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Avseniki
znova
na Golici

Multi-KultiNarika na
prostem

Koča Planinskega
društva Jesenice na
Golici se je v soboto,
20. avgusta, vpisala v
zgodovino.

Že četrti festival MultiKulti-Narika je letos prvič
potekal na prostem, v
prireditvenem prostoru na
Stari Savi.
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Srečno, šolarji!

Blaž Jasnič ni več
direktor Acronija

Urša Peternel
Kar 215 otrok je včeraj prvič
sedlo v šolske klopi štirih je
seniških osnovnih šol, od
tega največ, kar 98, v Osnov
ni šoli Toneta Čufarja. Štiri
inšestdeset prvošolčkov
imajo na Osnovni šoli Preži
hovega Voranca, 47 na
Osnovni šoli Koroška Bela,
šest pa na Osnovni šoli Pol

deta Stražišarja. Generacija
prvošolčkov je letos večja kot
lani, saj jih je kar trideset
več. Po šolah so na prvi šol
ski dan zanje pripravili pri
srčne sprejeme s kulturnim
programom in pogostitvijo.
Jeseniške osnovne šole bo
sicer v šolskem letu
2016/2017 obiskovalo 1750
učencev, največ, 654 učen
cev, imajo na Osnovni šoli

Prvega septembra so za var
nost šolarjev na šolskih po
teh na najbolj nevarnih ces
tnih prehodih skrbeli člani
Gasilsko reševalne službe
Jesenice in člani Sveta za
preventivo in vzgojo v ces
tnem prometu (SPV) Obči
ne Jesenice. Ti so poleg poli
cistov in redarjev varovali in
nadzirali varen prehod otrok
preko prometnih površin in
spremljali obnašanje vozni
kov v bližini šol. "Posebna
pozornost je usmerjena na
prvošolčke, saj mnogi od
njih prvič samostojno, drugi
pa morda v spremstvu star
šev, dedkov ali babic pa tudi
starejših bratcev ali sestric
prečkajo cestišče," je pove
dal Aleš Koželj iz SPV Obči
ne Jesenice. Tako naj bi šo
larje varovali vse do 9. sep
tembra, policisti in občinski
redarji pa bodo nadzor v
prometu in tudi na šolskih
poteh opravljali vse leto, so
zagotovili.

Toneta Čufarja, 614 na
Osnovni šoli Prežihovega
Voranca, 404 na Osnovni
šoli Koroška Bela in 29 na
podružnici Blejska Dobrava
ter 49 na Osnovni šoli Pol
deta Stražišarja.
Vrtec Jesenice obiskuje 638
malčkov, v Glasbeni šoli Je
senice pa bo glasbeno in ple
sno znanje v tem šolskem
letu nabiralo 431 otrok.
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Včeraj je glavni direktor Acronija postal Peter
Čas. Jasnič je prevzel vodenje Elektrod Jesenice.
Urša Peternel
Blaž Jasnič od včeraj ni več
glavni direktor jeseniškega
Acronija, ki sodi pod okrilje
skupine SIJ. Njegovo mesto
je prevzel Peter Čas, ki je do
slej vodil SIJ Ravne Systems.
Blaž Jasnič pa je bil imeno
van na mesto glavnega di
rektorja SIJ Elektrode Jese
nice (dosedanji direktor te
družbe Jakob Borštnar je
prevzel funkcijo tehničnega
direktorja). Jasnič iz Acroni
ja odhaja po 24 letih, v pod
jetju je delal svojo celotno
poklicno pot.
Novi glavni direktor Acroni
ja Peter Čas je diplomiral in
magistriral na Fakulteti za
strojništvo Univerze v Ljub
ljani. Kasneje je zaključil
tudi različne programe na
IEDC – Poslovni šoli Bled.
Svojo poklicno pot je začel v
Gorenju, kjer je vodil različ
ne oddelke in delal tudi kot
tehnični direktor. Skupini
SIJ se je pridružil leta 2014,

Foto: Gorazd Kavčič

Včeraj se je začelo novo šolsko leto in v šolske klopi štirih jeseniških osnovnih šol je sedlo 1750
učencev, od tega 215 prvošolčkov.

Blaž Jasnič je Acroni vodil
od leta 2014.
ko je nastopil mesto glavne
ga direktorja družbe Noži
Ravne. Po uspešnem za
ključku nakupa družbe Sis
temska tehnika s strani Sku
pine SIJ je tudi vodil združi
tev družb Noži Ravne, Serpa
in Sistemska Tehnika v
novo skupno podjetje SIJ
Ravne Systems.




Na prvi šolski dan je otrokom pri varnem prečkanju ceste na poti v šolo pomagal tudi
jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. / Foto: Gorazd Kavčič
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ZANIMIVOSTI

Strategija ohranjanja
zdravja starejših

Inšpekcijski postopek
brez moči

Vodil varovanje Putina

Občina Jesenice je dobila
strategijo ohranjanja zdravja
starejših za obdobje 2017–
2021.

Na območju nekdanje železniške kurilnice je nastala
nova nelegalna predelovalnica
odsluženih vozil znanega Jeseničana, ki je podobno dejavnost že opravljal v Trebežu.
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Robert Sušanj s Koroške
Bele je ob nedavnem obisku
Vladimirja Putina vodil koordinacijsko delovno skupino
za izvedbo varovanja.
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DO NOVIH OČAL Z NAROČILNICO VSEH
OKULISTOV V SLOVENIJI LAHKO TUDI
BREZ DOPLAČILA!
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
V občini ta čas poteka kar
nekaj investicij. Kot je povedal župan Tomaž Tom Mencinger, so se na projektu
gradnje obvoznice Črna vas
že začela pripravljalna dela,
medtem ko naj bi gradbena
dela stekla v prihodnjih
dneh. "Za obvozno cesto Lipce–Črna vas je zakoličba trase že izvedena. V preteklem
tednu je bil sestanek s Slovenskimi železnicami, na
katerem smo se dogovorili o
skrajšanju industrijskih tirov
na območju železniške postaje. Prav tako potekajo dogovori za začasno prestavitev
daljnovoda z Elektrom
Gorenjske. Prihodnji teden
sledi posek drevja in v nadaljevanju izvedba del. Zaključek del je predviden v letu
2017," je povedal župan.
Pri sanaciji ceste v Planini
pod Golico pri Betelu izvajalec v teh dneh izvaja testna
sidra za utrditev betonske
grede na izvedenih pilotih v
nosilno stabilno podlago, sledila bo izvedba ustroja ceste
in kamnitega opornega zidu.
"Kot smo že povedali, sledi
obnova vodovoda in javne
razsvetljave na tem delu ceste, zaključek del pa je predviden v mesecu oktobru 2016,"
je dejal župan.
Na območju Koroške Bele se
bo začela investicija v javno
kanalizacijsko omrežje.
Pogodba z izvajalcem Inkaing je podpisana, dela naj bi
se začela v prihodnjih dneh.
Najprej bodo prestavili vodovod, nato pa bodo začeli gradnjo kanalizacije. Dela, vredna okrog 150 tisoč evrov,
naj bi bila končana do konca
novembra.
Prav tako v teh dneh potekajo dela pri preplastitvi križišča pri trgovini Tuš. "Za preplastitev smo se odločili zaradi izredno slabega oprijema
asfaltne površine, zaradi
česar je prihajalo do zdrsov
in posledično tudi manjših
nesreč. Cilj sanacije je zagotovitev varnosti predvsem na
prehodih za pešce, saj ome-

Strategija ohranjanja
zdravja starejših
Občina Jesenice je dobila strategijo ohranjanja zdravja starejših za obdobje 2017–2021.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
njeno križišče uporablja veliko število naših občanov in
otrok, ki obiskujejo Glasbeno šolo Jesenice in Staro
Savo. Na izredno slabo podlago so nas opozorili tudi iz
podjetja JEKO-IN in Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Delo izvaja
podjetje JEKO-IN skupaj s
podjetjem Gorenjska gradbena družba Kranj. Poleg preplastitve cestišča smo sanirali tudi vdore na križišču,
zamenjali poškodovane robnike in preplastili pločnike,
Elektro Gorenjska pa je
obnovila elektro kabelsko
kanalizacijo," je pojasnil
župan.
Povedal pa je tudi, da je
Gasilska zveza Slovenije
sprejela odločitev, da so Jesenice izbrane za gradnjo gasilskega poligona. "Stroški pridobitve projektne dokumentacije in stroški gradnje bremenijo Gasilsko zvezo Slovenije. Občina bo v tem projektu sodelovala s podelitvijo
brezplačne stavbne pravice
na zemljišču na Plavškem
travniku, gre za del parkirišča za tovorna vozila. Poligon
bo gasilcem omogočil nadgradnjo usposabljanja in
sodelovanja, saj imamo na
Jesenicah več zahtevnih
objektov – od obeh predorov
Karavanke do avtoceste in
industrijskih objektov. Poligon odpira tudi možnost za
organizacijo gasilskih tekmovanj," je dejal župan.

O gradnji novega mostu na Hrušici
Podžupan Miha Rebolj je povedal, da je potekal sestanek s
predstavniki DARS-a in projektantom novega mostu čez Savo
Dolinko. "DARS je predstavil idejni projekt novega mostu na
Hrušici, ki naj bi potekal vzporedno od obstoječega mostu
približno enajst metrov dolvodno. Po izgradnji novega mostu
– čez približno tri leta – bo stari most porušen. Novi most bo
neposredno povezal območje Plavškega travnika II ter deponijo Mala Mežakla z magistralno cesto in s tem preusmeril
tovorni promet izven mesta, obenem pa bo območje Plavškega travnika II postalo zanimivejše za morebitne zasebne investitorje," je povedal.

Razpis za direktorja Zavoda za šport Jesenice
Občina Jesenice je objavila javni razpis za prosto delovno
mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.
Dosedanji dolgoletni direktor Zavoda Zoran Kramar se bo
namreč sredi novembra upokojil. Kandidati, ki se bodo
potegovali za mesto direktorja, morajo imeti univerzitetno
izobrazbo ali magisterij stroke (druga bolonjska stopnja),
najmanj pet let delovnih izkušenj, aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo priložiti tudi program poslovnega in programskega razvoja Zavoda, ki vključuje tudi koncept trženja
za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja pet let.

Leto in pol je na območju
Zgornje Gorenjske, tudi na
Jesenicah, potekal projekt
Čili in zdravi starosti naproti
3FIT, ki ga je vodila Ljudska
univerza Jesenice. Kot rezultat izjemno uspešnega projekta je zdaj nastala Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017–2021, s
katero so se seznanili jeseniški občinski svetniki na zadnji seji pred počitnicami.
Kot je dejala vodja oddelka
za družbene dejavnosti
Občine Jesenice Petra Dečman, podatki kažejo, da se
prebivalstvo stara, delež starejših od 65 let je na Zgornjem Gorenjskem 20 odstotkov, kar je več od povprečja
Slovenije. Od zgornjegorenjskih občin ima najmanjši delež (17,9 odstotka) starejših prebivalcev prav jese-

niška občina, in sicer na
račun priseljevanja. V sklopu strategije so pripravili
analizo stanja ter ukrepe in
konkretne predloge aktivnosti za posamezne občine.
Zdravi in aktivni starejši ljudje so in bodo pomemben

janje zdravja starejših. Med
drugim naj bi širili mrežo
storitev pomoči družini na
domu, okrepili različne programe za starejše, razmišljajo celo o znižanju cen vozovnic mestnega prevoza za
upokojence, da bi povečali

V občini Jesenice je povprečna starost
prebivalcev 43,1 leta. Zanimiv je tudi podatek, da
je bilo na dan 1. 7. 2015 v občini 125 občanov,
starejših od devetdeset let, med njimi pa je le 21
moških in kar 104 ženske. Dve občanki sta bili
stari več kot sto let.
vir v družbi, s spodbujanjem
zdravega in aktivnega staranja ter medgeneracijske
solidarnosti pa je treba začeti že v zgodnejših letih. V
izvedbeni del programa za
občino Jesenice je vključenih več aktivnosti za ohran-

njihovo mobilnost. Starejše
naj bi še bolje informirali o
vseh možnostih, programih,
dogodkih. Vzpostavili naj bi
mrežo promotorjev zdravja,
to je dejavnih prostovoljcev
za druženje in pomoč starim ljudem. Spodbujali naj

Kako energetsko
varčni so javni objekti
Najbolj energetsko potratni javni objekti na Jesenicah so občinska stavba,
knjižnica in gledališče ter fakulteta.
Urša Peternel
Na zadnji seji občinskega
sveta so se občinski svetniki
seznanili s poročilom akcijske skupine o izvajanju
lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice. Marko Markelj, direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice, je podrobneje predstavil sistem energetskega knjigovodstva, ki ga za Občino
Jesenice vodi pogodbeni
izvajalec LEAG. Gre za spremljanje porabe energije v
javnih objektih, ki so v upravljanju Občine Jesenice, od
občinske stavbe, šol, vrtcev,
javnih zavodov ... Trenutno
so energetsko knjigovodstvo

Občinska stavba je ena energetsko potratnejših javnih
stavb. / Foto: Gorazd Kavčič

Srečno, šolarji!
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Kot je povedal Aleš Koželj,
je Agencija za varnost prometa letos pripravila Smernice za šolske poti, na osnovi katerih bo jeseniški občinski SPV izdelal primer šolske poti za eno izmed jeseniških šol, ta pa bo podlaga

za izdelavo šolskih poti tudi
za ostale šole. "Ker želimo,
da bodo načrti dober pripomoček šolam, staršem in
predvsem učencem na poti
v šolo in iz nje, je bila skupaj
s šolami sprejeta odločitev,
da se načrti pripravijo za šolsko leto 2017/2018," je pojasnil Aleš Koželj.

bi tudi medgeneracijsko
druženje in prenos znanja
ter organiziranje športnih
vadb za starejše.
Direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinović
Hajdić je predstavila projekt
Čili in zdravi starosti naproti 3FIT. Kot je poudarila, se
prebivalstvo stara v celotni
Evropi, na Zgornjem
Gorenjskem je že ena tretjina ljudi starejša od 55 let.
Starejši so zato ena pomembnejših ciljnih skupin za
prihodnje projekte. Interes
lokalne skupnosti za ohranjanje zdravja starejših bi
moral biti velik, je poudarila, saj vseživljenjsko učenje
bistveno vpliva na to, da so
starejši manj pri zdravniku.
Za starejše izobraževanje ne
pomeni samo krepitve kompetenc in sposobnosti,
ampak je zelo pomembno
tudi druženje in ohranjanje
socialnih stikov.

uvedli za 27 javnih objektov,
za katere redno vnašajo
podatke o porabi toplotne
energije, elektrike, vode,
skratka vsega, kar vpliva na
energetsko učinkovitost
objekta. Kot je dejal Markelj,
podatki kažejo, da so določeni javni objekti energetsko
potratni, omenil je občinsko
stavbo, ki glede na energijsko število (to predstavlja
specifično porabo energije
kWh/a na kvadratni meter
površine zgradbe) s 136 kWh
porabe na kvadratni meter
površine v letu dni sodi med
energetsko potratne objekte,
občinsko knjižnico in gledališče s 132 kWh porabe na
kvadratni meter ter fakulteto
za zdravstvo s 103 kWh porabljene energije na kvadratni
meter v letu dni. "Skupna
ugotovitev je, da so pri ogrevanju veliki porabniki vrtci,
občinska stavba pa izstopa
predvsem po porabi električne energije. V prihodnje bo
treba poskrbeti za zmanjšanje porabe, tako da bodo z
določenimi ukrepi objekti
postali energetsko varčnejši," je dejal Markelj.
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Na Mežakli so 13. avgusta ob prazniku Krajevne skupnosti Podmežakla slavnostno odprli prenovljen
kulturni spomenik – malo partizansko bolnišnico. Trak je kar s skalpelom prerezal jeseniški podžupan
Miha Rebolj.
Andraž Sodja

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
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Vizualizacija druge cevi predora Karavanke
V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke, ki je začela veljati 16. julija 2016. Na spletni strani
Občine Jesenice je objavljena povezava na uredbo, obenem
pa si je prek povezave mogoče ogledati tudi zanimivo vizualizacijo, ki prikazuje, kako bo potekal promet po izgradnji
druge predorske cevi, kakšen bo videz portalnega objekta,
manjkajočega dela avtoceste, kje bo pristajališče za helikopterje ... Prikazane so tudi lokacije, kamor bodo odlagali viške
izkopanega zemeljskega materiala, predstavljen pa je tudi
celoten projekt gradnje. Kot so zapisali, je projektno dokumentacijo izdelovalo skoraj sedemdeset projektantov in
drugih sodelavcev različnih strok.

