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Plavalni
maratonci
obujali spomine

Pela so
kovaška
kladiva

Na kopališču Ukova so se srečali
plavalci, ki so pred štiridesetimi
leti začeli plavalne maratone.

Jeseniška Stara Sava
je gostila
Vseslovensko
srečanje kovačev.
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Novi prostori za
študij fizioterapije

Gremo peš!
V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2019 bodo
tudi na Jesenicah 19. septembra potekale številne
aktivnosti.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je pred novim študijskim letom pridobila dodatne prostore,
v katerih bo potekal študij fizioterapije.
Urša Peternel
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin bo v novo študijsko
leto vstopila z dodatnimi prostori. V poslovno-stanovanjskem objektu nasproti fakultetne stavbe so namreč uredili dve predavalnici in kabinet za študij fizioterapije.
Kot je dejala v. d. dekanje Sanela Pivač, so se zadnjih nekaj let soočali s prostorsko
stisko, ki se je še poglobila
lani, ko je zaživel nov študijski program Fizioterapija
(VS). Tako so že nekaj časa
iskali dodatne prostore, priložnost zanje pa se je pokazala
v neposredni bližini fakultetne stavbe. Z lastnikom novega poslovno-stanovanjskega
objekta se jim je uspelo dogovoriti se za najem dela prostorov v pritličju. Tako so uredili dve predavalnici in kabinet oziroma telovadnico za
potrebe študija fizioterapije.
Skupaj gre za okrog 225 kvadratnih metrov prostorov,
vsaka predavalnica pa bo lahko sprejela do 55 študentov.
»Rešitev je idealna, saj so
prostori čisto blizu. Študij
fizioterapije postaja vse bolj
zanimiv, lani smo vpisali
prvo generacijo in z vpisom

smo bili zadovoljni, saj se je
vpisalo šestdeset študentov.
Podobno dober vpis pričakujemo letos, točnih podatkov pa še nimamo, saj drugi
prijavni rok še poteka,« je
dejala v. d. dekanje.

Ob tem je poudarila, da so
za novo študijsko leto razpisali štirideset mest rednega
in štirideset mest izrednega
študija Fizioterapija (VS),
pri čemer sta oba za zdaj
brez koncesije in tako pla-

čljiva. Si pa na fakulteti prizadevajo, da bi koncesijo v
prihodnje vendarle pridobili in bi bil študij fizioterapije, edini na Gorenjskem, za
študente brezplačen.
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Solarna barka
jeseniškega inovatorja

Ob prazniku tudi
spomenik čebeli

Nadarjeni fotograf

Pa bohvoni,
k' smo prjatli!

Jeseničan Saša Mandžić je v
sodelovanju s partnerji razvil
in izdelal stoodstotno električno plovilo, ki ga lahko v
celoti poganja sonce.

Na Blejski Dobravi so letošnji praznik krajevne skupnosti kronali s slovesnim
odprtjem prenovljenega vaškega jedra in novega spomenika čebeli kranjski sivki.
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V dneh od 16. do 22. septembra bo potekal Evropski
teden mobilnosti, ki se mu
bo tudi letos pridružila Občina Jesenice. S tednom mobilnosti želijo spodbuditi
občane k večji uporabi trajnostnih oblik potovanja, to
je pešačenja, kolesarjenja in
k uporabi javnega potniškega prometa. Skratka, avto
kot prevozno sredstvo naj ne
bo prva izbira pri vsakodnevnih poteh v službo,
šolo, trgovino …
Letošnje geslo Evropskega
tedna mobilnosti je Gremo
peš!, zato je Občina Jesenice
skupaj z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega
doma Jesenice pripravila

nostjo. Anketa bo od 16.
septembra do 18. oktobra
dostopna tudi na spletni
strani Občine Jesenice, pod
zavihkom trajnostna mobilnost.
Ena od letošnjih aktivnosti
bo tudi zaprtje parkirišča
pred stavbo na Cesti maršala Tita 20. "Dovoz in izvoz s
parkirišča je namreč neustrezen, saj je na samem
prehodu za pešce in križišču
z regionalno cesto, zato je z
vidika zagotavljanja varnosti
v cestnem prometu neprimeren. Po zgledu izpred
dveh let, ko je Občina Jesenice neustrezno parkirišče
pri nekdanji stavbi policijske postaje spremenila v ze-

Na dan mobilnosti 19. septembra se bo na
linijah mestnega avtobusnega potniškega
prometa možno voziti brezplačno, zato na
Občini Jesenice predlagajo občanom, da
izkoristijo to možnost.

Dodatne prostore so pridobili v novem poslovno-stanovanjskem objektu, ki je v zasebni
lasti, nahaja pa se nasproti fakultete. Najeli so prostore v pritličju, kjer so uredili dve
predavalnici in kabinet za študij fizioterapije.

Nik Bertoncelj iz Trebeža je
star komaj devetnajst let, pa
je pripravil že svojo trinajsto
samostojno razstavo.
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"Triglavski" župnik France
Urbanija se je po desetih letih poslovil od Planine pod
Golico. Odslej je duhovni
pomočnik v Župniji Kamnik.
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zgibanko, s katero želijo
spodbuditi ljudi, da bi več
hodili. "S hojo se ljudje počutijo bolje in so bolj zdravi,
zmanjša pa se tudi pritisk
avtomobilov na prostor v
mestu ter hrup in izpušni
plini, ki jih proizvajajo avtomobili. Zgibanka je od septembra dalje na voljo na več
javnih mestih in javnih ustanovah, na spletni strani Občine Jesenice, v obliki plakata pa je izobešena tudi na
plakatnih mestih po Občini
Jesenice," pravijo na Občini
Jesenice.
V četrtek, 19. septembra,
bodo v okviru Evropskega
tedna mobilnosti po občini
Jesenice potekale različne
prireditve. Na več lokacijah
bodo izvajali anketo na temo
trajnostne mobilnosti, ki bo
odgovornim na Občini Jesenice v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti v
povezavi s trajnostno mobil-

lenico, bo na tem mestu
uredila površine, ki bodo
namenjene pešcem. Prostor, opremljen s klopmi in
novimi koriti za rože, bo
urejen tako, da bo ljudem
omogočil počitek in druženje. S tovrstnimi ukrepi Občina Jesenice izboljšuje pogoje za hojo občanov in jih k
tej spodbuja, kar je tudi
eden od ciljev pred nekaj leti
sprejete Celostne prometne
strategije Občine Jesenice,"
poudarjajo na občini.
Obenem vse, ki otroke vozijo v šolo, vabijo, da jih spodbudijo, da se v šolo odpravijo peš, s kolesom ali avtobusom: "Na ta način bodo otroci postajali bolj samostojni,
več se bodo gibali in bodo
posledično bolj zdravi. Spoznavali bodo svoj kraj, vzpostavljali bodo socialne stike
s sošolci in drugimi ljudmi."

4. stran

2

Jeseniške novice, petek, 13. septembra 2019
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Gremo peš – za
Jesenice in naš svet
Urša Peternel
Prvi šolski dan in začetek
novega šolskega leta je za
nami. Z veseljem sem na
prvi šolski dan obiskal osnovni šoli Koroška Bela in Prežihovega Voranca ter pozdravil učence, še posebej
prvošolce. V priložnostnem
nagovoru prvošolcem in njihovim staršem sem v ospredje postavil prometne zagate, s katerimi se zlasti ob
jutranjih konicah srečujejo
otroci in z njimi tudi starši.
Zato sem starše prosil, naj
svoje otroke v šolo, če se le
da, pospremijo peš in naj jih
na splošno spodbujajo, da
hodijo peš ali uporabljajo
druge oblike trajnostnega
transporta (kolo, skiro, avtobus …).
Jeseniške osnovne šole so
lepo umeščene v prostor,
tako da večina učencev v
največ desetih ali petnajstih
minutah lahko pride do šole
peš. Na ta način se zmanjša
obremenitev cest z avtomobilskim prometom v neposredni okolici šol, hkrati se
poveča varnost otrok. Za
dosego tega cilja moramo

Ekogor je do konca avgusta vendarle zbaliral vso lahko frakcijo na Mali Mežakli. »Upam, da je zdaj
glavni vir smradu vsaj omejen, če že ne povsem odpravljen,« je dejal župan Blaž Račič.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
odpravil s kolesom). Podobno ravnajo tudi nekateri
drugi župani slovenskih
občin. Z osebnim zgledom
želim pokazati, da mi je mar
za varnost v prometu, za
naše skupno bivanje v občini Jesenice, mar mi je za
naše naravno okolje in, ne
nazadnje, mar mi je za naš
dom, naš planet Zemlja.
Upam in želim si, da bodo
tudi domačini prepoznali
sporočilo, ki ga na ta način
pošiljam, in da bomo na ta
način spodbudili zavedanje,
da lahko spremembe dose-

Zavedam se, da moram kot župan tudi z
osebnim zgledom občanom pokazati, da je tudi
na Jesenicah po opravkih mogoče iti peš, s
kolesom, z avtobusom ali še na kateri drug
trajnosten način (mimogrede, zadnjih deset let
sem se tudi na počitnice vedno odpravil s
kolesom).
svoje dodati vsi – in to skupaj. Prepričan sem, da mi ni
treba posebej poudarjati, da
peš hoja pomeni večjo telesno aktivnost, kar pripomore k boljšemu splošnemu
počutju in zmanjšanju
zdravstvenih tveganj. K naštetemu lahko dodamo še
ugotovitev, da manj avtomobilskega prometa pomeni
tudi manj izpustov toplogrednih vplivov, s čimer vsi
skupaj – in še enkrat poudarjam: vsi skupaj – dodajamo kamenček v mozaik
ukrepov k omejevanju globalnega segrevanja ozračja.
To je le nekaj razlogov, ki
upravičujejo hojo. Spodbujali in promovirali jo bomo
tudi v tednu mobilnosti, ki
bo potekal od 16. do 22. septembra, ko se s številnimi
aktivnostmi tudi v občini
Jesenice vključujemo v širši
evropski projekt.
Sam zavedanje o tem globalnem izzivu izražam tudi
tako, da se po opravkih (ko
to omogočajo okoliščine) po
Jesenicah odpravim peš ali s
kolesom. Zavedam se, da
moram kot župan tudi z
osebnim zgledom občanom
pokazati, da je tudi na Jesenicah po opravkih mogoče
iti peš, s kolesom, z avtobusom ali še na kateri drug
trajnosten način (mimogrede, zadnjih deset let sem se
tudi na počitnice vedno

Ekogor zbaliral
vso lahko frakcijo

žemo le skupaj. Želim si, da
se bomo v tednu mobilnosti
vsi skupaj in vsak zase vprašali, kaj lahko vsak od nas
doda k večji varnosti na cestah, še zlasti k varnosti
otrok. Da se vprašamo, ali
moramo spremeniti svoje
vsakodnevne navade, in kar
je še posebej pomembno,
kako oziroma na kakšen
način jih bomo spremenili.
Možnosti obstajajo.
Na svetovni ravni postaja
prepoznavna globalna osebnost generacij, ki prihajajo,
mlada, komaj 16-letna Švedinja Greta Thunberg. V
globalno zavest prodira z
opozorili o tem, da moramo
spremeniti svoje navade, če
hočemo ohraniti planet v
kolikor toliko dobri »kondiciji« za nas in še zlasti za
prihodnje rodove. Zato
morajo biti naši napori, da
zmanjšamo prometne obremenitve in s tem omejimo
izpuste v ozračje, skupni.
Cilj, ki si ga postavljamo na
Jesenicah, v globalnem smislu pa ga postavljamo skupaj z Greto Thunberg, je
torej zelo zahteven in težko
dosegljiv. A če ne bomo
danes, torej zdaj takoj in vsi
skupaj stopili na pot sprememb, do cilja sploh ne
bomo nikoli prišli. Čeprav
bo pot zahtevna in dolga, pa
ne bomo šli z avtomobilom.
Gremo peš!

