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Plišaste igrače
z ledu za otroke

Vrt vseh
Jeseničanov

Jeseniški hokejisti so s pomočjo
navijačev zbrali več kot osemsto
plišastih igrač za otroke, ki se
zdravijo na pediatričnem
oddelku jeseniške bolnišnice.

Občina Jesenice je pripravila
krajši dokumentarni film o
Spominskem parku Jesenice,
ki je zelena oaza sredi mesta,
kakršne nimajo nikjer drugje
na Gorenjskem.
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Vsak dan dva metra
globlje v Karavanke

Za bolnišnico
na Jesenicah

Pri gradnji druge cevi predora Karavanke za zdaj izkopavajo v grušč s pomočjo bagra, kasneje bo
sledilo vrtanje in miniranje.

Urša Peternel

Urša Peternel
Delavci turškega izvajalca
Cengiz Insaat, ki so 26. av
gusta začeli izkopna dela pri
izgradnji vzhodne cevi pre
dora Karavanke, vsak dan
napredujejo za od približno
meter in pol do dva metra
globoko. Kot so nam poja
snili na Darsu, trenutno iz
kop izvajajo z bagrom v po

bočnem grušču, potrebna je
vgradnja podpornih in varo
valnih ukrepov za zagotav
ljanje potrebne stabilnosti
izkopanega prostora predor
ske cevi in varno delo. Izkop
v pobočnem grušču poteka s
pomočjo bagra, po približno
287 metrih izkopa v grušču
pa glede na geološke razi
skave pričakujejo nastop
apnenčevih skladov, kjer bo

izkop treba izvajati s pomo
čjo vrtanja in miniranja, so
pojasnili na Darsu.
Glede na predvidene geolo
ške razmere bo delo postalo
zahtevnejše, pričakovati je
dotoke podzemne vode, ve
čje deformacije hribine in –
morda najnevarnejše – po
jav metana, tudi v večjih
koncentracijah. Dela sicer
potekajo neprekinjeno, 24

ur na dan. Celotna vzhodna
cev bo dolga 7948 metrov,
od tega je slovenski odsek
dolg 3546 metrov. Avstrijski
odsek je nekaj daljši, Avstrij
ci pa so doslej izvrtali že
okrog tri kilometre globoko.
Strani naj bi mejo prebili
leta 2022.
Pred dnevi pa se je začela
tudi prenova železniškega
predora Karavanke.

Župan Blaž Račič je predstavil elaborat, po
katerem bodo Jesenice postale regijsko
zdravstveno središče.

Splošna bolnišnica mora
ostati na Jesenicah, na Ob
čini Jesenice so v ta namen
izdelali tudi elaborat z na
slovom Jesenice – regijsko

ko se bo na državni ravni
odločalo o regijskih bolni
šnicah.
Župan Račič je sicer stališče
lokalne skupnosti glede nuj
nosti ohranitve bolnišnične
dejavnosti predstavil medi

Župan Blaž Račič je medijem predstavil stališče Občine
Jesenice, da dejavnost splošne bolnišnice mora ostati na
Jesenicah.
zdravstveno središče. Do
kument so pred dnevi po
sredovali državni sekretar
ki na ministrstvu za zdrav
je Tini Bregant, prav tako
so na Jesenice povabili mi
nistra za zdravje Tomaža
Gantarja in predstavnike
vseh političnih strank v
parlamentu, da bodo, kot
je dejal župan Blaž Račič,
ti imeli prave informacije,

Izkopavati so začeli v zgornji polovici predorske cevi, tako imenovani kaloti predora.

jem na ponedeljkovi novi
narski konferenci (več o sta
liščih na strani 2 v župano
vem uvodniku).
Ob tem velja omejiti, da lo
kacijo za regijsko bolnišnico
ponuja tudi Občina Radov
ljica, ideja pa se zdi zanimi
va tudi Mestni občini Kranj,
ki je kot najprimernejšo lo
kacijo pred časom predlaga
la Zlato polje.

V karanteni 34 dijakov Gimnazije Jesenice
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KRAJEVNA SKUPNOST

ŠPORT
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Nadstreški z
ogrevanimi klopmi

Zakaj so ukinili
ekološki otok

Začeli iz nič, brez
enega kosa opreme

Polnjena paprika

Na Jesenicah posodabljajo
avtobusna postajališča,
opremljena so z LED-ekrani
na dotik, USB-polnilniki in
osvetlitvijo.

Razlog: neobvladljivo stanje
nepravilno odloženih odpadkov

Robert Sušanj s Koroške Bele
je bil pobudnik ustanovitve
Curling kluba Jesenice in je
njegov dolgoletni predsednik.
Klub letos praznuje desetletnico uspešnega delovanja.
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Za uvod v lepo in z darovi
narave bogato jesen in še v
pomoč našemu imunskemu
sistemu

stran 14

V jeseniški občini je bilo po podatkih Covid-19 sledilnika v
sredo sedem aktivnih okužb s koronavirusom. V zadnjih
dneh so potrdili vsak dan po kakšno novo okužbo. Skupaj
so doslej v občini zabeležili 30 okužb, dve osebi s koronavirusno boleznijo sta umrli. Zaradi slabše epidemiološke situacije so v Splošni bolnišnici Jesenice na glavnem vhodu
ponovno uvedli merjenje telesne temperature. Obiski v bolnišnici so prepovedani, dovoljeno je spremstvo zdravega
starša pri otroku in prisotnost zdravega partnerja ob porodu. V karanteni je tudi 34 dijakov četrtih letnikov Gimnazije
Jesenice, saj so bili v stiku s sošolko, pri kateri je bila potrjena okužba. Do ponedeljka se šolajo na daljavo.
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Občinske novice
Jesenice – regijsko
zdravstveno središče

Poziv za nov nadvoz

Ob željah Splošne bolnišnice (SB) Jesenice, da na
Gorenjskem nastane nova
regijska bolnišnica, stališče
Občine Jesenice in verjamem, da tudi vseh naših
občank in občanov, ostaja
enako, in sicer da mora
dejavnost splošne bolnišnice ostati na Jesenicah. Za
takšno stališče obstaja več
utemeljenih razlogov, ki
smo jih povzeli v celovitem
elaboratu in ki smo ga pred
dnevi predstavili državni
sekretarki na ministrstvu za
zdravje dr. Tini Bregant.
Sestanek smo izkoristili tudi
za to, da smo na Jesenice
povabili ministra za zdravje
Tomaža Gantarja.
Na Občini Jesenice se zavedamo, da gre za za naše
lokalno okolje zelo pomembno vprašanje, zato mu
posvečamo vso potrebno
pozornost. Zavedamo se
tudi, da bo o vprašanju
morebitne umestitve želene
nove bolnišnice v prostor
odločala državna politika.
Zato je naša naloga, da slovenski politični javnosti in
nosilcem najpomembnejših
političnih funkcij v državi
predstavimo svoja stališča in
argumente, ki utemeljujejo
naše prepričanje, da mora
dejavnost splošne bolnišnice ostati na Jesenicah.

Občina Jesenice in SIJ Acroni sta pozvala ministrstvo za infrastrukturo, naj v rebalans proračuna
uvrsti projekt gradnje novega železniškega nadvoza na Slovenskem Javorniku.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
braževanje na področju
zdravstvene nege in s tem
podpira zdravstveno dejavnost, je bil cilj ustanovitve
fakultete tudi ta, da se na ta
način dvigne izobrazbena
raven prebivalcev občine Jesenice in se približa povprečju
Gorenjske in Slovenije.
Skupaj z Zdravstvenim
domom (ZD) Jesenice si prizadevamo, da bi okrepili in
razširili ambulantne dejavnosti na primarni zdravstveni
ravni. V pogovorih z državo
za prenos lastništva dela
objekta na Titovi 78a (stoji tik
ob Zdravstvenem domu) na
Občino Jesenice smo blizu
dogovora. Dejavnost primarnega zdravstva na Jesenicah
krepimo tudi zato, da bi za
naše občanke in občane ter
seveda vse druge, ki potrebu-

Občina Jesenice je že pred leti v občinski
razvojni načrt zapisala, da bodo Jesenice postale
regijsko zdravstveno središče.
Kar nekaj dejstev upravičuje
naše stališče, med drugim
to, da se na Jesenicah lahko
pohvalimo z bogato, 125-letno zgodovino na tem področju in da smo danes prav
zaradi te tradicije v slovenskem prostoru znani tudi po
bolnišnični dejavnosti. SB
Jesenice na Plavžu deluje že
od leta 1948. V zadnjem
obdobju je bilo v bolnišnico
vloženih že več deset milijonov evrov (nova urgenca,
garažna hiša s heliportom,
zdaj teče energetska sanacija, zagotavlja se večja požarna varnost, posodablja se
bolnišnična lekarna). Ocenjujemo, da je racionalno in
smiselno, da se investicije
nadaljujejo. Za zagotavljanje dodatnega prostora, ki ga
SB Jesenice potrebuje, in za
širitev kapacitet so z občinskim prostorskim načrtom
zagotovljene dodatne površine na bližnjem (Klinarjevem) travniku, pa tudi na
območju bolnišnice.
Občina Jesenice je že pred leti
v občinski razvojni načrt zapisala, da bodo Jesenice postale
regijsko zdravstveno središče.
Poleg tega, da krepimo vlogo
zdravstvene dejavnosti, je bil
eden najpomembnejših ukrepov na tem področju ustanovitev Visoke šole za zdravstvo,
zdaj Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin. Poleg tega, da
Občina s tem spodbuja izo

jejo takšne zdravstvene storitve, zagotovili čim lažji dostop do njih. Tako bi krepili
tudi preventivno dejavnost,
kar bi nas vodilo k našemu
cilju, da okrepimo javno
zdravje v naši občini, hkrati
bi se na ta način razvijali v
smer oblikovanja regijskega
zdravstvenega središča.
Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),
ki spremlja javno zdravje
tudi po občinah, niso najboljši in kažejo, da moramo na
Jesenicah na tem področju
še veliko postoriti. V občini
Jesenice po različnih kazalcih stanja javnega zdravja
zaostajamo za povprečjem
na Gorenjskem in v Sloveniji. Čeprav so pred nami zahtevni izzivi, nas hrabri dejstvo, da je bila občina Jesenice
zaradi odličnega dela Centra
za krepitev zdravja, ki deluje
v okviru ZD Jesenice, za lansko leto nominirana za priznanje občina zdravja.
Občina Jesenice z različnimi aktivnostmi krepi položaj na področju zagotavljanja javnega zdravja in prepričan sem, da država našega
že opravljenega dela in smelih načrtov ne sme prezreti
in jih tudi ne bo. Še več, želimo si, da država razume naš
položaj in da nas podpre pri
naših prizadevanjih, da po
stanemo regijsko zdravstveno središče.

Občina Jesenice je skupaj s
podjetjem SIJ Acroni ministrstvo za infrastrukturo
opozorila na nujnost gradnje novega železniškega
nadvoza s cestnim podvozom na območju železniške
postaje Slovenski Javornik.
Ker se letos začenja obnova
gorenjske železniške proge,
ki bo zato zaprta, prav tako
je stekla tudi prenova železniškega predora Karavanke,
je to odlična priložnost, da v
projekt vključijo tudi obnovo nadvoza, obenem pa
zgradijo novo povezovalno
cesto do obratov Predelave
debele pločevine (PDP) podjetja SIJ Acroni. Ministrstvo
so pozvali, naj projekt uvrsti
v rebalans državnega proračuna že za leto 2020 oziroma 2021, saj je velikega in
vitalnega pomena tako za
jeseniško gospodarstvo kot
za izboljšanje varnosti prebivalstva.
A kot so v odgovoru zapisali
v kabinetu ministra, je obnova železniškega nadvoza na
Slovenskem Javorniku predvidena šele v sklopu tretje
etape nadgradnje železniške
proge Ljubljana–Jesenice, ki
bo na vrsto prišla v letu 2023.

Odgovor župana Blaža Račiča ni zadovoljil. "Kljub pojasnilu smo na Občini Jesenice prepričani, da je priložnost za gradnjo novega
železniškega nadvoza s cestnim podvozom na območju
železniške postaje Slovenski
Javornik, ki se ponuja ob
prenovi železniškega predora Karavanke in zapori
gorenjske železniške proge,
enkratna in je ne smemo
zamuditi," je v novem pismu zapisal Račič in dodal,
da prestavljanje investicije v
leto 2023 za Občino Jesenice pomeni večanje negotovosti za uresničitev projekta
ob zaostrenih razmerah
zaradi koronakrize.
"Prepričani smo, da je v
času zaostrenih razmer
pomembna vloga države
tudi v tem, da z infrastrukturnimi projekti in investicijami pospešuje gospodarsko aktivnost v državi, kar
je zelo pomemben argument za umestitev projekta
v državni proračun za letos
oziroma za prihodnje leto.
Zato vztrajamo s predlogom, da se v državnem
proračunu z rebalansom za
letošnji proračun oziroma
za prihodnje leto zagotovijo sredstva za gradnjo.

Župan Blaž Račič je s problemom seznanil tudi gorenjsko
poslanko Matejo Udovč, skupaj sta si ogledala območje,
kjer je projekt predviden. Poslanka je dejala, da gre za
infrastrukturno priložnost, ki je v času obnove gorenjske
železniške proge nikakor ne smemo zamuditi, s
problematiko je že seznanila tudi ministra za infrastrukturo
Jerneja Vrtovca.
Podvoz bosta skupaj zgradila Občina Jesenice in
podjetje SIJ Acroni, za kar
je gradbena dokumentacija
pripravljena, železniški
nadvoz pa država. Nov podvoz bo omogočil neoviran

dostop za težke kamione
do obratov podjetja SIJ
Acroni, s čimer se bo
pomembno povečala prometna varnost na širšem
območju," je ponovno poudaril Račič.

