnosti. Zapeljivi rdeči bleščeči sadeži pa prinašajo očem veliko veselja.
Jelka Koselj
Jagode se prilegajo vsaki sadni solati. Sladice iz njih so
praznične in dekorativne.
Zelo so primerne za pripravo
skupaj s skuto in svežimi siri.

Skutin kolač, obložen
s presnimi jagodami
(za 12 kosov)
Potrebujemo za dno kolača:
10 dag prepečenca, 5 dag razmehčanega masla in 3 žlice
sladkorja. Za kolač pa: 15 dag
razmehčanega masla, 18 dag
sladkorja, 1 vaniljev sladkor,
4 jajca, 1 zavitek vaniljevega
pudinga, 2 dag jedilnega škroba, 1 žličko pecilnega praška,
75 dag puste, odcejene skute,
2 žlici limoninega soka, ščepec soli in 25 dag svežih
jagod. Potrebujemo še 15 dag
jagodne marmelade za
namaz. Za na vrh kolača,
preden ga postrežemo, pa še
50 dag svežih jagod in sladkor
v prahu za posip.
Priprava: Tortni model premera 26 cm, z odstranljivim

njake ločimo od beljakov.
Maslo, rumenjake, sladkorja
in sol v večji skledi penasto
zmešamo, nato vmešamo še
pudingov prah, jedilni škrob
in pecilni prašek. Izmenično v to maso vmešamo še
skuto in limonin sok.
Iz beljakov stepemo trd
sneg, ki ga vmešamo v jajč-

stranskim delom, namastimo z maslom. Prepečenec
zdrobimo z valjarjem na
mizi. V skledi zmešamo te
drobtine z maslom in sladkorjem. To zmes razporedimo po dnu pekača.
Jagode operemo, očistimo
in narežemo na polovice,
večje pa na četrtine. Rume-

Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Še vedno vas vabijo
na dobro kavico, družbo in klepet, morda odigrate tudi partijo pikada. Za reševalce so pripravili pet enakovrednih nagrad:
zapitek v vrednosti 10 evrov, postrežen v lokalu Zvonček. Tudi če ne boste izžrebani, ste vljudno vabljeni, da jih obiščete.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

SPOSOBNOST ZA
POSLOVANJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

OŠTEVANJE,
OČITANJE
NAPAK

ROMULOV
BRAT
DVOJČEK

OVITEK,
OMOT

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisa
no v kupon iz križanke) pošljite do petka, 22. junija 2018, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
IME
NEKDANJE
SMUČARKE
SVETOVE

SILOVIT
NAPAK,
NASKOK
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA
SLABOTNE
OSEBE
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BAR
ZVONČEK
VAS VABI NA
DOBRO
KAVICO
CELOTNO
AVTORJEVO
DELO
PREBIVALEC
LAŽ

PREBIVALEC
JEŽICE

DENARNA
ENOTA
ROMUNIJE

PUNČKA IZ
CUNJ

1

DRAG KAMEN
PRELIVAJOČIH
BARV

RIMSKA
BOGINJA
JEZE

DELOVNO
PODROČJE

KOMPAKTNA
OBLOGA TAL

VSAK DAN
PRIJAZNA
IN H ITRA
POSTREŽBA

NADA
VIDMAR

??????
OTTA
KLASINC

GLAVNO
MESTO
VOJVODINE

RAVEN SVET,
POLJE
NAŠA
SLIKARKA
(MELITA)

AJDA
(NAREČNO)

AFRIŠKA
ANTILOPA
PROSTOR ZA
PISARNIŠKA
DELA

LOJZE
UDE

IVO ANDRIĆ

GLAVNA BABILONSKA
BOGINJA
IZRAŽA
ŠTEVILO DVE

OLGA
REMS

13

EVGEN
BERGANT

10

PREBIVALEC
NOVEGA
SVETA
ALŽIRSKI
KNJIŽEVNIK,
PESNIK
(MUHAMMAD)

SLOVARČEK:

14

MOŠKA
SPOLNA
CELICA
ZAČETEK
ČOLNA

OSNOVNO
PREMIKANJE
Z NOGAMI

PREBIVALKA
IRSKE
IZRAELSKI
POLITIK
(JICAK)

9

12

PETI MESEC
V LETU

2

NEM. PISAT.
SEIDEL
FRANCOSKA
TEROR. ORGANIZACIJA.