"Koncesionar, podjetje Ekogor, je izpolnil zahtevo
občinskega sveta in uresničil zavezo, da bo do konca
avgusta 2019 zbaliral vso
odpadno embalažo," so
povedali na Občini Jesenice.
Župan Blaž Račič, ki si je
konec avgusta ogledal center, je bil z videnim zadovoljen, čeprav je zbalirana
embalaža zložena na občinski parceli tik ob centru.
"Upam, da je zdaj glavni
vir smradu vsaj omejen, če
že ne povsem odpravljen,"
je dejal župan in se občanom zahvalil za potrpežljivost, saj jim je smrad
neredko zelo grenil življenje. »To je zdaj dobra
osnova za nadaljnje sodelovanje med Občino Jesenice
in podjetjem Ekogor ter za
gradnjo medsebojnega
zaupanja, ki je bilo doslej
načeto,« je dodal in povedal, da so na Občini Jeseni-

Vsa lahka frakcija je zbalirana, kar naj bi odpravilo smrad z deponije.
ce prejeli tudi končno revizijsko poročilo o koncesijskem razmerju med občino in koncesionarjem.
Revizijo so opravili v podjetju BM Veritas revizija,
na naslednji seji pa jo bo
obravnaval občinski svet.

"Revizija prinaša številne
ugotovitve in koristne informacije, ki nam bodo vsem
skupaj v pomoč pri sprejemanju odločitev o nadaljnjih ukrepih. Glavno sporočilo revizije je, da je treba
nadgraditi obstoječe konce-

sijsko razmerje skladno z
ugotovitvami iz revizije.
Skupaj moramo nadaljevati
naše aktivnosti in ob podpori države poiskati celovito in
dolgoročno rešitev za skladiščeno plastično embalažo,"
je še povedal župan.

O problematiki plazov
Občina Jesenice že dlje časa veliko pozornosti namenja problematiki plazov, ne le v zaledju Koroške
Bele, temveč tudi v zaledju Planine pod Golico. Kot so povedali na občini, je bilo v preteklih mesecih
izvedenih kar nekaj aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji varnosti domačinov.
Urša Peternel
Plaz Betel
Občina Jesenice je letos
namenila dodatna sredstva
za raziskovanje plazu Betel,
ki se nahaja nad lokalno
cesto, ki vodi skozi naselje
Planina pod Golico. "Dosedanji izsledki geodetskega
monitoringa so pokazali, da
se plaz Betel še vedno aktivno premika in posledično
predstavlja neposredno
nevarnost za javno gospodarsko infrastrukturo naselja Planina pod Golico.
Sanirani odsek ceste je
sicer stabilen in se ne premika, vse aktivnosti pa se
tako dogajajo v zaledju oziroma na pobočju nad saniranim odsekom. Zaradi
resnosti problematike plazu Betel je treba izvesti
dodatne inženirskogeološko in hidrogeološke preiskave, na osnovi katerih se
bo izvedlo nadaljnje projektiranje sanacije plazu," so
pojasnili na občini.
Tako bo v okviru dodatnih
preiskav ter vzpostavitve
monitoringa Geološki
zavod Slovenije s podizvajalci do novembra izvedel

kartiranje plazu, kamor
sodi popis razpok in ostalih
pojavnih značilnosti plazenja ter popis izvirov in pojavov vode in dve geomehanski vrtini globine do trideset metrov. Prva vrtina bo
omogočila spremljanje premikov v globini plazu, medtem ko bodo z drugo spremljali nihanje gladine podzemne vode.
Na ta način naj bi pridobili
natančne podatke o globinskih in površinskih premikih v osrednjem delu plazu
ter o nihanju podzemne
vode. Pridobljeni podatki
bodo podlaga za določitev in
izvedbo sanacijskih ukrepov
na plazu Betel, ki bodo izboljšali stabilnost tega območja in zagotovili varnost, so
pojasnili.

Plaz nad Koroško Belo
Na drugem koncu Jesenic,
na Koroški Beli, pa je bilo v
zvezi s problematiko pobočnih masnih premikov in
ogroženostjo naselja Koroška Bela v preteklem letu že
izvedenih kar nekaj aktivnosti, ki zmanjšujejo ogroženost in povečujejo možnost
pravočasnega ukrepanja v

primeru večjih pobočnih
masnih premikov.
Skladno z izdelanim projektom je bila sanirana struga
potoka Bela, nadvišana
obstoječa prodna pregrada
nad vasjo, njen akumulacijski prostor pa je bil očiščen
in povečan ter očiščen njen
akumulacijski prostor. Nad
omenjeno pregrado sta bili
izvedeni tudi dve novi prodni pregradi, ki bosta dodatno zadrževali plavine in ob
morebitnih nenadnih pobočnih masnih premikih zadržali del materiala nad
samim naseljem.
Pred gradnjo dveh novih pregrad je bilo treba urediti in
delno rekonstruirati dostopno cesto, naročena pa je že
tudi geodetska odmera, ki bo
podlaga za ureditev pravnih
razmerij z lastniki sosednjih
zemljišč, na katere je ureditev dostopne ceste posegla,
torej za nakup zemljišč s
strani Občine Jesenice.
Na območju najbolj aktivnih
pobočnih masnih premikov
se izvaja stalni monitoring,
ki bo ob večjih nenadnih premikih omogočil hiter odziv
pristojnih služb, so poudarili
na Občini Jesenice.

Prav tako je Ministrstvo za
okolje in prostor zagotovilo
dodatna finančna sredstva
za nadaljevanje raziskav v
zaledju Koroške Bele. Geološki zavod Slovenije bo
tako še to jesen na območju Čikle, Urbasa, Potoške
planine, Malneža in Obešnka izvedel podrobne
inženirskogeološke in hidrogeološke ter geotehnične
preiskave vseh večjih plazov, na osnovi katerih bodo
izdelali študije izvedljivosti
sanacijskih rešitev na
samih plazovih ali neposredno pod njimi.
Ob tem se na Občini Jesenice zahvaljujejo vsem lastnikom zemljišč, na katerih so
se izvajala dela v zvezi s
sanacijo potoka Bela ter ureditvijo dostopne ceste in
sanacijo in gradnjo prodnih
pregrad, ter lastnikom zemljišč, na katerih so se že in
se še bodo izvajale različne
meritve pobočnih masnih
premikov.
"Verjamemo, da bodo vsa že
izvedena in vsa še načrtovana dela pripomogla k večji
varnosti prebivalcev Koroške Bele," so še povedali na
Občini Jesenice.
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Jeseničan Saša Mandžić je v sodelovanju s partnerji razvil in izdelal stoodstotno električno plovilo,
ki ga lahko v celoti poganja sonce.
Urša Peternel
»Na plovilih je bila sončna
energija doslej največkrat le
v pomoč pri pogonu, ni pa
predstavljala glavnega pogona. To je prva tovrstna barka
na solarni pogon v Sloveniji
in celo Evropi," pravi jeseniški inovator Saša Mandžić o
svoji zadnji inovaciji, solarni
barki. Zanjo je uporabil enako tehnologijo kot za solarno avtobusno postajališče,
kakršno od lani deluje v
Domžalah. Postajališče z
ogrevanimi klopmi, polnilci
za mobilne telefone in ekranom za obvestila napaja

sonce prek solarnih panelov
na strehi postajališča. Zdaj
pa je Mandžić s sodelavci in
hrvaškim partnerjem Markom Sušanjem v podjetju
Solar Shop tehnologijo prenesel še na področje navtike. Izdelali so prvo stoodstotno solarno električno plovilo, ki ga lahko poganja izključno energija sonca. Čoln
ima na strehi nameščene
solarne plošče, ki s pomočjo
sonca proizvajajo električno
energijo, ki poganja plovilo.
"Če pluje s polno močjo,
brez dodatne pomoči sonca
motor deluje dve uri, ob pomoči sonca pa tri,« razlaga

Solarna barka

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

Solarna barka
jeseniškega inovatorja

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Dve delavnici v sklopu Podjetniške kavice
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske septembra začenja jesenski del projekta Podjetniška kavica. Prva delavnica nosi
naslov Kako postaviti pravo ceno izdelku ali storitvi in kako
jih pozicionirati na trgu. Potekala bo v torek, 24. septembra,
z začetkom ob 10. uri. V ponedeljek, 30. septembra, pa bo
delavnica z naslovom Veščine javnega nastopanja za vsakogar. Potekala bo od 9. do 13. ure, vodila jo bo Vesna Sodnik.
Delavnici bosta potekali v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na Jesenicah. Vse delavnice v sklopu projekta
so brezplačne, a so zaradi omejenega števila mest obvezne
predhodne prijave.

Saša Mandžić
Mandžić. Čoln pa lahko
opremijo tudi z dodatnim
generatorjem ali celo izvenkrmnim motorjem.
Barka je sicer dolga 6,7 metra in široka 2,3 metra ter težka 950 kilogramov, na električni pogon pa doseže hitrost sedmih vozlov (slabih
dvajset kilometrov na uro). Z
dodatno podporo se plovba
podaljša, hitrost pa poveča.
Na njej lahko pluje osem
oseb, po Mandžićevih besedah pa je namenjena tako
plovbi po morju kot po jezerih in celo rekah, kot je denimo Ljubljanica. Vožnja je
povsem tiha in okolju prijazna, kot pravi Mandžič, pa

omogoča lepo počasno vožnjo in uživanje v plovbi.
Snovalci inovacije želijo plovilo predstaviti najprej v Sloveniji, zatem pa ciljajo tudi
na Avstrijo, ki je bogata z
jezeri. Za zdaj so izdelali štiri različice plovila, eno tudi v
t. i. retro izvedbi. Kalupe sicer izdelujejo na Hrvaškem.
Osnovni model stane okrog
25 tisoč evrov, Saša Mandžić
pa upa, da bodo za inovacijo
našli kupce, ki jih bodo prepričale prednosti plovila.
Energija sonca je brezplačna, obenem pa je tovrstna
tehnologija okolju prijazna
in sledi trendu izrabe trajnostnih virov energije.

Obnova otroškega igrišča Pod gozdom
Občina Jesenice ureja otroško igrišče Pod gozdom, na območju med stolpnicami za Gimnazijo Jesenice. Kot so pojasnili, so igrala odstranili, ker je treba zamenjati podlago na
igrišču. Obenem bodo zamenjali dotrajano igralo, dela naj
bi bila zaključena do konca leta, igrišče pa v uporabo dano
konec tega ali v začetku naslednjega leta.