Razvojni potencial turizma
V pripravi je nova desetletna strategija razvoja turizma v občini. Turistična ponudba naj bi bila v
prihodnje usmerjena v doživetja v naravi, kulturno-zgodovinska in prireditvena doživetja, destinacija
pa naj bi bila prepoznana pod sloganom Jesenice – raj za izletnike.
Marjana Ahačič
Občinski svet je na redni
seji v začetku poletja v prvi
obravnavi potrdil predlog
strategije razvoja turizma v
občini za obdobje od leta
2020 do 2030, ki bo, ko bo
dokončno oblikovan, podlaga za nadaljnji razvoj gospodarske panoge. Kot je
med drugim zapisano v
predlogu nove desetletne
strategije, naj bi tako v prihodnje na podlagi prepoznanih značilnosti in usmeritev turistično ponudbo
Jesenic tvorila štiri produktna področja: doživetja v
naravi, kulturno-zgodovinska doživetja, prireditvena
doživetja in promocija doživetij, destinacija pa naj bi
bila turistom prepoznana
pod sloganom Jesenice –
raj za izletnike.
Indeks rasti števila turističnih prenočitev se je v zadnjih petih letih v občini
Jesenice povečal za petkrat.
Kljub temu turizem v občini Jesenice še ne predstavlja pomembnejšega seg-

menta gospodarstva, ugotavljajo pripravljavci nove
strategije. »Občina Jesenice
je dolga desetletja veljala za
industrijsko razvito občino,
ki je temeljila na težki industriji. Posledice propada
težke industrije so se v

mišljajo na Občini Jesenice. »Ena izmed panog, ki
imajo potencial na tem
območju, je turizem. Prebivalci Jesenic so dolga stoletja živeli od fužinarstva in
kasneje od železarstva in
prav bogata tehniška zapu-

»Atraktivna turistična ponudba bo temeljila na
pestri zgodovini, tradiciji in naravnih danostih
območja. Turizem v občini Jesenice bo
trajnostno naravnan in bo predstavljal
doživljajsko učilnico narave in kulture,
preteklosti in sedanjosti ter sprostitve.«
občini odražale več kot
desetletje, nekatere pa so
vidne še danes. Tudi pretekla gospodarska kriza je
pokazala ranljivost gospodarstva ob nepripravljenosti
na globalna ekonomska
gibanja. Zato je še toliko
bolj nujno iskati druge razvojne možnosti in na tak
način razpršiti gospodarsko
tveganje, ki ga povzroča
odvisnost od ene gospodarske panoge,« o situaciji raz-

ščina predstavlja največji
potencial za razvoj turistične ponudbe območja,« so
prepričani.
Zato je v viziji turizma zapisano, da bo občina svojo
prepoznavnost gradila na
fužinarstvu, železarstvu,
športu in večkulturnosti.
»Atraktivna turistična ponudba pa bo temeljila na pestri
zgodovini, tradiciji in naravnih danostih območja. Turizem v občini Jesenice bo

trajnostno naravnan in bo
predstavljal doživljajsko
učilnico narave in kulture
preteklosti in sedanjosti ter
sprostitve.«
Občina Jesenice mora v naslednjih letih intenzivno
vključiti vse razpoložljive
potenciale v razvoj turistične dejavnosti, upoštevajoč
omejitve in sposobnost
obnavljanja naravnih virov,
in s tem zagotoviti trajnostni razvoj turizma v povezavi
z regijo, je zapisano v predlogu strategije, po kateri naj
bi se Jesenice razvile v sodobno mesto, ki neguje svojo
naravno in kulturno dediščino, zgodovino in tradicijo
ter ponuja svojim prebivalcem, obiskovalcem in turistom kakovostno preživljanje
prostega časa, na dolgi rok
pa ekonomske in družbene
koristi.
Za vse to pa bo treba v naslednjem desetletju zagotoviti več finančnih sredstev,
okrepiti kadrovsko in organizacijsko strukturo in okrepiti turistično gospodarstvo
v občini Jesenice.
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Na območju Upravne enote Jesenice so poleti imeli sedemintrideset porok, največ, šestnajst, avgusta.
Bodoča zakonca morata pripraviti seznam udeležencev s kontaktnimi podatki in ga izročiti matičarki.
Urša Peternel

JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

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

Srečanja na Rožci ne bo
Sedlo Rožca v Karavankah povezuje prebivalce dveh sosed
njih občin, Šentjakoba v Rožu na Koroškem in Jesenic. S
ciljem utrjevanja prijateljstva je od leta 2002 drugi septembrski konec tedna običajno rezerviran za srečanje predstavnikov obeh občin. Eno leto srečanje gostijo na avstrijski
strani sedla, drugo leto pa na slovenski. Kot so sporočili iz
Turističnega društva Golica, ki je organizator na naši strani,
pa letos zaradi epidemioloških razmer srečanje žal odpade.
Občina Jesenice je objavila

Javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Jesenice
Dejavnost, ki je predmet javne službe in se izvaja na območju
občine Jesenice, obsega:
- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
-	zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim
živalim,
-	zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
-	skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
-	skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno
posreduje lokalni skupnosti,
-	druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Pri vhodu v poročno dvorano je obvezno razkužilo. Fotografija je simbolična.
Kot je povedala Alenka
Burnik, jih je od 37 "poletnih" porok trinajst potekalo zunaj uradnega prostora;
uradna prostora sta sicer
dva, Kosova graščina in
Upravni center Jesenice.
Najbolj priljubljeni lokaciji
zunaj uradnega prosta sta
ob jezeru Jasna in v Liznjekovi domačiji v Kranjski
Gori, sicer pa so poroke na

prostem potekale tudi v
Eko kampu Kranjska Gora,
na travniku pod Tonkino
kočo na Vršiču, v hotelu
Triglav v Kranjski Gori, v
Zelencih, v Nordijskem
centru Planica, v Kraljevi
hiši na golfu v Vrbi, v koči
ob slapu Peričnik v Mojstrani, v Završnici, na trgu
na Stari Savi na Jesenicah,
v Javorniškem Rovtu ...

Tako so prispevali k varovanju
okolja, saj ima napačno odlaganje odpadnega jedilnega olja
zelo škodljiv učinek na okolje. Z
enim litrom nepravilno odloženega odpadnega jedilnega olja
namreč onesnažimo milijon
litrov pitne vode, razgrajevanje olja pa je naravni proces, ki
traja do sto let. Zato je resnično
pomembno, da tudi z odpadnim jedilnim oljem ravnamo
odgovorno. Ob primernem
skladiščenju, oddajanju in predelavi lahko jedilno olje postane obnovljiv vir energije. Tako
lahko iz litra odpadnega jedilnega olja nastane devetdeset
odstotkov biodizla ali bioplina,

Koncesija se podeli za obdobje 5 let. Koncesijsko razmerje
začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje
javne službe pa se začne najkasneje 1. 11. 2020.

www.jesenice.si

izročiti matičarki na poroki.
Pri vhodu v poročno dvorano
pa je obvezno razkužilo.
Na območju Upravne enote
Jesenice so od junija do konca avgusta imeli 37 porok,
od tega junija osem, julija
13, avgusta pa 16. Prejeli so
nekaj odpovedi porok, nekaj
parov pa se je odločilo za
prestavitev dogodka na kasnejši čas.

NAGRADNI IZLET ZA UČENCE 5. B RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
KOROŠKA BELA NA SLOVENSKO OBALO
V podjetju JEKO, d.o.o., si z različnimi projekti na zanimiv način trudimo mladim približati
ekologijo, predstaviti posledice
neodgovornega ravnanja z odpadki, jih ozaveščati o pomenu
vode v vsakdanjem življenju in
smiselnosti krožnega gospodarstva. Eden izmed projektov
na področju ozaveščanja, ki
poteka že tretje leto zapored
ob podpori Občine Jesenice,
je Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, v
okviru katerega so četrtošolci
iz osnovnih šol na področju
Zgornje Gorenjske zbirali odpadno jedilno olje in ga prinašali v lokalne zbirne centre.

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

Foto: Gorazd Kavčič

Potem ko zaradi koronavirusa spomladi ni bilo mogoče
sklepati zakonskih zvez, je to
od konca aprila ponovno možno. A tudi na porokah še
vedno velja omejitev števila
udeležencev, ta čas velja, da
je v zaprtem prostoru na
obredu dovoljena prisotnost
15 oseb, vključno z nevesto,
ženinom, pričami, pooblaščencem in matičarjem. Drugih gostov je torej lahko prisotnih le devet. Več udeležencev je lahko na poroki, ki
poteka zunaj uradnega prostora, torej na prostem, in sicer skupaj petdeset.
"Bodoča zakonca že ob sami
prijavi poroke in tudi kasneje
v izdani odločbi, če gre za poroke zunaj uradnega prostora, seznanimo, da je ves čas
treba upoštevati vse splošne
omejitve in higienska priporočila, ki so oziroma bodo
predpisana na dan sklenitve
zakonske zveze in so oziroma bodo objavljena na spletni strani NIJZ," je pojasnila
načelnica Upravne enote Jesenice Alenka Burnik. Kot je
dodala, morata bodoča zakonca pripraviti tudi seznam
udeležencev z njihovimi kontaktnimi podatki, en izvod pa

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

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

Sklepanje porok
v času koronavirusa

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Rok za oddajo prijav je 21. 9. 2020 do 14. ure, razpisna dokumentacija, vključno s pogoji in merili za izbor koncesionarja,
pa je na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.
si), pod zavihkom Javni razpisi. Podrobnejše informacije o javnem razpisu dobijo zainteresirani pri mag. Veri Djurić Drozdek
po elektronski pošti vera.djuric-drozdek@jesenice.si ter pri
Jasni Erman po elektronski pošti jasna.erman@jesenice.si.
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Občinske novice
Naprodaj zemljišča
in stavbe železnic

Vprašanja in pobude
Urša Peternel

Naprodaj je deset tisoč kvadratnih metrov
površin z objekti na Kurilniški ulici, cena je
milijon evrov.
Urša Peternel
Slovenske železnice prodajajo deset tisoč kvadratnih
metrov zemljišč, upravno
stavbo in skladišča na Kurilniški ulici na Jesenicah. V
preteklosti so bili objekti in
zemljišče namenjeni izvajanju tovornega prometa, zdaj
pa železnice te lokacije ne
uporabljajo več. Kot je pojasnila Tea Šavor iz Slovenskih
železnic, je v upravni stavbi
pet najemnikov, ki opravljajo

različne dejavnosti. Na železnicah so se odločili za prodajo, saj odprodajajo vse nepremičnine, ki jih ne potrebujejo za svojo osnovno dejavnost. Izklicna cena je milijon
evrov, nepremičnine pa prodajajo v celoti, tako je tudi
pripravljena javna objava.
Kot so še pojasnili, je bil
objekt zgrajen leta 1983 in je
v zadovoljivem uporabnem
stanju. Prostori so primerni
za pisarniško ali skladiščno
dejavnost in logistiko.

Poleg zemljišča in skladišč je naprodaj tudi upravna stavba
na Kurilniški ulici.

Garažna hiša na Plavžu
Občinski svetnik Tomaž
Tom Mencinger je vprašal,
zakaj je predvideno, da bi se
lokacija hotela Pošta namenila za gradnjo garažne
hiše. Kot je dejal, je garažna
hiša na področju Plavža prostorsko že umeščena na
lokacijo med Spominskim
parkom in podjetjem Integral.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, je območje Plavža in
Centra 2 v veliki meri pozidano z veliko večstanovanjskimi stavbami, zato je gostota prebivalstva na teh
območjih izredno velika. V
zadnjih 30 letih smo priče
tudi visoki stopnji motorizacije, zato je na teh območjih
naraščajoča težava mirujočega prometa, saj število
avtomobilov močno presega
razpoložljivo število parkirnih mest. Občina Jesenice
ima v svojih prostorskih
aktih predvideno garažno
hišo z najmanj 240 parkirnimi mesti na območju
Integrala vzdolž Spominskega parka. Taka garažna
hiša bi pokrila potrebe po
parkiranju vzhodnega dela
Plavža in morda delno tudi
del Centra 2.
V letu 2012 je Občina Jesenice izvedla Urbanistično
delavnico za Center 2, na

kateri so strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja, urbanizma, prometa,
arhitekture in krajinske
arhitekture temeljito preučili in analizirali predmetno
območje in predlagali ukrepe, s katerimi bi dvignili
kakovost življenja na tem
območju, izboljšali podobo
območja ter povečali privlačnost območja za ponudnike
storitev in obiskovalce
območja. Ena od ugotovitev
je bila, da predvsem mirujoči promet negativno vpliva
na vse zgoraj navedene

ter dostavi do stanovanjskih
in poslovnih stavb v območju, so pojasnili.

meru nevarnega objekta je
na strani državne gradbene
inšpekcije," so odgovorili.

Kulturni dom pri Jelenu

Prazne občinske
nepremičnine

Občinski svetnik Marko
Plečnik je postavil vprašanje glede kulturnega doma
pri Jelenu. Kot je dejal, je
objekt v zasebni lasti, vendar pa že več let vidno propada, zato ga zanima, ali
občina lahko kakorkoli vpliva na lastnika, da se stavba
nekoliko uredi.
Kot so pojasnili v občinski
upravi, Občina Jesenice pri-

Občinski svetniki se bodo 24. septembra sestali
na trinajsti redni seji. Med drugim bodo
sprejemali odlok o OPPN Partizan, ki bo
Stanovanjskemu skladu omogočil gradnjo
najemnih stanovanj.
parametre in kot predlog je
bila podana rešitev: gradnja
še ene parkirne hiše na
območju Plavža, in sicer
parkirne hiše za 260 osebnih vozil na lokaciji bivšega
hotela Pošta in bližnjih objektov, ki bi imela dostop s
križišča pri Integralu (proti
severu). Z gradnjo parkirne
hiše bi lahko večino mirujočega prometa preusmerili v
parkirno hišo, proste površine v območju pa bi primerno preuredili v mestni parter, ki bi bil namenjen predvsem pešcem in kolesarjem

silnih vzvodov, s katerimi
bi vplivala na lastnika omenjene stavbe, nima. "Potekali so že pogovori o usodi
navedene stavbe, vendar
brez konkretnih zaključkov. Dodatno težavo izvedbe morebitnih sanacijskih
del povzroča status navedene stavbe, ki je zaščitena
kot kulturna dediščina, kar
posledično prispeva k temu,
da objekt počasi, a vztrajno
propada. Trenutno je stavba v takšnem stanju, da
predstavlja nevaren objekt.
Pristojnost ukrepanja v pri-

Občinski svetnik Žiga Pretnar je prosil za seznam praznih nepremičnin v lasti
Občine Jesenice ter navedbo
razloga, zakaj so prazne.
V občinski upravi so odgovorili: "Za poslovne prostore, ki jih upravlja Oddelek
za okolje in prostor, ima
Občina Jesenice z uporabniki sklenjene najemne pogodbe ali pogodbe o uporabi
poslovnih prostorov. Občina
Jesenice ima trenutno en
prazen poslovni prostor na
naslovu Hrušica 5 (bivši
vrtec), ki ga nameravamo v
letih 2021 in 2022 prodati.
Prodaja (javna dražba) je
bila v preteklih letih neuspešna. Poslovne prostore, ki so
v lasti Občine Jesenice na
naslovu Cesta maršala Tita
78a in jih trenutno uporablja Gornjesavski muzej Jesenice kot začasni arhiv, bomo
oddali v upravljanje Osnovnemu zdravstvu Gorenjske.
Trenutno še potekajo usklajevanja za prenos nepremičnega premoženja, poslovnih
prostorov, ki so v lasti Republike Slovenije, upravljavec
Ministrstvo za obrambo, na
Občino Jesenice z namenom uporabe za razvojne
namene."

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Nadstreški z ogrevanimi klopmi
Na Jesenicah posodabljajo avtobusna postajališča, opremljena so z LED-ekrani na dotik, USB-polnilniki in osvetlitvijo. Nadstreška pri občini in Pri Čufarju
pa bosta imela tudi brezžični internet, defibrilator, kamero in – ogrevane klopi.
Urša Peternel

Izvajalec del je podjetje Sintagma iz Ljubljane, projekt je
vreden 248 tisoč evrov, pri
čemer bo ministrstvo za

infrastrukturo prek razpisa
zagotovilo 164 tisoč evrov,
preostanek pa bo financirala
Občina Jesenice iz proračuna.

"Občina Jesenice želi z
modernizacijo avtobusnih
postajališč izboljšati storitev
mestnega potniškega pro-

Avtor idejne zasnove
novih nadstreškov je
Jeseničan Saša
Mandžić, prvi tovrstni
nadstreški po njegovi
zamisli so postavljeni
v Domžalah.