Jeseniški podžupan Miha Rebolj si je ogledal partizansko bolnišnico.

Eden najstarejših obiskovalcev proslave, 88-letni Marjan
Dolinškek, legendarni avtor maket jeseniških fužin v
Gornjesavskem muzeju

krajanov, številne nove pridobitve krajevne skupnosti v
minulih letih in ne nazadnje
tudi spomin na vrednote narodnoosvobodilnega boja v
času, ko v Evropi ponovno
vstaja nacionalizem.
S slovesnim prerezom traku pa so odprli tudi prenovljeno partizansko bolnišnico, tako imenovano malo
bolnico pod obronki Mežakle. Lokalno Združenje zveze borcev za vrednote NOB
in Krajevna skupnost Podmežakla sta ob tem pripravila tudi krajši kulturni program z gledališkim igralcem Bojanom Dornikom, ki
se je vživel v vlogo partizanskega zdravnika Edvarda
Poharja, ki je bil pobudnik
za postavitev bolnišnice.

Obnovo je v celoti
financirala Občina
Jesenice, z ureditvijo
dostopne poti pa je
stala 17 tisoč evrov.
Trak je prerezal jeseniški
podžupan Miha Rebolj, ki je
poudaril pomen bolnišnice
kot mesta spomina, opomina in vrednot, ki jih ta bolnišnica predstavlja: »Ta partizanska bolnišnica je spomenik vrednotam tovarištva, solidarnosti, enotnosti,
pravičnosti, ki v teh teh težkih časih, ko v Evropi narašča nacionalizem, v okolici
pa se odvijajo vojne vihre,
vse bolj izginjajo.«

vizualizacija PNC in ELEA iC

V soboto, 13. avgusta, se je
na Zakopu na Mežakli zbralo več kot 250 krajanov Podmežakle in drugih obiskovalcev, na tradicionalni proslavi ob prazniku Krajevne
skupnosti Podmežakla. Čeprav je bil prireditveni prostor na odmaknjenem
obronku Mežakle, se je proslave udeležilo več obiskovalcev kot marsikaterega
praznika katere od krajevnih
skupnosti v dolini, več kot
sto obiskovalcev pa se je na
Zakop odpravilo peš. Zbrane
sta nagovorila župan Tomaž
Tom Mencinger in predsednik sveta krajevne skupnosti Aljoša Ulčar, oba pa sta
poudarila pomen druženja

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

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

Odprli malo partizansko
bolnišnico na Mežakli

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Takole bo videti predor Karavanke po izgradnji druge cevi.

Srečanje na Rožci
V soboto, 10. septembra, bo potekalo tradicionalno prijateljsko srečanje občin Jesenice in Šentjakob v Rožu na Rožci.
Ob 11. uri se bodo prijatelji iz obeh držav srečali na sedlu
Rožca, zatem pa bo ob 12. uri sledilo družabno srečanje na
Jeseniški planini.

jeseniške novice
OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200, F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

www.jesenice.si

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ter 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 (Ur. list RS, št. 26/2011,
82/2013 in 49/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje prosto delovno mesto

Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda, ki vključuje
tudi koncept trženja za mandatno obdobje.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem Svet zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po
preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 (petnajst) dni od dneva objave
razpisa pošljejo na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE (m/ž)

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski
številki 04 5869 233 ali po elektronski pošti: mojca.levstik@
jesenice.si pri Mojci Levstik.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih,
ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

- 	univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska
stopnja),
- najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Številka: 014-24/2016
Datum: 2. 9. 2016

WWW.JESENICE.SI

Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
UREDNICA
Urša Peternel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
UREDNIŠKI ODBOR:
Vera Pintar, Ines Dvoršak, Urša Peternel,
Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne ho
noriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pis
mo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati naj
več tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice, št. 12/letnik XI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 70, ki je izšel 2. septembra 2016.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Žigon l.r.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Novi defibrilatorji
V okviru projekta vzpostavitve mreže defibrilatorjev
oziroma naprav AED, katerega pobudnik je Občinski
štab civilne zaščite, je Občina Jesenice v mesecu juniju
iz sredstev občinskega proračuna financirala nakup
treh naprav AED, juliju pa
še štiri, ki dopolnjujejo seznam obstoječih AED-jev, s
katerimi v glavnem razpolagajo strokovne službe, ki se
ukvarjajo z reševanjem življenj, ter nekatera podjetja
in institucije v občini.
Nakup dodatnih naprav so z
doniranimi sredstvi omogočila podjetja in posamezniki
iz občine Jesenice, za kar se
jim na tem mestu iskreno
zahvaljujemo.
Mreža naprav AED v občini
se tako počasi, a zanesljivo
širi. Še zlasti razveseljuje dejstvo, da nekatera podjetja in
ustanove v občini že imajo
defibrilatorje v svojih poslovnih prostorih. Manjša
»pomanjkljivost« naprav
AED, ki so v prostorih podjetij in ustanov, je v tem, da so
dostopne le v času obratovanja oziroma v delovnem času.
Za občane je pomembno, da
so z lokacijami in dostopnostjo naprav AED seznanjeni
vnaprej. Zato bo na spletni
strani Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si/)
objavljen aktualen seznam in
zemljevid lokacij defibrilatorjev, ki bo stalno dostopen in
ga bomo redno posodabljali.
Vse naprave AED, kupljene v
okviru projekta, ki ga izvaja
Občina Jesenice, bodo dostopne 24 ur na dan, vse dni v
letu. Izjema je le defibrilator,

ki ga imajo v svojem vozilu
redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Najnovejše štiri naprave AED bodo
nameščene na poslopjih
Lekarne Plavž, Turistično-informacijskega centra Jesenice, Gasilskega doma Koroška
Bela in Gasilskega doma Blejska Dobrava. Defibrilatorji so
oziroma bodo nameščeni v
priročne omarice, ki zagotavljajo zaščito pred vremenskimi vplivi in so v zimskem
času ogrevane. Omarice imajo vgrajen tudi alarm, ki se
vklopi ob vsakem odprtju in
se izklopi, ko se omarica zapre. Namen alarma je zgolj pritegniti pozornost mimoidočih, ne more pa preprečiti
morebitnega vandalizma.
Defibrilatorji imajo neprecenljivo vrednost že zaradi
tega, ker so namenjeni reševanju življenj, zanemarljiva
pa ni niti njihova visoka cena.
Občane zato vljudno naprošamo, da po nepotrebnem ne
odpirajo omaric in da so
pozorni na vsako sumljivo
ravnanje, poškodovanje ali
celo izginotje in ga takoj prijavijo policiji. Vse lokacije naprav AED bodo dodatno označene s 3D-obvestilnimi tablami, kar bo zagotavljalo še
večjo vidnost in prepoznavnost lokacije naprave. V
mesecu septembru bo Občina Jesenice v sodelovanju z
dobaviteljem organizirala
predstavitev uporabe naprave
AED tudi za širšo javnost,
kjer se bodo zainteresirani
lahko na praktičen način seznanili s temeljnimi postopki
oživljanja in z načinom uporabe defibrilatorja.

Odgovori na pobude
občinskih svetnikov
Urša Peternel
Stopnišče pri dvorani
Podmežakla
Občinski svetnik Uroš Lakić
je postavil vprašanje glede
dvorane Podmežakla. "Dve
leti in pol je minilo od evropskega prvenstva v košarki,
nekoliko več od temeljite
prenove hale Podmežakla.
Zato močno bode v oči in
zmoti klavrno stanje predvsem levega stopnišča, ki
vodi na severno tribuno.
Pohodna površina stopnic
odstopa, madeži rjavečega
vgrajenega materiala povsod, ograja, s katere odstopa
barva ... Verjetno obstajajo
garancijski roki na izvedena
dela, zakaj jih ne izkoristimo?" je vprašal.
Odgovor je pripravila vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Občine Jesenice Petra Dečman. "Omenjeno stopnišče
(t. i. zunanje stopnišče I. na
severni strani dvorane,
vzhodno) ni bilo vključeno v
rekonstrukcijo Športne dvorane Podmežakla, ki je bila
zaključena v letu 2013 (projekt Športna dvorana Podmežakla II. faza, NRP
OB041-11-0015), zato ni
možno uveljavljati odprave
napak v garancijskem roku.
Sicer pa Občina Jesenice v
sodelovanju z Zavodom za
šport redno izvaja vse aktivnosti, ki se nanašajo na ugo-

tavljanje in odpravo napak v
garancijskem roku za Športno dvorano Podmežakla
(eventualna unovčitev finančnih zavarovanj ter odprava
napak na ta račun je razvidna tudi iz zaključnih računov občine Jesenice). Sredstev za ureditev zunanjega
stopnišča I. v letošnjem proračunu ni zagotovljenih,
zato jih bo treba zagotoviti v
proračunu v prihodnje (v
okviru tekočega oziroma
investicijskega vzdrževanja
objektov in naprav, ki so v
upravljanju Zavoda za šport
Jesenice)."

Križišče pri fakulteti
Uroš Lakić je na predlog
občana Andraža Kosa podal
tudi pobudo glede pločnika
pri Fakulteti za zdravstvo
Jesenice ob cesti 152171.
"Omenjeni pločnik poteka
po parceli 91/3 in se konča
pred priključkom ceste
652411 ob koncu omenjene
parcele v križišču ceste
152171 s cesto 654571 (fakulteta–Kovinar). Pešci na tej
točki ostanejo brez možnosti varnega nadaljevanja poti
in morajo hoditi ob cesti
naprej ali izven urejenega
prehoda za pešce prečkati
precej prometno križišče, ko
nadaljujejo pot proti trgovskim centrom ali mostu. Vsi
občani si enotno želijo na
tem mestu prehod za pešce,
ki jim bo omogočal varno

nadaljevanje poti. Glede na
dejstvo, da je javna pot
654571 v zadnjih letih postala vpadnica za nakupovalne
centre in je zato precej bolj
prometna kot industrijski
promet preko mostu, občan
predlaga rešitev, s katero se
zavarujejo vsi udeleženci v
prometu s približanjem prometnega režima in klasifikacije cest v križišču k dejanskemu stanju. Rešitev zahteva več korakov, ki bodo
omogočili izvedbo daljše
površine za pešce, ki bo
potekala vzporedno glavni
cesti v celotni dolžini križišča:
1. Cesto 152171 se v križišču
s cesto 654571 razdeli na
dve cesti:
a. 152171M (preko mostu
do naslednjega križišča)
b. 152171S (do semaforja).
2. 	Cesto 152171M se spremeni v javno pot.
3. 	Cesto 654571 se spremeni v krajevno cesto.
4. 	Vzporedno s krajevno cesto 654571, ki se nadaljuje s
krajevno cesto 152171S, se
v celotni dolžini križišča
označi površina za pešce v
širini pločnika.
5. 	Javno pot 652411 se spremeni v površino za pešce
z izjemo za lokalni dovoz.
Javno pot 152171M se,
6.	
preko urejenega prehoda
za pešce, pravokotno priključi na prednostno krajevno cesto 654571. Materialni stroški, ki bi v tem

postopku nastali, so stroški barvanja novih talnih
označb in postavitve prometnih znakov, ki voznike opozarjajo na nov prometni režim," se glasi
vsebina pobude.
Odgovor so pripravili v
Komunalni direkciji. "Na
Občini Jesenice smo seznanjeni s problematiko nepravilnega prečkanja pešcev v
omenjenem križišču. Sicer
obstoječa prometna ureditev
pešce varno vodi po za to
namenjenih površinah (pri
semaforju ob regionalni cesti skozi prehod in potem po
pločniku proti Spodnjemu
Plavžu), dejstvo pa je, da jih
kljub temu veliko število
(sicer občanov, ki so seznanjeni z možnostjo varnega
prečkanja) prečka cestišče
na mestu, kjer to ni predvideno. Tudi sami se zavedamo trenutne situacije in
smo naklonjeni k rešitvi, ki
bo predvsem varna za vse
udeležence v prometu (predvsem za najbolj ranljive skupine). Glede na navedeno
želimo poiskati rešitev, ki bo
strokovno utemeljena in ki
bo zadoščala vsem prometno-tehničnim smernicam
(odmiki, preglednost, osvetljenost križišča in prehoda
...), zato je bila že izdelana
idejna rešitev, na podlagi
katere je v izdelavi PZI-projektna dokumentacija. Načrtujemo, da bomo križišče
uredili še letos."

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200, F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

VABLJENI K SOOBLIKOVANJU CELOSTNE
PROMETNE STRATEGIJE OBČINE JESENICE
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine
Jesenice (CPS JESENICE) vas vabimo na dve javni razpravi,
ki bosta v četrtek, 8. 9. 2016, med 9. in 14. uro v Kolpernu,
Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice.
Celostna prometna strategija je dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente občin. V Občini Jesenice želimo s
Celostno prometno strategijo v ospredje postaviti občane in vaše
potrebe. Poudariti želimo pomen pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa ter posledično izboljšati kakovost
zraka in zdravje občanov. Celostna prometna strategija bo pomembno prispevala k boljši povezanosti mestnega in podeželskega
območja, izboljšala bo povezanost med občinami, povečala prometno varnost ter kakovost bivanja.
Dnevni red:
9.00–11.00 	Prva javna razprava
Gibajmo se in spreminjajmo okolje
11.30–14.00 	Druga javna razprava
Izbiraj trajnostno za prijazno in dostopno mesto
Na prvi javni razpravi bomo aktivno raziskovali občino in se spraševali, kako okolje vpliva na nas, naše življenje in zdravje. Druga javna
razprava bo posvečena potrebam ranljivih skupin in njihovim vsakdanjim problemom pri udeležbi v prometu.
Zaradi zagotovitve vseh pripomočkov pri izvedbi javne razprave vas
prosimo, da se do torka, 6. 9. 2016, prijavite po elektronski pošti
(tjasa@b22.si) ali telefonu (041 370 762). Za več informacij se lahko
obrnete tudi na Andraža Tolarja (andraz.tolar@jesenice.si ali 04
5869339).

www.jesenice.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.
Prijazno vabljeni!