ODVAJANJE ODPADNIH VOD V OBČINI JESENICE
Kanalizacijski sistem v občini Jesenice, s katerim upravlja JEKO,
d.o.o., obsega 89 km kanalizacijskega omrežja, zaključi pa se s
Centralno čistilno napravo Jesenice, kjer se odpadne vode očistijo.
V letu 2019 je bila zgrajena gravitacijska kanalizacija na Murovi, na
katero je na novo priključenih 200
uporabnikov. V letu 2018 je bila
zaključena tudi gradnja druge
faze kanalizacije v Trebežu, na katero je možna priključitev odpadnih vod iz 11-ih objektov. Zaradi
izenačevanja višinskih razlik je
bilo na tej kanalizaciji potrebno

namestiti črpališče za prečrpavanje odpadne komunalne vode, v
katerem po dve črpalki izmenično
prečrpavata odpadno vodo v kanalizacijski sistem. Črpališča so
prav tako nameščena na kanalizacijskih omrežjih v Podmežakli, v
Acroniju, na Spodnjem Plavžu in
na Šmidovi. Črpališča so opremljena tudi s košarami za lovljenje grobih delcev in druge nesnage, ki
priteče po kanalizacijskem omrežju in se pregledujejo enkrat tedensko. Iz zbrane količine odpadkov,
ki se nabere v košarah, je razvidno,
da uporabniki uporabljajo strani-

šča kot smetnjake in vanje mečejo
razne odpadke, ki vanje ne sodijo.
Kaj vse ne sodi v javno kanalizacijo, si lahko preberete na spletni
strani www.jeko.si.
V letošnjem letu je bil za vsa črpališča v upravljanju podjetja
JEKO, d.o.o. vzpostavljen daljinski nadzor delovanja črpališč odpadne vode (telemetrija). Uvedba telemetrije omogoča hitro in
ažurno ukrepanje v primeru
okvare ali zamašitve.
Pripravila: Nuša Jelenc, JEKO, d.o.o.

Igrišče bo spet v uporabi konec tega ali v začetku
naslednjega leta.
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Občinske novice
Novi prostori za
študij fizioterapije

GREMO PEŠ!
PEŠ!
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september
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2019
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ves dan
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19. 9. 2019
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2019
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9.30
17.00
10.30
17.00

19. 9. 2019

Fakulteto zadnji dve leti vodi vršilka dolžnosti dekanje
Sanela Pivač, ki je Jeseničanka, na fakulteti pa je zaposlena
deset let. Opravljen ima magisterij zdravstvene nege,
trenutno pa zaključuje doktorski študij na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, smer Javno zdravje. Pred tem je kot
diplomirana medicinska sestra, specialistka menedžmenta,
delala v urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice.

1. stran
Na fakulteti, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice,
so prvo generacijo študentov zdravstvene nege vpisali v študijskem letu
2007/2008. Ta čas izvajajo
pet študijskih programov
na vseh treh bolonjskih stopnjah. Na prvi bolonjski
stopnji sta to visokostrokovna študija Zdravstvena
nega in Fizioterapija, na
drugi bolonjski stopnji

magistrska študijska programa Zdravstvena nega in
Promocija zdravja, na tretji
bolonjski stopnji pa doktorski študij Zdravstvene
vede. Magistrski in doktorski študij potekata v študijskem središču v Ljubljani.
V kratkem pričakujejo tudi
akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje z naslovom Mentorstvo v kliničnem okolju,
ki bo prvi tovrstni program
v Sloveniji.

Poslovno-stanovanjski objekt je v lasti podjetja
EDSA, gradbeništvo in nepremičnine, d. o. o., z
Jesenic. Predstavnika podjetja Edin in Salih
Kusur sta povedala, da so objekt, gre za
nekdanjo Gradbinčevo žago, ki je bila uničena v
požaru, leta 2015 kupili na dražbi. V novem
objektu so štiri etaže, pritličje je namenjeno
pedagoško-izobraževalni dejavnosti fakultete za
zdravstvo, v prvem nadstropju bo prihodnje leto
zaživela zobozdravstvena klinika, v tretji in četrti
etaži pa so lastniška stanovanja.
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Lokacija
Lokacija

šolske poti do
osnovnih šol

O občinskem proračunu oktobra
Naslednja redna seja občinskega sveta je načrtovana za 10.
oktober. Na njej bodo občinski svetniki obravnavali tudi predlog proračuna za leto 2020 v prvem branju. Do konca leta
sta potem predvideni še dve redni seji občinskega sveta.
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šolske poti do osnovnih šol
Lokacija
Lokacija

Izvajalec:
Alpetour
Izvajalec:
ArrivaArriva
Alpetour

mestni potniški promet

mestni potniški
promet
Lokacija

brezplačen prevoz potnikov na vseh linijah mestnega potniškega prometa

brezplačen prevoz potnikov na vseh linijah mestnega potniškega prometa
Izvajalec: Gornjesavski muzej Jesenice

Železarske igre
Tržnica
na Stari Savi
Lokacija
Izvajalec:
muzej
Jesenicesprehod po Stari Savi s kustosom za železarstvo
Po Gornjesavski
poti industrijske
dediščine,
Tržnica na Stari Savi
Arhitekturna
dediščina Jesenic, sprehod po Jesenicah s kustosom za kulturno
Tržnica
na Stari
Savi
Železarske
igre
start pred
Občino
Jesenice
in galerijsko
dejavnost
Tržnica na Stari Savi Po potizgodovino
industrijske
dediščine,
sprehod po Stari Savi s kustosom za železarstvo

start pred Občino
Lokacija
Jesenice

Arhitekturna dediščina Jesenic, sprehod po Jesenicah s kustosom za kulturno zgodovino
Izvajalec: Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice
in galerijsko dejavnost

Občina Jesenice
OŠ T. Čufarja
Lokacija
Izvajalec:
Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice
OŠ P. Stražišarja
Test hoje, meritve krvnega tlaka in prikaz uporabe AED
Občina
JeseniceBela
OŠ Koroška
(avtomatski eksterni defibrilator)
P. Voranca
OŠ T.OŠČufarja
Podmežakla Test hoje, meritve krvnega tlaka in prikaz uporabe AED (avtomatski eksterni
OŠ P.ŠP
Stražišarja

OŠ Koroška Bela defibrilator)
Lokacija
Izvajalec: OŠ P. Voranca
OŠ P. Voranca
praktični prikazi Agencije za varnost prometa AMZS in SPV Jesenice (različni poligoni,
ŠP Podmežakla
OŠ P. Voranca
šotor Vidko, alko očala, predstavitev dela in opreme gasilcev in policistov)
Lokacija
Lokacija

Izvajalec:
OŠ P. Voranca
Izvajalec:
Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice

Občina Jesenice praktični prikazi Agencije za varnost prometa AMZS in SPV Jesenice (različni poligoni,

OŠ P.
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OŠ P. Stražišarja

šotor Vidko,
alko očala,
predstavitev
delaJesenicebikes
in opreme gasilcev in policistov)
Predstavitev
sistema
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OŠ Koroška Bela
OŠ T. Čufarja Izvajalec: Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice
Lokacija

Občina Jesenice
Lokacija
Izvajalec: Projekt Natura
OŠ P.OŠ
Stražišarja
Koroška Bela Predstavitev sistema izposoje koles Jesenicebikes
OŠ Koroška
Bela
OŠ T. Čufarja
Kolo in skiro za po mestu ali kar tako
OŠ OŠ
T. Čufarja
P. Stražišarja
Lokacija
Lokacija

Izvajalec:
Občina
Jesenice
Izvajalec:
Projekt
Natura

zapore parkirišč ob javnih objektih (občina, upravna enota, osnovne in srednje šole,
OŠ Koroška
različne Bela
lokacije
vrtci…)
10.30
OŠ T. Čufarja
Kolo in skiro za po mestu ali kar tako
teden mobilnosti 2019 so dostopne tudi na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si,
12.30 Vsebine
OŠzaP.Evropski
Stražišarja

8.30
0.00
– 24.00

kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa in druge informacije.

19. 9. 2019

Lokacija

0.00 – 24.00
ANKETA

različne lokacije

Izvajalec: Občina Jesenice
zapore parkirišč ob javnih objektih (občina, upravna enota, osnovne in srednje šole,
vrtci…)

Peš, s kolesom, z javnim
potniškim prometom

Vsebine za Evropski teden mobilnosti 2019 so dostopne tudi na spletne strani Občine Jesenice
www.jesenice.si,
kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa in druge informacije.

Pred Evropskim tednom mobilnosti smo poiskali nekaj Jeseničanov, ki trajnostno mobilnost
uresničujejo vsak dan. Namesto da bi se povsod peljali z avtomobilom, v službo in po opravkih
hodijo peš, se peljejo s kolesom ali mestnim avtobusom. / Janko Rabič

Miha Rebolj, podžupan
občine Jesenice:
Na mestu nekdanje Gradbinčeve žage je zrasel lep,
sodoben poslovno-stanovanjski objekt. Fakulteta ima
prostore v pritličju v najemu, stavba je sicer v lasti družine
Kusur oziroma podjetja EDSA, d.o.o.

Izvajalec:
OŠ Toneta
Čufarja,
OŠ Prežihovega
Voranca,
OŠOŠKoroška
Izvajalec:
OŠ Toneta
Čufarja,
OŠ Prežihovega
Voranca,
KoroškaBela
Bela

"Odkar vodim projekt trajnostne mobilnosti v okviru Občine
Jesenice, skušam pomen in cilje čim bolj uresničevati v praksi. Pogosto se v službo vozim
s kolesom, hodim peš ali z
javnim potniškim prometom.
To je zagotovo dobro, sproščujoče, dobiš več energije,
dobro je za zdravje in osebno
počutje. Vsem svetujem, da se
tega poslužujejo večkrat, kadar
jim to možnosti dopuščajo."

Alenka Dovžan:

Irena Kolbl:

Boštjan Gluhar:

"Šport je moj način življenja.
Sem nekdanja športnica in
hoja je zame nekaj obveznega, saj tako vedno skrbim za
svoje telo in dobro počutje.
Z Edvinom redno hodiva
z Jesenic do Hrušice in v
letu dni se nama je nabralo
krepko čez tisoč kilometrov.
Hoja je zame najbolj naravna stvar, koristna je tudi za
premagovanje vsakodnevnih
naporov v hitrem življenjskem tempu."

"Hoja je že od nekdaj moj
življenjski stil, to je moja
rekreacija,
vsakodnevna
sprostitev. Vedno uporabljam javni prevoz, saj se vse
da urediti brez avta, le volja
in iznajdljivost sta potrebni.
Tudi otroka sem tako vozila
v vrtec in šolo. Grem v knjižnico in po drugih opravkih. S
takšnim načinom lahko med
potjo veliko in v miru premisliš, da potem stvari lahko
lažje uresničiš."