Jesenice bodo dobile tudi pet novih kolesarnic
(stojal s kovinskimi nadstreški), ki jih urejajo ob
OŠ Toneta Čufarja, OŠ Koroška Bela in OŠ
Prežihovega Voranca ter ob Zdravstvenem
domu Jesenice in Prireditvenem centru
Jesenice. Žal so bili kar devetkrat neuspešni z
razpisom za izbiro izvajalca za "nadstandardne"
kolesarnice, ki bi imele tudi orodja za popravilo
koles, omarice z USB-vtičnicami, osvetlitev in
priklop na električno energijo. Tako so morali
projekt spremeniti, vrednost zdaj znaša dobrih
66 tisoč evrov, financirala pa ga bo Občina
Jesenice.

jo. Postajališče pri občini in
postajališče Pri Čufarju bosta
dobili tudi točko wifi, defibrilator, ogrevane klopi in
kamero. Vse naprave se bodo
napajale preko fotovoltaičnih
panelov na strehi, torej z
energijo sonca, zato ni bilo
treba izvesti dodatnih priklopov na elektriko.

meta in tudi na ta način
spodbuditi ljudi k uporabi
mestnega potniškega prometa za vsakdanje opravke
in s tem dosegati cilje, ki jih
je opredelila v sprejeti Celostni prometni strategiji občine Jesenice," so pojasnili na
Občini Jesenice.
Ob tem velja omeniti še,
da so nova postajališča

V občini se zaključuje urejanje trinajstih avtobusnih
postajališč, ki bodo opremljeni z LED-ekrani na dotik,
USB-polnilniki in osvetlitvi-

Nova postajališča imajo na strehi fotovoltaične panele, torej jih napaja energija sonca.
Nekatera so opremljena tudi z dostopno točko za internet in imajo ogrevane klopi.

postavili na konstrukciji
obstoječih, razen pri bencinski črpalki nasproti
Občine Jesenice, ki so ga
postavili na novo, starega
pa odstranili in ga prestavili na Potoke, kjer so krajani že dalj časa opozarjali
na nujnost posodobitve
dotrajanega avtobusnega
postajališča.
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Krajevne novice

Zakaj so ukinili
ekološki otok

Brez pohoda in srečanja
Janko Rabič
V krajevni skupnosti Sava
na Jesenicah septembra praznujejo v spomin na prvo
omembo naselja Sava daljnega leta 1538. Zaradi koronavirusa so se člani sveta KS
na seji odločili, da letos ne
bodo izvedli pohoda in srečanja krajanov na Pristavi. V
nadaljevanju seje so podali
več pripomb v zvezi z občinskim projektom prometne ureditve na območju KS
Sava, ob Cesti maršala Tita
od številke 12 do 22. Načrt
obsega več ureditvenih del
na področju infrastrukture,
boljše prehode za pešce, več
zelenih površin in bolje
urejena parkirišča. Že na
lanski novembrski seji so
opozorili na nekatere težave. Po skorajda letu dni
ugotavljajo, da nekatere aktivnosti potekajo drugače,
kot so jim bile takrat pred-

Razlog: neobvladljivo stanje nepravilno odloženih odpadkov
Urša Peternel
Javno komunalno podjetje
Jeko je ukinilo ekološki otok
na Dobravski ulici na Slovenskem Javorniku. Kot so
pojasnili, je razlog neobvladljivo stanje nepravilno odloženih odpadkov. Tako v
Jeko kot v Medobčinskem
inšpektoratu in redarstvu
(MIR) Jesenice so že dalj
časa ugotavljali, da so nekateri na omenjeni ekološki
otok nenehno nepravilno
odlagali odpadke, stanje pa
je bilo kljub poostrenim
nadzorom, javnim opozorilom, ozaveščanju občanov o
pravilnem odlaganju odpadkov ter celo kazenskim
ukrepom zoper nekatere posameznike vedno slabše.
Zato so se v sodelovanju z
Občino Jesenice odločili, da
bodo ekološki otok začasno
ukinili.
Zaposleni podjetja Jeko so
tako že izpraznili in odpeljali zabojnike za ločeno zbiranje, pospravili okolico ekološkega otoka ter obstoječo
obvestilno tablo zamenjali z
novo.
»Problematika z nedovoljenim odlaganjem odpadkov
na omenjenem eko otoku je
postala praktično neobvladljiva, saj se nedovoljeno
odloženi odpadki, med njimi kosovni odpadki, zeleni
odrez, gradbeni odpadki,
nevarni odpadki, pojavljajo
praktično vsak dan. Tovrstno stanje zaradi dodatnega čiščenja in razvrščanja
odpadkov povzroča stalne

stavljene, in o njih nimajo
informacij. Podprli so predlagano rušitev poslovnega
objekta na Titovi 18a (Paviljon), zdaj pa tam potekajo
obnovitvena dela za novo
dejavnost. Lani so izvajalci
pred stavbo na Titovi 20 postavili cvetlična korita, ki
naj bi preprečila parkiranje.
Vendar iznajdljivi vozniki
zdaj parkirajo na nedovoljenih mestih. Ker parkirišč v
središču mesta res primanjkuje, so predlagali, da se
korita odstranijo za čas, ko
se s projektom nič ne dogaja. Zastavili so tudi vprašanje, kaj je s sanacijo cestnega mostu čez železniško
progo pri stavbi TVD Partizan Jesenice. Zanjo so izvedeli iz lokalnih medijev,
zanima pa jih, kdaj bo most
zaprt in kako bo urejen obvoz. Sklepe seje so posredovali strokovnim službam
Občine Jesenice.

Gradnja kanalizacije Lipce poteka po načrtih
Nepravilno odloženi odpadki na ekološkem otoku na Dobravski ulici

Zabojnike so izpraznili in odpeljali, okolico pospravili in
namestili novo obvestilo tablo.

nepotrebne dodatne stroške
javnega komunalnega podjetja Jeko, prav tako pa so
nedovoljeno odloženi odpadki izjemno moteči za
okolico,« je pojasnil vodja
MIR Jesenice Gregor Jarkovič.
Lokalnim prebivalcem sta
zdaj na voljo bližnja ekološka otoka na Savski cesti 21
in na parkirišču nasproti Savske ceste 1, ločeno zbrane
odpadke pa lahko Jeseničani
brezplačno pripeljejo v Zbirni center Jesenice (od ponedeljka do petka od 10. do 17.
ure in v soboto od 8. do 13.
ure).
V občini Jesenice je sicer
skupno 117 ekoloških otokov, ki jih upravlja javno komunalno podjetje Jeko.

Župan Blaž Račič si je v družbi direktorja komunalne direkcije Marka Marklja ogledal potek del pri izgradnji kanalizacije Lipce. "Dela potekajo po planu in bodo, če bodo zimske
razmere ugodne, končana predvidoma do konca leta. Skozi
Lipce je še vedno aktualna zapora ceste, dovoljen je le dostop do stanovanjskih objektov. Lokalnim prebivalcem se
zahvaljujemo za potrpežljivost," so ob tem povedali na Občini Jesenice.

Župan Blaž Račič in direktor komunalne direkcije Marko
Markelj sta si ogledala potek del na Lipcah.

Spominska slovesnost in gasilska vaja
V krajevni skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela so se
zaradi aktualnih epidemioloških razmer odločili, da v letošnjem septembru v okviru krajevnega praznika zmanjšajo
obseg prireditev, predvsem tistih, kjer se navadno zbere več
ljudi. Četrtega septembra, na obletnico streljanja petih talcev
leta 1941, so predstavniki sveta krajevne skupnosti in Združenja borcev za vrednote NOB Jesenice v Parku talcev na Koroški Beli položili venec. Spomin na tragični dogodek iz narodnoosvobodilnega boja je obudila predstavnica krajevne borčevske organizacije Albina Repinc. Cerkveni obred je opravil
župnik Peter Nastran. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Javorniški Rovt so v okviru praznika skupaj z gasilci s
Koroške Bele izvedli vajo na domačiji pr' Zimovc. Testirali so
opremo ter pregledali vodovodno omrežje za potrebe gašenja
požarov v tem delu Javorniškega Rovta.

P.E. PLINSTAL, TRGOVINE IN INŠTALACIJE
Industrijska 1a, Jesenice
T: 04 581 02 00, M: 051 308 934
I: www.enos.si, E: peter.simnic@enos.si

Odprto:
7.00–17.30,
sobota
7.00–12.00.

NOVO! PRODAJA IN MONTAŽA
VRHUNSKIH TOPLOTNIH ČRPALK Panasonic AQUAREA
za ogrevanje prostorov in sanitarne vode!

PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PANASONIC AQUAREA:
- deluje tudi, ko se zunanja temperatura spusti pod -28 °C
- konstantna zmogljivost do -20 °C
- prostorsko varčna: 1800x598x717 (VxŠxG)
- nižji stroški vgradnje
-	cevna napeljava na dnu enote ALL IN ONE
(preprosta vgradnja)
- preprosta nastavitev daljinskega upravljalnika
- enostavnejša vgradnja in vzdrževanje
- 1-fazna in 3-fazna

Z VAMI
VEČ KOT

www.enos.si

25
LET

5-LETNA GARANCIJA NA OPRAVLJENE STORITVE

OGREVANJE – VODOVODNE INŠTALACIJE –
SVETOVANJE – PROJEKTIRANJE – IZVEDBA – TRGOVINA
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Prisluhniti skrivnosti školjk
V Kosovi graščini je na ogled razstava likovnih del Janeza Mohoriča - Mokrn'ka iz cikla Školjke.
Urša Peternel
Po daljšem premoru zaradi
epidemije so v Gornjesavskem muzeju Jesenice
ponovno pripravili odprtje
razstave v Kosovi graščini.
Svoja likovna dela razstavlja Janez Mohorič Mokrn'k, ki je že več kot

JUNIK - M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Janez Mohorič - Mokrn'k

šest desetletij član likovnega kluba Dolik. Tokrat se
predstavlja s ciklom olj na
platnu z naslovom Školjke.
Cikel je nastal med leti
2000 in 2002, v slikah pa
jeseniški likovnik povezuje
ženski akt in školjke. Po
besedah umetnostnega
zgodovinarja Aljaža Pogač-

nika je to najbolj oseben
avtorjev projekt doslej. Školjka je od nekdaj simbol
hrepenenja in sanjarjenja,
pri avtorju pa ima tudi globoko erotično pomenljivost
in je nosilka ženskih načel.
Od tod tudi naslovi slik:
Atlanta, Benečanka, Morski sadež, Kurtizana, Boga-

ta nevesta, V pričakovanju,
Dojilja umetnosti ...
Kot je dejal avtor, ga školjke
fascinirajo že od mladosti,
ko je v jezeru našel prve
jezernice, kasneje pa so ga
navdušile bisernice, ki v
sebi skrivajo biser.
Janez Mohorič - Mokrn'k je
doslej ustvaril že več likovnih

ciklov, obsežen je bil cikel
slik z metalurškimi motivi
Impresija ognja. Kot je povedal na odprtju razstave, je po
študiju metalurgije in strojništva slikarski čopič za nekaj
časa zamenjal z orodji za
konstruiranje in projektiranje, v zrelih letih pa se je ponovno vrnil k slikarstvu in obli-

Neskončnost (olje na platnu, 2000)

kovanju. Udeležuje se slikarskih kolonij, skupinskih in
samostojnih razstav doma in
v tujini. Ustvarja v olju, akvarelu, risbi in grafiki.
Razstava v Kosovi graščini
bo na ogled do 15. novembra, izšel pa je tudi katalog z
naslovom Prisluhniti igri
školjke.
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Začeli iz nič, brez
enega kosa opreme
Robert Sušanj s Koroške Bele je bil pobudnik ustanovitve Curling kluba Jesenice in je njegov
dolgoletni predsednik. Klub letos praznuje desetletnico uspešnega delovanja.
Matjaž Klemenc
Kako je sploh prišlo do ustanovitve Curling kluba Jesenice?
Po eni hokejski tekmi je prišlo do debate, kako bi igrali
curling in prišli na olimpijske igre. Prišlo je do tega, da
danes praznujemo desetletnico Curling kluba Jesenice, trenutno enega izmed
uspešnejših jeseniških športnih kolektivov. Mogoče
nam je malce pomagal »tisti
nad nami«, saj bomo nedvomno šli v zgodovino tudi
zato, ker smo prvi ustanovni
sestanek, zaradi zasedenosti
gasilskega doma, imeli pri
župniku v župnišču na Koroški Beli. Kakorkoli, maja
2010 je bil klub formalno
ustanovljen, čeprav nismo
imeli niti enega kosa opreme. Veste, to zna biti dokaj
mučna situacija, sploh ko
nekoga vabiš v klub, ki nima
opreme, povrh vsega pa niti
natančno ne veš, kako se ta
igra sploh igra. Zato si tisti,
ki so se podpisali na prvi seznam članov, zaslužijo še
poseben poklon.
Deset let je obdobje, ko lahko naredimo nekatere zaključke. Je šel po vašem
klub po želeni poti?
Od začetnega preučevanja,
kaj curling sploh je, se je
predvsem zaradi velike angažiranosti članic in članov
klub hitro postavil na noge.
Igralci in igralke so začeli
resneje trenirati, se udeleževati turnirjev, kasneje tudi
izobraževanj doma in v tujini. Obredli smo celo Evropo
pa še kakšno celino zraven.
Tekmovanje za tekmovanjem, turnir za turnirjem.
Predolimpijski turnirji,
olimpijske igra mladih, svetovna in evropska prvenstva,
močni mednarodni turnirji
na Švedskem, Finskem, v
Turčiji, na Kitajskem ….
Vzporedno s tem smo igrali
na državnih prvenstvih, izborih za državne reprezentance, na Jesenicah imamo
celo svojo »Precednikovo
ligo«. Edini v državi imamo
organizirane tudi mladinske
selekcije.
Kakšni so bili pogoji za trening na začetku in kakšni so
danes?
Imamo slabe pogoje za trening. Fantje in dekleta so
enostavno prerasli razmere,
v katerih treniramo danes.
Klasična hokejska ledena
ploskev je ob vseh naporih
delavcev Zavoda za šport in
nas še vedno zgolj zelo slab
približek pravemu ledu.
Zato je nepravično, da si

pred začetkom tekme na veliki večini tekmovanj z nami
podajajo roke tisti, ki so celo
leto trenirali v idealnih pogojih curling dvoran, mi pa
smo ob petkih pozno v noč
trenirali v hokejski dvorani,
na ledu, razritem od drsalk,
z vlago v zraku ter na neravni površini. Že v startu smo
v zaostanku. Zato smo na
proslavi pozvali vse oblikovalce občinske politike, da
naj nam pomagajo. Ne potrebujemo velike dvorane,
potrebujemo curling stezo,
potrebujemo pravi curling
led. Vsi ti fantje in dekleta si
to zaslužijo. Za silo smo
uredili progo v Nordijskem
centru Planica, vendar niti
približno ne ustreza gabaritom curling igrišča in je lahko zgolj in samo za poletni
trening. Jesenice si kot zibelka ledenih športov to zaslužijo.
Koronavirus je vnesel dodatne težave v šport.
Glede tega Curling klub Jesenice deli usodo vseh drugih športnih panog. Nekatera mednarodna prvenstva so
že vnaprej odpovedana, odpovedani so nekateri turnirji, spoštovati je treba dokaj
stroge omejitve. Vendar pa
tudi v teh razmerah poskušamo vzdrževati dokaj visoko stopnjo pripravljenosti.
Kako se v klubu spopadate s
financami?
Kar se financiranja tiče,
nam preko razpisov pomaga
Občina Jesenice, nekaj pomoči dobimo preko Curling
zveze Slovenije in programov Svetovne curling zveze,
imamo nekaj zlata vrednih
manjših in večjih donatorjev, še vedno pa člani in članice plačujemo tudi lednino
in članarino.
Kaj povzroča glavni strošek?
Če se spomnim začetkov, je
bilo res težko. Ustanovili
smo klub, dobili prve člane.
Imeli smo željo igrati, opreme pa nismo imeli. Treba je
bilo »po nakupih«. Komplet
kamnov, s katerimi lahko
naenkrat igra osem igralcev
(nas je pa trenutno več kot
40), stane 8.000 evrov, boljši curling čevlji 200–300
evrov, metle krepko preko
100 evrov, enako hlače, nekaj manj rokavice … Tukaj je
še uporabe ledene ploskve,
pa turnirji, potovanja, namestitve. Si predstavljate
strošek družine štirih, ki
igra curling? V klubu imamo kar tri takšne štiričlanske družine. Pa da ne bom
koga odgnal, kdor se sedaj
včlani, dobi za začetek vso to