Inšpekcijski postopek brez moči
Na območju nekdanje železniške kurilnice je nastala nova nelegalna predelovalnica odsluženih vozil
znanega Jeseničana, ki je podobno dejavnost že opravljal v Trebežu. Inšpekcije zaradi neurejenega
statusa storilca brez moči.
Andraž Sodja
Občani že nekaj časa opozarjajo na vse večje število
razstavljenih vozil, ki stojijo
okoli manjše delavnice na
območju železniške kurilnice na Plavžu. Začelo se je z
nekaj vozili, sedaj pa je
območje preplavljeno z delno ali popolnoma razstavljenimi školjkami odsluženih
avtomobilov, s številnimi
njihovimi deli in iztekajočimi snovmi. Kot je povedal
inšpektor medobčinskega
inšpektorata in redarstva
Gregor Jarkovič, so s problemom seznanjeni in se že
dlje z njim tudi aktivno
ukvarjajo, vendar so omejeni z neučinkovitostjo inšpekcijskih postopkov in njihovo dolgotrajnostjo. »Z gospodom, ki avtomobile razstavlja in dele prodaja za
surovine, smo poskušali
zadevo mirno razrešiti, ven-

dar se ni pripravljen resno
pogovarjati. Ker nima urejenega stalnega bivališča, prihodkov oziroma pravnega
statusa, pa smo tudi omejeni z drugimi inšpekcijskimi
postopki, saj zakon ne zajema tistih, ki živijo izven nje-

ga oziroma za katere bi ga
najbolj potrebovali,« pove
Jarkovič in dodaja, da je
dejavnost, ki jo opravlja, v
nasprotju z od leta 2011 veljavno uredbo o izrabljenih
vozilih, vendar so se zaradi
neurejenega pravnega statu-

Ob zadnjem ogledu je bilo okoli delavnice že okoli
štirideset odsluženih vozil.

sa ujeli v začaran krog neuspešnih postopkov. Kot zaključuje Jarkovič, so o dogajanju obvestili tudi Slovenske
železnice, torej lastnike
zemljišča, a niso niti prejeli
odgovora. Na Slovenskih
Železnicah so na novinarska
vprašanja ki smo jih posredovali odgovorili, da so Slovenske železnice najemniku
oddale v najem samo objekt
brez zemljišča, in sicer za
skladiščenje avtomobilskih
delov: »O kopičenju starih
avtomobilov okrog objekta
smo bili obveščeni, najemnika smo glede tega že večkrat – pisno in ustno – opozorili in zagotovil nam je, da
bo avtomobile odstranil.
Glede na to, da tega ni storil,
mu bomo poslali opomin
pred odstopom od najemne
pogodbe. V kolikor krivdni
razlogi ne bodo odpravljeni,
bomo od pogodbe tudi
odstopili.«
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Krajevna skupnost

Priznanje Bojanu Dorniku
Ob prazniku Krajevne skupnosti Blejska Dobrava so slavnostno odprli prvo fazo prenove športnega in
otroškega igrišča in podelili priznanje krajevne skupnosti Bojanu Dorniku - Fonzi.
Andraž Sodja
V soboto, 27. avgusta, je krajevni praznik praznovala
Krajevna skupnost Blejska
Dobrava, kjer so pripravili
pester in poučen program.
Praznovanje je potekalo kar
ves dan, saj so že zjutraj pripravili nogometni in balinarski turnir ter pohod na
Obranco, kasneje še pohod v
Vintgar in tek za otroke. Ob
17. uri so v sodelovanju s
PGD Blejska Dobrava in
GARS Jesenice prikazali
vajo evakuacije in reševanja

ponesrečenca iz dvorane
kulturnega doma.
Osrednji del proslave je bil
namenjen refleksiji na letošnje leto in načrtom za prihodnost s strani predsednika sveta krajevne skupnosti
Antona Hribarja, ki je pojasnil, da Krajevna skupnost
Blejska Dobrava svoj krajevni praznik praznuje v spomin na prvo, uspešno partizansko akcijo na tem območju, in sicer so 28. avgusta
1941 porušili steber daljnovoda iz Vintgarja in za kar
osem dni prekinili električ-

Priznanje krajevne skupnosti je iz rok predsednika sveta
Antona Hribarja prejel Bojan Dornik - Fonza.

Župan Tomaž Tom Mencinger je prerezal trak ob odprtju
prve faze obnovljenega igrišča.

no preskrbo obratov na Javorniku. »Težki časi pred 71
leti so pred 41 leti pripeljali
do pobratenja s krajevno
skupnostjo Grgarske ravne
- Bate, saj se je na trnovski
planoti borilo kar 44 krajanov Blejske Dobrave, kjer
jih je sedem tudi izgubilo
življenje.«
Hribar je poudaril številne
pridobitve v kraju, tako se
bo v nekaj dneh začela gradnja dolgo pričakovane obvoznice Črna vas–Lipce, začela se bodo tudi dela na
ureditvi vaškega jedra, zaključena je bila prva faza obnove igrišča, poteka selitev
spominskega obeležja na
Kočni in številne druge, iz-

postavil pa je tudi potrebo
po celoviti prenovi cest skozi
Blejsko Dobravo, Lipce in
Kočno s pločnikom in javno
razsvetljavo, kanalizacijo in
vodovodom.
Ob proslavi so podelili tudi
priznanje krajevne skupnosti, ki ga je prejel gledališki
igralec, podjetnik, predsednik Športno-kulturnega
društva Obranca in član Sveta Krajevne skupnosti Blejska Dobrava Bojan Dornik Fonza.
Krajane je nagovoril tudi župan Tomaž Tom Mencinger, ki je krajanom čestital
in poudaril, da se trudijo izpolniti želje vseh krajevnih
skupnosti.

Krajevni praznik
Ta konec tedna praznuje Krajevna skupnost
Slovenski Javornik - Koroška Bela.
Urša Peternel
Svet Krajevne skupnosti
(KS) Slovenski Javornik Koroška Bela vabi na prireditve ob krajevnem prazniku. Danes, v petek, 2. septembra, bodo ob 17.30 položili vence v Parku talcev, ob
18. uri pa v razstavnem salonu DPD Svoboda na Slovenskem Javorniku odprli fotografsko razstavo Mareta
Burnika. Jutri, v soboto, bo
ob 10. uri gasilska mokra
vaja na CŠOD Javorniški
Rovt in dan odprtih vrat
CŠOD s predstavitvijo dejavnosti. V nedeljo pa bo
osrednji dogodek srečanje
krajanov na Pristavi. Ob 9.
uri bo zbor pohodnikov

pred Kulturnim domom na
Javorniku in odhod na Pristavo. Ob 10.30 bo organiziran prevoz z istega mesta.
Ob 12. uri se bo na Pristavi
začel kulturni program, v
katerem bosta sodelovala Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in folklorna
skupina Triglav. Ob 12.30
bo sledilo streljanje z možnarji, ob 13. uri topla malica, ob 13.30 pa se bo začel
zabavni program, za zabavo
in ples bo igral Hajni Blagne. Popoldne bodo sledile
še športne in zabavne igre:
streljanje z zračno puško,
vlečenje vrvi, prstomet, met
na koš in druge. Če bo deževalo, pohod in prireditev na
Pristavi odpadeta.

Čufarjev trg in priprave na krajevni praznik
V jeseniški krajevni skupnosti Sava so ponosni na Trg
Toneta Čufarja, ki je lepo urejen in se tam radi zadržujejo
krajani in krajanke. Vodni elementi otrokom v vročih poletnih dneh nudijo zabavo in osvežitev. Komunalni delavci ga redno vzdržujejo, letos spomladi so posadili več
novih dreves. Na avgustovski seji sveta krajevne skupnosti pod vodstvom predsednice Tine Repovž so se strinjali s predlogom Občine Jesenice, da talne obloge na trgu
ostanejo v sedanjem stanju. Želijo si predvsem, da je trg
redno vzdrževan in da ljudje ne odmetavajo odpadkov.
Poleg tega so na seji obravnavali priprave na krajevni praznik, ki ga vsako leto v septembru praznujejo v spomin
na prvo pisno omembo naselja Sava daljnega leta 1538.
Pripravili bodo pohod krajanov od kopališča Ukova do
Pristave v Javorniškem Rovtu, kjer bo za vse družabno
srečanje. Poleg tega bodo v okviru praznika organizirali
balinarski turnir.

Pohod v Planino pod Golico

Praznično v Planini
pod Golico
V Planini pod Golico so praznovanju krajevne skupnosti posvetili kar tri
dni, od 19. do 21. avgusta.

Svoj krajevni praznik je obeležila tudi Krajevna skupnost Planina pod Golico, in
sicer so dogajanje v počastitev krajevnega praznika pripravili od 19. do 21. avgusta.
Krajevna skupnost Planina
pod Golico s svojim krajevnim praznikom obeležuje
Ortenburški rudarski red, ki
je rudarjem v Planini pod
Golico podelil posebne pravice in dolžnosti.
Praznovanje so začeli v petek, 19. avgusta, pred gasilskim domom s prikazom
uporabe defibrilatorja in gasilsko vajo z najmlajšimi.
Zbrane je pozdravila tudi
predsednica Sveta Krajevne
skupnosti Nevenka Klinar,
ki je poudarila nekaj novosti
in potreb v krajevni skupnosti. Odprli pa so tudi foto-

grafsko razstavo Andreja
Mavra. Sobota je bila posvečena zabavi, ki je v Planini

pod Golico v znamenju
kmečkih iger. Štiri ekipe so
se tokrat pomerile v setavlja-

Krajevna skupnost Plavž vabi na letno srečanje – pohod v
Planino pod Golico, ki bo v soboto, 10. septembra. Zbor bo
ob 10. uri pri zdravstvenem domu. Udeležence bo pot vodila po stari Rudni poti v Plavški Rovt ter naprej v Planino pod
Golico do Betela, kjer bodo pohod zaključili z družabnimi
igrami in malico. V primeru dežja bo pohod odpadel.

Ta knjiga
je lepo in
koristno darilo
hkrati.
Trda vezava,
72 strani.

www.gorenjskiglas.si

Andraž Sodja

nju kmečkega voza, v iskanju jajc med senom, še posebej tistih zlatih, ki so prinesla dodatne točke, in trenju orehov. Najboljša je bila
tokrat domača ekipa Jamokci v sestavi Tina Torkar - Jakopič, Klemen Jakopič in
Danilo Klinar. Zabava pa se
je zavlekla pozno v večer z
ansamblom Topliška pomlad. Praznovanje so zaključili v nedeljo dopoldne s
tradicionalno sveto mašo v
cerkvi Svetega križa v Planini pod Golico, ki je nekoč
nosila ime Sveti križ.

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.
Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige
je le 11,99 eur+poštnina.

Gasilska vaja z najmlajšimi / Foto: Facebook

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Vsak zadnji petek v mesecu bo v Kinu Železar na
ogled več filmov, namenjenih različnim
generacijam.
Urša Peternel
Kino na Jesenicah bo ta
mesec ponovno zaživel. V
petek, 23. septembra, zatem
pa vsak zadnji petek v mesecu, bo gledalcem na široko
odprl vrata s projekcijami več
filmov za vse generacije, in
to najnovejših filmov v sodobni 4K- in 3D-tehnologiji.
Kot je povedala Branka
Smole, direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice,
je jeseniški Kino Železar
zadnja tri leta počasi, a zanesljivo ugašal. "Razlog je v
tehnični opremi, ki ni bila
posodobljena oziroma digitalizirana in zato ni omogočala predvajanja sodobnih
trendovskih filmov. Tudi tu
je povsem razumljiva razlaga: za takšen korak bi potrebovali dobrih sto tisoč evrov.
Pa vendar se z letošnjo jesenjo obeta nova priložnost za
ponovni zagon kina na Jesenicah, in sicer v sodelovanju
s Kulturnim društvom Drava, ki je v projekt Kino mreža Slovenije vključilo tudi
Jesenice. K sodelovanju so
povabili srednje velike obči-

ne, kjer kinematograf ne
deluje ali pa je bil pred
časom zaradi potrebe po
veliki investiciji v digitalizacijo zaprt," je povedala.
V okviru projekta Moj kino
Jesenice bodo vsak zadnji
petek v mesecu v Kinu Železar predvajali več filmov v
enem dnevu, nabor filmskih
žanrov bo pester in prilagojen vsem ciljnim skupinam,
med drugim tudi otrokom
in najstnikom z animiranimi 3D-filmi. Za starejše pa
pripravljajo posebne dopoldanske projekcije v sodelovanju z RTV Slovenija. Vsakič bo večina filmov predvajana premierno, filmi pa,
razen izjem, nikoli ne bodo
starejši od meseca dni od
prihoda v filmsko distribucijo znotraj Slovenije.
Moj kino Jesenice bo prvič
zaživel v petek, 23. septembra, ko bodo na ogled štirje
filmi. Ob 13.30 bo najprej na
sporedu film Ledeni morilec: Vrnitev, ob 16. uri film
za najmlajše Ovce in volkovi, ob 18.30 Dojenček Bridget Jones, ob 21. uri pa bo na
ogled še film Ben-Hur.

Različnost nas bogati
Različnost nas bogati je naslov letošnjega projekta gorenjskih
knjižnic, v sklopu katerega zbirajo zgodbe in spomine priseljencev iz različnih držav sveta. "V novem okolju so se navadili drugačnega načina življenja. S seboj pa so prinesli svoje
navade, vero, prepričanja, spomine ... Septembra bi jih radi
gostili v gorenjskih splošnih knjižnicah, da nam predstavijo
svoje zgodbe in spomine na kraje, od koder prihajajo," so
zapisali v gorenjskih knjižicah, kjer vabijo vse, ki so se priselili v naše kraje, da se oglasijo in delijo svoje izkušnje. Septembra bodo v knjižnicah pripravili razstave predmetov, ki
sodelujoče spominjajo na rojstni kraj, in predstavili njihove
zgodbe. Na Jesenicah v Občinski knjižnici Jesenice projekt
vodi Nataša Kokošinek (telefon: 04 583 42 00, elektronski
naslov: natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si).