"Odkar pomnim, naprej v
srednjo šolo, potem v službo,
vedno se vozim s kolesom. Kar
štirideset let se je že nabralo,
pa tudi zgodb, lepih in manj
prijetnih, za cel roman. Kolesarjenje je racionalno, ekološko, izogneš se gneči na cestah.
Vedno pazim, da drugih ne
oviram na cesti, o posameznih
voznikih pa bi lahko povedal
marsikatero krepko. Res ima
kolesarjenje prednosti in priporočam ga tudi drugim."
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Krajevna skupnost

Ob prazniku tudi
spomenik čebeli

Dela na avtocesti
še do novembra
Obnovitvena dela potekajo na viaduktih
Podmežakla 1 in 2 ter na gorenjski avtocesti med
priključkoma Kranj vzhod in Brezje proti
Karavankam.

Na Blejski Dobravi so letošnji praznik krajevne skupnosti kronali s slovesnim odprtjem prenovljenega
vaškega jedra in novega spomenika čebeli kranjski sivki ob vrsti čebelarskih jubilejev.

V soboto, 31. avgusta, je bil
za krajevno skupnost Blejska Dobrava prav poseben
dan. Konec avgusta namreč
krajevna skupnost Blejska
Dobrava praznuje svoj krajevni praznik – v spomin na
prvo partizansko akcijo v
krajevni skupnosti. Letos so
temu slovesnemu dogodku
dodali še dva pomembna dogodka, in sicer odprtje urejenega vaškega jedra ter čebelarskega spomenika ob stoti
obletnici ustanovitve čebelarske podružnice Jesenice.
Urejeno vaško jedro, za katero je občina namenila 140 tisoč evrov, tretjino so dobili iz
evropskega kmetijskega sklada, veliko pa so s prostovoljnim delom in donacijami
prispevali tudi krajani, je z
nagovorom namenu predal
jeseniški župan Blaž Račič.
Župan je ob tem poudaril, da
gre za veliko pridobitev za lo-

kalno skupnost, ki bo tudi
tudi lepa popotnica za turistični razvoj v kraju in občini. "Verjamem, da lahko
skupaj delimo veselje ob tem
dogodku. Upam, da bomo s
kandidaturo za evropska
sredstva uspešni tudi pri zadnji fazi projekta, za postavitev brunarice. Za vsako skupnost je izjemnega pomena
sodelovanje, zato so prostovoljci, ki so tukaj opravili nešteto delovnih ur, in lokalni
podjetniki pokazali, da smo
skupaj močnejši, za kar se
jim najlepše zahvaljujem."
Kot je dejal predsednik sveta
krajevne skupnosti Anton
Hribar, je ponosen na vse,
ki delujejo v krajevni skupnosti in prispevajo k vsemu življenju v skupnosti.
"Veliko je bilo narejenega v
lanskem letu, redna vzdrževalna dela, popravljene ograje do slapa Šum, zaključena
dela v vaškem jedru, dograjena cesta mimo Sumide za

Nagrajenci krajevne skupnosti: Kvintet Vintgar in Vlado Kuroš

Nov spomenik kranjski sivki na Blejski Dobravi
pešce, pričakujemo pa sredstva za dokončanje igrišča
ob šoli, začetek gradnje kanalizacije Lipce, gradnjo kanalizacije in pločnika na
Kočni, predlagali pa smo
tudi postavitev parkomatov
pri pokopališču zaradi obiska Vintgarja."
Ob prazniku pa so podelili
tudi priznanja krajevne skupnosti, ki so jih prejeli: Vlado Kuroš za velik prispevek
pri urejanju vaškega jedra
ter aktivno delovanje v družbenem življenju kraja ter
Kvintet Vintgar za velike
uspehe pevske skupine, ki
se je v petih letih uvrstila na
državno srečanje javnega
sklada za kulturne dejavnosti in vrsto uglednih in odmevnih priznanj.
Predsednik čebelarskega
društva Jesenice Julijan
Cvek se je zahvalil vsem in v

ospredje postavil sodelovanje s krajevno skupnostjo,
kjer so se želeli ob visokih
čebelarskih jubilejih pokloniti kranjski sivki. "Čebele
so zaslužne za tretjino pridelane hrane in imajo najpomembnejšo vlogo pri preskrbi s hrano. Čebelarstvo
na Jesenicah praznuje več
obletnic. Lani smo obeležili
135 let organizirane čebelarske dejavnosti na Jesenicah,
ki jo je začel Janez Modic,
devetdeset let čebelarske podružnice Dobrava - Vintgar,
letos pa stoletnico čebelarske podružnice Jesenice."
Zbrane sta pozdravila tudi
predsednik Čebelarske zveze Gorenjske in predsednik
Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč, ki je čebelarjem ob visokem jubileju podelil tudi najvišje priznanje
čebelarske zveze.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je začela obnovo viaduktov Podmežakla 1 in 2 na avtocestnem odseku med priključkoma Lipce in Hrušica v
obeh smereh. Gradbena dela
bodo potekala na smernem
vozišču avtoceste proti Karavankam, promet je urejen po
drugi polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Pogodbeni
izvajalec del je Gorenjska
gradbena družba, pogodbena vrednost del znaša 1,1 milijona evrov, zaključena pa
naj bi bila do novembra.
Obenem potekajo obnovitvena dela na gorenjski avtocesti med priključkoma
Kranj vzhod in Brezje proti
Karavankam. Preplastili
bodo devet kilometrov vozišča in obnovili tudi izvoz z
avtoceste in uvoz nanjo (iz
smeri Ljubljane proti Kara-

vankam) na priključkih
Kranj zahod in Naklo in štiri
krake razcepa Podtabor.
Promet je v smeri Jesenic
urejen po drugi polovici avtoceste, poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer
vožnje po sistemu 2 + 1 + 1.
Zaradi obnove bodo potrebne tudi popolne zapore priključka Kranj zahod v smeri
Karavank, in sicer predvidoma med 9. in 30. septembrom in v isti smeri tudi
priključka Naklo, predvidoma med 1. in 7. oktobrom.
Na razcepu Podtabor pa so
predvidene večinoma delne
zapore in občasno nekajdnevne popolne zapore posameznega uvoznega ali izvoznega kraka. Tudi ta dela
izvaja Gorenjska gradbena
družba, stala bodo 5,8 milijona evrov, končana pa naj
bi bila do novembra. Policisti v času del pričakujejo
bolj zgoščen promet tudi na
vzporednih cestah.

Prekuhavanje pitne vode
V ponedeljek je javno komunalno podjetje Jeko obvestilo
uporabnike, da je pitno vodo na območju pretežnega dela
Jesenic pred uporabo treba prekuhavati. Gre za območje
mejnega platoja Karavanke, Hrušice in Jesenic do vključno
Tomšičeve ulice in Podmežakle, ki jih oskrbuje vodni vir Peričnik. Zaznali so namreč kaljenje vodnega vira, zaradi česar
je bila voda motna. Po besedah vodje oskrbe s pitno vodo
pri Jeko Romana Ambrožiča je vzrok kaljenja močno deževje minuli konec tedna. Ukrepali so takoj, vodo so preusmerili iz omrežja, zaradi izključitve enega izmed izvirov pa je
bila v ponedeljek dopoldne na Hrušici oskrba z vodo nekaj
časa motena. Ukrep prekuhavanja bo veljal do preklica, ki
bo objavljen na spletni strani Jeko, na Radiu Triglav, uporabniki, ki so prijavljeni na tovrstno obveščanje, bodo prejeli
SMS-sporočilo. Več o problematiki bomo objavili v naslednji številki Jeseniških novic.

Gasilska vaja,
slovesnost, koncert
Avgusta praznuje krajevni praznik Planina pod
Golico v spomin na podpis prvega pravnega
dokumenta na Slovenskem, Ortenburški
rudarski red.
Andraž Sodja
Na dan 24. avgusta 1381 je
grof Friderik Ortenburški
kot lastnik rudnikov pod
Golico podpisal prvi pravni dokument na Slovenskem, Ortenburški rudarski red, s katerim so rudarji in fužinarji pridobili posebne pravice, ki so jim
dajale precej več pravic kot
drugim podložnikom. Glede na pomen tega dokumenta se spodobi, da na ta
dan svoj krajevni praznik
praznuje tudi Planina pod
Golico.

Ob prazniku so pripravili gasilsko vajo in osrednjo slovesnost v dvorani krajevne skupnosti s koncertom Gorenjskega okteta. Prireditev, ki jo
je pripravila in povezovala
Darja Jakopič, je obiskal tudi
župan Blaž Račič in nagovoril krajane, ki jim je nekaj
besed namenil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Mitja Branc.
V kulturnem programu so
nastopili domači glasbeniki,
za zaključek pa so pripravili
koncert Gorenjskega okteta
pod vodstvom Eve Jelenc
Drozg.

27 let
TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI NA JESENICAH V MERCATOR CENTRU
OD PONEDELJKA DO SOBOTE od 8. do 20. ure / Tel.: 04 58 31 187 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

VELIKA IZBIRA HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

IZDELKI V AKCIJI IN PO UGODNIH CENAH
–10% N&D (PM) 12 kg –10 % HAPPY CAT POPUSTA
NA VSE
53,45 € = 48,11 €
HAPPY CAT
VRHUNSKA HRANA ZA
ODRASLE PSE: 60% PIŠČANEC,
HRANE ZA
40% SADJA IN ZELENJAVE
MAČKE
(GRANATNO JABOLKO + BUČA)

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
–10 %

MAČJI
PRASKALNIKI

POPUST NA HRANO ZA
AKVARIJSKE RIBE

POPUST NA VSE MAČJE
PRASKALNIKE IN SOBNA
PRASKALNA DREVESA

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE ZA PSE IN MAČKE
DRUGI IZDELKI
PO UGODNIH CENAH,
KI JIH PRIPOROČAMO.
–10% VSA OPREMA ZA

ŠOLANJE PSOV (klikerji,
igrače, povodci)

–15% VSE KERBL IGRAČE
ZA PTICE

–10% VSA OPREMA ZA DIHURJE

PRI NAS
DOBITE TUDI:
- Male živali
-A
 kvarijske in ribniške ribe
- Izdelujemo akvarije,
aqua-terarije, terarije
-1
 6 vrst kvalitetne
hrane za pse in mačke

–10 %

HRANA ZA RIBE
FLAMINGO

ŽELITE IMETI AKVARIJ?
UREJEN IN URAVNOVEŠEN TROPSKI AKVARIJ VAM BO V SPROSTITEV,
UŽITEK IN PONOS VAŠEGA STANOVANJA.
V NAŠEM PROIZVODNEM OBRATU VAM:
- IZDELAMO KVALITETEN AKVARIJ PO VAŠIH ŽELJAH,
- PRIPRAVIMO IN OPREMIMO Z VSO POTREBNO OPREMO
- NASELIMO Z RAZNOBARVNIMI TROPSKIMI RIBAMI
- NUDIMO BREZPLAČNI AKVARISTIČNI TEČAJ,
- NAUČIMO VAS RAVNANJA S TROPSKIM AKVARIJEM,
- IZROČIMO VAM PODROBNA PISNA NAVODILA
- VEDNO SMO NA RAZPOLAGO ZA NASVET IN POMOČ

KUPON - 10 %
VELJA ZA CELOTNI
ENKRATNI NAKUP
IZDELKOV.

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.
ODREŽI IN PRINESI!

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

Andraž Sodja

Urša Peternel
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Kultura
Oktobra se v gledališču
začenja zares

Krizanteme za deda

Odrske deske domačega gledališča bodo zaživele z novimi zgodbami in
skladbami v gledališkem in glasbenem abonmaju.