opremo na izposojo zastonj.
Ja, rad moraš imeti ta šport,
da z njim začneš. In mi ga
imamo.
Mirno lahko rečemo, da
Curling klub Jesenice ne
samo sodeluje, ampak tudi
uspešno nastopa. Pohvalite
se lahko s številnimi uspehi
in številnimi reprezentanti.
Bi kakšen uspeh še posebej
omenili?
Težko bi omenil le en uspeh,
jih je kar nekaj. Šestnajst naslovov državnih prvakov, dve
zmagi na mednarodnih turnirjih, tretje mesto na evropskem članskem prvenstvu
skupine C, tretje mesto na
Evropskem festivalu olimpijske mladine. Nastop na mladinskih olimpijskih igrah
štejemo za enega največjih
uspehov slovenskega curlinga, ker je rezultat večletnega
dobrega dela z mladimi.
Kakšno je sodelovanje z
ostalimi klubi, kakšno s
Curling zvezo Slovenija?
Ja, curling je specifičen
šport, s specifičnimi pravili.
Z vsemi slovenskimi klubi
odlično sodelujemo. Z vsemi
smo namreč tudi prijatelji in
se vedno veselimo druženja.
V curlingu velja tako imenovani »Curling spirit«, ki zapoveduje fair play (pošteno
igro), prijateljstvo ter dogovorno reševanje kakršnihkoli
zapletov. Dobro je sodelovanje tudi s Curling zvezo Slovenije. Konec koncev imamo
edini v Sloveniji organizirano vadbo mladincev in mladink ter celo otrok, pomembne položaje v njihovih strokovnih organih pa zasedajo
naši člani in članice.
V klubu pa ste tudi humanitarni ...
Zato sem zelo vesel, da si v
Curling klubu Jesenice kot
primarni cilj nismo zastavili

zgolj igranja curlinga. Še
več, skoraj enako na lestvici
ciljev delovanja smo si zastavili tudi humanitarnost –
torej delati dobro drugemu.
Že leta zbiramo sredstva za
socialne sklade jeseniških
osnovnih šol na Noči dobrodelnega curlinga, dvakrat
letno darujemo kri, zbiramo
sredstva za žrtve naravnih
katastrof, na božični večer
smo celo obiskali otroke na
pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice. Delati dobro nič ne stane, marsikomu pa pomeni ogromno.
Tudi tistemu, ki daje. Zato
naš klub ne vzgaja le športnikov, vzgaja tudi dobre ljudi. Skozi naše vrste je šlo že
veliko mladih, ki so del svojega otroštva in mladosti
preživeli ob curlingu, obenem pa spoznavali pomen
pomoči tistim, ki so jo potrebni. Vsi ti mladi ne igrajo
več aktivno curlinga, skoraj
vsi pa se še vedno udeležujejo naših dobrodelnih akcij.
Radi pridejo in darujejo. Veselje jih je gledati.
Verjamete, da bo čez deset
let zapisana še lepša zgodba
za Curling klub Jesenice?
V teh napovedih bom raje
previden optimist. Ključna
bo izgradnja ustrezne površine. Če na Jesenicah v bližnji prihodnosti ne bo mogoče vaditi na pravem curling ledu, se bojim, da bomo
zabeležili upad kvalitete,
posledično pa tudi članstva.
Če nam to uspe, lahko brez
posebnega tveganja napovem lepšo zgodbo. Znanja
je dovolj, uspeli smo si zagotoviti podmladek, letos smo
začeli pomlajevati tudi
upravni odbor. Čas je, da
mladi aktivneje prevzamejo
klub, starejši pa bomo po
svojih močeh pomagali.
Mladi znajo in zmorejo, le
zaupati jim je treba.

Poletna liga
Jeseničanom
Po zmagi na Poletni ligi se poraja vprašanje, ali
lahko varovanci trenerja Mitje Šivica pridejo do
prve prave lovorike v sezoni 2020/2021.
Matjaž Klemenc
Ta konec tedna v Ljubljani
poteka Slovenski pokal. Ko
boste brali te vrstice, bo že
znano, ali so se hokejisti
HDD SIJ Acroni Jesenice
uvrstili v današnji polfinale.
Uvertura v Slovenski pokal
je bila Poletna liga na Bledu,
od prejšnjega četrtka do sobote so se za končno zmago
na turnirju borili SŽ Olimpija, HDD SIJ Acroni Jesenice in Selekcija Slovenije,
sestavljena iz igralcev ekip
Slavija Junior, Celje, Triglav, Jesenice mladi, MK
Bled. Za razliko od SŽ
Olimpije in Selekcije Slovenija je HDD SIJ Acroni Jesenice vse dni pridrsal na blejsko ledeno ploskev. Na uvodni dan turnirja so se na
prijateljski tekmi pomerili z
ekipo VSV iz Beljaka. Ekipi
sta se letos že srečali. Jeseničani so tekmo v Beljaku izgubili s 6 : 3. Na Bledu so se
še bolje upirali. Po vodstvu z
1 : 0 je zadel Hebar, na koncu so izgubili s 3 : 1. Poletno
ligo so odprli z minimalno
zmago s 4 : 3 proti Selekciji
Slovenija (Hebar 2, Tomaževič, Jezovšek). Tudi SŽ
Olimpija je prvi dan premagala Selekcijo Slovenija s 4 :
1 in o končnem zmagovalcu
je odločal prvi letošnji večni

derbi. Roko na srce, Olimpija je več pokazala na derbiju,
a zmaga z 2 : 1, predvsem po
zaslugi odličnega vratarja
Žana Usa in borbenosti celotne ekipe, je odšla na Jesenice. Oba gola za 'železarje'
je dosegel Djumić.
»Približno tri tedne smo na
ledu. Če primerjam uvodno
tekmo z VSV v Beljaku in z
VSV na Bledu, smo naredili
velik napredek. Pogled na
današnjo tekmo z Olimpijo
pokaže, da smo fizično malo
padli. Na drugi strani smo
bili dovolj zbrani in skozi celotno srečanje pokazali veliko željo. Novinci so se dobro
vklopili. Vzdušje v garderobi
je pravo, kar se tudi pozna
na ledu. V času koronavirusa in v času, ko smo trenirali skupaj, se je dobro delalo.
Ta zmaga proti Olimpiji nas
ne sme zavesti, ostati moramo na realnih tleh in še naprej trdno trenirati,« je razmišljal kapetan Andrej
Tavželj. Varovance Mitje Šivica čakata še dve prijateljski
tekmi, obe s Pustertalom. V
gosteh bodo igrali v četrtek,
24., doma pa v soboto, 26.
septembra. Predviden začetek Alpske lige je v soboto, 3.
oktobra. Žreb je odločil, da
bodo Jeseničani uvodno tekmo Alpske lige igrali v Tivoliju pri SŽ Olimpiji.

Za uvod poraz v Cerknici
Jeseniški kegljači SIJ Acroni, ki nastopajo v 1. B ligi, so v
uvodni tekmi gostovali v Cerknici, pri ekipi Brest. Tekmo so
izgubili z rezultatom 7 : 1. Jutri doma gostijo ekipo Hidria.

Slab začetek selekcije U15
Podobno kot v prvem kolu so bili tudi na drugi tekmi Gorenjske lige nogometaši SIJ Acroni Jesenice učinkoviti. V
gosteh so Kranjsko Goro odpravili kar s 7 : 0 (Bešič 4,
Bučič 2, Kukavica). Žal se jim je 'zalomilo' prejšnjo soboto,
saj so doma igrali 'le' neodločeno z ekipo Visoko. Končni
rezultat je bil 2 : 2 (Mitrič, Džafič). Na vrhu lestvice je s
polnim izkupičkom Britof. Jeseničani so z dvema točkama
nanj na drugem mestu. Jutri gostujejo pri ekipi Niko Železniki. Selekcija U15, ki igra v 1. Slovenski ligi zahod, je v
zadnjih dveh tekmah doživela dva poraza. V 5. kolu so v
gosteh izgubili s 5 : 0 z ekipo Brinje Grosuplje. Prejšnjo
soboto so doma izgubili s 3 : 0 proti Iliriji. Jutri gostujejo v
Ljubljani pri ekipi Slovana.
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Razpis

Janko Rabič
Tina Cvetkovič, 19-letna
teniška igralka z Jesenic, ki
se je lani pogumno podala
na profesionalno pot, je
pred dnevi dosegla doslej
največji uspeh v karieri. Na
Otočcu si je na mednarodnem ženskem profesionalnem turnirju ITF Krka
Open 2020 serije Futures z
nagradnim skladom 15 tisoč
ameriških dolarjev priigrala
prva finalna nastopa – tako
med posameznicami kot v
kategoriji dvojic. S partnerico Pio Lovrič sta v kategoriji
dvojic premagali Madžarki z
rezultatom 6 : 3 in 6 : 1 ter

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 49. in
50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/2018 in 79/2018), v
nadaljevanju ZSPDSLS-1, in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS
št. 31/2018), v nadaljevanju Uredba, ter Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2020, št. 478-27/2019, objavlja

se veselili svojega prvega
naslova med profesionalnimi igralkami.
Tudi med posameznicami
je Tina prikazala odlično
igro in se po dobljenih štirih
tekmah z višje rangiranimi
tekmovalkami uvrstila v
finale. Žal ji tam predvsem
zaradi utrujenosti po odigranih sedmih tekmah v petih
dneh ni uspelo zmagati. Po
napeti tekmi je izgubila po
podaljšani igri drugega seta.
Odlični nastopi so Tini Cvetkovič prinesli velik skok na
svetovni teniški lestvici, kar ji
bo zagotovilo boljše možnosti nastopanja na turnirjih
višjega ranga.

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. PREDMET PRODAJE
1. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 2199/1, v izmeri
985 m2,
2. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 2199/2, v izmeri
371 m2.
Nepremičnini se prodajata kot celota – izključno skupaj.
Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in parcela
2175 2199/2 predstavljata stavbni zemljišči na območju naselja Slovenski Javornik (Strelska ulica). V njuni neposredni bližini
potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod – komunalna oprema). Dostop (hoja, vožnja) do predmetnih nepremičnin je omogočen neposredno z javne ceste (Strelska ulica). Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo
kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z Občinskim
prostorskim načrtom Občine Jesenice (Ur. list RS št. 110/2013,
57/2017 in 29/2018 – tehnični popravek) nepremičnini z ID
znakom: parcela 2175 2199/1 in parcela 2175 2199/2 ležita v
enoti urejanja prostora SLJ 4 – SSe, stanovanjska pozidava in
spremljajoče dejavnosti.
III. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnini:
– z ID znakom: parcela 2175 2199/1 znaša 33.490,00 EUR,
– z ID znakom: parcela 2175 2199/2 znaša 12.614,00 EUR,
skupaj 46.104,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 22-odstotni
davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni najugodnejšega
dražitelja oziroma kupca.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.
IV. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od
izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu
celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun
prodajalca.

Tina Cvetkovič in trener Mitja Skaza

Usposabljanje potapljačev v bazenu Ukova

V. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala 14. 10. 2020 ob 15. uri v sejni sobi
(klet) Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Javno draž
bo bo vodila komisija za vodenje javne dražbe.

Ob koncu kopalne sezone je Reševalna postaja Bled, ki v
sistemu Civilne zaščite pokriva območje Zgornje Gorenjske,
na kopališču Ukova pripravila usposabljanje za svoje potapljače pripravnike. Usposabljali so se na temo reševanja in
samoreševanja potapljača ter v tehnikah reševalnega potapljanja.

VI. VIŠINA VARŠČINE
Najkasneje do vključno 9. 10. 2020 morajo dražitelji, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in parcela 2175
2199/2 v višini 4.611,00 EUR (štiri tisoč šeststo enajst evrov), ki
predstavlja 10 % izklicne cene, na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593,
sklic 18 75400-7221002-47809020 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in
parcela 2175 2199/2«.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe na
njihov transakcijski račun.

Foto: Zavod za šport Jesenice

Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. Če oseba, ki je vplačala varščino, iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na javno dražbo
oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljena kupiti
predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.

Ob koncu kopalne sezone so bazen zavzeli potapljači.

VII. POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 2199/1 in parcela
2175 2199/2 se prodajata kot celota – izključno skupaj in po
načelu videno – kupljeno. Davek na dodano vrednost (22 %
od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla
(notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novonastalega lastniškega stanja (stroški
priprave in vložitve zemljiškoknjižnega predloga, preslikava
listine, sodna taksa itd.) plača kupec.

2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3. R
 ok sklenitve pogodbe
	Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
	Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v
skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike
Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob
prijavi:
1* potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR
računa za primer vračila varščine;
2* potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno,
da ima dražitelj plačane davke in prispevke, določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja
za pravne osebe, s. p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane; če
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
3* dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto
od dneva objave razpisa:
- da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.,
- da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj
fizična oseba;
4* potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred
javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.-je); če ima dražitelj odprtih več računov
pri različnih bankah, mora predložiti potrdila vseh bank;
5* potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav
članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
6* izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej
točko IX.);
7* izjavo, da dražitelja ni povezana oseba po 7. odstavku 50.
člena ZSPDSLS-1 (glej točko IX.);
8* morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti
overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ne glede na navedeno kot dražitelj na javni dražbi ne morejo
sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odstavek 50. člena ZSPDSLS-1).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi.
Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj
po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz.
ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če
več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno ali enako ceno v
katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal
varščino. Če ni nobenega dražitelja oziroma na javno dražbo
ne pristopi noben dražitelj, je javna dražba neuspešna.
6. Ustavitev postopka
Župan Občine Jesenice lahko ta postopek prodaje ustavi vse
do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z določili ZSPDSLS-1 in določili
Uredbe.
VIII. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepremičnin zainteresirani dražitelji lahko pokličejo na tel. št. (04)
5869 280 (Matej Smukavec, Občina Jesenice), in sicer v času
uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 9. 10.
2020.
Vzorec prodajne pogodbe in izjavi iz VII. točke tega razpisa so
dražiteljem na voljo na spletnih straneh Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Blaž Račič
Številka: 478-9/2012
Datum: 7. 9. 2020

www.jesenice.si

Tina z največjim
dosežkom v karieri
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Zdravje v občini
V jeseniški občini po nekaterih kazalnikih odstopajo od slovenskega
povprečja; slabša je odzivnost v programih Svit, Dora in Zora, večja je
bolniška odsotnost, več je bolezni, ki se jih da neposredno pripisati
alkoholu, več od slovenskega povprečja je novih primerov raka pljuč ...
Urša Peternel
Na NIJZ vsako leto pripravijo statistične podatke o
zdravju v 212 slovenskih občinah. Kot pravijo, se na ta
način občine lahko primerjajo z drugimi občinami,
vendar ne z namenom tekmovanja, temveč zato, da
vsaka občina prepozna izzive in svojo vlogo tudi na področju varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja. "Pomembno je zavedanje lokalne skupnosti, da lahko marsikaj naredi za to, da njeni
prebivalci živijo bolj zdravo
in se med njimi zmanjšujejo neenakosti v zdravju," poudarjajo na NIJZ.