Po knjigi Špiclji udbe
je izšla še knjiga
Špiclji udbe 2 A – L.
V knjigi med drugim
najdemo rezervne in
opuščene sodelavce
SDV, zaposlene
v SDV in ostale
vire, registrirane
sodelavce SDV ter
sodelavce organov
varnosti JLA.

Podobe ruske slikarke
V razstavnem salonu Dolik so odprli razstavo ruske slikarke Maše Bersan Mašuk, ki s soprogom
Nikolajem, ki je ravno tako slikar, živi in ustvarja v Ljubnem na Gorenjskem.
Andraž Sodja
V razstavnem salonu Dolik
so 19. avgusta s krajšim kulturnim programom, v katerem so nastopile harmonikarica Marjana Komel in
pevki Nina Bauman in
Nadica Petrova, odprli razstavo ruske slikarke in
kiparke Maše Bersan
Mašuk.
Mašukova je rojena 13. junija
1961 v Moskvi, kjer je od leta
1974 do 1978 obiskovala
tamkajšnjo otroško likovno
šolo V. I. Surikova, leta 1978
pa se je vpisala na Moskovsko visoko šolo za likovno
umetnost in leta 1983 končala popolni program na oddelku za oblikovanje. Od leta
1983 do 1988 je delala v oblikovalnem oddelku na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu za vesoljske povezave
KARADIS. Leta 1990 je končala slikarsko specialko pri
prof. V. Somovu. Štiri leta

Foto: Primož Pičulin

Kino se vrača

Razstavo sta odprla avtoričin soprog Nikolaj Mašuk in kurator razstave Miroslav Pengal.
kasneje je na povabilo Iva
Kisovca, organizatorja mednarodnega ateljeja Vivo, prišla v Slovenijo. S soprogom
Nikolajem Mašukovom, ravno tako priznanim slikarjem,
živi in dela v Ljubnem na

Gorenjskem. Njena dela so
pogosto zaznamovana z versko tematiko, podobnostjo
pravoslavnim ikonam, sicer
pa skupaj z možem puščata
neizbrisen umetniški pečat
po številnih slovenskih cer-

kvah in kapelah s poslikavami njihovih stropov in sten
in rekonstrukcijami že
obstoječih poslikav. Razstavo
je odprla jeseniška podžupanja Vera Pintar in bo na
ogled do 18. septembra.

Šeststo gledalcev kinoteke
Pia Kokelj
V okviru projekta Poletje na
Stari Savi sta Gorenjsavski
muzej in Občina Jesenice že
sedmo leto zapored pripravila izbor osmih filmov v sklopu Torkove kinoteke. Vseh
skupaj se je na osmih kinotekah zvrstilo približno šeststo
gledalcev, zavoljo stalnih
poletnih neviht pa so se tudi
letos raje odločili za predvajanje v notranjih prostorih, v
Kolpernu. Tradicionalno so
teden dni po zaključku pripravili tudi 'bonus kinoteko',
ki so jo predvajali ob odprtju
gostujoče razstave Veleposlaništva Indije v Sloveniji z
naslovom Reprodukcije slik
indijskih umetnikov: Rabindranath Tagore. Dokumentarni film z istoimenskim
naslovom iz leta 1961 je bil
čudovita popestritev za ljubitelje starih filmov.

Zadnja avgustovska Torkova kinoteka s filmom To vse spremeni, ki na drugačen način
predstavlja problematiko podnebnih sprememb. Film so na program dodali na predlog
Društva upokojencev Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pesmi za tiho branje
Cena knjige je

Če jo naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na:
narocnine@g-glas.si

2490

EUR

O pesniški zbirki Mance Bertoncelj s podnaslovom Rime, Pesmi in Skrivnosti
Alenka Bole Vrabec
Drobna pesniška zbirka petdesetih pesmi mlade pesnice Mance Bertoncelj je zares
vredna, da jo preberemo.
Pesniška geografija dekleta,
ki zapušča osnovno šolo in
se odpravlja na umetniško
gimnazijo, je široko razprta.
Igrivost, razmišljanja in zre-

lost pesmi, ki jih je sama
ilustrirala z močnimi barvami ali pridušeno sepio, v
resnici presenečajo.
Mančino mladostno zavedanje, da živi, ne da le obstaja,
ji hkrati na stežaj odpira vrata v opazovanje življenja
nasploh, v premišljevanje,
kaj življenje je, kako ga dojeti, kako se z njim in bitji v

njem soočati, kaj od njega
pričakovati. Kako v njem
biti? Vsa ta vprašanja zaobsega zelo dolga pesem: To
kar se plete po glavi, ki obenem nakazuje tudi njena
bodoča poetska iskanja.
Motivika pesmi je pestra in
sega od rojstva do smrti, od
mladostne ljubezni do nesmisla vojne, jezik pa – z

nekaj majhnimi zadregami
– bogat in tekoč. Besedni
zaklad kaže, da je poezija
kot svet spoznanj in doživljajev ljuba Manci tudi kot
bralki.
Manci je želeti le, da vztrajno neguje svojo kreativnost
brez strahu in omahovanj
– do naslednje pesniške
zbirke.
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Še tretjič na Jesenicah

Mesec dni priprav
za hokejisti

Nik Zupančič je še drugič sedel na jeseniško klop. Sedeminštiridesetletni Ljubljančan je bil trener
Jeseničanov prvič v sezoni 2014/2015, ko so tudi osvojili naslov državnega prvaka.

Matjaž Klemenc

z Neumarktom nam je
manjkalo pet igralcev, a smo
tekmo odigrali v visokem
ritmu, Prepričan sem, če bi
imeli štiri peterke, bi bila
zmaga še višja kot 7:1."

Še tretjič, drugič kot trener,
ste spet na Jesenicah. Kaj je
bil razlog, da ste se odločili,
da spet postanete trener Jesenic?
"Ko si enkrat trener, gledaš,
da bi imel ekipo, s katero bi
delal celotno sezono. Z mestom selektorja sem zelo zadovoljen, a to vseeno ni delo
čez celotno sezono."
Ste tudi reprezentančni selektor. Bo težko uskladiti
obe funkciji?
"Obe funkciji skupaj sta kar
obremenjujoči, a sem se vseeno odločil za ta korak. V jeseniški ekipi sem videl potencial. Prvi treningi so pokazali, da bo užitek delati s to
ekipo. Če bodo stvari urejene, verjamem, da bo šlo v
prvo smer. Uskladiti se bo
dalo, saj sem z Jako Avgustinčičem dobil pravega pomočnika. Ko bom odsoten
zaradi reprezentance, se
bova vse dogovorila vnaprej.
Jaka ima dovolj izkušenj. Vodil je ekipo Slavije v prvem
letu INL, v težkih razmerah,
celo igrali v finalu. Ne bo me
strah, ko ne bom z ekipo."
S hokejisti Jesenic ste bili
državni prvak v sezoni
2014/2015. Naslov prvaka
bo zagotovo tudi eden od ciljev za novo sezono. Kakšne
cilje ste si postavili za preostala tri tekmovanja, Alpsko
ligo, Celinski pokal in Slovenski pokal?
"Kar se tiče državnega prvenstva, je cilj jasen. Pripeljati
naslov državnega prvenstva
nazaj na Jesenice. Slovenski
pokal se mi zdi dobra popestritev klubske scene. Alpska
liga je novost, tako da težko

Nik Zupančič, trener HDD Jesenice
ocenjujemo moč, predvsem
italijanskih klubov. Prvi cilj
je, da se v rednem delu uvrstimo med prvo šesterico.
Tekmuje šestnajst ekip in
dobro se zavedamo, da ta naloga ne bo lahka, po drugi
strani pa verjamem, da bo s
trdim delom to dosegljivo.
Celinski pokal je dobrodošel
za nabiranje mednarodnih
izkušenj, obenem pa je to še
turnirski sistem, kjer se tekme vrstijo hitro in ni časa za
napake."
V letošnji ekipi je kar nekaj
novih obrazov. Lahko primerjamo današnjo ekipo s
tisto iz sezone 2014/2015?
"Ti dve ekipi je težko primerjati. Razlog je preprost: v tej
ekipi, z redkimi izjemami,
igrajo samo hokej. Za razliko
od sezone 2014/2015 je sedaj
klub bolj profesionalno
usmerjen. Treninge imamo
sedaj dvakrat dnevno in ča-

sovno nismo omejeni. Zaradi naštetega sedaj lahko veliko več zahtevam od igralcev.
Če igralci ob treningu še delajo, je vse veliko težje."
Ob Martinu Oražnu in Shanu in Heffernanu se je priključil še tretji tujec Nathan
di Casimirro. Ste zadovoljni?
"Iskali smo izkušnje, igralca
na centrski poziciji in ga dobili v igralcu Nathanu di Casimirru. Mislim, da se bo
dobro uklopil v ekipo in tudi
sam kaže, da je zadovoljen.
Vpoklic v italijansko reprezentanco govori o njegovi
kvaliteti."
Odigrali ste štiri pripravljalne tekme. Ste zadovoljni s
prikazanim?
"Dobro, profesionalno delo
na treningih se že kaže na
tekmah. Igralci niso najbolj
spočiti, kar je normalno za
to obdobje. Na zadnji tekmi

Če se vrnemo na prvo tekmo s KAC 2. Dobra igra, veliko priložnosti, a manjkal je
kakšen zadetek več.
"Na tej tekmi smo bili res
dominantni. Fantom sem
takoj po tekmi povedal, da
se bomo morali naučiti
zmagovati na takih tekmah.
Vemo, da bodo prišle tekme, ko se bo nasprotnik zaprl in naša naloga bo izkoristiti priložnosti, ki se nam
bodo ponujale. Temu posvečamo veliko na treningu in
prepričan sem, da bomo v
tej smeri uspešni."
Da bo več gledalcev, bo zelo
pomembno, kako boste v
ligi startali.
"Zelo pomembno bo, kako
se bomo odrezali na prvih
štirih, petih tekmah. Bodo pa
te uvodne tekme pokazale
neko razmerje moči posameznih ekip. Želim si, da bi bili
na teh uvodnih tekmah po
pripravljenosti in uigranosti
stopničko pred tekmeci."
S hokejem ste že kar nekaj
časa "na ti". Kako se je vse
začelo?
"Moj oče je bil hokejist, kasneje trener in tako sem veliko časa preživel v Hali Tivoli, ki je bila od tam, kjer
smo stanovali, oddaljena le
eno križišče. Hokej se mi je
hitro priljubil in tako je bilo
vse do 42. leta, ko sem zaključil s kariero. Z odigranim sem zadovoljen, saj
sem uspešno igral v najboljših ligah v Evropi."

Spremembe v članski ekipi
Po izpadu iz 3. Slovenske nogometne lige bodo Jeseničani v sezoni 2016/2017 igrali v 1. Gorenjski ligi.
Matjaž Klemenc
Nogometaši Jesenic so sezono v 3. Slovenski ligi končali
na predzadnjem mestu, kar
je pomenilo, da bodo letos
igrali v 1. Gorenjski ligi.
Glavni razlog za izpad iz tretjeligaške druščine je bil slab
spomladanski del. Glede na
lansko ekipo je kar nekaj
sprememb v igralskem kadru. Sprememba je tudi na
trenerski poziciji. Po petih
letih se v klub vrača Ferk Ališič. »Moja zadnja sezona na
Jesenicah je bila 2010/2011.
V sezono 2016/2017 gremo
na novo. Večine igralcev iz
lanske ekipe ni več. Ekipi mi
je uspelo pridružiti nekaj
igralcev, s katerimi sem že

sodeloval na Jesenicah. Nekaj je tudi igralcev iz mladinske kategorije. Nekaj je igralcev, ki so kvalitetni, a še poškodovani, a vseeno upam,
da se nam še kdo pridruži.
Če bomo imeli vse igralce, ki
sem si jih želel, igralski kader niti približno ne bo slab.
Dobro vem, da so pričakovanja jeseniških ljubiteljev nogometa visoka. Večkrat slišim, da spet startamo na
prvo mesto, a moja odločitev
in odločitev tistih, s katerimi
sem se dogovoril za delo, je,
da gremo postopoma, korak
za korakom. V tem času, s
treningi smo začeli 25. julija,
vidim, da ne bo šlo hitro. Delali bomo, da bomo čim boljši, a rezultat ne bo prioriteta.

Prioriteta bo, da z ekipo, ki jo
imamo, ustvarimo pravo
vzdušje in postopoma mlajše, domače igralce vključimo
v igro. Nisem zagovornik
tega, da za eno sezono pripeljemo igralce od drugod. To
ni razmišljanje za prihodnost. Želimo si močno piramido, od najmlajših do članske ekipe. S člansko ekipo
bomo igrali v Gorenjski ligi.
Lige sicer podrobno ne poznam, a nekih velikih sprememb, od takrat, ko smo
igrali v tej ligi, verjetno ni.
Mogoče nekateri mislijo, da
nas čaka lahko delo. Nikakor
ne. Za priprave sem si pripravil plan, a žal ni šlo po
mojih željah. Veliko časa
smo porabili, da smo sestavi-

li to ekipo. Mogoče smo
malo v zaostanku, a ničesar
se ne da prehiteti,« je pred
ligo razmišljal novi-stari trener jeseniške članske nogometne ekipe. Poleg Jesenic
bodo v 1. Gorenjski ligi igrale
še naslednje ekipe: JurentA
Bitnje, Niko Železniki,
Preddvor, Bohinj, Britof,
Žiri, Polet, Škofja Loka, Visoko, Kondor Godešič, Naklo,
Jecon Sport DNL in Zarica
Kranj B. V prvi tekmi jesenskega dela so se Jeseničani
pomerili z Britofom. Gostje
so trikrat vodili, a so se na
koncu morali zadovoljiti s
točko in neodločenim rezultatom 3 : 3. Za Jesenice sta v
polno zadela Pivač dvakrat in
Kumalič enkrat.

Olimpijski polfinale
za Anjo
Za jeseniško plavalko Anjo Klinar so bile to že
četrte olimpijske igre.
Matjaž Klemenc
Tudi jeseniška občina je
imela na olimpijskih igrah v
Riu svojo predstavnico, in
sicer Anjo Klinar, članico
Plavalnega kluba Gorenjska
banka Radovljica. Anja spada med izkušenejše olimpijke, saj je bila to zanjo že četrta udeležba na olimpijskih
igrah. Pred Riom je bila leta
2004 v Atenah, 2008 v Pekingu in 2012 v Londonu.
Zadnji dve tekmi po višinskih pripravah, v Radovljici

in v Franciji, je odplavala
odlično. Izstopala je tekma v
Franciji, kjer je postavila državni rekord na 400 in 800
metrov prosto. V Riu se ni
vse izšlo po njenih željah –
400 metrov mešano je odpovedala, da bi bila čim bolj
spočita na 400 metrov prosto. Francija se ni ponovila
in na koncu je osvojila osemnajsto mesto. Na 200 metrov
delfin si je priplavala B-finale
in bila na koncu petnajsta.
Petnajsta je bila tudi s štafeto
4 x 200 metrov prosto.