Igor Kavčič

Urša Peternel
V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice so pred poletjem
oblikovali program nove
sezone in spet pripravili dva
abonmaja, gledališkega in
glasbenega, ter program
otroških nedeljskih matinej.
"Oktobra se bo začelo zares,
zastor se bo dvignil in odrske deske domačega gledališča bodo zaživele z novimi
zgodbami in skladbami,"
pravijo v gledališču.

Imetniki gledališkega abonmaja si bodo lahko ogledali
najmanj 16 predstav, saj
abonma poleg treh domačih
in treh gostujočih predstav
omogoča še ogled vseh predstav v okviru festivala Čufarjevi dnevi v novembru in
Čufarjevega maratona v
aprilu.
Gledališki abonma bo začel
Špas teater s svojo najnovejšo predstavo, romantičnim
muzikalom Ljubezenske
prevare z igralsko-pevsko
zasedbo Jan Bučar, Rok
Ferengja, Tina Gorenjak,
Maja Martina Merljak, Gašper Rifelj in Alojz Svete.
Med gostujočimi predstavami prihajajo Realisti (SNG
Nova Gorica), ki s poplavo
domislic in songov spregovorijo o Sloveniji in so na
28. Dnevih komedije v Celju postali žlahtna komedija
tako po izboru občinstva
kot po izboru žirije, režiserka Tijana Zijanić pa žlahtna
režiserka! Na ogled bodo

Krizanteme Giacoma Puccinija je bila pravzaprav skladba v dodatku, ki jo je violinistka Maja Horvat posvetila
pokojnemu dedu Branku
Čušinu, vsestranskemu kulturniku in slikarju. S svojo
mednarodno godalno skupino Brompton Quartet, v
kateri so še Emily Turkanik
(violina), Vallis Power (violončelo) in Hannah Gardiner (viola), pa je še prej nav-

dušila polno dvorano Radovljiške graščine. Odkar je
pred petimi leti odšla na
študij na Royal College of
Music v London, kjer je letos
vpisala magisterij, se vsako
leto pred začetkom šolskega
leta predstavi domači publiki. Tokrat s prijateljicami, s
katerimi zadnje leto skupaj
muzicirajo v kvartetu in se
predstavljajo tako v Londonu kot Sloveniji.
V prvem delu smo slišali tri
duete, Ravela, Sibeliusa in

Ysayeja, v katerih se je Horvatova predstavila s kolegicami iz kvarteta, v drugem
delu pa so mlade glasbenice
navdušile še s Kvartetom v
g molu, Op. 10, C. Debussyja. Maja Horvat, ki jo
odlikuje zelo ekstatično
muziciranje, sicer nastopa
tudi kot solistka in ima v
prihodnje še precej smelih
načrtov, prvega je izpolnila
že naslednji dan, ko so mlade glasbenice nastopile v
Salzburgu.

Divanhana, ena najbolj priljubljenih zasedb novega
sevdaha, prihaja na Jesenice. / Foto: Miro Podgoršek
tudi Amaterji (Mestno gledališče Ptuj), provokativna
komedija, ki kaže ljudi z
roba družbe. V njej nastopajo vrhunski igralski mojstri komedije: Vesna Pernarčič, Vojko Belšak,
Nenad Nešo Tokalić in Vid
Klemenc. I (love) Njofra pa

glasbo zasedbe Divanhana
in z romsko glasbo, poezijo
in plesom Lorca, ti in jaz.
Med sedmimi glasbenimi
večeri se bodo do maja 2020
zvrstili še koncerti irske
glasbe (Noreia), istrske glasbe (Vruja), v decembru
novoletni koncert Pihalnega

Jeseniški oder že živi in rojeva nove predstave za
novo sezono. Tako se dva igralca, Sašo Dudić in
Gregor Robič, pripravljata na avtorski podvig
pod naslovom Fetiš na puter (premiera bo 9.
oktobra), Vozi, Miško pa bo vožnjo opravil na
zaključku Čufarjevih dni 20. novembra.
je zaprašena, staromodna
in rahlo nostalgična komedija s petjem in plesom in
igralcema Vladom Novakom in Gojmirjem Lešnjakom Gojcem.
Glasbeni abonma se začenja oktobra in bo »udaril« s
kar dvema dogodkoma: s
tradicionalno bosansko

Mlade glasbenice so svoje moči združile v kvartetu. / Foto: Igor Kavčič

SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, zaseda
položaj vodilnega proizvajalca debele nerjavne pločevine v Evropski Uniji in
s skoraj 1400 zaposlenimi velja za največjega zaposlovalca na Gorenjskem.
Proizvodnja jekla je danes že zelo tehnološko izpopolnjena, varnost
zaposlenih in skrb za okolje pa sta glavni prioriteti družbe.

orkestra Jesenice - Kranjska
Gora, v »spopadu harmonik« se bosta pomerila Miha
Debevec in Dejan Kušer,
abonma pa vključuje tudi
komedijo za dva solista in
neomejeno število instrumentov v izvedbi Boštjana
Gombača in Branka Završana (Solistika).

PRIDRUŽITE SE NAM

SIJ Acroni d.o.o.
ZAPOSLIMO: ključavničarje, elektrotehnike, strojne tehnike, varilce,
livarje, žerjavovodje, proizvodne delavce, operaterje naprav, osebe, ki
imajo opravljen izpit za upravljanje težke gradbene mehanizacije in vse
ostale z željo po opravljanju dela v našem podjetju.
NUDIMO: delo v stabilnem delovnem okolju, stimulativno redno plačilo,
možnost napredovanja in izobraževanj ter mnoge ugodnosti za zaposlene
(dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje, nagrada za stalno
prisotnost, regres, božičnica, …).
PRIJAVE: Prošnjo lahko oddate na recepciji družbe SIJ Acroni ali jo posredujete po
elektronski pošti na naslov: spela.oblak@acroni.si (ga. Špela Oblak). Za dodatne
informacije nas pokličite na mobilno telefonsko številko 030 450 449.

SIJ ACRONI, D.O.O., CESTA BORISA KIDRIČA 44, JESENICA

V oktobru se začenjajo
tudi nedeljske
matineje za najmlajše
ter vsi krožki, šole in
delo za vse gledališke
generacije.

V Radovljiški graščini se je s svojim Brompton Quartetom predstavila
violinistka Maja Horvat.
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Šport

Ekipa je mlada, a ne
bo predaje

Šport na kratko
VATERPOLO

Zaključek s turnirjem

Po Slovenskem pokalu, kjer so osvojili drugo mesto, bodo jeseniški hokejisti igrali še v Alpski ligi in
državnem prvenstvu.
Matjaž Klemenc
Priprav, ki so se začele 1. avgusta, je konec. Ob suhih
treningih in prioriteti na
ledu so Jeseničani odigrali
kar nekaj prijateljskih tekem, sodelovali na Poletni
ligi na Bledu in že zaključili
s prvim tekmovanjem, Slovenskim pokalom.
Ekipa je šla v sezono
2019/2020 pomlajena. Kar
nekaj nosilcev si je našlo
novo sredino oz. prenehalo
aktivno igrati. Novi trener
Mitja Šivic je povabil nekaj
mladih igralcev na preizkušnjo. V klubu so si želeli pridobiti kakšnega igralca, ki je
ostal brez kluba v tujini, a so
ostali praznih rok. S tem so
vsi igralci, ki so bili na preizkušnji, postali del ekipe.
Glavni okrepitvi bosta Andrej Hebar in Jaka Ankerst,
ki sta pred leti že nosila jeseniški dres. Ob njiju sta z največ izkušnjami kapetan Andrej Tavželj in Miha Brus. V
mesecu in pol, kolikor je bilo
priprav, je bil Mitja Šivic z
opravljenim povsem zadovoljen. Verjame pa, da bodo
skozi sezono lahko še močno
napredovali, seveda ob pogoju, da bodo tako zavzeto trenirali, kot so to opravljali v
avgustu in v prvi polovici
septembra.
Uvodno tekmo so odprli
doma, ko so s 3:2, po kazen-

Kot smo že omenili, so se na kopališču Ukova na Jesenicah
skozi poletje vrstile številne športne dejavnosti in razne
delavnice. Vsak torek so se zbirali rekreativni vaterpolisti
in na koncu sezone so pripravili še turnir, na katerem so
igrale tri ekipe. Skupno so odigrali šest tekem. Turnir je
pokazal, da so igralci v dobrem mesecu in pol lepo napredovali. Zmage se je veselila ekipa, ki so jo po večini sestavljali bivši košarkarji. Rekreacijski vaterpolo bodo nadaljevali tudi naslednjo sezono. Želijo si, da se jim pridružijo
novi ljubitelji vaterpola.
MALI NOGOMET

Štiri skupine po osem
Letošnja liga malega nogometa Medobčinske lige Radovljica je razdeljena v štiri različne kakovostne lige, v vsaki je po
osem ekip. Pobližje si poglejmo, kako so v prvih dveh kolih
igrale ekipe iz jeseniške občine: skupina A: Biser-Gostilna
turist: Brezje 5:3, Ribno 4:2 skupina B: Hrušica-o2 Fitnes
Jesenice: Gorje 3:5, Stara Fužina 10:12; skupina C: Gostilna
in pizzeria Turist: Podbrezje 6:1, Hom 3:1; Lipce: Sokol bar
8:3, TVD Partizan Žirovnica 8:3; skupina D: Bartog Jesenice:
Horeba oprema-Hraše 0:6, Posavec 4:1.
Člani navijaške skupine Red Steelers Ultras Jesenice so ob podpori HDD SIJ Acroni
Jesenice in Občine Jesenice izdelali novo poslikavo, ki krasi vhod podhoda na Cesti
maršala Tita Jesenice. Tam je potekala tudi novinarska konferenca ob začetku nove
hokejske sezone, ki so se je udeležili župan Blaž Račič, predstavniki generalnega
pokrovitelja Sij Acroni, celotna članska ekipa, mediji in drugi podporniki. Župan Račič je
ob tem povedal: "Skupaj z jeseniškimi hokejisti in navijači smo pokazali, da so Jesenice
mesto hokeja ... Verjamem, da bomo skupaj z našimi hokejisti dokazali, da smo Ena ekipa,
eno srce. Ponos Jesenic, ponos Gorenjske, ponos Slovenije." / Foto: Andraž Sodja
skih strelih premagali Dunajvaros. Sledili sta dve gostovanji in dva uspeha. Gardeno so premagali z 2:0, Zell
am See pa s 4:0. V torek je
bila zadnja prijateljska tekma, ko so doma gostili Gardeno. Tekmo so dobili s 5:2.
Po tradiciji so Jeseničani nastopili na poletni ligi na Bledu. V skupini so težje, kot je
bilo pričakovati, z 2:1 po kazenskih strelih, premagali
kombinirano reprezentanco
Slovenije. V skupini je bila
še Olimpija. Jeseničani so
proti večnemu tekmecu pri-

kazali odlično prvo tretjino,
ki so jo dobili z 1:0. V drugi
tretjini so delali napake in
dobili štiri zadetke. Končni
rezultat je bil 1:4, kar je pomenilo boj za tretje mesto.
Tega je na koncu osvojil Fehervar, ki je tekmo dobil s
3:1. V Kranju se je končalo
prvo tekmovanje Slovenski
pokal. Jeseničani so šli gladko čez četrtfinale in polfinale
(Maribor 20:0, Slavija 6:1).
Zataknilo se je v finalu. Z
Ljubljančani so držali korak
še v prvi tretjini (3:3), v nadaljevanju pa so naredili pre-

več napak in večni rivali so
na koncu zasluženo slavili z
8:4. »Ta poraz boli. Naredili
smo preveč individualnih
napak, pregoreli smo v želji
po napredku. Treba se bo
usesti, pogledati video-analize. Pogledati je treba, kje
grešimo, kje smo lahko boljši. Smo mlada ekipa in se
moramo še marsičesa naučiti,« je povedal Andrej Hebar.
Jutri se začne Alpska liga. Jesenice v prvi tekmi gostujejo
pri drugi ekipi Linza. Prva
tekma doma bo naslednjo soboto, ko gostijo ekipo Fassa.