ŠIVANKA

PREBIVALKA
PŠATE

NAJVIŠJA
GORA V
ISTRI

IME ŠKOTSKEGA
IGRALCA
CONNERYJA

3

4

TURŠKI ŠAHIST (OZAN)
ENO OD IMEN
NOGOMETAŠA.PELEJA

8

NASILNOST,
NAPADALNOST
STRJEN,
POSUŠEN
IZCEDEK NA
RANI

JELKA
(ZASTAR.)
OPTIČNO
AKTIVEN
ALKOHOL

NELOČLJIVA
POVEZANOST

VLADIMIR
ČERINA

OLIMPIJSKE
IGRE

IZRAELSKA
LUKA
?????
BRATUŽKACJAN

NEČEDNO
DEJANJE,
ŠKANDAL

VLJUDNO VAVEČJA
BLJENI V BAR
KISELKASTO
ZVONČEK NA KOLIČINA
JUŽNO
SKRITIH
DRATOMŠIČEVO
SADJE
GOCENOSTI
CESTO 98a
STARO
IME ZA
AFRIŠKO
DRŽAVO
KONGO

no-skutno zmes. Nazadnje
vmešamo še 25 dag očiščenih jagod. Maso vlijemo v
pekač nad drobtine in jo po
vrhu poravnamo. Model s
kolačem postavimo v prej
ogreto pečico in ga pečemo
pri 175 stopnjah 1 uro. Marmelado gladko zmešamo.
Po eni uri pečenja kolač premažemo z marmelado in ga
postavimo nazaj v pečico.
Kolač pečemo še 10 minut.
Nato pečico izklopimo in
kolač pustimo v izklopljeni
pečici še 45 minut. Nato
kolač vzamemo iz pečice in
pustimo še 5 ur na hladnem.
Pred serviranjem mu na vrh
dodamo sveže jagode, posujemo s sladkorjem v prahu
in narežemo na kose.
Namig: Za na vrh kolača lahko jagode poškropimo z limoninim sokom in poslakamo.
Kolač lahko obložimo tudi z
drugim vloženim ali presnim sadjem in dodamo preliv za torte. Okras kolača je
lahko še stepena sladka smetana in čokoladni ostružki.

ENOROČNA UREJEVALEC
TESARSKA
IZLOŽB,
SEKIRA
RAZSTAV

11

VELEBLAGOV.
V LJUBLJANI

7

TEČE NAM
PO ŽILAH

DELAVEC V
HOTELU
KRAJ POD
MOKRCEM
PRI IGU

6

PREBIVALKE
NIGRA
IME
LUTKARJA
MAJARONA

5

GRUZINSKI
SKLADATELJ
TAKTAŠVILI

RADO
NAKRST
NAMIZNO
PREGRINJALO

15

1

11

2

16

3

3

4

7

5

12

6

13

7

14

8

2

9

8

5

15

7

16

10

17

3

8

ALJA TKAČEV

KRALJEVIČ
IZ EPA MAHABHARATE

NAJVIŠJI
VZOR,
SMOTER

STAROŽIDOVSKI
VLADAR

IME SKLADATELJA,
DIRIGENTA
SAVINA

16

MIKROGAMET: moška spolna celica, NIALA: afriška antilopa, CAKIR: turški šahist (Ozan), ARANTES: eno od imen nogometaša Peleja,
MANIT: optično aktiven alkohol, IMANENCA: neločljiva povezanost, ŠAMIR: izraelski politik (Jicak), DIB: alžirski pisatelj in pesnik