Kakšno je zdravje v občini
Jesenice
Občina Jesenice je nadpovprečno razvita slovenska občina (z indeksom razvitosti
1,13), ki se znotraj regije
med 18 občinami po razvitosti v zadnjem obdobju uvršča na deveto mesto.

V letih 2014–16 se je občina
še soočala z upadom prebivalstva, značilno višjim od
slovenskega povprečja, nato
pa se je število prebivalcev
začelo povečevati in je v letu
2018 po porastu prebivalstva že značilno odstopala
od slovenskega povprečja.
Tako je predlani imela že
drugi najvišji porast prebivalstva na Gorenjskem.
Delež starejšega prebivalstva, starega 80 ali več let,
raste, vendar je še vedno
med najnižjimi na Gorenjskem. Čeprav se delež oseb,
starih od 25 do 64 let, z le
osnovnošolsko izobrazbo
znižuje, je ta še vedno značilno višji od slovenskega
povprečja, na Gorenjskem

pa je občina po tem kazalniku najslabša.
Zdravje v občini so ocenjevali na osnovi 35 kazalnikov,
jeseniška občina pa se v 21
statistično značilno razlikuje od slovenskega povprečja;
po nekaterih je stanje ugodnejše, po drugih pa slabše.

Ugodnejše stanje v treh
kazalnikih
Ugodnejše stanje v primerjavi s povprečjem preostale
Slovenije ima občina Jesenice v treh kazalnikih, in sicer
po prirastu prebivalstva, ki je
z 11,2 promila bistveno višji
od slovenskega povprečja, ki
znaša 6,8 promila. Boljše
stanje od povprečja je tudi na
področju prometnih nezgod

Jeseniška občina močno odstopa navzdol v dveh
kazalnikih, in sicer pri telesnem fitnesu otrok,
ki je najslabši na Gorenjskem in še pada, in pri
deležu prekomerno prehranjenih otrok, ki jih je
že skoraj 32 odstotkov in število še vedno raste.

Raste tudi stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne in možganske kapi.
z alkoholiziranimi povzročitelji, na Jesenicah je ta delež
6,4 odstotka (slovensko povprečje znaša 9,1 odstotka).
Višji od povprečja je v jeseniški občini delež pomoči na
domu, ki jo uporablja 2,5 odstotka občanov (slovensko
povprečje je 1,7 odstotka).

Slabše stanje v enajstih
kazalnikih
Slabše stanje v primerjavi s
povprečjem preostale Slovenije pa kaže občina za enajst
opazovanih kazalnikov, in
sicer ima, med drugim, več

Franci Bizjak:
zgod in prigod za roman
Janko Rabič

»Če hočeva obdelati vse, kar
sem počel doslej, pa še vse
zgode in prigode, potem sva
za teden dni dobra,« mi ob
obisku najprej navrže 78-letni Franci Bizjak z Jesenic.
Ker sem se resno zbal, da
bom moral toliko časa poslušati in zapisovati, sva se
potem domenila, da zlijeva
na papir le stvari, po katerih
je znan daleč naokoli, za povrh pa dodava še kakšno zanimivost. Mlada leta je preživljal v domačem okolju v
stavbi Pri Koniču na Slovenskem Javorniku. Tam je bila
včasih znana gostilna in
center družabnih dogodkov.
Po osnovni šoli in nižji gimnaziji na Koroški Beli je naredil poklicno šolo za obratnega elektrikarja. Po poškodbi hrbtenice je moral
na prekvalifikacijo, se izšolal za ekonomskega tehnika.
V več kolektivih je to delo
opravljal do upokojitve. Njegovo življenje je ena sama
dinamika, čas izpopolnjen
do potankosti, brezdelja ne
pozna. Krasijo ga delovne
vrline, volja, vztrajnost,
spretnost, nič ga ne ustavi
za dosego cilja.
Tri stvari so mu bogatile čas
ob delovnih obveznostih in
družini, nekaterih še sedaj
ni opustil. Težko je določiti
vrstni red. Glasba je verjetno v ospredju. Marsikdo ne

ve, da je bil Franci z Ivanom
Prešernom ustanovitelj legendarnega Alpskega kvinteta. V njem kasneje ni nikoli igral, zanimiv pa je
vzrok. Šest fantov je resno
vadilo in se pripravljalo, da
bodo v Švici začeli profesionalno pot. Žena Majda pa je
postavila ultimat: »Jaz ali
Švica!« Potem pa Švice ni
bilo, Franci se je odrekel karieri in slavi, ki jo je žel Alpski kvintet, doma pa je obdržal družino. Je legendarni
član jeseniških godb, sedaj
Pihalnega orkestra Jesenice
- Kranjska Gora, skupaj 63
let. »Glasba je v naši krvi, že
oče je bil kitarist, tudi sam
sem začel najprej igrati nanjo. Stric je bil kapelnik godbe in sem se pridružil. Šel
sem v glasbeno šolo, se izpopolnil za bobne, saj je takrat manjkalo ljudi prav za
ta instrument. Vaj in nastopov ni mogoče prešteti, pa
še vsega drugega prijetnega.
Najlepši so spomini na srečanja z zamejskimi planinci, kjer vsako leto nastopamo, smo svojevrstni rekorderji. Res so enkratna, ta
prisrčnost, ki izžareva iz
planincev, ko zaslišijo naše
zvoke. Prihodnje leto bo petdeset let od prvega srečanja
pri koči na Golici. Dobro se
spomnim, da sem se do tja
povzpel z bobnom na hrbtu,

odraslih le osnovnošolsko
izobrazbo. Višji od slovenskega povprečja je delež uživalcev konoplje, slabša je
odzivnost v preventivnih
programih Svit, Dora in
Zora. Večja od povprečja je
bolniška odsotnost, ki znaša
v povprečju 22,5 dneva (slovensko povprečje je 16,4
dneva na leto) in se v občini
še povečuje.
Več je bolezni, ki se jih da neposredno pripisati alkoholu,
več od slovenskega povprečja
je novih primerov raka pljuč
(Jesenice imajo 101 nov pri-

Ustvarjalci

na katerem sem nesel še
petletnega sina Aleša Migela.«
Ob godbi je dvajset let igral
z ansambli po hotelih, na
Bledu, v Kranjski Gori in
drugod. To pa je Majda tolerirala? »Važno je, da prideš
zvečer domov, je vedno dejala.«
Zanimiva je njegova športna
pot. Navdušil se je za smučarske skoke, pa se ni izšlo.
»Najprej sem grdo padel v
Planici, še huje je bilo na
Kresu, kjer sem si poškodoval hrbtenico. Posledice
imam vse življenje. Resneje
sem se potem posvetil strelstvu pri Strelskem društvu
Triglav Javornik - Koroška
Bela. Najprej sem tekmoval,
zbral sem kar nekaj dobrih
rezultatov. Sledilo je desetletno obdobje, ko sem treniral
mlade in bil njihov mentor.
Dosegali so državne rekorde, pobirali vsa odličja, kar
jih je bilo na voljo, tako posamezno kot ekipno,« ponosno pravi Franci.
Od leta 1975 naprej, še posebej po upokojitvi, ima še eno
ljubiteljsko strast, kjer do izraza pride njegova ročna
spretnost. Iz pokrovčkov za
steklenice izdeluje ženske
obleke, iz žic pa še različne
okraske, verižice, prstane in
uhane. Pri izdelavi oblek je
pravi mojster, vse dela po ob-

časa

mer na 100.000 prebivalcev,
Slovenija 67 na 100.000 prebivalcev). Več od povprečja je
na Jesenicah tudi novih primerov raka, in sicer 616 na
100.000 prebivalcev (slovensko povprečje je 563 na
100.000 prebivalcev).
V jeseniški občini raste tudi
stopnja prejemnikov zdravil
za zdravljenje sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi, zdravil zaradi duševnih motenj,
povečuje pa se tudi stopnja
bolnišničnih obravnav zaradi
srčne in možganske kapi.

(34.

del)

Franci Bizjak
čutku, ne potrebuje krojev.
Pokrovčke veže z žico, obleko izdela na lutki v naravni
velikosti. Za eno porabi tudi
tisoč pokrovčkov, da ur izdelave posebej ne omenjamo.
Kar okoli dvajset oblek je že
izdelal, pa še kup drugega.
Vztrajnost je res njegova velika odlika. »Ne odneham,
nikoli nisem z vsem popolnoma zadovoljen. Vem, da
je v vsaki stvari možno doseči še napredek, nekaj izpopolniti ali izboljšati. Vem,
da pri igranju na bobne vedno lahko izvabim še kaj novega, boljšega.«

Za delo in dosežke za družbeno dobro je prejel več
uglednih priznanj, leta
2009 plaketo Občine Jesenice. Za izjemne zasluge na
področju godbeništva za več
kot petdeset let igranja je
prejel mednarodno priznanje, zlato plaketo Strelske
zveze Slovenije za dolgoletno delo v strelskem športu
in plaketo Športne zveze Jesenice za njegov prispevek v
športu.
Imel je že ponudbo neke gospe, da o njem napiše roman. Morda pa se bo to nekoč res zgodilo.
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Plišaste igrače z ledu za bolne otroke
Jeseniški hokejisti so s pomočjo navijačev zbrali več kot osemsto plišastih igrač za otroke, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice.
Urša Peternel
V februarju so v hokejskem
klubu HDD SIJ Acroni Jesenice pripravili dobrodelno
tekmo, na kateri so ob
prvem domačem zadetku
navijači na led vrgli plišaste
igračke. Gol je padel že v
šesti minuti in s tribun je na
led poletelo na desetine
medvedkov in ostalih mehkih igrač. Na koncu se jih je
nabralo več kot osemsto, a
ker je kmalu zatem 'udaril'
koronavirus, jih hokejisti
niso mogli prinesti malim
bolnikom v jeseniški bolnišnici. Dogodek so nekajkrat
prestavili, prvi septembrski

teden pa so ga vendarle
uspeli izpeljati. Kot je dejal
direktor HDD SIJ Acroni
Jesenice Anže Pogačar, klub
želi biti vpet v lokalno okolje, hokejistom pa je v čast in
veselje, da lahko pomagajo.
Za donacijo se je zahvalil v.
d. direktorja Splošne bolnišnice Jesenice Miran Rems
in poudaril, da otrokom
malenkosti, kot je plišasta
igračka, ki jo lahko odnesejo
s seboj domov, veliko pomenijo. Zato so takšnih akcij
zelo veseli in si jih želijo
tudi v prihodnje.
Ob tem je še eno škatlo igrač
prispevalo tudi podjetje SIJ
Acroni, ki je glavni pokrovi-

telj jeseniških hokejistov.
Kot so poudarili na dogodku, hokejiste in male paciente povezuje jeklena volja,
saj so vsi veliki borci, paci-

enti za zdravje, hokejisti pa
za čim več golov in zmag.
V. d. predstojnika pediatrične službe Peter Najdenov je
dejal, da je ta čas v bolnišni-

ci malo otrok. Ker so bili
zaradi epidemije dolgo časa
doma in se niso mogli družiti, je bilo bistveno manj
infekcij in prenosov bolezni

ali kot je dejal Najdenov, so
otroci 'trikrat bolj zdravi'.
»Prihaja pa obdobje, ko
bomo tudi pediatri spet bolj
zaposleni,« je dodal.

Prvi zadetek na dobrodelni tekmi je dal Patrik
Rajsar, ki je povedal: »Občutki so bili enkratni.
Vsak gol je enkratno zadeti in ti ostane v
spominu, ta pa bo ostal v spominu za vedno, ker
ne padajo vedno medvedki na led, ko zabiješ
gol. Tekme z dobrodelno noto so enkratne. Dajo
ti dodatno pozitivno energijo ..."
Dogodek je potekal pred bolnišnično stavbo, na prostem, brez prisotnosti otrok.

Živahen 3DVA pozdrav za Jeseničane s Titove 75
Poklepetali smo s Kristino Horvat, poslovno partnerko podjetja 3DVA, d.o.o., ki meni, da je za
vsakega prodajalca dobro, da je odprt, komunikativen, odziven in iznajdljiv.
»Športne stave, srečke, Paysafecard, FlixBus vozovnice, 1nadan
in kuponko.si kupončke, vstopnice za prireditve, potem pa poleg
tobačnih izdelkov, časopisov in revij še križanke, žvečilne gumije,
igralne karte, kartice za polnjenje mobilnega telefona in pijačo čez poletje imamo kar dva hladilnika - obenem pa tudi avtomat
z odlično kavico in kakavom. Smo tudi GLS točka za prevzem
manjših paketov.«

Videti ste zelo sproščeni. Vam to delo leži?

Z »živ žav v pozdrav« malček hudomušna in dobro
razpoložena Kristina pozdravlja stranke pred okencem
jeseniške 3DVA trafike na Titovi 75. Čeprav je vstala zelo
zgodaj, saj s prodajo začnejo že ob petih zjutraj, ji volje ne
primanjkuje. S sodelavko Tatijano Bondarenko sta super
ekipa, odkar sta pred dvema letoma v svoje roke vzeli 3DVA
poslovalnico, je le-ta resnično zaživela.

Kristina, povejte, koliko strank vas v povprečju dnevno
obišče in zakaj menite, da ste zanimivi za kupce?
»Trenutno se številka dnevnih obiskovalcev giblje okrog 300.
Dejstvo je, da je naša ponudba, ne samo izdelkov, tudi storitev,
resnično široka in zanimiva za vse starostne skupine. Poleg tega,
da nas obiskuje veliko starostnikov in kupcev srednje starostne
skupine, opažam, da se k nam vedno bolj zateka tudi mlajša
generacija. A ne zaradi cigaret, temveč zato, ker imamo na voljo
zanje zanimive storitve. V zadnjih mesecih je posel dobil še
nenavadno vzpodbudo, obdobje koronavirusa je k nam prineslo
nove kupce, saj ima kiosk eno veliko prednost: stranki, da bi
recimo plačala položnice ali nakazala denar v tujino prek
Western Uniona ni treba vstopiti v notranje prostore ali si
nadeti maske. Trend naraščanja števila obiskov se nadaljuje in
upam, da bo tako tudi v prihodnje.«

»Da, leži mi. Všeč mi je, da si tu skoraj sam svoj šef. Vsak mesec
dobimo obisk področnega vodje, ki preveri določene stvari, in to
je to. Če imaš odgovornost do dela in strank, potem vse teče, še
posebno, ko se vpelješ v delo. Takrat postanejo zadeve preproste
in zabavne. S sodelavkami dobro sodelujemo, s 3DVA upravo
tudi, so odzivni in se lepo pogovarjamo ter dogovarjamo. Kaj bi si
človek še želel?«

Opazila sem, da vam praktično vsak mimoidoči zaželi lep
dober dan, četudi se ne ustavi pri vas za nakup. Pomeni,
da ste strankam pri srcu?
»Nekaterim že, seveda. Ljudje so zelo različni in med njimi so
tudi taki, ki ti kdaj kaj zaupajo, se s teboj pogovarjajo, te nasmejejo. Z nekaterimi smo navezali prijateljski odnos. Sama sem tudi
bolj občutljive narave, zato pogosto s sogovorci občutim veselje
ali žalost. Vživim se v njihove pripovedi in če kaj zaboli njih,
zaboli tudi mene. Ko si

nekaj časa za prodajnim pultom, neizogibno spleteš vezi, ki
vplivajo tudi nate. Kot prodajalec moraš biti odprt in pripravljen
na to. Če si obenem še komunikativen, odziven in iznajdljiv, pa še
toliko bolje.«

Doma imata z mamo računovodski servis in kadar niste
na Titovi 75 se preizkušate v računovodski praksi. Katero
delo vam je bolj pisano na kožo?
»Dolgčas mi ni nikoli, tako da si včasih že zaželim, da bi mi kdaj
bilo,« se glasno zasmeje. »Obeh služb se ne da primerjati,
ugotavljam pa, da je kombinacija obojega dobra. V računovodstvu sem statična, sedim in sem v številkah s čisto koncentracijo.
To načeloma nisem jaz, a ker sem se tega priučila, vztrajam, pa
malo oddiha od vrveža včasih tudi prija. V trafiki sem namreč
ves čas v gibanju, zelo energično je, obarvano z ljudmi, na
dnevnem redu so zabavne dogodivščine, in to mi je super.«
Ob najinem slovesu Kristina s ščepcem skrivnostne iskrivosti
pozdravi še vse Jeseničane in jih povabi na Titovo 75. Pravi, da
stranke, ki že prihajajo, dobro vedo, da bodo deležni odlične
postrežbe, nasmejanih deklet in prijaznosti. Pa zaključimo s tem
prijetnim vabilom. Na Jesenicah vas sicer na obisk vabita tudi
3DVA na Tavčarjevi 6 in Tavčarjevi 8.
Alenka Ivančič
TOBAČNA 3DVA, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., CESTA 24. JUNIJA 90, 1231 LJUBLJANA

Katere storitve in izdelke, ki jih nudite, bi poleg
plačevanja položnic in Western Uniona še izpostavili?