Z vami že 20 let

ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., FUŽINSKA C. 3, Jesenice

Matjaž Klemenc

Mesec treninga na ledu, v
fitnesu in na prostem je za
hokejisti HDD SIJ Acroni
Jesenice. Avgustovski treningi so bili še kako pomembni, ali so bili uspešni,
pa bodo pokazale prihajajoče tekme v Alpski ligi. Za
razliko od lige INL bo letošnje tekmovanje v Alpski
ligi še napornejše. Sedaj se
bo poleg v soboto in nedeljo
odigrala še ena tekma med
tednom. V avgustu železarji
niso samo naporno trenirali. Za popestritev in seveda
za zadovoljstvo svojih navijačev so se predstavili tudi v
štirih tekmah, trikrat v dvorani Podmežakla. Doma so
gostili drugo ekipo celovškega KAC-a. Tekmo so izgubili z 1:2 kljub številnim priložnostim v podaljšku. Bolj
strelsko so bili razpoloženi
proti madžarski ekipi UTE.
Premagali so jo z rezultatom 4 : 1. Tretji tekmec
doma je bila italijanska ekipa Neumarkt. Jeseničani so
bili učinkoviti in tekmo dobili s 7 : 1. S slednjimi so
igrali tudi v gosteh in jih
premagali s 6 : 4. Prva uradna tekma v Alpski ligi bo
na sporedu 17. septembra,
ko bodo doma gostili italijansko Gardeno. Zanimivo,
Gardena je bila prvi domači
tekmec v sezoni 2013/2014,

ko so prvič nastopili v ligi
INL. Gorenjci so tekmo dobili s 5 : 2 in nič ne bi imeli
proti, da bi bilo tako tudi v
sredini septembra. »Letošnje priprave se razlikujejo
od prejšnjih, saj veliko več
treniramo. Noge so težke,
saj smo v zaključni fazi priprav na sezono. Vseeno se
mi zdi, da s tekme v tekmo
napredujemo. Če pogledamo zadnjega nasprotnika
Neumarkt, se vidi, da smo
trenutno veliko bolje pripravljeni,« je po sobotni tekmi
povedal kapetan Miha Brus.
Poglejmo si še trenerski in
igralski kader za sezono
2016/2017: glavni trener
Nik Zupančič, pomočnik
trenerja Jaka Avgustinčič,
vratarja: Rok Stojanovič,
Žan Us; branilci: Aleš
Kranjc, Martin Oraže, Nejc
Berlisk, Aleksandar Magovac, Gašper Cerkovnik, Aleš
Jeklič, Miha Logar, Marko
Tarman; napadalci: Marjan
Manfreda, Miha Brus, Shane Heffernan, Sašo Rajsar,
Eric Pance, Urban Sodja,
Tadej Čimžar, Luka Kalan,
Jure Sotlar, Žan Jezovšek,
Gašper Glavič, Blaž Tomažič, Nathan Di Casimirro.
Pred Gardeno Jeseničane
čakajo še tri pripravljalne
tekme: doma 9. septembra
HDD Olimpija, v gosteh 11.
septembra KAC 2 in 13. septembra HDD Olimpija.
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Zanimivosti
Upokojenci nadaljujejo
z različnimi dejavnostmi

Slovo od največje
jeseniške bukve
Pri Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja so morali odstraniti največjo jeseniško bukev.
Janko Rabič

Člani društva s kolajnami, ki so jih osvojili pri športnih in
družabnih igrah na dnevu društva. / Foto: Stane Arh

Janko Rabič
Pri Društvu upokojencev
Jesenice, ki ima približno
devetsto članov, ugodno
ocenjujejo delo v letošnjem
letu. Poleg aktivnosti v sekcijah so uspešno organizirali srečanje pohodnikov upokojencev z vse Gorenjske.
Izvedli so mednarodno prireditev Verižni eksperiment
2016, kjer so tehnično znanje uspešno združili z učenci osnovnih šol in dijaki
srednjih šol. Vključujejo se
v dejavnosti Ljudske univerze Jesenice, med drugim na
področju medgeneracijskega sodelovanja. V poletni
sezoni so najbolj dejavni
pohodniki in kolesarji.
Osrednji dogodek je bil že
po tradiciji Društveni dan, s
katerim so obeležili obletni-

co ustanovitve društva leta
1948. V uvodu je zbrane
pozdravil predsednik društva Boris Bregant, v nadaljevanju pa so za vse pripravili
športne in družabne igre.
Člani s tekmovalnim duhom
so se pomerili v prstometu,
podiranju kegljev z nihajno
kroglo in v pikadu. Tekmovanje v kegljanju na asfaltu
je bilo izvedeno že dva dni
prej na kegljišču v Podmežakli. Najboljši so prejeli
celo več medalj: Miloš Nikolič je prejel tri zlate, Zoran
Krejić pa kar štiri medalje.
Za kulturni in zabavni program so poskrbeli Tone
Dremelj s harmoniko in njegova vnukinja Jana s flavto,
harmonikarica Marjana
Komel in gledališki igralec
Ivan Berlot - Taubi, ki je
nasmejal vse prisotne.

Podiranje okoli sto petdeset
let stare bukve pri stavbi
Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja na Jesenicah je postalo prava poletna atrakcija za stanovalce in
okoličane. Ker so domnevali, da jo je načel zob časa, je
uprava doma naročila pregled strokovnjakov iz Arboretuma Volčji Potok. Prevladala je odločitev, da jo
odstranijo, saj bi lahko
predstavljala nevarnost za

stavbo in stanovalce. Ker je
bila zelo priljubljena, predvsem poleti je nudila prijetno senco, so se od nje pred
odstranitvijo poslovili na
posebno lep način. Zbrali
so ob bukvi in pripravili
kulturni program s skečem
na temo o drevesih.
Naslednji dan je sledilo
podiranje, ki je bilo za izvajalca, družbo Elektrogradnje
Štefelin iz Planine pod Golico kar zajeten zalogaj. Z 32
metri je bila bukev prava
velikanka, največja na Jese-

Naslednji dan je sledilo podiranje 32 metrov visoke bukve,
ki jo je načel zob časa.

Stanovalci so se od stare bukve poslovili s posebnim
dogodkom.

nicah in v Zgornjesavski
dolini. Delo so opravili profesionalno, brez težav. Veliko dvigalo, s katerega so
žagali veje in deblo, so morali pripeljati celo iz Ljubljane.

Na mestu, kjer je stala
bukev, bodo sedaj imeli
dodatni prostor za poletna
srečanja, v načrtu pa imajo
postavitev vrtne lope za več
sence v vročih dneh.

Vpis abonmaja

Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice še do 9. septembra
poteka vpis gledališkega in glasbenega abonmaja za sezono
2016/2017. V novi sezoni bo potekala tudi tradicionalna
otroška matineja. Več informacij je na voljo na spletni strani
gledališča.

BREZPLAČNI 50-urni PROGRAMI ZA ZAPOSLENE

Pridobite in izboljšajte računalniške in
digitalne kompetence za potrebe
vsakdanjega in poklicnega življenja.
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Krtek in njegovi prijatelji so
vedno polni dobrih idej. Tokrat so se odločili,
da seznanijo najmlajše z angleščino.
S pomočjo ilustracij na karticah, kot igra
spomin, bodo otroke naučili 48 osnovnih
angleških besed. Odličen pripomoček za
starše in učitelje angleščine v vrtcu.

Informacije in prijava do 16.9.2016 oz. do zapolnitve prostih mest; majdas@lu-jesenice.net 04 58 33 808
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega
usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Knjige lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jih naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jih naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

Cena posamezne
knjige je

4

99
EUR
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Zanimivosti

Vodil varovanje Putina
Robert Sušanj s Koroške Bele je ob nedavnem obisku Vladimirja Putina vodil koordinacijsko delovno
skupino za izvedbo varovanja.
Urša Peternel
Konec julija je Slovenijo obi
skal Vladimir Putin, ena
najbolj varovanih osebnosti
na svetu. Prvi mož varova
nja na slovenski strani je bil
Robert Sušanj s Koroške
Bele, ki je vodil koordinacij
sko delovno skupino za iz
vedbo varovanja. Sušanj je
dolgoletni policist, ki zdaj
dela kot direktor Uprave za
policijske specialnosti na
Generalni policijski upravi.
Kot je povedal, so se na poli
ciji na obisk ruskega predse
dnika pripravljali več kot dva
meseca, saj so morali zago
toviti najvišje standarde in
stopnje varovanja. "Center
za varovanje in zaščito vsako
leto izpelje kar nekaj izje
mno zahtevnih varovanj bolj
ali manj ogroženih predse
dnikov različnih držav, vlad,
članov kraljevih družin, dru
gih visoko varovanih oseb,
varujejo srečanja na Brdu,
Bledu, konec koncev je bil
že lani na slovesnosti pod
Vršičem predsednik ruske
vlade Medvedjev. Prav vsako

Robert Sušanj, dolgoletni policist s Koroške Bele, zdaj
direktor Uprave za policijske specialnosti na Generalni
policijski upravi / Foto: Gorazd Kavčič

od teh varovanj je specifično
in zahtevno. Zato bi težko
govoril, ali je bilo to varova
nje najzahtevnejša naloga
doslej. Vsekakor pa je bilo
specifično po tem, v kakšnih
trenutnih svetovnih varno
stnih razmerah je potekalo,
na kakšnem območju ter na
kako dolgi relaciji. Vse to
določa tudi ukrepe in aktiv
nosti za zagotovitev varnosti
visokega gosta, ki je bil varo
van po najvišjih standardih
ter stopnjah,« je povedal Su
šanj. Kot je zatrdil, je varo
vanje potekalo na izjemno
visoki strokovni ravni in
brez večjih težav. "Še najbolj
smo bili obremenjeni z za
piranjem in odpiranjem po
sameznih cestnih odsekov,
ki smo jih izvajali v skladu s
časovnico prihoda in ne po
vnaprej napovedanih urah.
Tako smo zastoje skušali
zmanjšati na minimum.
Mislim, da nam je to v veliki
meri tudi uspelo, pri čemer
varnost varovane osebe ter
vseh udeležencev dogodka v
nobenem trenutku ni bila
niti malo ogrožena.«

KRATKE NOVICE
Otroci na letovanju na Debelem rtiču
Podjetje Tuš je v okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo
nasmeh skupaj s partnerji in kupci letos omogočil petsto
otrokom iz socialno ogroženih družin enotedensko letovanje na Debelem rtiču. V peti skupini otrok se je letovanja
udeležilo tudi 44 otrok iz gorenjske regije, med njimi tudi iz
jeseniške občine. Po prihodu in nastanitvi so jih razvrstili v
različne stopnje plavalnega tečaja, prav tako pa so se udeležili tečaja nogometa in košarke ali pa s kredami polepšali
plažo. Vsako jutro je bilo namenjeno telovadbi, po zajtrku
pa so otroci nadaljevali športne aktivnosti. Letovanje je bilo
letos obarvano nogometno, saj so otroke poučevali profesionalni trenerji Nogometne zveze Slovenije, na koncu pa so
priredili tudi nogometni turnir. Poleg tega so otroci igrali
odbojko na mivki, badminton, se kopali, igrali bowling, se
preskušali v skoku v daljino, štafetnih igrah, zabavnih vodnih igrah in ciljanju v tarčo. Potekale so tudi ustvarjalne
delavnice, zvečer pa seveda zabava, pripravili so večer Rtič
ima talent, izbrali plesnega mojstra z najbolj odštekanim
stilom, se udeležili iger brez meja, kino večera, izbrali mis in
mistra Debelega rtiča in preko druženja stkali trdna prijateljstva. Z ladjico pa so se odpeljali tudi na izlet v Koper.

Lučke zagorele po vrhovih
Na Visoki Ponci, Slemenovi špici, Vošci in Dovški Babi so
13. avgusta zagorele bakle in se prižgale lučke. S tem so se
v Društvu za Naravo – Jalovec Rateče, Društvu GRS Rateče
ter v Planinskih društvih Gozd Martuljk in Dovje - Mojstrana
tradicionalno pridružili alpski akciji Ogenj v Alpah. Lučke so
prižgali tudi v sosednji Italiji in Avstriji. "Akcija poteka vsako
leto drugo soboto v avgustu, odvijati pa se je začela leta
1986 v Švici pod okriljem organizacije za varstvo Alp CIPRA.
Namen je ozaveščanje vseh držav alpskega loka, ki posedujejo oz. upravljajo Alpe: Švice, Francije, Italije, Avstrije,
Nemčije in Slovenije. Gre predvsem za varovanje narave in
občutljivega habitata – vodovarstvenega območja ter za trajnostni turizem v Alpah," je povedala Polona P. Erlah, predsednica Društva za Naravo – Jalovec, ki si želi, da bi se akciji prihodnje leto pridružili tudi v jeseniški občini in lučke
prižgali tudi po karavanških vrhovih.

Po ulicah železarskega mesta (1. del)
Na pobudo krajevne orga
nizacije Združenja borcev
za ohranjanje vrednot NOB
so za temo tekmovanja Iz
zgodovine mesta Jesenice v
Gornjesavskem muzeju Je
senice letos raziskali ulice.
Zbranemu popisu 64 ulic
na Jesenicah, ki so jih zbra
li člani ZZB NOB, so doda
li še ulice Javornika in Ko
roške Bele. "V novi knjižici
Gornjesavskega muzeja Je
senice, ki jo je sofinancira
la Občina Jesenice, je avtor
Aljaž Pogačnik odkril zani
mivosti o uličnem sistemu,
načrtih, gradnji in vzdrže
vanju poti. Zbral je krono
loški pregled jeseniških
ulic in njihova poimenova
nja v posameznih obdo
bjih. Poleg več kot 30 pred
metov na razstavi v mesecu
marcu pa v knjižici odkri
vamo tudi njihova poime
novanja. So to pomembne
osebnosti, kot so pesniki in
pisatelji, borci, politiki, ali
so ulice poimenovali po le
dinskih imenih?
Vabimo vas, da se spreho
dite skozi različna poime
novanja jeseniških ulic.
Morda boste odkrili kaj no
vega, kar vas bo navduše
valo ali le osvetlilo sledi o
nekdanjem življenju, ki jih
odražajo poimenovanja
ulic," je povedala Irena La
čen Benedičič, direktorica
Gornjesavskega muzeja Je
senice.