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 9 / 2018
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 8. junija
KULTURNI DOM JULKE IN ALBINA PIBERNIKA NA
SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19. uri
Odprtje razstave: Jeseniški hokejski prvaki od leta 1956/57 v sliki

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA OB 19. URI
12. KULTURNA MAVRICA JESENIC: predstavitev društev,
stojnice, DJ Matej
Sobota, 9. junija
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA OB 17.30
12. KULTURNA MAVRICA JESENIC: Sprevod folklornih skupin po mestu, ob 19. uri v dvorani Podmežakla pozdrav PIHALNEGA ORKESTRA Jesenice - Kranjska Gora, predstavitev skupin iz gostujočih društev, zabava z DJ-em

Ponedeljek, 11. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

KOPALIŠČE UKOVA, ob 16. uri
Tekmovanje v skokih v vodo in 25. jeseniški akvatlon

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

PRIREDITVENI PROSTOR NA STARI SAVI, od 14. ure dalje
Vidovdanska proslava KPŠHD Vuk Karadžić s folklornim in zabavnim
programom

Ponedeljek, 25. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 19. uri

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

Predavanje z digitalno fotografijo, Pavel Smolej: Pohodniške poti po
Karavankah

Torek, 26. junija
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Proslava dneva državnosti, letni koncert MPZ DUJ

Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

Knjižnica vabi
Iz Občinske knjižnice Jesenice od ponedeljka, 11. junija 2018, vabijo k
vpisu na počitniške delavnice.

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Torek, 12. junija
DRUŠTVO ŽAREK, ob 16. uri
Peka torte in peciva

Sreda, 13. junija
DRUŠTVO ŽAREK, ob 16. uri
Zabava za vse, ki so rojeni junija

Četrtek, 14. junija
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri
Projekcija sprejetih in nagrajenih fotografij 1. mednarodne digitalne
krožne razstave LJUDJE SVETA 2018

Aktivnosti za mlade
SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice:
– ponedeljek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00–21.00 KICKFIT
(Kbv Samurai)
– torek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU–KI)
– sreda: 19.00–20.00 KICKFIT (Kbv Samurai)
– četrtek: 19.30–21.00 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU–KI)
– petek: 18.30–20.00 KICKBOX, 20.00–21.00 KICKFIT
(Kbv Samurai)
– sobota: 19.00–20.30 karate (Fight club)

Recital Mateja Zupančiča
GLORIUS!, glasbena komedija; SNG Maribor

KULTURNI DOM BLEJSKA DOBRAVA, ob 20. uri
Slavnostna seja prostovoljnega gasilskega društva Blejska Dobrava
ob 110-letnici društva

Petek, 15. junija
DRUŠTVO ŽAREK, ob 16. uri
Peka piškotov

Aktivnosti za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice,
vsak torek ob 16. uri
Cirkuška šola klovna Jaka

– nedelja: 19.00–20.30 karate (Fight club)

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 19. uri
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 20. uri

Aktivnosti za osnovnošolce
SAMURAI GYM, Ledarska ulica 4, Jesenice:
– ponedeljek: 17.30– 18.30 KICKBOX

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, vsak torek in sredo od
14.30 do 16.00
Pripravimo se na nov šolski dan

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK,
Od 16. do 18. ure
Vsak ponedeljek od 17. do 19. ure filmski večer

– torek: 17.00–19.00 Hiphop/brakdance (Motoric Movement),
18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU–KI)
– sreda: 17.00–19.00 hip hop (MIKI PŠ plesna šola)
– četrtek: 18.30–19.30 treningi kempo arnisa (Društvo BTV YU–KI)
– petek: 17.30–18.30 KICKBOX

26. 6.–29. 6. počitniški program od 8. do 14. ure

Športni dogodki in prireditve
Vsak ponedeljek od 10.30 do 11.30, Telovadnica v športni dvorani Podmežakla, Jutranja vadba za starejše