Dacia Sandero

NOGOMET

Slabo doma, odlično v gosteh
Nogometaši SIJ Acroni so s porazom in zmago odprli tekmovanje v 1. Gorenjski ligi. Uvod v ligo je bil slab, saj so na
domačem igrišču izgubili z Velesovim s 3:0. Spodrsljaj so
popravili na gostovanju v Kranjski Gori, kjer so gostitelje
odpravili s 6:1 (Bučič 4, Mehič, Džafič). Poleg ekipe SIJ Acroni Jesenice v ligi nastopajo še Šobec Lesce, Škofja Loka, Bohinj, Visoko, Velesovo, Britof, Polet, Bitnje, Zarica Kranj,
Preddvor, Niko Železniki in Kranjska Gora. V 3. kolu, ki je na
sporedu jutri, so Jeseničani prosti.
ŠPORTNO PLEZANJE

Za začetek v Log-Dragomerju
V Log-Dragomerju je bila uvodna tekma športnih plezalcev.
Iz Športnoplezalnega odseka Jesenice se je med deseterico
uvrstila le Mija Šimnic. Balvane je premagovala v kategoriji
U16 in se na koncu uvrstila na osmo mesto.

Športni dnevi v Športnem parku Podmežakla
Zavod za šport Jesenice je pripravil ponudbo športnih dni v
Športnem parku Podmežakla na Jesenicah. Za osnovne in
srednje šole organizirajo različne športne aktivnosti, zimske
ali letne športne dneve, tečaje drsanja, izbirne športne vsebine, vsebine športa za zdravje, predavanja, tehnične dneve
… Aktivnosti lahko potekajo na ledu, denimo drsanje z animacijo, kegljanje na ledu, curling, hokej. Ostale aktivnosti,
ki so na voljo, pa so kegljanje na asfaltu, plesne delavnice,
borilne veščine, namizni tenis, aktivnosti v telovadnici, team
building, družabne igre, osnove fitnesa, športne igre, plezanje na plezalni steni …

Tečaj drsanja za otroke
V Športni dvorani Podmežakla bo potekal začetni tečaj drsanja za deklice in fante, ki ga skupaj organizirajo Drsalni
klub Jesenice, Hokejski klub Hidria Jesenice in HDD Jesenice. Tečaj bo potekal od ponedeljka, 16. septembra, do
petka, 20. septembra, med 16.30 in 17.30. Vsak otrok, ki bi
se rad naučil ali izpopolnil svoje znanje drsanja, potrebuje
drsalke, rokavice in čelado (lahko je hokejska, smučarska,
kolesarska ...).

5 LET

JAMSTVA*
Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

že za 8.400
1 LETO

BREZPLAČNEGA
OSNOVNEGA
KASKO ZAVAROVANJA*

€

3 LETA

VZDRŽEVANJA*

www.dacia.si

Podana cena (MPC = maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV.
*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter redno
vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338–6,699 l/100 km. Emisija CO 2 : 114–151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 g/km.
Število delcev (x10 11): 0,1–0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

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

Z vami že 25 let
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Zanimivosti

Dan za zdravo gibanje
in prijateljevanje

Prijetne in koristne
priprave odbojkaric

Na Planinskem društvu Jesenice so naredili nov korak pri promociji zdravega gibanja v gorski naravi
za prebivalce občine Jesenice in širše okolice.

Janko Rabič

Janko Rabič
Na Planinskem društvu
Jesenice so v nedeljo, 25.
avgusta, organizirali Dan
jeseniških planincev na
Golici. Zjutraj so se lahko

udeleženci iz različnih
smeri povzpeli na priljubljeni vrh v Karavankah oziroma do koče društva.
Letos so ta dan preko Planinske zveze Slovenije
vključili v mednarodni pro-

jekt Pohodniška doživetja v
Karavankah Interreg Slovenija-Avstrija. Povabili so
tudi planince onstran
Karavank, predvsem iz
sosednje občine Šentjakob
na Koroškem.

Vreme udeležencem ni
bilo najbolj naklonjeno, saj
je dan prej deževalo, tudi
nedeljsko jutro najprej bi
obetalo lepega dneva. Kasneje se je razvedrilo, tako
da so pohod in srečanje

lahko izpeljali v zadovoljstvo vseh. Udeležba je bila
zato sicer skromnejša,
vendar najbolj vztrajnih to
ni motilo.
Pri koči so po opravljenem
pohodu pripravili krajši pro-

gram in družabno srečanje.
Predsednik društva Vlado
Hlede je v uvodnem govoru
poudaril pomen pohoda in
srečanja ter poudaril projekt
Pohodniška doživetja v
Karavankah.

Corolla
Touring
Sports

Pohoda sta se udeležila tudi
predstavnik zamejskega planinskega društva s Koroške
in župan občine Jesenice
Blaž Račič, ki je pohvalil
delo planinskega društva in
izrazil dobre želje za naprej.
Srečanje so izkoristili tudi
za pogovore o nadaljnji
obnovi in posodobitvi koče,
saj pri društvu želijo, da bi
bila v prihodnje še bolj prijazna za vse. Prav tako želijo razširiti sodelovanje s
planinci iz sosednje avstrijske Koroške. Že doslej radi
obiskujejo vrh Golice in
kočo, za naprej pa razmišljajo o bolj organiziranem
pohodu večjega števila planincev in obojestransko
spoznavanje poti in gorskih
zanimivosti na obeh straneh Karavank.
Udeleženci so v Info točki v
koči dobili različne informacije o pohodih v Karavankah, v sodelovanju s TIC
Jesenice, o varni hoji v gore
in zanimivostih o planinski
zgodovini na tem območju.
Ogledali so si tudi fotografsko razstavo Trenutki Golice. Za dobro postrežbo vseh
sta poskrbeli oskrbnici Katarina in Dragica, za vedrejše
razpoloženje z narodnimi
vižami pa ansambel Hudngrabnčani.

www.aclovse.si

Mlade jeseniške odbojkarice so preživele teden
dni na kondicijskih pripravah v letovišču Pinea
pri Novigradu.

Otroško letovišče Pinea pri
Novigradu, ki je v upravljanju Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice, nudi dobre pogoje za izvedbo poletnih treningov različnih špor-

mo dva treninga na dan,
dopoldan je kondicijski,
popoldan pa je vadba z žogo.
Pogoji so v redu, vzdušje
sproščeno. Poleg treningov
je dovolj časa za sprostitev,
plavanje, družabne igre in
druženje deklet.«

Triinštirideset deklet je pod vodstvom trenerk in trenerja
teden dni resno delalo.
tnih društev. Tam že dvajset
let v avgustu Odbojkarski
klub Mladi Jesenice organizira kondicijske priprave.
Letos je 43 deklet iz jeseniških osnovnih šol Toneta
Čufarja in Prežihovega
Voranca, Koroške Bele ter iz
osnovne šole v Mojstrani
pod vodstvom trenerk in trenerja teden dni resno delalo.
Trenerka Tanja Abramovič
je bila zadovoljna z izvedbo.
»Vsako leto tukaj v Pinei
začnemo novo sezono. Ima-

Odbojkarski klub Mladi
Jesenice šteje šestdeset tekmovalk, ki nastopajo v tretji
državni ligi. To so mladinke,
kadetinje, starejše deklice ter
ekipi male in mini odbojke.
Vse selekcije so do starosti
18 let, v klubu pa si prizadevajo, da bi čim prej spet sestavili tudi člansko ekipo.
Vselej so dobrodošle tudi
nove članice. Vsa zainteresirana dekleta se lahko v
klub vpišejo v septembru in
oktobru.

POPOLNA
BREZSKRBNOST
10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

Knjiga Kuhajmo brez
glutena je kuharski
vodnik od nakupov
do receptov. V knjigi
boste našli napotke
za osnove kuhanja,
kakšna je idealna
kuhinjska shramba,
kje nakupujemo,
kako pripravljamo
jedi in najboljše
recepte 100% brez
glutena.
Preko 50 receptov
je razdeljeno na
kruh in peciva za
zajtrk, prigrizke,
predjedi in jedi ter
sladice.

EKO SUBVENCIJA

NOVI

100% SUV. 100% HIBRIDNA MOČ.

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

EKO SUBVENCIJA
140 strani, 190 x 245 mm, mehka vezava

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

AC Lovše d.o.o.

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

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

1890
EUR
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Darovala okrog trideset litrov krvi
Rina Klinar iz Plavškega Rovta je v skoraj štiridesetih letih kri darovala kar enainsedemdesetkrat. Še bi bila krvodajalka, a je že dosegla starostno mejo,
do katere ženske lahko darujejo kri.
Urša Peternel
Območno združenje Rdečega križa Jesenice je nedavno
podelilo priznanja krvodajalcem, ki so največkrat darovali kri. Rekorderka z 71
darovanimi enotami krvi je
bila Rina Klinar iz Plavškega
Rovta, ki je bila krvodajalka
skoraj štirideset let. V tem
obdobju je darovala kar
okrog trideset litrov krvi!
Ima najbolj univerzalno krvno skupino 0 pozitivno, k
sreči pa je ni potrebovala
niti enkrat. Krvodajalca sta

kri,« je povedala Klinarjeva,
ki se dobro spominja tudi
svoje prve krvodajalske akcije 13. septembra 1978. Takrat je bila stara 26 let, delala je na Radiu Triglav in
skupaj z novinarskim kolegom Jankom Rabičem in
Štefko Ferbežar, ki je delala
na kulturni skupnosti, so
kar med službo skočili darovat kri. Krvodajalske akcije
so takrat potekale v Delavskem domu pri Jelenu, kasneje tudi v TVD Partizanu
pa v gasilskem domu na Senožetih ... Kasneje je trans-