Aljaževa ulica
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je dobila naziv po Jako
bu Aljažu (*6. 6. 1845, Zavrh
pod Šmarno Goro, †4. 5. 1927,
Dovje), rimskokatoliškem du
hovniku in skladatelju, ki je
imel pomembno vlogo pri ra
zvoju slovenskega planinstva.
Prejšnje poimenovanje: Ali
aschgasse (1941), Göthega
sse (1943-1945)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1930

Cesta Alojza Travna
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Cesta je poimenovana po
Alojzu Travnu (*1910, †17. 3.
1945, Mauthausen) s Sloven
skega Javornika. Pred vojno
je bil tovarniški delavec v žele
zarni KID na Jesenicah. Ge
stapo ga je 1. marca 1945 are
tiral. Pripeljan je bil v begunj
ske zapore, od tam pa poslan
v koncentracijsko taborišče
Mauthausen, kjer je umrl.
Prejšnje poimenovanje: del
Strelske ulice (1945–1954),
Travnova ulica (1954)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1943

Cesta Borisa Kidriča
Okoliš (KS): Koroška Bela in
Slovenski Javornik
Cesta je poimenovana po
Borisu Kidriču (*10. 4. 1912,
Dunaj, †11. 4. 1953, Ljublja

na), komunistu, partizanu,
politiku, prvoborcu NOV in
narodnem heroju Jugoslavi
je. Po koncu 2. svetovne voj
ne, maja 1945, ga je Sloven
ski narodnoosvobodilni svet
imenoval za prvega predse
dnika vlade Ljudske republi
ke Slovenije.
Prejšnje poimenovanje:
Schmelzergasse (1943–
1945) in Krainburgerstrasse
(1943–1945), združeni v Sta
lingrajsko cesto (1945–1948)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1943

Cesta bratov Stražišar
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je dobila naziv po treh
bratih Stražišar, predvojnih
komunistih, ki so dali svoja
življenja kot prvoborci.
V tej ulici je stanoval Polde
Stražišar (*12. 11. 1902, Slo
venski Javornik, †18. 8. 1942,
Jezerci pod Triglavom), nje
gov brat Viktor Stražišar
(*20. 4. 1906, Slovenski Ja
vornik, †julij 1943, Radom
lje) pa se je tu leta 1942 ile
galno zdravil. Ludvik (*5. 8.
1912, Slovenski Javornik, †4.
9. 1941, Koroška Bela), za
dnji izmed bratov Stražišar,
je bil alpinist, član TK Skala,
Esperantskega kluba in
ustanovitelj športnega dru
štva Gorenjec. Ustreljen je
bil kot talec na Koroški Beli.
Prejšnje poimenovanje: Lam
petova cesta (1930–1941),
Lampegasse (1941–1943) in

Javornik (do 1941), Jauerbur
gweg (1941–1943), združeni v
Hirschkogelgasse (1943–
1945)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1930

Cesta Cirila Tavčarja
Okoliš (KS): Jesenice
Cesta je poimenovana po Ci
rilu Tavčarju (*2. 7. 1908,
Rogatec, †11. 6. 1942, Obran
ca na Mežakli), predvojnem
tovarniškem delavcu žele
zarne KID na Jesenicah in
prvoborcu NOV. Ulica z
okolišem je bila leta 1961 za
radi novo nastalega blokov
skega naselja razširjena in
močno podaljšana.
Prejšnje poimenovanje: Vo
dnikova cesta (1930–1941),
Vodnikgasse (1941), Villa
cherstrasse (1943–1945), Vo
dnikova ulica (1945–1961)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1930

Cesta Franceta Prešerna
Okoliš (KS): Jesenice
Cesta je poimenovana po dr.
Francetu Prešernu (*3. 12.
1800, Vrba, †8. 2. 1849,
Kranj), največjem sloven
skem pesniku in pravniku. Z
njegovo poezijo smo se Slo
venci postavili ob bok osta
lim evropskim narodom.
Prejšnje poimenovanje: Ruar
dov trg (1930–1941) Ruard
platz (1941–1943), Kralja Petra
cesta (1930–1941) Köning Pe

terstrasse (1941–1943), Cojzo
va cesta (1930-1941) Cojzgasse
(1941–1943) združene v Her
mann Göringstrasse (1943–
1945)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1930

Cesta Ivana Cankarja
Okoliš (KS): Koroška Bela
Cesta je poimenovana po Iva
nu Cankarju (*10. 5. 1876,
Vrhnika, †11. 12. 1918, Ljublja
na), slovenskem pisatelju,
dramatiku in pesniku, ki je
kot pripovednik in dramatik
dvignil slovensko besedno
umetnost na svetovno raven.
Cankar je bil prvi pomemb
nejši literarni ustvarjalec na
Slovenskem, ki je javno zago
varjal nekatere narodne,
družbene in kulturno-politič
ne ideje, ki so pomenile pre
lom z obstoječim družbenim
in političnem sistemom.
Prejšnje poimenovanje:
Friedhofgasse (1943–1945),
Heuplatz (1943–1945), Ho
fgasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1943

Cesta Janeza Finžgarja
Okoliš (KS): Slovenski Ja
vornik
Cesta je dobila naziv po Ja
nezu Finžgarju (*8. 12.
1909, Koroška Bela, †6. 8.
1942, Begunje). V času
nemške okupacije je kmalu
vstopil v NOV. V boju z oku

patorjem je bil težko ranjen
in ujet. Bil je odpeljan v be
gunjske zapore, kjer je bil
ustreljen kot talec.
Prvič uvedena v ulični sis
tem: 1951-1954

Cesta maršala Tita
Okoliš (KS): Jesenice
Cesta je poimenovana po Jo
sipu Brozu - Titu (*7. 5.
1892, Kumrovec, †4. 5. 1980,
Ljubljana), komunistu, pr
voborcu NOV, jugoslovan
skem maršalu in politiku. V
času Kraljevine Jugoslavije
je deloval kot komunistični
aktivist, med letoma 1941 in
1945 pa kot vrhovni koman
dant Narodnoosvobodilne
vojske Jugoslavije. Josip
Broz je bil dolgoletni in do
smrtni predsednik Sociali
stične federativne republike
Jugoslavije.
Prejšnje poimenovanje: (del)
Zgornji Plavž (do 1941) –
(del) Oberbleiofen (1941–
1943), Trg kralja Aleksandra
(1930–1941) König Alexan
derplatz (1941–1943) in Go
sposvetska cesta (1930–1941)
-Gosposvetska cesta (1941–
1943) združene v Adolf Hi
tlerstrasse (1943–1945) raz
deljena v Cesto bratstva in
enotnosti (1953–1961) in Go
sposvetsko cesto (1945–1961)
(Se nadaljuje)
Vir: Aljaž Pogačnik, Po ulicah žele
zarskega mesta, Gornjesavski muzej
Jesenice, 2016, str. 40–58
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Mladi
Plezalna stena v Centru II
V sklopu počitniških aktivnosti Mladinskega centra Jesenice
so v Centru II v sodelovanju s športno-plezalnim odsekom
Planinskega društva Jesenice postavili plezalno steno, na
kateri so otroci lahko preizkusili svoje plezalne sposobnosti.

Medijsko obarvane
poletne delavnice
V Mladinskem centru Jesenice so tudi poleti poskrbeli za vadbo možganov, za mlade so namreč
organizirali več delavnic, kjer so se lahko preizkusili v vlogi fotografa, snemalca ali pa kitarista.
Pia Kokelj

V Mladinskem centru Jesenice so prepoznali potrebo
po dodatnem izobraževanju
mladih na različnih področjih, zato so se odločili, da v
sodelovanju z različnimi,
Še ena zlata maturantka
prav tako mladimi JeseničaZ Gimnazije Jesenice so sporočili, da imajo še eno zlato ni organizirajo vodene delamaturantko, to je Tjaša Legat iz Begunj. Tjaša je uspela z vnice. Staš Hrenič, Nik Berugovorom na rezultat mature in se je tako vpisala med zlate toncelj in Blaž Dobravec so
maturante. Tako imajo letos na Gimnaziji Jesenice štiri zlate se povabilu z veseljem odzvali, saj se vsi trije zavedajo
maturante, ki so zbrali več kot trideset točk.
pomena dodatnega izobraževanja mladih. »Mi se skupaj s centrom trudimo, da bi
za otroke in osnovnošolce
Ko pomislimo
pripravili čim več tovrstnih
na podeželje, se
srečanj, kjer se izmenjavajo
spomnimo na
znanje, nasveti, izkušnje in
raznolike dobrote,
na koncu dneva čisto vsaka
ki jih znajo pripraviti
oseba nekaj odnese domov.
spretne gospodinje
kmetij. Vedno znova
Naj bo to novo prijateljstvo
nas navdušijo z
ali pa mogoče interes za
izvirnimi jedmi,
dejavnost,« je povedal šesttakimi, ki so se jih
najstletni Nik, sicer vzgojinaučile pripravljati
telj, po srcu pa navdušen
od svojih mam in
fotograf. Triurne delavnice
babic, drzne pa so
so bile prava popestritev za
tudi pri preskušanju
poletne počitnice.
sodobnejših jedi.
Kitarska delavnica je bila
Dobro kosilo se
organizirana kot dan odprkonča s sladico,
drobno pecivo se
tih vrat t. i. Kitarskega orkepoda h kavi ali čaju,
stra, ki združuje tako mlade
sladka so lahko tudi
kot tudi malo starejše ljubijutra in večeri….
telje glasbe. Želijo si novih
članov, zato so skupaj s
centrom pripravili javno
Cena knjige je
vajo, kjer se je kdorkoli lahko naposlušal, nagledal ali
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
pa tudi naigral. »Radi bi se
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Kitarska delavnica / Foto: Facebook
je pojasnil Staš Hrenič,
vodja delavnice, glasbenik,
fotograf in producent.
Kitarski orkester, kot si za
zdaj pravijo sami, bomo
lahko videli tudi na odru
jeseniškega septembrskega
festivala Festeelval, kjer bo
skupina zaigrala znane
rokovske priredbe. V orkestru od januarja igra devet
fantov, starih od devet pa
vse do 37 let, izbirčni pa
niso niti pri izbiranju vrste
kitare. »Dobrodošle so bas,
električne, klasične in tudi
akustične kitare. Več nas je,
lažje ustvarjamo in se med
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Iskanje najbolj zanimivih točk za fotografiranje / Foto: Nik Bertoncelj
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nim delavnicam, zato poudarja, da je vedno na voljo
za nasvete ali kakšno drugo
obliko pomoči. »Menim, da
je jeseniško okolje izvrstno
za umetnike.«
Fotografska in filmska delavnica pa sta potekali tudi
izven centra, na ulicah Jesenic. Z udeleženci sta vodji
naredili obhod od Stare Save
pa do železniške postaje,
kjer je potekalo slikanje in
snemanje, skupaj z dajanjem nasvetov, koordiniranjem itd. »Vzdušje je bilo
celo delavnico odlično. Malo
smo poklepetali, se nasmejali in si izmenjali kakšen
fotografski predlog,« pouda-

ri Nik. Mentor je nato po
določenih kriterijih med
deli izbral najboljše, ki je
bilo tudi nagrajeno.
Vodja filmske delavnice,
devetnajstletni Blaž Dobravec je izrazil željo po takšnih delavnicah tudi v okviru osnovnih in srednjih šol.
Za konec pa dodal še: »Opazil sem, da mladi filma ne
gledajo z glavo. Manjka jim
razmišljanja, ki jim pokaže
bistvo filma, na takšnih
delavnicah pa v prvem delu
razložimo tudi način razmišljanja in film razdelimo na
različne dele, kar razkrije
najpomembnejše sporočilo.«
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Zanimivosti

Vedno prijetni spomini
metalurških tehnikov
Po pol stoletja so se srečali dijaki nekdanje Tehnične srednje šole Jesenice, ki so pridobili poklic
metalurški tehnik. Zbrani so z vseh vetrov, najdlje do Beograda in Šibenika.

Nekdanji sošolci pol stoletja po zaključku šolanja

Janko Rabič
Železarski poklici so bili
nekdaj zelo cenjeni, zato so
se mladi radi odločali zanje.
Številne generacije dijakov
so po končanem šolanju našle kruh predvsem v takratni
Železarni. Takšna je bila
tudi pot prvega razreda re-

dne Tehnične srednje šole
Jesenice. Zbrani z vseh vetrov, najdlje iz Beograda in
Šibenika, so po končanem
šolanju postali metalurški
tehniki. Zaposlili so se v Železarni Jesenice, nekateri so
nadaljevali s študijem in se
uspešno zaposlili po fakulteti. Vezi med nekdanjimi di-

jaki so se po prvem srečanju
kar pretrgale, nekaj desetletij
je preteklo do drugega srečanja, tretje pa je bilo letos, ko
je od zaključka šolanja minilo okroglega pol stoletja.
Najprej so spet obiskali svojo učilnico 204 v Srednji šoli
Jesenice (bivši ŽIC), kjer so
se srečali s sedanjo genera-

cijo dijakov in ravnateljico
Andrejo Vehar Jerman. Zatem so si ogledali nekaj
obratov Acronija, sledilo je
še druženje z obujanjem
spominov. Da je vse potekalo v redu, tako priprave kot
srečanje, so poskrbeli Olga
Petrič, Miro Ulčar in Franc
Pintar.

Festeelval bo znova
prebujal Jesenice
Potekal bo od petka, 9., do nedelje,
11. septembra.
Urša Peternel
Edini jeseniški festival Festeelval tudi letos ponuja
pester program, ki vključuje aktivnosti in dogodke za
vse generacije. Potekal bo
od petka, 9., do nedelje, 11.
septembra, na različnih lokacijah na Jesenicah. Dogajanje se bo začelo v petek
ob 20. uri na Trgu na Stari
Savi z dogodkom Rap večer: Hip-Hop tha way of living, na katerem bodo za
zabavo vseh hip-hop navdušencev skrbeli Trkaj,
N'Toko, Nipke, Chorchyp,
La Bagra, Mirko, Liil Leah
in Svenson. Tudi sobotni
program bo potekal na Stari Savi. Otroci bodo med 11.
in 17. uro, ko bo potekal
družinski program, s pomočjo različnih iger in
ustvarjalnih delavnic ugotavljali, »kdo je pravi gusar«. Malo starejšim bo na
Tržnici piva in društev, ki
se bo odprla ob 12. uri in bo
trajala do 18. ure, na voljo
degustacija piva iz izbranih
pivovarn in manjših obrokov lokalnih in drugih ponudnikov. Pridružila se
bodo tudi društva in klubi,
ki delujejo na Jesenicah. Ti
bodo na zanimive načine
prikazali, s čim se ukvarjajo. V istem času kot tržnica
bodo potekale tudi grafitarske delavnice, na katerih se
bodo mladi s pomočjo izkušenih ustvarjalcev lahko

Iz policijskih beležk
Urša Peternel
Gorenjski policisti so v preteklih tednih obravnavali
kar nekaj primerov drznih
tatvin. "V drznih tatvinah gre za primere, ko storilci preusmerjajo pozornost oškodovancev in potem kradejo iz nepremičnin.
Največkrat sta odtujena zlatnina in denar, pozornost oškodovancev pa storilci odvračajo s spraševanjem
po poti, za nasvet, po predmetu (staro železo, orodje,