GASILSKI DOM BLEJSKA DOBRAVA, ob 17. uri
Požar objekta Cokla – gasilska vaja

Sobota, 16. junija
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 10. ure dalje
Turnir v hokeju na asfaltu, ulični način

PRIREDITVENI PROSTOR PRI GASILSKEM DOMU NA
BLEJSKI DOBRAVI, ob 17. uri
Praznovanje 110-letnice društva PGD Blejska Dobrava in veselica z
ansamblom Trio Šubic

POLETJE NA STARI SAVI: POLETNA MUZEJSKA NOČ,
od 20. ure dalje
– zadnji voden ogled Železarskega muzeja pred obnovo Ruardove graščine, potopis pod zvezdami z degustacijo piva, Odmev 2018 – Samuel
Blues in Bufetkarja

Torek, 19. junija
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

www.gorenjski-glas.si

Dogodki od 8. do 28. junija

Vsak ponedeljek in petek od 15. ure do 18.30, Kegljišče Podmežakla,
Rekreacijska liga v kegljanju

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

Vsak petek ob 10.30, vodena vadba s kineziologom

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure,
DNEVNI KLUB MCJ
Ob petkih od 19. do 21. ure: ACROYOGA – potrebne prijave

Razstave

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK,
od 18. do 20. ure
Ustvarjalne delavnice, športne igre, socialne delavnice, pogovori, druženje za mladostnike starejše od 15 let

Do 16. 6. 2018, razstava: Jeseničani, od kod in kam?
Do 29. 7. 2018, Kosova graščina, Jana Vizjak – likovna razstava
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure, Mladinski center Jesenice,
Kejžarjeva 22, Jesenice, ogled razstave risb »ČRNO-BELI SVET«

IZLET / OD 7. DO 9. SEPTEMBRA 2018

Plesni večer z Mojco, S plesom v poletje 2018

Sreda, 20. junija
DRUŠTVO ŽAREK, ob 16. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18. uri
Medgeneracijsko srečanje citrarjev

KOPALIŠČE UKOVA, ob 10. uri
Otvoritveni dan na Kopališču Ukova, športne aktivnosti za otroke 5. in
6. razredov OŠ

Četrtek, 21. junija
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Abonmajski koncert: violistka Špela Pirnat in pianist Tadej Horvat

Petek, 22. junija
PLATO KARAVANKE NA HRUŠICI, ob 16. uri
Proslava ob dnevu državnosti in 27. spominsko srečanje umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavanke na Hrušici

Sobota, 23. junija
ZDRAVSTVENI DOM JESENICE, ob 8. uri
Tradicionalni pohod KS Plavž iz Jesenic do Betela v Planini pod Golico

ZAVRH BAR ZAVRŠNICA, od 10. ure dalje
KJŠ-jev Beach Volley turnir

Švica in vožnja z vlakom
Bernina Express – dodatni odhod
Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je obli
kovana po drugačnem navdihu.
1. dan: Najprej se bomo odpeljali do Lugana, kjer bomo imeli postanek. Sledi vožnja
v čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade, nato vožnja v
mesto Bellinzona. Nad mestom se dviguje mogočna trdnjava, iz katere so varovali
vstop v dolino in je uvrščena na seznam Unesca. 2. dan: Po zajtrku bomo pot nadaljevali proti mestu Chur, ki je najstarejše švicarsko mesto. Sledi vožnja v St. Moritz, kjer
bomo presedli na vlak Bernina Express. Celotna trasa proge je edinstvena; povezuje
mesta Tirano, St. Moritz, Davos in Chur. Celotna vožnja traja približno 4 ure in vodi čez
196 mostov, skozi 55 predorov, čez gorski prelaz Bernina, najvišjo točko pa doseže
na postaji Ospizio Bernina na višini 2253 m. 3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali po
dolini Camonica, ki slovi po risbah, ki so jih tamkajšnji prebivalci v prazgodovini na
različne načine vrezovali v gladke skalne površine, prikazujejo pa dogodke iz vsakdanjega življenja. Od tu se bomo odpeljali do slikovitega jezera Iseo, ki ga krasi jezerski otok Montisola. Postanek bo tudi v slikoviti vasici Iseo.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v
dvoposteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St.
Moritz, ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