11

Jeseniške novice, petek, 18. septembra 2020

Zanimivosti

Vrt vseh Jeseničanov
Občina Jesenice je pripravila krajši dokumentarni film o Spominskem parku Jesenice, ki je zelena
oaza sredi mesta, kakršne nimajo nikjer drugje na Gorenjskem. V njem namreč raste več kot dvesto
različnih vrste dreves in grmovnic.
Urša Peternel
"Zdaj je park vrt vseh Jeseničanov, ki z veseljem zahajajo
vanj," o Spominskem parku
Jesenice pravi Janez Pšenica,
častni občan Jesenic, mož, ki
je najbolj zaslužen za ureditev
parka, ki je zelena oaza sredi
mesta. V njem raste več kot
dvesto različnih vrst dreves in
grmovnic, kolikor jih ne najdemo v nobeni drugi gorenjski občini ...

Janez Pšenica, častni občan
in snovalec Spominskega
parka Jesenice
Da bi kulturno in naravno
vrednoto parka predstavili širši javnosti in ohranili spomin
na delo Janeza Pšenice, so na
Občini Jesenice pripravili
krajši dokumentarni film. V
njem Pšenica predstavi, kako
je iz nekdanjega mestnega
pokopališča nastal spominski
park, ali – kot ga sam poimenuje – vrt Jeseničanov, saj številnim domačinom predstavlja odličen prostor za sprehod in oddih.
Kot je povedano v filmu, Spominski park na Plavžu leži na
mestu nekdanjega osrednjega mestnega pokopališča. To

je bilo leta 1961 ukinjeno, večina grobov pa preseljenih na
današnje pokopališče na Blejski Dobravi. Jeseniški politični vrh je območje hotel pozidati, a domačin, univerzitetni
diplomirani agronom Janez
Pšenica, ki je bil takrat član
skupščine občine, tega ni želel dopustiti. Zato je predlagal, naj 14 tisoč kvadratnih
metrov zemljišča dodelijo ljubiteljem hortikulture, da bodo
na njem uredili spominski
park. Tako je s pomočjo petdesetih prostovoljk začel urejati park, v katerega so vložili
na desettisoče prostovoljnih
ur. Park je začel dobivati podobo arboretuma, v katerega
so sadili raznolike domače in
tuje vrste dreves. Danes v
njem raste več kot dvesto vrst
okrasnega drevja in grmovnic; toliko različnih vrst dreves ne raste v nobeni drugi
gorenjski občini: omorika,
metasekvoja, koloradska jelka, japonska češnja, japonski
javor, drevesasti brin, orjaška
jelka, viseča zelena bukev, himalajski bor, ambrovec, ginkovec, beli japonski bor, tulipanovec ...
V parku pa je ohranjenih tudi
več kulturno–zgodovinskih
spomenikov. Osrednji del
predstavlja vojaška kapela z
grobnico padlih vojakov v prvi
svetovni vojni in ruskih ujetnikov, ki so umrli pri gradnji
ceste na Vršič. Na pokopališkem zidu so ohranjene nagrobne plošče, v parku sta tudi
bronasta doprsna kipa Toneta
Čufarja in Aleša Stanovnika,
spomenik delavcem železarne in narodnim herojem,
grobišče 42 borcev, padlih
med drugo svetovno vojno,

Jesenice so bile prvo mesto v Sloveniji, ki je nekdanje
pokopališče spremenilo v spominski park. / Foto: Foto Vidmar

Otroci iz vrtca in trajnostna mobilnost
V prvem nadstropju občinske stavbe je na ogled razstava, ki
so jo pripravili v Vrtcu Jesenice v sklopu projekta Trajnostna
mobilnost v vrtcu. Predstavljene so aktivnosti, ki so potekale v vrtcu na to temo. Eden od projektov, v katerem so sodelovali, je tudi igra Beli zajček, s pomočjo katere prek zgodbice o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov, želijo otroke in njihove starše
spodbuditi, da prihajajo v vrtec peš, s kolesom, s skirojem,
z rolerji, z avtobusom ...

Razstava v stavbi Občine Jesenice

Balinarski turnir upokojencev
Film je režiral Miha Dulmin, za scenarij je
poskrbela Nika Dulmin. Na ogled je na spletni
strani TIC Jesenice, pod zavihkom Kultura,
zgodovina in umetnost.
kamnito litopunkturno znamenje, spomenik ponesrečenim graditeljem karavanškega železniškega predora ...
»Spominski park na Plavžu je
eden najlepših kotičkov v našem mestu. Številni domačini
dobro poznajo naravno lepoto, ki jo park ponuja v vseh
letnih časih, mnogi jo bodo še
odkrili in spoznali. Verjamem, da bo film domačine
spodbudil, da se bodo še pogosteje odpravili na sprehod v
Spominski park, z veseljem
in ponosom ga bomo pokazali obiskovalcem. Posebej me
veseli, da je Spominski park
nastal s pomočjo pridnih rok
številnih žensk, ki so ga pred
več kot pol stoletja pod vodstvom častnega občana Janeza Pšenice uredile z veliko

mero ljubezni. Želim si, da
bo film spodbudil obisk Spominskega parka, ki je zavarovan kot naravni spomenik.
Hkrati nas zavezuje, da nadaljujemo urejanje parka, ki je s
svojim naravnim bogastvom
eden najlepših mestnih parkov v Sloveniji,« je ob izdelavi
filma povedal župan Blaž Račič.
Želja snovalca parka Janeza
Pšenice je, da se park vzdržuje in dopolni z ustreznimi tablicami z imeni dreves ter
ohrani v taki lepoti tudi za
prihodnje rodove. Ob tem pa
je njegova vnukinja Ana Pšenica v diplomskem delu pripravila tudi načrt revitalizacije
parka, v katerem je tudi načrt
obnovitve in bogat seznam
zaščitenih dreves.

Med člani Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela je
balinanje spet vse bolj priljubljen šport. Ob društvenem
domu so obnovili igrišča in okoli dvajset članov in članic
redno trenira ali pa jim balinanje pomeni zgolj prijetno razvedrilo. V soboto, 5. septembra, so organizirali turnir, na
katerem je nastopilo sedem ekip. Poleg domačih še ekipi s
Hrušice in Zasipa. Pri moških je zmagala prva ekipa domačega društva v postavi Marjan Pajsar, Drago Filipaj in Franci Terseglav. Druga je bila ekipa Hrušice, tretja pa druga
ekipa domačih balinarjev. Pri ženskah je prav tako zmagala
prva ekipa domačega društva v postavi Marija Fon, Helena
Pajsar in Romana Pretnar. Druga je bila ekipa Hrušice, tretja
pa druga ekipa balinark domačega društva.

Ženske balinarske ekipe

Blagoslovili spominsko ploščo Mateju Potočniku
Na pobudo Helenke Lipovec so na Koroški Beli blagoslovili
spominsko ploščo dr. Mateju Potočniku (1872–1967). Ploščo, ki že več desetletij stoji na Guntarjevi hiši, je blagoslovil
domači župnik Peter Nastran, zbrane pa je v imenu družine
nagovoril Potočnikov vnuk dr. Marko Potočnik. Dr. Matej
Potočnik je bil za Koroško Belo izjemno pomemben mož,
po prvi svetovni vojni je bil njen župan, kasneje pa so ga
imenovali za častnega občana. Po uničujočem bombardiranju leta 1917 je veliko prispeval k obnovi porušene vasi, bil
je borec za slovenske pravice ob severni meji, Koroški Beli
pa je ohranil ozemlje planine Svečica – Belske planine.

Vse za žar

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,

Slovesnost ob blagoslovu spominske table na Guntarjevi hiši

ČADEŽ D.O.O., VISOKO 7 G, VISOKO

brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 I Škofja Loka, Spar partner ČADEŽ v Nami I Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36
Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6 I Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.
www.mesarstvo-cadez.si
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Sanje niso ostale zgolj sanje
Osemindvajsetletna Amina Majetić je bila rojena na Jesenicah, ko je imela petnajst let, pa se je z družino preselila v Celovec. Magistrirala je iz slovenščine
in nemščine na Alpsko-jadranski univerzi v Celovcu, uveljavlja pa se kot pesnica mlajše generacije na avstrijskem Koroškem. Doslej je izdala dve pesniški
zbirki, Jeseničani pa se je najbrž spominjajo predvsem kot pevke, saj je že kot deklica stala na jeseniških odrih.
Urša Peternel
"Če pomislim nazaj, sem na
odru prvič stala z devetimi
leti, pri dvanajstih pa se je
začelo moje popotovanje po
glasbenem svetu. Začela
sem obiskovati prve pevske
solo ure in glasbene šole,
sledili so nastopi na festivalih, na katerih sem predstavljala Slovenijo, kasneje pa
Avstrijo. Zatem sem začela
nastopati v tujini s skupino," pripoveduje Amina
Majetić, ki je bila rojena na
Jesenicah (družina sicer
izvira iz Bosne), kjer je tudi

zaključila osnovno šolo. Na
Jesenicah se je marsikdo
spominja kot deklice, ki je
nastopala na različnih prireditvah, tudi Prvem glasku
Gorenjske in Prvem glasu
Gorenjske, kjer je zmagala.
Ko je imela petnajst let, pa
se je njena družina odločila,
da se preselijo v Celovec.
Amina se je vpisala na Slovensko gimnazijo, na začetku je bilo težko, a ima na
šolo vendarle zelo lepe spomine.
"Eno je, če se preseliš, drugo pa, če zamenjaš državo, v
kateri ti je tuj tudi jezik. Še

Doslej sta izšli dve pesniški zbirki, Vse ali nič in Ko sanje
ostanejo sanje. / Foto: osebni arhiv

"Sama sem predvsem na začetku svojega
ustvarjanja predvsem v glasbenem svetu
doživljala, da so me zavračali povsod, bodisi
zaradi imena, korenin, ne nazadnje tudi jezika.
Predlog, da bi spremenila ime, zato da bi se
lažje prebila v svetu glasbe, ni prišel samo
enkrat. Mogoče bi bilo z drugim imenom res
lažje, a sama ljudi cenim po tem, kakšni so, in
ne, od kod prihajajo. Zato za zdaj ostajam zvesta
svojemu priimku na '-ić' ..."
toliko težje je, če to narediš
v najstniških letih, ko tako
ali tako še ne razumeš sveta
... A kljub temu sem na
gimnaziji preživela zelo lep
čas, še toliko bolj pa sem
uživala v času študija. Kljub
temu da sem poleg izpitov
imela še nastope, službo,
sem predavanja zelo rada
obiskovala. Magistrirala
sem iz slovenščine in iz
nemščine, po magisteriju
sem začela poučevati v
osnovni šoli. Še aktivneje pa
sem se podala tudi na oder,
po končanem študiju so sledili nastopi v Dubaju, kar se
mi je zdelo kot nagrada za
vse opravljene izpite, saj
takšne priložnosti ne dobiš
vsak dan," pripoveduje
Amina, ki je magistrirala iz
slovenščine in nemščine na
Alpsko-jadranski univerzi v
Celovcu, zdaj pa dela kot
učiteljica v šoli.
Že v šoli je začela pisati tudi
pesmi, v zadnjih letih se je
pesniškega ustvarjanja lotila resneje in doslej sta izšli
dve pesniški zbirki, prva
2012 pri založbi Wieser

zbirka Vse ali nič, letos pa je
Mohorjeva založba izdala
drugo pesniško zbirko Ko
sanje ostanejo sanje.
"Tematike so različne,
pišem o svojem pogledu na
vsakdanjik, vsakodnevne
težave v pesmi predelam s
humorjem, pišem o prijateljstvu, ki ni samoumevno,
o ljubezni, ki je pogojena s
čakanjem, negotovostjo,
strahom, da bi ostal sam, ki
ga človek nosi v sebi, o
mejah, ki si jih postavljamo
sami. V drugi zbirki pišem
tudi o smrti, o življenju, ki
se konča, pa se vendarle ne
konča ... Vse, o čemer razmišljam, predelam na
papirju, vsaka pesem je
povezana z nekim dogodkom in skriva svojo zgodbo," pravi Amina, ki je tudi
članica različnih žirij na
literarnih tekmovanjih. Trikrat je bila prvonagrajenka
nagovorniškega Tischlerjevega natečaja, lani je imela
predavanje na slovenskem
PEN-u na temo Ženski lik v
koroški literaturi, pesmi in
besedila redno objavlja v

literarni reviji Rastje, kjer
svoja dela objavljajo priznani avtorji. Resnejše teme se
je lotila tudi za knjižni projekt Unser Kärnten/Naša
Koroška.
Kot pravi, se na Koroškem
počuti zelo dobro, počuti se
sprejeto, se pa redno vrača v
Slovenijo, zlasti zaradi glasbenih nastopov. Je članica
skupine Chaos, vodi duo
oziroma trio, s katerim redno nastopa. "V mojem
repertoarju se najdejo različne zvrsti, zelo pri srcu pa mi
je dalmatinska glasba, ki je
res glasba za dušo. Avtorske
glasbe pa trenutno ne
ustvarjam toliko, kot bi si
želela," pravi.
Ob tem poudarja, da ima
ves čas podporo družine.
"Imam zlata starša, ki sta
me spodbujala pri vseh
odločitvah, kljub temu da
tudi zanju mnogi koraki
niso bili enostavni – ne

nazadnje sta dvakrat menjala državo in začeti vsakič
znova nekje na tujem ni
majhna stvar. Vsi imamo
svoje obveznosti, zaradi
katerih smo malo skupaj, a
si vedno znamo vzeti čas
drug za drugega. Brat je bil
uspešen v nogometnih
vodah, nekaj časa je tudi
sam deloval kot trener, v
Celovcu pri SAK-u, sodeloval je z znanimi imeni v
Angliji, kjer je bil na izobraževanju, potem pa je stadion
zamenjal za zrak – ukvarja
se s padalstvom, zaključuje
pilotsko šolanje, poleg tega
pa ga čaka samo še en semester na fakulteti, kjer zaključuje pedagogiko. Oba z bratom zelo rada potujeva, zato
se velikokrat skupaj potepava po svetu. Na svojega brata
sem zelo ponosna; ne nazadnje je pesniška zbirka z
razlogom posvečena tudi
njemu."