IZLET// od petka, 21. oktobra, do nedelje, 23. oktobra 2016

TEŽKO PRIČAKOVANO

www.gorenjskiglas.si

OBIRANJE MANDARIN

Odhod avtobusov z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bomo imeli prosto
za sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Za doplačilo si boste
lahko privoščili krajši izlet v okolico. Zvečer se bomo okrepčali s samopostrežno večerjo,
po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali proti Mostarju. Ustavili se bomo v slikovitem
mestu Počitelj, nadaljevali do izvira reke Bune pri Blagaju in si najprej z avtobusom in
nato še peš ogledali Mostar, kjer bo tudi čas za krajše kosilo ali nakup spominkov. Pozno
popoldne se bomo odpravili nazaj proti hotelu, kjer bomo imeli večerjo.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju neretvanske delte. Med vožnjo s t. i. trupicami med zelenjem ob
jezeru Kuti in po njem bomo opazovali čudovito naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialitetami, pijačo
in zabavo. Lahko boste nakupili še nekaj pridelkov iz delte Neretve (suhe fige, travarica, granatna jabolka, sadni likerji, med …). Pozno popoldne se bomo poslovili od prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si

Cena izleta je samo 178 EUR na osebo.
Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!
Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski
trg 8, tel.: 04/511 17 70. Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim
avtobusom po programu, dva polpenziona v
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*),
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet v Mostar z
ogledom mesta, večerno zabavo v hotelu, pijačo
dobrodošlice ter stroške vodenja in organizacije
potovanja.
Doplačilo (ob prijavi):
enoposteljna soba - 34 EUR za dve nočitvi

preizkusili v ustvarjanju s
pršili.
Zvečer ob 21. uri, ko se bo
začel že šesti Odmev, bodo
na svoj račun prišli ljubitelji kvalitetne rocka in bluesa, obljubljajo organizatorji. Tokrat bodo obiskovalci
lahko uživali v bolj umirjenih ritmih in posebni atmosferi Trga na Stari Savi.
Odmev bo začel Samuel
Blues, za njim pa se bodo
predstavila skupina 30° v
senci. Vrhunec sobotnega
večera bo akustični koncert odlične slovenske zasedbe Hamo & Tribute 2
Love, za bolj udaren konec
sobotnega programa pa
bodo poskrbeli The Unimogs.
V nedeljo se bodo športni
navdušenci lahko preizkusili v gorskem teku na Lenčkov špik. Za kulturne navdušence so organizatorji
pripravili literarno-umetniški večer v Občinski knjižnici Jesenice in stand-up
komedijo, dogodek, ki se
začne ob 18. uri, pa so poimenovali V OKJ je OK-ej.
Zadnje dejanje Festeelvala
bo drive-in kino na parkirišču za Gledališčem Toneta
Čufarja ob 20.30.
Organizatorji Festeelvala so
Mladinski svet Jesenice v
sodelovanju s Klubom jeseniških študentov in Mladinskim centrom Jesenice, prireditev pa sofinancira Občina Jesenice.

stroji), s ponujanjem storitve (dimnikarstvo, vodovod, servis, prodaja izdelkov, masaže) ali preprosto
s pogovorom o nečem. Zato
je neznane ljudi treba imeti
ves čas pod nadzorom. V bivališča se jih ne spušča, lastnina (predvsem denar, zlatnina in vredni predmeti) pa naj bo skrbno varovana. Za lastnino naj bo poskrbljeno tudi na javnih mestih, v vozilih ter doma in na
dvoriščih," svetujejo policisti.
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V Zdravstveno-vzgojnem centru Jesenice vabijo
na delavnice za boljše psihofizično počutje.
Urša Peternel
V Zdravstveno-vzgojnem
centru Zdravstvenega doma
Jesenice so pripravili nove
brezplačne delavnice za
boljše psihofizično počutje.
Duševno zdravje je namreč
po definiciji Nacionalnega
inštituta za javno zdravje
neločljiv del celotnega zdravja posameznika in mnogo
več kot le odsotnost duševne
bolezni. V zadnjih letih se je
uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga
sestavljajo posameznikovo
notranje psihično stanje,
sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, odnosi z drugimi, vsakodnevno delovanje
ter sposobnost, da obvladujemo svoje življenje in se
uspešno soočamo z izzivi
ter problemi.
"Delavnice so psihoedukativne, njihov namen je torej
prepoznati simptome stiske, žalosti, strahov, izgore-

losti pri samem sebi in da
si, kolikor se da, pomagamo
sami. Nosijo naslove Spoprijemanje s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Spoprijemanje z depresijo. Sledile bodo tudi tedenske delavnice sproščanja. Vse delavnice so zelo diskretne, prijavite se po e-pošti na naslov
ksenija.noc@zd-jesenice.si
ali pokličete po telefonu 045
86 81 82, vsak dan med
7.30 in 8. uro zjutraj," je
povedala vodja Zdravstveno-vzgojnega centra Jesenice Ksenija Noč. Vsaka delavnica traja en mesec, udeležence pa nanje na osnovi
simptomov ali znakov posameznega stanja (lahko tudi
po že preboleli bolezni)
napoti osebni zdravnik ali
medicinska sestra iz referenčne ambulante.
Vse delavnice so brezplačne,
več informacij pa je na voljo
na spletni strani Zdravstvenega doma Jesenice.

Hišni red za park
Prejeli smo ogorčeno pismo bralke, ki jo moti stanje v Spominskem parku na Plavžu.
Urša Peternel
"Park obvladujejo horde
podivjancev in občina tukaj
ne naredi nič. Pustimo dejstvo, da se tam zbirajo pijanci in narkomani. Da uničujejo gredice, lomijo klopi,
smetijo, razmetavajo in uničujejo sveče, ki jih ljudje prižigajo pred kapelico. Da ne
omenjam tega, da je park
javno stranišče ... Na to opozarjamo že dalj časa, pa na
občini nihče ne odreagira. O
obljubljenem stranišču ne
duha ne sluha. V park hodijo starejši ljudje iz sosednjih
blokov. Večinoma so to ljudje z berglami, hoduljami
ali na invalidskih vozičkih,
ki se težko gibljejo. Tolpe
podivjanih mulcev, ki so
tam čisto vsak dan, po parku
divjajo s kolesi in motornimi kolesi. Ljudje si popoldan sploh ne upajo več v
park na sprehod. Kako boš
ob teh podivjancih šel tja z
otrokom? In čakal, da ga
nekdo povozi? Skratka, park

PETEK

MOŠKI SO Z MARSA,
2. 9. ŽENSKE SO Z VENERE
OB 21. uri
PETEK

V KRANJU
9. 9. KLAPE
(KLAPA ŠUFIT, KVATROPIRCI)

e
vstopnic aji
d
o
r
v predp
Eventim

OB 21 uri

NEDELJA

JE TVOJ
11. 9. SVET
MUZIKAL OŠ OREHEK
OB 20.30
PETEK

16. 9.

Foto: Gorazd Kavčič

Ali sem danes kaj
naredil za zdravje?

Ob našem obisku je bil Spominski park urejen, edinole pri
enem od košev za smeti smo naleteli na odpadke.
je sramota za Jesenice. Vsi,
ki so tam pokopani, se obračajo v grobovih. Namesto,
da bi bil park oaza miru,
kamor se lahko odpraviš na
sprehod in klepet, je to javno stranišče s podivjanci, ki
jim razumljivo nihče ne upa
ničesar reči. Res žalostno."

Takole ogorčeno pismo nam
je poslala bralka Nina, ki jo
moti stanje v Spominskem
parku na Plavžu. Ali je v parku res tako, smo vprašali pristojne: Občino Jesenice in
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo (MIR) Jesenice.
Valentina Gorišek, direktori-

ca občinske uprave, je dejala,
da navedbe bralke niso resnične. Zatrdila je, da se na
Občini Jesenice resnično trudijo, da v parku vzdržujejo
red in da škodo, ki jo povzročijo vandali, sproti odpravijo.
Park tudi redno obiskujejo
občinski redarji, je dejala, kar
je potrdil tudi vodja MIR
Jesenice Boštjan Omerzel.
Povedal je, da redarji zdaj
poleti park obiščejo vsaj dvakrat do trikrat vsak dan. Večjih kršitev ne zaznavajo, saj
park obiskujejo večinoma
upokojenci. Opozorili so
nekaj kolesarjev, da vožnja po
parku ni dovoljena, prav tako
so zaznali nekaj vandalizma.
Nadzor v parku občasno
opravljajo tudi jeseniški policisti, a na Policijski postaji
Jesenice so nam povedali, da
izstopajočih dogodkov v zadnjem času niso obravnavali.
Goriškova je ob tem povedala, da bodo v kratkem pripravili tudi hišni red parka in
obvestilne table postavili na
vidno mesto.

Indijske umetnine
na ogled v Kolpernu
Pia Kokelj
Gornjesavski muzej je v
sodelovanju z indijskim
veleposlaništvom v dvorani
Kolpern na Stari Savi 30.
avgusta odprl gostujočo razstavo reprodukcijskih slik
indijskega umetnika Rabindranatha Tagore. Znani
indijski umetnik in literat
prejšnjega stoletja je imel
velik vpliv na sodobno vizualno kulturo. Že kot otrok se
je naučil risati, kasneje pa ga
je k ustvarjanju spodbujala
tudi njegova družina. Največkrat je na papir risal

podobe svojih spominov in
vihrave domišljije ter pri
tem uporabljal kar prste ali
pa zelo preproste materiale,
kot so voščenke, krpe, ščetke. Slikal je vse od glave,
figure pa do nenavadnih
živali, rastlin ter pokrajine
uma. V desetih letih je ustvaril več kot 2500 likovnih del,
35 od teh je v obliki reprodukcijskih slik v Kolpernu
na ogled do 30. septembra.
Leta 1913 je kot prvi azijski
nagrajenec prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo in
tako postal glas indijske
duhovne dediščine. Razsta-

vo je s kratkim govorom
odprla direktorica muzeja
Irena Lačen Benedičič, ogledal pa si jo je tudi indijski
veleposlanik v Sloveniji Sarvajit Chakravarti. Po razstavi
je sledila še bonus Torkova
kinoteka, ki je bila tudi zadnja v tej poletni sezoni. Obiskovalci so si ogledali
40-minutni dokumentarni
film z naslovom Rabindranath Tagore 1961. Črno-beli
film govori o Tagorejevem
življenju in delu ter pomembnosti njegovih dosežkov za
razvoj indijskega slikarstva,
jezika in literature.

SIDDHARTA
AKUSTIČNO

VEČERI POD GRAJSKO LIPO
VRT GRADU KHISLSTEIN VSAK ČETRTEK, OB 20. URI
1. 9.

MAJA ZALOŽNIK & MOONSHINE TRIO ACOUSTIC

8. 9.

OPERNI VEČER

15. 9. JAZZ VEČER

e

vstopnin
ni

22. 9. OPERNI VEČER Z JUAN VASLETOM

www.tourism-kranj.si

V Kolpernu je do konca septembra na ogled 35 reprodukcij del Rabindranatha Tagoreja.
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Avseniki znova na Golici
Koča Planinskega društva Jesenice na Golici se je v soboto, 20. avgusta, vpisala v zgodovino. Dan je zaznamoval množičen obisk, saj je bilo na planinskih
poteh in pri koči okoli tisoč petsto ljudi. Le ob odprtju koče leta 1984 jih je bilo več. Z Dnevom Jeseničanov se tudi spomnijo najzaslužnejšega za
izgradnjo koče Janeza Košnika. Vrhunec dneva je bil nastop Ansambla Saša Avsenika, ki se je že drugič odzval na povabilo domačih planincev. V triurnem
nastopu je navdušil vse, s polko Na Golici in številnimi drugimi vedno zelenimi polkami in valčki Ansambla bratov Avsenik.

Vrh Golice v soboto, 20. avgusta, v dopoldanskih urah. Gneče ni bilo takšne kot spodaj pri
koči, vsi pa so uživali v pogledu na Julijske Alpe z očakom Triglavom, na sončno
Gorenjsko, Koroško pa je še prekrivala megla.

Koča Planinskega društva Jesenice na Golici se je ta dan pomembno vpisala v zgodovino.
Okoli 1500 planincev se je zbralo na Dnevu Jeseničanov, več jih je bilo menda le na
slovesnosti ob odprtju koče leta 1984.

Med udeleženci so bili ljudje vseh generacij, otroci od enega leta naprej in odrasli
častitljivih let. Med najstarejšimi je bil zagotovo Peter Klemenc z Jesenic. Te dni je dopolnil
89 let. Golica mu je tako prirasla k srcu, da jo osvaja že od daljnega leta 1939, torej
neverjetnih 76 let. Tokrat je na Golico prišel v družbi sestre Cecilije Rajner.

Sašo Avsenik je s svojim ansamblom užival velike simpatije planincev, med katerimi
skorajda ni bilo nikogar, ki ne bi oboževal Avsenikove glasbe. Podpisoval se je na majice,
se fotografiral z mnogimi, pred kočo je nastala tudi ta simpatična fotografija Saša in
njegovega ansambla z udeleženci srečanja.

Za "ogrevanje" in začetek dobrega razpoloženja je pri koči skrbel hišni harmonikar Uroš
Železnik. V letošnji sezoni kar pogosto prime za harmoniko in zaigra planincem. Je pa ta
harmonika na voljo tudi drugim, ki obvladajo ta instrument, da se z njim preizkusijo.

Vrhunec dneva je bil nastop Ansambla Saša Avsenika, ki se je že drugič odzval na povabilo
domačih planincev. V triurnem nastopu je navdušil vse, s polko Na Golici in številnimi
drugimi vedno zelenimi polkami in valčki Ansambla bratov Avsenik. / Besedilo: Janko Rabič
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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=J,
2=A, 3=I, 4=E, 5=S, 6=G, 7=R 8=T 9=M), od leve proti desni
prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je ZDRAVILEC.

Nagrajenci križanje iz prejšnje številke
Pravilno geslo je KAMRICA EKO NARAVNO LOKALNO.
Sponzor križanke je trgovinica KAMRICA, s. p., Irena Varl, 051
857 594, na Cesti maršala Tita 52, pod cerkvijo na Jesenicah –
naravni izdelki ekološke pridelave iz bližnje okolice, več vrst
moke, olja, mlečnih izdelkov, unikatni ročno izdelan nakit ...
Podarjajo pet nagrad po 10 evrov za nakup v trgovini. Nagrajenci so: Ana Cimperman, Kranj; Petra Gerdej, Blejska Dobrava; Milan Hrovat, Kočna; Jerca Pogačar, Bled in Maja Brlisk,
Jesenice. Za nagrade se oglasite v trgovini Kamrica.

Dvakrat krompir
Hvaležni smo Mariji Tereziji, ki je leta 1767 tudi v naših krajih zapovedala pridelovati krompir kot
odlično sredstvo proti lakoti.
Jelka Koselj

ali šalotki in grah. Pekač
obložimo s papirjem za
peko. Iz testa oblikujemo
najprej valj, ga razrežemo
na 20 delov in nato s pomokanimi rokami oblikujemo
iz narezanih delov 20 kroglic. Kroglice pečemo pri
190 stopinjah C najprej 15–
20 minut na eni strani, nato
jih obrnemo in pečemo še
15 minut na drugi strani, da
po vrhu malo porumenijo.
Postrežemo jih z mesnimi
jedmi in omakami ter zeleno solato. Hladne kroglice
postrežemo tudi ob narezkih.
Namig: Kroglice so zelo
okusne tudi, če zmesi za
testo dodamo 5 dag naribanega sira, npr. bohinjskega,
zraven pa postrežemo skuto
s svežimi zelišči.