9 €v)
4
2
:
NA gosto

CE prijavi 40
(ob

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične
poslovalnice: Kranj – 04/20 13 220, Škofja Loka – 04/51 70
305, Radovljica – 04/53 20 445; Jesenice – 04/58 09 755,
Ljubljana – 01/23 08 505, Domžale – 01/72 20 016,
Tržič – 04/59 63 280
Organizator :
ali pišite na turizem@alpetour.si.

www.gorenjskiglas.si

Športni turnir (namizni tenis, namizni nogomet, pikado), piknik, poslikava obraza
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jeseniške novice
Poln avtobus otrok bo šel na morje
V soboto, 26. maja, se je na Jesenicah odvijal deveti tradicionalni tek Jesenice tečejo, ki je bil tudi letos dobro obiskan, s prostovoljnimi prispevki pa je
Zveza društev prijateljev mladine Jesenice zbrala 5333 evrov za letovanje socialno ogroženih otrok v otroškem letovišču Pinea pri Novigradu.
Andraž Sodja
Da imajo Jesenice veliko
srce, se je že večkrat pokazalo, kako veliko, pa vsako
leto že devet let zapored
dokazuje dobrodelni tek
Jesenice tečejo vsaj en krog,
ki ga organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. Izkupiček dobrodelnega teka na dvokilometrski
trasi po središču Jesenic je
v celoti namenjen letovanju
socialno ogroženih otrok v
letovišču Pinea pri Novigradu. Ob teku pa se odvija
tudi vsakoletni turnir v
malem nogometu – Bertijev memorial.
Teku se pridružuje tudi vrsta
drugih dobrodelnih aktivnosti, med njimi tudi tradicionalna dražba športnih artiklov, ki jo vodita Denis Bakonić in Fikret Avdić, skupni
izkupiček vseh aktivnosti pa
namenjajo v sklad za letovanje socialno ogroženih otrok.
Tek je tudi tekmovalnega
značaja, in sicer podeljujejo

nagrade za največ pretečenih
krogov oziroma kilometrov.
Rekorder Mario Ponjavić
letos zaradi poškodbe ni
'napadal' svojega rekorda
100 kilometrov, a se je kljub
temu teka udeležil. Presenetljivo je tretje mesto po pretečenih 25 krogih pripadlo
mlademu Nikiju Muleju,
drugo mesto, ravno tako s 25
krogi, Renatu Šulerju, prvo
pa z 31 krogi Tomažu Majerju. Z dobrodelno prireditvijo
so zbrali kar 5333 evrov. V
dobrodelne namene bodo
namenili tudi celoten izkupiček od prodane pijače, z dobrodelno dražbo so zbrali
2145 evrov, še 2700 pa s tradicionalno prvoaprilsko
predstavo Monty Python.
Kot je ob zaključku poudaril
predsednik ZDPM Jesenice
Miloš Jenkole, so s prireditvijo več kot zadovoljni, predvsem pa s končnim izkupičkom, ki bo več kot 50 otrokom omogočil 10-dnevno
letovanje v letovišču Pinea
pri Novigradu.

Del udeležencev letošnjega dobrodelnega teka, ki poteka na dvokilometrski trasi po središču Jesenic. Izkupiček teka je
v celoti namenjen letovanju socialno ogroženih otrok v letovišču Pinea pri Novigradu.

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

dvižna garažna vrata s pogonom

28. 6.

že od 600,00 EUR

v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

ČETRTEK

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

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si I info@teradom.si I 080 14 12 I 040/66 66 12

TERADOM D.O.O., CESTA ANDREJA BITENCA 68, LJUBLJANA

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

INNER
CIRCLE
(Jamajka)

www.visitkranj.com

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

AKCIJA