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS
SUV Renault

Še vedno veliko nastopa kot glasbenica, članica zasedbe
Chaos, ima tudi svoj duo oziroma trio.
Do

7.000 €

Muzejski večeri

popusta

za vozila iz zaloge*

Urša Peternel

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**
*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011):
0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Jesenice,
Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO
IME
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53
Naslov trgovca v eni vrstici
2020 07 Renault SUV RANGE 210x148 Diler SLO.indd 1

renault.si

33 330
53 450
02/07/2020 10:41

Muzejsko društvo Jesenice
že vrsto let pripravlja muzejske večere, ki bodo kljub
epidemiji potekali tudi letos,
vsak tretji četrtek v mesecu,
a na novi lokaciji, v banketni
dvorani Kolperna. Na oktobrskem muzejskem večeru
15. oktobra bo Boštjan
Omerzel razkril zanimivo
zgodbo Jožeta Hameršaka,
Jeseničana, ki je preživel
obe svetovni vojni, tokrat pa

bodo večer posvetili njegovim spominom na Dachau
in na ta način obeležili 75.
obletnico konca druge svetovne vojne in osvoboditve
koncentracijskega taborišča.
Muzejski večer 19. novembra nosi naslov Pred stoletjem in pol je na Jesenice
prisopihal prvi vlak, decembrski muzejski večer (potekal bo 17. decembra) pa
bodo posvetili jeseniškemu
dramskemu in filmskemu
igralcu Mihi Balohu.
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Ajdovi krapi, govnač, črni kruh,
krompirjeva mešta ...

Mehka vezava,
Mehka
vezava,
526 strani
526 strani

30
EUR
EUR

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja niz kuharskih delavnic z naslovom Kuham domače.

Črni kruh / Foto: arhiv RAGOR
lavnic želimo opozoriti na
preprostost in skromnost
vsakdanjih jedilnikov naših
babic in dedkov ter njihovo
iznajdljivost, racionalnost in
varčnost pri pridelavi in predelavi hrane. Ker pa je pri
tem ozaveščanju pomembno, da so vanj vključene tudi
mlajše generacije, bo ena delavnica potekala z učenci OŠ
Koroška Bela v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka," je dodal Černe.
S prvo delavnico, ki bo potekala v soboto, 3. oktobra, ob
17. uri v gospodinjski učilnici
OŠ Koroška Bela, bodo zaznamovali tradicionalni Alpski dan črnega kruha (festi-

val Lo Pan Ner). Pobuda festivala je nastala v Italiji v
dolini Aoste leta 2016. Zgornja Gorenjska se je z delavnicami peke črnega kruha v
festival vključila že trikrat.
Dvakrat v Kranjski Gori
(2018, 2019) in enkrat v Radovljici (2019). Letos se jim
pridružujejo tudi Jesenice.
Druga delavnica bo na vrsti
22. oktobra ob 16. uri v dvorani kulturnega doma na Blejski Dobravi, pripravljali bodo
ajdove krape. Tretja delavnica
6. novembra ob 17. uri nosi
naslov Krompirjeva mešta in
bela kava in bo potekala na
OŠ Toneta Čufarja, četrta bo
potekala 20. novembra z

+ poštnina
+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,
Knjigo
lahko
Gorenjskem
glasu,
Nazorjeva ulica 1, Kranj,
jo naročite
pokupite
tel. št.:na
04/201
42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si.
jo
po tel.
04/201
42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.
Čenaročite
jo naročite
pošt.:
pošti,
se poštnina
zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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www.gorenjskiglas.si

JESENIČANI ZMAGOVALCI POLETNE
HOKEJSKE LIGE NA BLEDU

Foto: Sara Ros

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske bo jeseni pripravila pet kuharskih delavnic v
okviru projekta Kuham domače, ki ga financira Občina
Jesenice, namenjene pa so
vsem, ki jih zanima kuhanje
in priprava tradicionalnih domačih jeseniških jedi.
"Namen vodenih praktičnih
delavnic je izmenjava kuharskih znanj, praks in izkušenj
o jedeh, ki so jih pripravljali
in uživali naši predniki. Udeleženci ne bodo le opazovali,
pač pa so prijazno povabljeni
k aktivnemu sodelovanju v
kuharskem postopku. Ob
koncu vsake delavnice bosta
sledili tudi pokušina jedi in
elektronska izmenjava receptov. Delavnice so namenjene
lokalnemu prebivalstvu,
mladim in starejšim posameznikom, ki jih zanimata
praktična priprava domačih
jedi in lokalna prehrana kot
del naše kulturne dediščine,"
je povedal Ambrož Černe iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske. "Z vsebinami de-

učenci OŠ Koroška Bela na
temo Tradicionalni slovenski
zajtrk, peta delavnica pa 25.
novembra ob 17. uri prav tako
v gospodinjski učilnici OŠ Koroška Bela, udeleženci pa se
bodo učili pripravljati govnač.
Več informacij bo pred vsako
delavnico dostopnih na spletni strani Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske in njenem profilu na Facebooku.
Zaradi prilagajanja trenutnim razmeram je število
udeležencev omejeno. Prijave so obvezne na ambroz.
cerne@ragor.si ali 04 581 34
15, udeležba na delavnicah pa
je brezplačna.

Med 10. in 12. avgustom je na Bledu potekala že
17. mednarodna poletna hokejska liga na Bledu.
Jeseničani so se v treh dneh pomerili z ekipami
EC VSV, selekcijo Slovenije in večnimi rivali HK SŽ
Olimpijo. Železarji so bili edini na turnirju, ki so odigrali tekmo z ekipo EC VSV. Beljačani so se takoj po
odigrani tekmi vrnili nazaj v svojo domovino, o zmagovalcu poletne lige so tako šteli medsebojni dvoboji Jeseničanov, Ljubljančanov in selekcije Slovenije.
Odlična igra proti Beljačanom, zmaga
proti selekciji Slovenije
Jeseničani so se na prvi tekmi odlično upirali favoriziranim nasprotnikom iz avstrijske Koroške.
Tekmo v rdečem dresu sta odigrala tudi odlični
reprezentančni branilec Sabahudin Kovačevič
in obetavni 15-letni hokejist Tian Hebar. Gledalci
so spremljali izredno hiter hokej, ki je prinesel
številne dobre akcije na obeh straneh. Prvi na
tekmi so zadeli rdeči. Po močnem pritisku Gorenjcev je Andrej Hebar sam zadrsal pred vrata
Beljaka in suvereno matiral njihovega čuvaja
mreže. Železarji so nadaljevali izjemno igro v
prvi tretjini in si za svojo predstavo zaslužili čisto
desetko. Uvod v drugo tretjino je postregel z
novimi priložnostmi Jeseničanov, ki pa jih niso
znali izkoristiti. Kazen je sledila v 28. minuti, ko
so Beljačani iz neposredne bližine premagali
Usa. Avstrijci so odpor Jeseničanov strli šele v
zadnji tretjini. Uspešni so bili še dvakrat in tekma
se je končala z 1 : 3. Naslednji dan so se železarji
pomerili s selekcijo Slovenije. Ta je bila sestavljena
iz slovenskih hokejistov, ki bodo v prihodnji sezoni

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

nastopali v ligi IHL, igrali pa so pod taktirko slovenskega selektorja Matjaža Kopitarja. Us si je zaslužil
nekaj počitka, v vratih je stal Avsenik. Selekcija
Slovenije je presenetljivo dobila uvodno tretjino.
Po premoči Jesenic in zadetku Tomaževiča je Zupan z dvema zadetkoma kaznoval nezbranost
jeseniške obrambe. Gorenjci so v nadaljevanju
postavili stvari na svoje mesto. Znova se je izkazal
Hebar, ki je v razmaku minute kar dvakrat premagal vratarja selekcije Slovenije Jureta Pavliča. Obe
moštvi sta v zadnji tretjini zadeli po enkrat, tekma
pa se je končala s tesno zmago Jeseničanov s 4 : 3.
Poslastica proti večnim rivalom za
končno zmago na poletni ligi
Zadnja tekma poletne lige je odločala o končnem
zmagovalcu. Večni derbi je postregel z razburljivim in napetim hokejem do zadnje sekunde. V
uvodni tretjini so si precej več priložnosti priigrali
Ljubljančani, a je Jeseničane s fenomenalnimi
obrambami reševal Us. Prvi zadetek na tekmi je
padel v začetku druge tretjine. Finskega čuvaja
mreže Hölso je premagal srbski hokejist Jesenic
Mirko Djumič. Olimpija je kmalu odgovorila na
vodstvo Jesenic. Nezbranost jeseniške obrambe je
kaznoval Zajc. Spremljali smo napet boj, v vratih
Jesenic je kraljeval Us, naslednji zadetek pa je
padel šele v 55. minuti, ko je številčno premoč
Jeseničanov ob bučni podpori navijačev izkoristil
Djumič. Ta je z drugim zadetkom na tekmi postavil
tudi končni rezultat tekme. Zmaga z 2 : 1 je pomenila tudi končno prvo mesto na 17. mednarodni
poletni hokejski ligi na Bledu.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Urša Peternel
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Zanimivosti
SUDOKU jn 16

Polnjena paprika

Sudoku s končno rešitvijo
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Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami (1=K, 2=N, 3=S, 4=A, 5=U, 6=D, 7=E, 8=L, 9=I), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je STRAŽIŠČE.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je Z DRUŽINO NA NEDELJSKO KOSILO. Sponzor je
GOSTILNA IN PICERIJA TURIST, Cesta Borisa Kidriča 37c,
Slovenski Javornik, tel. 0592 52 290. Podarjajo štirikrat po
dve malici. Nagrajenci so: Marjan Židanek, Jesenice; Vida
Mrak, Rateče; Branko Šinkovec, Hrušica; Žan Vito Kelvišar,
Bled. Za nagrade se oglasite v Gostilni in piceriji Turist.

Za uvod v lepo in z darovi narave bogato jesen in še v pomoč našemu imunskemu sistemu
Jelka Koselj

še peteršilj. Zmes nato malo
ohladimo in še topli masi
vmešamo jajci. Vse dobro
premešamo in napolnimo
paprike. Zapremo jih s
pokrovčki, ki jih potisnemo
zgoraj v papriko in zašpilimo z zobotrebcem. Za omako v ekonom lonec damo
kuhati z malo vode debelo
narezan paradižnik in čebulo. Po desetih minutah piskanja ekonom lonca je vse
kuhano. Vse še pretlačimo
in prepasiramo, da odstranimo kože.
V večji ponvi (8 l), kjer
bomo kuhali tudi paprike,
naredimo prežganje. Na
olju malo popražimo moko
in zalijemo s paradižnikovo-čebulno zmesjo, dodamo
jušno kocko in začinimo s
papriko, poprom in soljo.
Vse prevremo. Dolijemo po
potrebi vodo. Omaka naj bo
bolj redka. V to omako
damo kuhati paprike. Omaka naj jih pokrije. Kuhamo
jih na zmernem ognju in
pokrite, da se zmehčajo.
Lahko pa ponev s paprika-

»Filana« paprika po moje
Potrebujemo: 8–10 srednje
debelih paprik, za nadev pa:
50 dag mase za čevapčiče ali
mletega mešanega mesa, 2 žlici olja, 1 čebulo, 2 stroka česna, 2 skodelici za kavo opranega riža (skupaj 20 dag), 1–2
jajci, peteršilj, sol in poper.
Omaka: 1 kg svežega paradižnika, 50 dag čebule, 2 žlici
olja, 2 žlici moke, jušno kocko,
ščep zmlete paprike ali kajenskega popra, črni poper in sol.
Omako lahko pripravimo
tudi iz paradižnika iz konzerve ali koncentrata.
Priprava: Opranim paprikam odrežemo »pokrovček«
s steblom, znotraj odstranimo semena in žile. Na olju
prepražimo čebulo in česen,
da bledo porumenita, dodamo meso in ga popražimo,
da spremeni barvo. Dodamo
še riž in 1 dl vode. Vse dušimo toliko časa, da se riž
malo napne. Solimo in popramo po okusu in dodamo

mi postavimo v pečico, da
se zmehčajo. So še bolj okusne. Zobotrebce pred postrežbo odstranimo iz paprik. Ponudimo jih z belim
kruhom, polento ali pire
krompirjem.

Polnjena paprika z rikoto
Potrebujemo: 6 rdečih podolgovatih paprik, 25 dag rikote
ali lahke skute, pest zelišč:
bazilike, timijana, majarona
in peteršilja, 2 stroka česna,
naribano lupinico pol limone,

Sponzor križanke je SERVIS GOSPODINJSKIH STROJEV, Mirko Kavčič, s. p. Škofjeloška 53, 4000 Kranj, GSM 030 999 180,
e-pošta: mirko.kavcic@gmail.com. Poleg strokovnih popravil in nasvetov za morebitno zamenjavo dotrajanih aparatov
izvajajo tudi njihov odvoz in dostavo novih. Za naše reševalce so pripravili tri enakovredne nagrade: popust v vrednosti 20
evrov pri ceni storitve z veljavnostjo enega leta. Izžrebani reševalci križanke bodo dobropise prejeli po pošti.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

NEGIBNOST,
TOGOST

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

VEČJA
OKROGLA
KUHINJSKA
POSODA

INDIJSKI
HRAST

BIBLIJSKI
KRALJ
V JUDEJI

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 28. septembra 2020,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
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MESTO V
NIGERIJI

POPRAVILO
VESOLJČEK ČAROVNICA
ELEKTRO
IZ TV- NA- V HOMERJEVI INSTALACIJ
DALJEAVNKE
ODISEJI
GSM:
030 000 180
OGNOJEK
STARO IME
ZA AFRIŠKO.
DRŽAVO
KONGO

LEKARNAR
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VRSTA
KOBILICE

POSREDNIŠTVO,
DOSTAVA IN
MONTAŽA
APARATOV

STATUA,
SOHA

VODJA
ODDELKA

VRSTA
PSA PRI
ESKIMIH

IME IN
PRIIMEK
NAŠE
OPERNE
PEVKE

ELEKTRO IN
MANJŠE
VODNE INSTALACIJE

13

LESTENEC
(POGOV.)

1 jajce, sol, ščep črnega in
kajenskega popra ter oljčno
olje.
Priprava: Paprike operemo,
jim odrežemo vrh okoli peclja in jih očistimo semen.
Zelišča in česen nasekljamo. Sestavine nadeva zmešamo, začinimo in napolnimo paprike. Pokrijemo jih s
pokrovčki in premažemo z
oljčnim oljem. Pečemo jih
na pekaču pri 180 stopinjah
C približno 50 minut, vmes
enkrat obrnemo, ali pa na
žaru.