Krompirjeve kroglice z
grahom (za 4 osebe)
Potrebujemo: 60 dag krompirja, sol, 1 čebulo ali 2 šalotki,
2 žlici repičnega olja, 1 rumenjak, 2 žlici ostre moke, malo
muškatnega oreška, mlete
kumine in belega popra ter 10
dag odcejenega graha (iz konzerve).
Priprava: Krompir skuhamo, odcedimo, olupimo in
pretlačimo skozi tlačilko za
krompir. Čebulo ali šalotki
olupimo in drobno sesekljamo. V ponvi segrejemo olje,
damo vanj čebulo ali šalotki
in 3 minute pražimo, da
postekleni. Pretlačenemu
krompirju dodamo rumenjak in z moko zgnetemo
voljno testo. Če je premehko, dodamo več moke. Testo
sedaj začinimo z muškatom, kumino, soljo in poprom. Na koncu vmešamo v
testo še prepraženo čebulo

Krompir v kockah,
hrustljavi (za 2 osebi)
Pol kilograma krompirja
olupimo, operemo in nare-

Sponzor križanke je E-SPECIALISTI, d. o. o., Cesta maršala Tita 17 (bivša pošta) na Jesenicah. V trgovini prodajajo kartuše
in tonerje za vse vrste tiskalnikov. Vso ponudbo si lahko pogledate na spletni strani WWW.E-KARTUSE.SI, za dodatne
informacije so vam na voljo po tel. št: 031 364 184 ali pa na elektronskem naslovu: info@e-kartuse.si Za naše reševalce
so namenili pet nagrad po 10 evrov za nakup kartuš ali tonerjev v njihovi trgovini. Vljudno vabljeni.
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mo z dvema žlicama oljčnega olja. Pečemo ga 40
minut, vmes ga enkrat premešamo. Pečen krompir
vzamemo iz pečice in posujemo z zmesjo pol žličke
soli in četrt žličke mlete
sladke paprike. Takoj ga
postrežemo. Izvrstno pa se
poda k pečeni jagnjetini z
zelenjavno prilogo.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 12. septembra 2016, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.
p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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LOJZE
KRAKAR

LESNATI DELI LANENIH ALI IME OPERNE
KONOPLJENIH STEBEL, KI SE
PEVKE
LUŠČIJO OD VLAKEN,
BRATUŽPEZDIR, TERINA
KACJANOVE

žemo na 2,5 cm velike kocke. Zavremo 1,5 litra vode. V
krop stresemo krompir in 1
žličko sode bikarbone.
Kuhamo 3 minute. Nato
krompir odcedimo in pustimo stati 3 minute, da krop
izpari. Pečico prižgemo na
220 stopinj C. Krompir stresemo na pekač, prekrit s
papirjem za peko, in polije-
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JED IZ LIGNJEV, SIP
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ILA: mesto v NIgeriji, ZEVA: orjaška školjka, KROL: nizozemski nogometaš (Ruud), OAS: nekdanja francoska teroristična organizacija,
DEKRET: odlok, odredba oblasti, ŠEVIOT: volna angleških ovac, AEDES: vrsta komarja, CATEL: nemški slikar (Franz), SOHA: kip, statua

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE
2016
JESENIŠKENOVICE
NOVICE 12
13 //2016

PP.
4001 KRANJ
KRANJ
PP.124,
124, 4001
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Prireditve
Petek, 2. septembra
TELOVADNICA V OSNOVNI ŠOLI KOROŠKA BELA, ob 17. uri
8. LUBETOV MEMORIAL – nogometna tekma večnih rivalov med Javornikom in Koroško Belo

PARK TALCEV NA KOROŠKI BELI, ob 17.30
Polaganje venčkov k spomeniku

RAZSTAVNI SALON V TURISTU, ob 18. uri
Odprtje razstave z naslovom Pet let digitalnega ustvarjanja avtorja
Mareta Burnika

Sobota, 3. septembra
BALINIŠČE OB DOMU DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA,
ob 8. uri
Tekmovanje v balinanju v okviru praznika krajevne skupnosti

CŠOD TRILOBIT JAVORNIŠKI ROVT, ob 10. uri
Gasilska mokra vaja, CŠOD po končani gasilski vaji organizira dan
odprtih vrat in predstavitev dejavnosti.

MODULNA MAKETA JESENICE, Kurilniška ulica, od 14. do
18. ure
Dan odprtih vrat za vse ljubitelje malih železnic

DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 16. uri
Sprejem za starejše krajane

Nedelja, 4. septembra
RESTAVRACIJA TURIST, zbor pohodnikov ob 9. uri
Pohod po Gajškovi poti na Pristavo, info: 04/ 5866-150

DOM PRISTAVA JAVORNIŠKI ROVT, ob 11. uri
Srečanje krajanov s kulturno-zabavnim programom in športno popoldne

ZDRAVSTVENI DOM JESENICE, ob 8. uri
Letno srečanje – pohod v Planino pod Golico Po Stari rudni poti; Pohod do Turistične kmetije Pr' Betel

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 9.30
Športne igre zaposlenih Slovenije: mali nogomet, košarka trojke, odbojka mešane ekipe, tenis, tek

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, po urniku dvorane
Mednarodni rekreacijski hokejski turnir

FESTEELVAL, trg na Stari Savi,
Od 11. do 17. ure, Družinski program: »Kdo je pravi gusar?«, Aktivnosti: igre, ustvarjalne delavnice
Od 12. do 18. ure, Tržnica piva in društev
Od 12. do 18. ure, Street art arena, za mlade bo na voljo delavnica
ustvarjanja s spreji.

FESTEELVAL, trg na Stari Savi, od 21. ure do 1.30
Odmev 2016, nastopajoči: Samuel Blues, The Unimogs, 30 stopinj v
senci, Hamo & tribute 2 love
V primeru slabega vremena bo koncert v banketni dvorani Kolpern.

INFO TOČKA: nagradna igra; informiranje dijakov

Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni spomin izrazite z objavo zahvale v
Jeseniških novicah.
Za vas smo dosegljivi
na tel. številki 04 201 42 47
ali nam pišite na e-naslov:
malioglasi@g-glas.si.

Nedelja, 11. septembra
FESTEELVAL, start pri bazenu na Ukovi, od 11. do 13. ure
Gorski tek na Lenčkov Špik

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Tekma EBYSL U20 HD Mladi Jesenice : Graz 99ers

FESTEELVAL, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, od 18. do
20. ure
V OKJ je OK-ej

FESTEELVAL, parkirišče za Gledališčem Toneta Čufarja
Jesenice, od 20.30 do 23. ure
Drive-in kino

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, različne aktivnosti za dijake za oprav
ljanje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), informiranje mladih o
priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ-podpori njihovim
idejam (za slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, po urniku dvorane
Mednarodni rekreacijski hokejski turnir

Torek, 6. septembra
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Septembrske prireditve

Ponedeljek, 12. septembra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta
MLADINSKA TOČKA CENTER II
Vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vodene dejavnosti
za osnovnošolce: ustvarjalne delavnice in družabne igre

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri
Pripravimo se na nov šolski dan

PROJEKT NATURA, trg Stara Sava, od 17. do 19. ure
Predstavitev športnih programov Triatlonček in Triatlonec, kolesarstva, plavanja in orientacijskega teka

Sreda, 7. septembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
INFO TOČKA: nagradna igra; informiranje dijakov

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
USTVARJALNICA: Izdelovanje copatkov za porodniški oddelek Splošne bolnišnice Jesenice

Torek, 13. septembra
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 16.30
DELAVNICE PRVINSKA DUŠA ŽENSKE: Kdo sem jaz? Korenine ženske duše ...

SREDINO PREDAVANJE: Sodobne prehranjevalne prakse

Četrtek, 8. septembra
PROJEKT NATURA, trg Stara Sava, od 17. do 19. ure
Predstavitev športnih programov Triatlonček in Triatlonec, kolesarstva, plavanja in orientacijskega teka

Sreda, 14. septembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri

Do 15. 11. 2016, Železarski muzej na Stari Savi, od torka do sobote od
10. do 18. ure, muzejska razstava: Delavke železarne
Do 19. 9. 2016, Železarski muzej na Stari Savi, od torka do sobote od
10. do 18. ure, etnološka razstava: Pranje in perilo skozi čas
Do 30. 9. 2016, Kolpern na Stari Savi, od torka do sobote od 10. do
16. ure, Reprodukcija slik indijskih umetnikov: Rabindranath Tagore,
gostujoča likovna razstava
Do 10. 10. 2016, Kosova graščina, od torka do petka od 10. do 12. ure
in od. 16. do 18. ure, muzejska razstava: Gorenjska industrija

INFO TOČKA: informiranje dijakov

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri
Pripravimo se na nov šolski dan

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
DELAVNICA: Od želje do cilja

Razstave
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 14. uri

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Dejavnosti in aktivnosti za mlade do 15. leta starosti, vsak delovni dan
od 16. do 18. ure

INFO TOČKA: informiranje dijakov

Pripravimo se na nov šolski dan
Pripravimo se na nov šolski dan

ŽAREK – DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
Tel.: 04 586 31 78, www.turizem.jesenice.si
E-pošta: tic.jesenice@siol.net

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
SREDINO PREDAVANJE: Jordanija

KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri
Odprtje muzejske razstave Gorenjska industrija

Petek, 9. septembra
PROJEKT NATURA, trg Stara Sava, od 17. do 19. ure
Predstavitev športnih programov Triatlonček in Triatlonec, kolesarstva, plavanja in orientacijskega teka

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30
Prijateljska hokejska tekma HHD SIJ Jesenice : HDD Telemach Olimpija

FESTEELVAL, trg na Stari Savi, ob 20. uri

Četrtek, 15. septembra
DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO, DU dr. Franceta
Bergelja Jesenice, ob 9. uri
Delavnica ročnih del: Izdelava obeskov za ključe iz filca

DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, od 10. do 11. ure
Srečanje članic in članov DU Javornik - Koroška Bela

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Rodoslovno srečanje

Rap večer: Hip-Hop tha way of living – Reunion Nastopajoči: Trkaj,
Nipke, N'toko, Chorchyp, Mirko, Liil Leah, La Bagra, Svenson

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
Sobota, 10. septembra
SEDLO ROŽCA, ob 11. uri
Srečanje na Rožci – prijateljsko srečanje občin Jesenice in Šentjakob
v Rožu. Družabni program od 12. ure dalje na Jeseniški planini.

ŽAREK – DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI
Dejavnosti in aktivnosti za mlade do 15. leta starosti, vsak delovni dan
od 18. do 20. ure

Samurai Gym v Športni dvorani Podmežakla
V Športni dvorani Podmežakla so uredili prostor za borilne
veščine, skupinske in funkcionalne vadbe, poimenovan Samurai Gym. Za ureditev je poskrbel Denis Chorchyp, trener
in lastnik kluba borilnih veščin Samurai, v sodelovanju z
Zavodom za šport Jesenice. Na voljo sta dve dvorani, prva
je namenjena vsem vrstam borilnih veščin, saj je opremljena z boksarskimi vrečami različnih dimenzij in za različne
namene, s stenskimi makivarami, blazinami po celotni površini, ringom in vso dodatno opremo. V drugem prostoru
pa bo mogoče izvajati vse skupinske vadbe, kot so aerobika,
joga, boot camp, crossfit, meditacije ... Dvorana je opremljena z blazinami, kolebnicami, lahkimi utežmi, steperji
ter drugo opremo, po stenah pa so nameščena ogledala.
Oba prostora sta med seboj ločena in zvočno izolirana, lahko pa se med seboj tudi povežeta in se uporabljata za različne namene, kot so seminarji, predavanja, predstavitve,
razni plesi.
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Multi-Kulti-Narika na prostem
Že četrti festival Multi-Kulti-Narika, ki ga je pripravilo Društvo prostovoljcev EJGA za lepše Jesenice pod vodstvom Andraža Kosa, je letos prvič potekal na
prostem, na prireditvenem prostoru na Stari Savi. Tudi sam festival je bil tokrat nekoliko drugačen, na dvajsetih stojnicah so predstavljali okuse Slovenije
z vini, zelišči, medom ter značilnimi slovenskimi jedmi, svoje tradicionalne dobrote pa so ponujali tudi na gostoljubnih stojnicah Srbije, Makedonije,
Bosne in Hercegovine. Na odru pa so sodelujoči predstavili tudi svoje kulturne posebnosti in ljudsko tradicijo.

Na gostoljubni stojnici Srbije je Radenka ponujala srbske dobrote: kifelčke, krompirušo,
uštipke, čupovce, slano gibanico, projice, leno pito, doboš torte pa je v hipu zmanjkalo ...

Na stojnici Hiše kulinarike Ejga so obiskovalci lahko poskusili značilne slovenske jedi:
kranjsko klobaso s kislim zeljem in domačimi skutnimi štruklji.

Dekleta iz Mladinskega centra Jesenice so pripravljala zdrave smutije, od zelenega do
korenčkovega in čokoladno-bananinega.

Letos so poskrbeli tudi za delavnice za najmlajše. Sara in Nika sta ob pomoči Alme in
Aljaža pripravljali sestavine za obaro. / Besedilo: Urša Peternel, fotografije: Gorazd Kavčič

Na bazenu Ukova slabši obisk
Na kopališču Ukova so v letošnjem poletju našteli manj obiskovalcev kot lani, je povedal direktor Zavoda za šport Jesenice Zoran Kramar. "Čeprav je bilo vreme poleti dokaj stabilno, pa z obiskom kopališča nismo preveč zadovoljni," je
dejal Kramar. Razlog za slabši obisk je morda v tem, da zaradi hladnih juter kopalci pridejo na bazen šele popoldne, problem je tudi pomanjkanje parkirnih mest, prav tako danes
kopalci želijo drugačen standard, zlasti travo, naravno senco, česar pa jim na kopališču Ukova ne morejo zagotoviti.
Zaradi nujnih vzdrževalnih del na toplotnem omrežju pa so
kopalno sezono tudi zaključili prej, in sicer že 22. avgusta.

Veliki ekran v dvorani Podmežakla

TI DO
POPUS UR

800 E

že od 1.290 EUR

Foto: Zavod za šport Jesenice

AVTO MONY d.o.o., ALPSKA CESTA 43, LESCE

Da bo spremljanje tekem v Športni dvorani Podmežakla
lažje, so v Zavodu za šport Jesenice na zahodni strani dvorane ponovno namestili tudi veliki ekran – big screen.

Veliki ekran – big screen na zahodni strani dvorane