Klinarjeva pripoveduje, da je kri vsako leto
darovala trikrat, kar je tudi največje dovoljeno
število pri ženskah (moški jo lahko darujejo
štirikrat na leto).
bila že njena starša, tradicija
pa se v družini nadaljuje.
"Kri sem darovala 71-krat,
nazadnje 19. decembra
2017. To je bilo le dan pred
mojim 65. rojstnim dnem.
Petinšestdeset let je namreč
pri ženskah najvišja starost,
do katere se še lahko daruje

fuzijski oddelek zaživel v jeseniški bolnišnici, kjer deluje tudi danes.
Klinarjeva pripoveduje, da je
vsako leto kri darovala trikrat, kar je tudi največje dovoljeno število pri ženskah
(moški jo lahko darujejo štirikrat na leto). Vsako leto si

je že na začetku leta pripravila načrt, v katerih mesecih se
bo udeležila akcije. »Denimo
aprila, septembra in decembra. Ali pa januarja, maja in
septembra. Zame je bil to
vselej lep, prijeten dogodek.
In zanimivo, prav nikoli se
nisem počutila slabo, nikoli
nisem bila utrujena, nasprotno, zdelo se mi je, da se po
darovanju krvi počutim
odlično!« Tudi zato ni nikoli
izkoristila prostega dne v
službi, se je pa vedno držala
pravila, da je ob darovanju
krvi treba veliko piti. Tako je
vselej popila vse, kar so ji ponudili: vodo, čaj in kavo.
Kot pravi, je ena od pozitivnih stvari krvodajalstva tudi
ta, da ti pred tem opravijo
mini zdravniški pregled, saj
ti izmerijo krvni tlak, vrednost hemoglobina. »Za povrh pa dobiš še prost dan in
malico, kar je posebej pomembno tukaj na Gorenjskem,« pravi v smehu. Kot
dodaja, razume posameznike, ki krvi ne morejo darovati zaradi bolezni, nekateri
tudi iz strahu pred iglami. A
prepričana je, da bi vsakdo,

Rina Klinar je kri darovala kar 71-krat. / Foto: Gorazd Kavčič
ki ima to možnost, lahko pomagal sočloveku na ta način.
Klinarjevo posebej veseli, da
se za krvodajalstvo odločajo
mladi, na Jesenicah tako krvodajalske akcije organizirajo na Gimnaziji Jesenice, v
Srednji šoli Jesenice in na
Fakulteti za zdravstvo Ange-

Brita in Thomas Sodja:
Delo in ustvarjanje
Janko Rabič

V tretje gre rado in tokrat
tretja zgodba zakonskega
para med ustvarjalci časa.
51-letna Brita in 54-letni
Thomas Sodja z Blejske Dobrave pišeta življenjsko
zgodbo, ki je morda povsem
običajna, ob pogledu iz drugega zornega kota pa drugačna, vredna širše pozornosti. Brita je po rodu Nemka, rojena v Essnu. Thomas
je bil prav tako rojen v Nemčiji, starša Slovenca sta se tja
preselila. Spoznala sta se v
plavalnem bazenu, očitno
iskrica ljubezni lahko preskoči tudi v vodi. Brita je
študirala na Visoki šoli za
finance in kot diplomirana
ekonomistka se je zaposlila
na davčnem uradu v Essnu.
Thomas se je izučil za zlatarskega mojstra. Poročila
sta se in začela obiskovati
Slovenijo, kjer sta Thomasova starša na Blejski Dobravi
obnavljala hišo. Tudi sama
sta pomagala. Po rojstvu prvega sina sta se odločila, da
nekaj časa preživita pri nas,
ob spremljanju njegove rasti
in prvih korakov. Potem je
bila skupna odločitev, da
ostaneta in zaživita v prijetnem in toplem ustvarjenem domu.
»Prvi začetki po preselitvi so
bili zame kar težki,« se spominja Brita. »Slovenski je-

Ustvarjalci

Brita in Thomas Sodja
zik se bistveno razlikuje od
nemškega, nič nisem razumela. Ker se tudi od sorodnikov nisem mogla dosti
naučiti, sem se takoj odločila za tečaj slovenskega jezika, saj sem bila odločna, da
se naučim pravilnega izražanja. Po dveh tečajih sem
opravila izpit, kasneje sem
uredila vse za pridobitev državljanstva. Tukaj sem želela zaživeti čim bolj enakopravno, da postanem občanka z volilno pravico in se
vključim v družbo. Našo
družino so na Blejski Dobravi lepo sprejeli, s sosedi imamo dobre odnose. So se pa

le Boškin. Obenem pa meni,
da bi najvišjo starostno mejo
za krvodajalce s sedanjih 65
let lahko nekoliko dvignili;
življenjska doba se podaljšuje in v nekaterih državah je
ta meja že postavljena na sedemdeset let. »Tudi sama bi
z veseljem še darovala kri,

časi spremenili, včasih smo
se več družili, danes hiter
življenjski tempo to vse
manj omogoča.«
Brita se je ob vzgoji obeh
otrok doma zavedala, da
mora ob možu tudi ona kaj
zaslužiti in prispevati v družinsko blagajno. Pri Ljudski
univerzi Kranj je najprej začela s poučevanjem nemškega jezika, izvajala je tudi
inštrukcije, potem je odprla
svoje samostojno podjetje
in obseg dela se je kar večal.
Vse bolj se je osredotočila
na pomoč različnim podjetnikom, gradbincem in drugim, za prodor na tuje trge.

časa

Prevajala je dokumente in
skrbela za prilagoditev tamkajšnji zakonodaji. Sedaj je
od začetka letošnjega leta
direktorica družbe Dallmayr na Jesenicah.
In zakaj vključitev v družbo?
»Takoj po prihodu v Slovenijo sem se odločila, da želim biti čim bolj koristna.
Najprej sem bila v svetu
staršev v vrtcu, potem pa v
šoli.«
Posebno poglavje pa so gasilci ... »Ja, potrkali so na
naša vrata in naju povabili k
sodelovanju. Mož se je takoj vključil v delo društva,
naredil izpit za gasilca. Potem sem se pridružila še
jaz, naredila sem izpit za
gasilca in strojnika. En
mandat sem bila predsednica PGD Blejska Dobrava,
sedaj sem predsednica nadzornega odbora. Poleg tega
sem strokovna delavka za
stike s tujino pri Gasilski
zvezi Jesenice. Rada jim pomagam pri premagovanju
jezikovnih preprek, lepo sodelujemo.«
Brita je bila tudi predsednica nadzornega odbora Občine Jesenice.
»To je bila zame pomembna
izkušnja, na katero sem zelo
ponosna. Ko so me povabili,
da se vključim, sem videla,
da nadzorni svet predvsem

saj se odlično počutim!« dodaja sogovornica, ki je na
Jesenicah sicer poznana kot
dolgoletna direktorica Radia
Triglav. Slabi dve leti je bila
tudi ministrica za delo, na
Jesenicah pa med drugim
tudi predsednica izvršnega
sveta.

(15.

del)

le spremlja delo občinskega
sveta. Pa smo si v nadzornem svetu rekli, da je to premalo, da moramo opravljati
interne nadzore v občini,
kar je tudi naša naloga. Še
danes delajo to, kar smo takrat mi začeli.«
Mož Thomas o svojem poklicu pravi:
»Že kot mlad, pri petnajstih
letih, sem rad ustvarjal, to
mi je bilo vodilo, da sem se
odločil za poklic zlatarskega
mojstra. Po prihodu v Slovenijo sem si v Lescah uredil
zlatarski atelje v 353 let stari
hiši. Nekateri so morda skomignili, zakaj takšna odločitev, vendar je to postala
moja hiša ustvarjalnosti.
Sem zadovoljen, uresničujem svoje zamisli. Nakit izdelujem iz plemenite kovine
in naravnih dragih kamnov.
Ko se združijo ročne spretnosti, ljubezen in strast, nastanejo lepi izdelki, poročni
in drugi prstani, obeski,
uhani.«
Brita in Thomas imata dva
otroka, Florian je star 26 let,
Philip 21 let.
Nimata visokoletečih ciljev.
»Glavno je, da smo zdravi,
da med nama vlada dobra
harmonija, da sva delovna
in ustvarjalna. Imava se
rada, sva zadovoljna in srečna.«

10

Jeseniške novice, petek, 13. septembra 2019

Zanimivosti

Največ učencev je na
Čufarjevi šoli

Projekt Berem z Brihto
se začne oktobra
V vseh enotah Občinske
knjižnice Jesenice bodo v
začetku oktobra že trinajstič začeli bralni projekt za
otroke Berem z Brihto. Vse
izbrane knjige, ki so za ta
namen označene z maskoto Brihte, so bile v priročnikih za branje kakovostnih
mladinskih knjig, ki jih izdaja Mestna knjižnica Ljubljana, ocenjene kot kakovostne. Mladi bralci, ki bodo
sodelovali pri projektu, si
bodo z branjem knjig in
izpolnjevanjem različnih
nalog lahko "pribrali" lepe
nagrade. Projekt bo potekal
v dveh krogih, najbolj navdušeni pa bodo lahko sodelovali tudi v tretjem, Brihtinem nagradnem krogu in
pridobili še eno nagrado.
Uspešni mladi bralci bodo
na prireditvi Brihtin dan v
juniju naslednje leto prejeli
še zaslužena priznanja, so
sporočili iz Občinske knjižnice Jesenice.

V novem šolskem letu jeseniške osnovne šole obiskuje 1822 učencev, največ, 697, Osnovno šolo Toneta Čufarja.
Urša Peternel
Jeseniške osnovne šole v
novem šolskem letu obiskuje 1822 učencev v 89 oddelkih. Največ, 697, jih je vpisanih v Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice, s 637
učenci sledi Osnovna šola
Prežihov Voranc, 437 učencev pa obiskuje Osnovno
šolo Koroška Bela. Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja
imajo 41 učencev v programu osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom
in še 15 posebni program
vzgoje in izobraževanja.

Glede na lansko šolsko leto
je skupno število osnovnošolcev v vseh štirih šolah
nekaj večje, in sicer za 31.
Vrtec Jesenice obiskuje 673
malčkov v 37 oddelkih, Glasbeno šolo Jesenice pa 440
otrok, kar je 16 več kot v lanskem šolskem letu.
In koliko je dijakov v obeh
jeseniških srednjih šolah?
Na Gimnaziji Jesenice so
vpisali 73 novincev v treh
oddelkih, skupaj je na šoli
309 dijakov. Na Srednji šoli
Jesenice pa imajo 168
novincev in skupaj 570
dijakov. Glede na lansko

Hodil po svojih sem
poteh

Na Osnovni šoli Toneta Čufarja poteka
NAJBOLJŠA
PONUDBA
ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JE
energetska sanacija
s prenovo fasade in strehe.

V soboto, 21. septembra, ob
19. uri v Kulturnem hramu
na Koroški Beli odpirajo razstavo o ustvarjalnem opusu
Andreja Tavčarja (1947–
2018) z naslovom Hodil po
svojih sem poteh. Organizator je Farno kulturno društvo Koroška Bela.

Šola je gradbišče, kot je dejala ravnateljica
Branka Ščap, pa imajo z organizacijo pouka kar
nekaj težav, ki jih sproti rešujejo. Težava je tudi
z zagotavljanjem varnega dostopa do šole, prav
tako ne morejo uporabljati nobenega zunanjega
igrišča.