VZVIŠEN
PROSTOR,
ODER

10

SELKA: vrsta kobilice, TAKSIN: strup v iglicah tise, NADA SEVŠEK: naša operna pevka, PERIKARDITIS: vnetje osrčnika,
LJIG: reka v Srbiji, EMAVS: biblijski kralj v Judeji, ETE: figura pri četvorki, ENNS: nemško ime za reko Adižo PARO: hrvaški režiser (Georgij)

IME SRBSKE
IGRALKE
BEGOVIĆ
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Prireditve
Parada učenja za vse generacije

Dogodki od 18. septembra do 2. oktobra
Petek, 18. september 2020
VRUJA, celovečerni koncert istrske glasbe

Na Stari Savi je potekal največji dogodek v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Kinodvorana Železar, ob 19.30

Janko Rabič

Nedelja, 20. september 2020
Čufarjev maraton 2020: ČEBELJI ROJ, drama, Gledališče Julke
Dolžan
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 17. in 20. uri

Ponedeljek, 21. september 2020
Potopisno predavanje, predavatelj Pavel Smolej
Dom Du Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 22. september 2020
Nastop harmonikarjev, oddelčni nastop
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Sreda, 23. september 2020
Čufarjev maraton 2020: VOZI, MIŠKO, smrtno resna komedija,
GTČ
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20. uri

Četrtek, 24. september 2020
Čufarjev maraton 2020: SMRTNA PAST, kriminalka
Ta bol' teater
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 17. in 20. uri

Ponedeljek, 28. september 2020
Čufarjev maraton 2020: FETIŠ NA PUTER, komična drama, GTČ
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20. uri

Parada učenja je od leta
2011 vsakoletni največji dogodek v okviru Tedna življenjskega učenja v občini
Jesenice. Letošnja je v sredo,
9. septembra, potekala na
prireditvenem prostoru na
Stari Savi. Različni izvajalci,
ustanove, društva in organizacije, so promovirali vlogo,
pomen in možnosti učenja
ter izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Med
drugim so bile obiskovalcem na voljo informacije s
področja preventivnih dejavnosti, ki so sestavni del različnih izobraževalnih in učnih programov. Zdravstvenovzgojni center pod okriljem Zdravstvenega doma
Jesenice je na t. i. korona
točki predstavil pravilno
umivanje rok, vsak je lahko

Parada učenja je potekala na prireditvenem prostoru na Stari Savi.
izvedel vse o jemanju brisov, zaščitni opremi in vsem
drugem, povezanem s koronavirusom. Na voljo so bile
zdravstvene meritve, praktični prikazi za večjo varnost
udeležencev v cestnem pro-
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metu. Na delavnicah so
predstavljali ročna dela in
druge spretnosti vseh generacij, odrski program je obsegal predstavitve reševalnih psov, vozil za reševanje,
popestrili so jih z nastopi

otrok iz vrtcev in glasbenimi
skupinami.
Za koordinacijo vseh dejavnosti Tedna vseživljenjskega
učenja v Občini Jesenice je
poskrbela Ljudska univerza
Jesenice.

Torek, 29. september 2020
Dnevi evropske kulturne dediščine – SPOZNAJ, VARUJ,
OHRANI: Koncert simfoničnega orkestra Jesenice z gosti
Katrinas, Zaključek projekta Naša industrijska dediščina – naš
ponos, Javno vodstvo po razstavi tehniške dediščine
Muzej na prostem, Stara Sava, ob 17. uri

Čufarjev maraton 2020: SMEŠNA ZGODBA O ČAROVNIKU
FAUSTU, komedija, Teater., prof.
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 17. in 20. uri

Četrtek, 1. oktober 2020
Nastop pihalcev
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30
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Petek, 2. oktober 2020
Dnevi evropske kulturne dediščine – SPOZNAJ, VARUJ,
OHRANI: Abstraktno, odprtje mednarodne fotografske razstave
MY

CY

Banketna dvorana v Kolpernu, ob 18. uri

CMY

K

IBIS TRADE, D.O.O., GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 4, GROSUPLJE

Aktivnosti za mlade
MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak torek od 15.30 do 18.30: Slikarska šola Brine Torkar; prijave in
informacije na tel. 041 644 475, novazorainfo@gmail.com.
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam.
Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob
kartanju; informacije: Žiga (040 912 618)
Vsako nedeljo ob 18. uri: JOGA Z NADICO, vodena vadba z Nadico
Petrovo. Obvezne prijave na nadica.petrova4@gmail.com.

Vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre
Vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, družabne igre
Vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Ogled razstave Utrip Maribora mladega fotografa Žana Osima, ki je v
objektiv ujel sožitje urbanega okolja in narave.
Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Janez Mohorič - Mokrn'k: Prisluhniti igri školjke, likovna razstava, 10.
september–15. november 2020, torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–
18.00

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU
Kako so se na Jesenicah včasih zabavali?, medinstitucionalna etnološka
razstava, 25. avgust–23. september, ponedeljek–petek, 9.00–15.00, ob
javnih prireditvah v Kolpernu in ob predhodni najavi na 04 583 34 92
Abstraktno, mednarodna fotografska razstava, 2.–23. oktober, ponedeljek–petek, 9.00–15.00, ob javnih prireditvah v Kolpernu in ob predhodni najavi na 04 583 34 92

BREZPLAČNO SVETOVANJE O IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTIH IN VREDNOTENJE NEFORMALNO
PRIDOBLJENEGA ZNANJA.
Želite pri svojih zaposlenih prepoznati in razvijati ključne kompetence in znanja ter lastnosti, ki lahko
prispevajo k dodani vrednosti poslovanja?

•
•
•
•

Koristi, ki jih sodelovanje, prinaša vaši organizaciji:
prepoznane in ovrednotene ključne kompetence •
izdelani portfoliji zaposlenih,
vaših zaposlenih,
•
lažje planiranje izobraževanj za zaposlene,
pravi ljudje na pravih delovnih mestih,
•
lažje načrtovanje prenosa znanja med
vpeljane podporne dejavnosti v kadrovsko
zaposlenimi,
politiko podjetja,
•
dvig konkurenčnosti in uspešnosti podjetja.
kompetenčni in motivirani kadri,

Predstavimo se vam lahko, v četrtek 24. 9. 2020, ko v okviru regijske mreže Gorenjske organiziramo Dan za
znanje. Namen »Dneva za znanje« je promocija pomena izobraževanja in usposabljanja zaposlenih - za dvig
kompetenc.
Na voljo smo tudi v drugih terminih. Več informacij: 04 58 33 800 ali info@lu-jesenice.net.
Regijska mreža Gorenjske deluje v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga« , ki ga sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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S kolesi po zgodovinskih mestih
Tjaša Žnidar in Draga Žbontar, ki sta poleti v petih dneh pretekli novo pohodniško pot Juliana Trail, se kar ne ustavita. Konec avgusta sta se lotili novega
podviga: prekolesariti vsa zgodovinska mesta v Sloveniji. Tjašina statistika: sedemnajst mest, štirje dnevi, 848 kilometrov, 8186 višinskih metrov. Draga
pa je kolesarjenje zaključila po treh dneh, njen števec se je ustavil pri 609 kilometrih.
Urša Peternel
Jesenice, Tržič, Kamnik,
Celje, Šentjur pri Celju,
Slovenske Konjice, Ptuj,
Kostanjevica na Krki, Novo
mesto, Metlika, Žužem
berk, Piran, Koper, Idrija,

Škofja Loka, Kranj, Radov
ljica – to je 17 zgodovinskih
mest Slovenije, ki jih je
konec avgusta s kolesom
obiskala Jeseničanka Tjaša
Žnidar. Na poti se ji je pri
družila tekaška kolegica
Draga Žbontar, ki pa je pot

Fotografije krajevnih tabel sedemnajstih mest s statusom
zgodovinskega mesta

Simfonični orkester
Jesenice v pop preobleki
Na Stari Savi bo v torek, 29. septembra, koncert
Simfoničnega orkestra Jesenice z gostjami Katrinas.
Urša Peternel
V torek, 29. septembra, ob
17. uri bo v muzeju na pros
tem na Stari Savi potekal
koncert Simfoničnega orke
stra Jesenice z gosti Katri
nas.
Kot je povedala dirigentka
orkestra Natalija Šimunović,
je Simfonični orkester Jese
nice že lani na letnem kon
certu napovedal, da bo svoje
ustvarjanje v sezoni
2019/2020 zapeljal na tire
zabavne glasbe. "Čeprav so
vaje v živo od marca zame
njale spletne učilnice, nam
je uspelo naštudirati pro
gram, ki ga želimo predsta
viti na pokriti tržnici Stara
Sava. Še posebej nas veseli,
da se je na povabilo k sode
lovanju odzval Katrinas –
ženski vokalni tercet v zase
dbi Katarina Habe, Sanja
Mlinar in Petra Grkman.
Njihovo petje bomo sprem
ljali z okrepljeno revijsko
zasedbo in popoldne na Sta
ri Savi obarvali s slovenski
mi popevkami Roka Goloba,
Mojmirja Sepeta, Boruta
Lesjaka, Toneta Roša in
Bojana Adamiča," je pove
dala. Vstop bo prost.

zaključila nekaj prej, v Ko
pru.
Prekaljeni rekreativki, teka
čici, ki sta poleti v petih
dneh pretekli 275 kilomet
rov dolgo pot Juliana Trail,
sta tokrat sedli na kolo. Tja
ša je tako v štirih dneh pre
kolesarila 848 kilometrov in
premagala za 8.186 višin
skih metrov klancev. Prvi
dan sta skupaj z Drago kole
sarili od Jesenic skozi Tržič,
Kamnik, Celje, Šentjur pri
Celju in Slovenske Konjice
do Ptuja, števec je pokazal
226 kilometrov. Drugi dan
sta pedale vrteli s Ptuja do
Kostanjevice na Krki, Nove
ga mesta in Metlike (in
Dolenjskih Toplic, kjer sta
prespali, skupaj 193 kilome
trov), tretji dan pa do
Žužemberka in Kopra (190
kilometrov). V Kopru je Dra
ga sedla vlak in zaključila
kolesarjenje, njen števec se
je ustavil pri 609 kilomet
rih. Tjaša, ki menda do kon
ca izpelje vse, česar se loti,
pa je kolesarila do doma,
torej najprej do Pirana, od
tam pa skozi Idrijo in Škofjo
Loko do Kranja in Radovlji

Dogodek organizira Glasbe
na šola Jesenice v sodelova
nju z Gornjesavskim muze
jem Jesenice ob dnevu
evropske kulturne dedišči
ne.
Simfonični orkester na Jese
nicah deluje od leta 2006,
prva leta je deloval projekt
no, septembra 2015 pa so
ustanovili samostojni simfo
nični orkester, ki združuje
glasbenike vseh treh genera
cij. V njem sodelujejo učen
ci glasbene šole, amaterski
glasbeniki, ki so že zaključili
osnovno glasbeno izobraže
vanje, ter učitelji. Zasedba je
zgled medgeneracijskega
sodelovanja, saj je najmlajši
glasbenik osnovnošolec,
najstarejši pa upokojenec.

ce (števec bi, če se ne bi
ustavil, tisti dan pokazal
dvesto kilometrov).
Kot sta povedali dekleti, so
ju zgodovinska mesta nav
dušila. "Kako drugače je, ko
se tam znajdeš z edinim
namenom videti jih, in ne

zaradi kakšnega opravka. Z
lahkoto bi v vsakem od njih
pokoristila svoj bon, še naj
raje pa v Celju. Staro mest
no jedro je res 'nobel'," je
povedala Tjaša; Draga pa:
"Spoznala sem nekaj mest,
kjer še nisem bila, res je

lepa ta naša Slovenija ..."
Zgodovinskih mest je sicer
zdaj že 18, kot zadnje so se
združenju pridružile Breži
ce, in tudi tam sta se, četudi
še nista vedeli, da je mesto
zgodovinsko, ustavili Tjaša
in Draga.

Bi se šli potepat po Mežakli?
Ena bolj zanimivih tematskih poti v jeseniški občini je Potep po Mežakli. V soboto, 26. septembra,
organizirajo voden pohod po poti, ki bo združen s pohodom Po poti Meteorita.
Urša Peternel

"Jeseniški simfoniki
že komaj čakamo, da
se predstavimo v novi
pop preobleki, in
vabimo vse ljubitelje
simfonične glasbe in
dobrega petja," je
povedala dirigentka
Natalija Šimunović.

Na Ptuju / Foto: osebni arhiv

V jeseniški občini že nekaj
let poteka projekt Pohodniš
tvo, v sklopu katerega želijo
spodbuditi pohodništvo v
občini in poskrbeti tudi za
ustrezno označitev in vzdrže
vanje pohodniških poti. Kot
je povedal Ambrož Černe iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske (RAGOR), projekt
izvajajo v sodelovanju z
Občino Jesenice, v aktivnosti
pa so vključeni tudi TIC Jese
nice, ljubitelji pohodništva in
drugi zainteresirani posame
zniki iz lokalne skupnosti.
Letošnje aktivnosti so razde
ljene na več sklopov.
Eden od njih je vzdrževanje
lokalnih pešpoti, deluje tudi
posebna delovna skupina, ki
jo sestavljajo predstavniki
Planinskega društva Jeseni
ce, Društva upokojencev
Jesenice, ŠKD Obranca, Pro
jekta Natura, CŠOD Trilobit,
ZB NOB Jesenice, Zavoda za
šport Jesenice in Planinske
ga društva Javornik - Koroška
Bela.
Namen delovne skupine je
urejanje in vzdrževanje
mreže lokalnih pešpoti v
občini in vzpostavitev novih
poti, kot je bila v lanskem

letu Naravoslovna in rudar
ska učna pot in v letošnjem
letu Potep po Mežakli. Obe
tematski poti sta vključeni
tudi v Pohodniško karto
Jesenic, ki je bila nedavno že
tretjič ponatisnjena.

Mežakla – priljubljena
izletniška točka
Prav vzpostavitev in ureditev
tematske poti Pot po Mežakli

je ena največjih aktivnosti v
sklopu projekta Pohodniš
tvo. Lani poleti je bila na raz
gledišču Špica (na Škrbini)
postavljena razgledna ploš
čad, ki postaja vse bolj prilju
bljena izletniška točka.
Poleg tega so na območju
padca meteorita na Plan
skem vrhu postavili informa
cijsko tablo Meteorit Jeseni
ce. Na Kočni na avtobusnem

V soboto, 26. septembra, organizirajo
promocijski pohod Potep po Mežakli, ki bo
združen s tradicionalnim pohodom Po poti
Meteorita. Zbor udeležencev bo na parkirišču
pred športno dvorano Podmežakla, od koder bo
ob 8.45 odhod avtobusa proti Kočni. Pohod bo
potekal po označeni planinski poti. S Kočne je
sprva nekoliko strmejši vzpon do planote, nato
sledi razmeroma položna razgledna pot in
nazadnje spust do Podmežakle. Pri vsaki od
osmih znamenitosti ob poti bo postanek in
kratka predstavitev. Previden čas hoje (brez
postankov) je 4–5 ur. Zaradi prilagajanja
trenutnim zdravstvenim razmeram je število
udeležencev omejeno na petdeset. Obvezne so
prijave po telefonu 04 581 34 15 ali e-pošti
ambroz.cerne@ragor.si (Ambrož Černe, RAGOR).

postajališču in v Podmežakli
na začetku markirane pla
ninske poti proti Zakopom
so letos postavili tudi vstopni
tabli z informacijami o poti
Potep po Mežakli, prek pole
tja pa so celotno pot opremili
z usmerjevalnimi tablicami
in informacijskimi tablami,
ki se nahajajo na šestih toč
kah: na Poljanski babi, plani
ni Obranca, pri Snežni jami,
Naravnem mostu, Partizan
ski bolnici in na Zakopih.
V ta del projekta je poleg
Občine Jesenice aktivno
vključena tudi Občina Gorje,
saj pot Potep po Mežakli
poteka po obeh občinah. Kot
je dejal Černe, projekt tudi
financirata občini Jesenice in
Gorje. "Rezultati projekta so
plod uspešnega sodelovanja
med občinama, ki si delita
Mežaklo – v zadnjih letih vse
bolj priljubljeno pohodniško
destinacijo," je dodal.
V pripravi pa je tudi promo
cijska zgibanka Potep po
Mežakli, v kateri bodo pot in
vse zanimivosti ob njej še
bolj podrobno opisane. Zgi
banka bo izšla pod okriljem
RAGOR-ja, na voljo pa bo,
tako kot ves ostali promocij
ski material Jesenic, tudi v
TIC Jesenice.