Za osmošolce z Osnovne šole Koroška Bela je bil začetek novega šolskega leta posebej
zanimiv, preživeli so ga na taboru v Radovni. / Foto: arhiv šole

Popolnoma
novi
NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!
šolsko leto se je število dijakov na Gimnaziji Jesenice
nekoliko zmanjšalo (21
manj), na Srednji šoli Jese-

nice pa za malenkost povečalo (sedem dijakov več).
Se pa številke zlasti v septembru še spreminjajo, so

Začetek izjemne zgodbe
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povedali na oddelku za družbene dejavnosti
Občine
MI ZA VAS
Jesenice, kjer so pripravili
podatke.
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“Konkurenca
Ceedu TESTA
PRIMERJALNEGA
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Autobild, oktober 2018
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“Konkurenca Ceedu
odstopila prestol”

Kia je v letošnji študiji
J. D. Power IQS 2019
petič zapored osvojila
naslov množičnega
proizvajalca z najvišjo
stopnjo zadovoljstva
kupcev s kakovostjo
svojih vozil. Tako še
naprej izdelujemo
avtomobile z večkrat
nagrajeno kakovostjo.

Autobild, oktober 2018
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Komb. porabe goriva: 4,0 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Popust 7.500 EUR velja ob nakupu s financiranjem za novega Sportagea 1.6 Gdi LX Active ISG M/T in vključuje
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem
zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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popust »na zalogi« 2.400 € in Joker popusto »Bonus financiranje« 5.100 €. Redna cena vozila znaša 25.190 EUR. Cena s popustom znaša 17.690 EUR. Popust 3.500 EUR velja ob nakupu s financiranjem za novega Stonica 1.25 MPI LX Active ISG 5
M/T in vključuje popust »na zalogi« 1.000 € in Joker popusto »Bonus financiranje« 2.500 €. Redna cena vozila znaša 17.490 EUR. Cena s popustom znaša 13.990 EUR. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG
d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo.
Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. J.D. Power je agencija, ki izvaja raziskave o zadovoljstvu strank glede kakovosti novih avtomobilov in dolgoročne zanesljivosti. Več na www.
jdpower.com. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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Plavalni maratonci
obujali spomine
Na kopališču Ukova so se srečali plavalci, ki so pred štiridesetimi leti začeli s plavalnimi maratoni.
Leta 1979 so plavali štiriindvajset ur, novico je takrat objavila celo Televizija Beograd kot prvo vest
športnega pregleda.
Janko Rabič
Med športnike, ki pišejo bogato zgodovino uspehov in
dosežkov mesta Jesenice, zagotovo sodi skupina nekdanjih odličnih plavalcev, ki so
pred štiridesetimi leti začeli s
plavalnimi maratoni, takrat
edinstvenimi pri nas in menda celo v svetu. Leta 1979 so v
kopališču Ukova naprej plavali 24 ur, potem pa čas podaljševali za šest ur. Leta 1982
so neprekinjeno plavali 42 ur.
Na prvem maratonu so bili
člani ekipe: Niko Brejc,
Rado Tolar, Beno Ramuš,
Bojan Ravnikar, Saido Čučuk in Rudi Trošt, na ostalih
pa so se jim pridružili še
drugi plavalci.

Prvi maraton je naletel
na širši odmev v
športni javnosti. V
bivši Jugoslaviji so
novico o tem z imeni
plavalcev objavili kot
prvo novico športnega
pregleda Televizije
Beograd.

Jesenice bodo gostile
športne igre
Jesenice bodo v soboto, 21.
septembra, gostitelj zaključne prireditve petih
Športnih iger zaposlenih
2019. Organizator dogodka
je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih
zvez v sodelovanju s Športno zvezo Jesenice. Športne
igre so namenjene zaposlenim v podjetjih in ustanovah, namen projekta pa je
spodbuditi zaposlene k
športni aktivnosti ter preko
športne aktivnosti, druženja in zabave krepiti vez
med gospodarstvom in
športom. Igre potekajo v
petih slovenskih mestih, finale pa bodo gostile Jesenice v Športnem parku Podmežakla. Udeleženci – najboljši iz dosedanjih tekmovanj – se bodo pomerili v
malem nogometu, košarki
3x3, odbojki, tenisu, teku,
kegljanju in prstometu. Poleg tekmovalnega dela bo
potekal tudi pester spremljevalni program. Udeležba na športnih igrah je
brezplačna, veseli pa bodo
tudi udeležencev iz gorenjskih podjetij in ustanov, denimo občin, je v imenu organizatorjev povedal Branko Jeršin iz Športne zveze
Jesenice.

Iz policijskih zapisnikov
Drzna tatvina in poskus
Jeseniški policisti so obravnavali drzno tatvino na Blejski
Dobravi in poskus drzne tatvine na Ukovi. Na Blejski Dobravi sta se dva storilca pripeljala do stanovanjske hiše starejšega krajana in ga zamotila s spraševanjem o telekomunikacijah. Eden ga je zvabil za stanovanjsko hišo, drugi pa je to
izkoristil in mu iz hiše odtujil manjši znesek denarja in nakit. Le nekaj dni zatem pa so se do starejše občanke na Ukovi pripeljali štirje moški, jo zamotili s pogovorom o telekomunikacijah in zvabili iz hiše. Medtem so pregledali notranjost in s kraja pobegnili. Odtujili niso ničesar. "Gre za klasičen primer (poskusa) drzne tatvine, ko se storilci izdajajo
za serviserje, delavce telekomunikacijskih ali drugih podjetij
in v pogovorih preusmerjajo pozornost starejših krajanov.
Ko jih zvabijo stran od hiše, nekdo od njih pregleda hišo in
išče predvsem zlatnino ter denar. Običajno je storilcev več.
Najmanj eden se pogovarja z oškodovancem, drugi pa hišo
pregledajo in iščejo vredne stvari. Prosimo, pazite in poskrbite za svoje premoženje, vsak sum pa čim prej prijavite na
številko 113," svetujejo na Policijski upravi Kranj.

Privedba zaradi ponavljajočih se tatvin
Jeseniški kriminalisti so s kazensko ovadbo na pristojno sodišče privedli domačina, ki je osumljen več tatvin: tatvini
denarja z blagajne gostinskega obrata in skladišča trgovine,
v celotnem letošnjem letu pa še za osem drugih tatvin po
trgovinah, gostinskih obratih in drugih objektih. Zoper osumljenca je bil odrejen pripor.

Tatvina
Storilec na Jesenicah je oškodovancu iz odprte naramne torbice odtujil denarnico in zdravila. Kriminalisti za dejanje že
obravnavajo eno osebo.

Zbiranje prispevkov
Udeleženci srečanja: nekdanji maratonski plavalci in organizatorji plavalnega maratona.
Letos 27. julija, prav kot na
dan pred štiridesetimi leti,
so se takratni plavalci in
spremljevalci spet zbrali na
kopališču Ukova in obudili
spomine na čas pred štirimi
desetletji.
Niko Brejc je o takratnem
velikem in zahtevnem pod-

vigu dejal: "Za nas so bili
maratoni neverjetna izkušnja, posebej 42-urni, ko so
bili napori največji. Pojavila
se je utrujenost, zasičenost,
tudi rosno mladi nismo bili
več takrat. Zmogli smo ob
podpori naše spremljevalne
ekipe, zdravnikov, maserja,

gledalcev, ki so nas bodrili."
Kot je dodal, so si na srečanju imeli veliko povedati o
tem, kako se spominjajo prvega maratona in kam so jih
poti zanesle do danes. Ob
tem se je Brejc tudi zahvalil
donatorjem, ki so jim omogočili srečanje.

Policisti so na Spodnjem Plavžu obravnavali prijavo nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov. V prekrškovnem
postopku so obravnavali tujca. "Pozivamo k previdnosti pri
izročanju prispevkov in dajanju denarja," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Alkohol in nedostojno vedenje
Policisti so na Hrušici zaradi kršitev javnega reda in miru
obravnavali tujca, ki se je pod vplivom alkohola nedostojno
in žaljivo vedel na avtobusu.
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Nadarjeni fotograf
Nik Bertoncelj iz Trebeža je star komaj devetnajst let, pa je pripravil že svojo trinajsto samostojno
razstavo. Tokrat razstavlja fotografije s koncertov.
Urša Peternel
Eden bolj nadarjenih mladih fotografov, ki se v zadnjih letih uveljavlja na fotografski sceni na Jesenicah,
je 19-letni Nik Bertoncelj iz
Trebeža. Fotoaparat je v
roke prvič prijel pred komaj
petimi leti, do danes pa
nanizal vrsto nagrad in
nedavno na Slovenskem
Javorniku imel že svojo trinajsto samostojno razstavo.
Kot pripoveduje, si je prvi

fotoaparat kupil, ko je imel
štirinajst let, in se takrat tudi
včlanil v fotografski krožek
na Osnovni šoli Koroška
Bela. Mentor Sandi Novak
ga je spodbujal na fotografski poti, leta 2016 se je tako
včlanil tudi v Fotografsko
društvo Jesenice. Začel je
sodelovati na natečajih in
razstavah in pobirati nagrade; do danes se jih je nabralo že več kot štirideset doma
in v tujini. Pri komaj petnajstih je na Koroški Beli že

imel prvo samostojno razstavo, na Farnem kulturnem društvu so prepoznali
njegovo nadarjenost in tako
je postal tudi njihov uradni
fotograf in arhivar. Razstavljal je tudi v Mladinskem
centru Jesenice, kjer vodi
tudi fotogalerijo, v domovih
starostnikov na Jesenicah in
v Kranjski Gori, sodeloval je
z jeseniškim gledališčem,
bolnišnico ... Kot pravi, ima
rad vse zvrsti fotografije, od
studijske prek reportažne do
portretne. A če bi moral
izbirati, najraje fotografira
ljudi.
V zadnjem obdobju fotografira tudi veliko koncertov,
zato je bila to tudi tematika
njegove zadnje razstave v
prostorih kulturnega doma
na Slovenskem Javorniku.
Na ogled so fotografije
rokovskih koncertov, koncertov klasične glasbe, dodal
pa je še fotografije (jeseniških) glasbenic, ki jih je fotografiral v studiu. Razstava
nosi naslov Prisluhni glasbi.

Ob tem je zanimivo, da Nik
ni obiskoval srednje fotografske šole, temveč je letos
zaključil vzgojiteljsko smer
na Srednji šoli Jesenice.
Odločitve ne obžaluje, pravi, saj je v štirih letih resneje začel fotografirati dogodke na Jesenicah in tako
nabirati izkušnje. Obenem
je prepričan, da je pri fotografiji najbolj pomembno
učenje skozi prakso. Trenutno fotografira s fotoaparatom Nikon, ki si ga je kupil
z zaslužkom od fotografij.
Doslej je opravljal dijaško
delo v jeseniškem studiu
Foto Vidmar, kjer bo delal
tudi v prihodnje. Poleg portretov in studijskih fotografij se zdaj preizkuša tudi kot
poročni fotograf, poseben
izziv mu predstavlja fotografiranje dojenčkov. Je pa
tudi ljubitelj potovanj, potoval je po Islandiji, Škotski,
Veliki Britaniji. Stene
domačega hodnika tako trenutno krasijo fotografije iz
magične Islandije.

Nik Bertoncelj, devetnajstletni fotograf iz Trebeža, je med
drugim tudi uradni fotograf in arhivar pri Farnem
kulturnem društvu Koroška Bela, vodi fotogalerijo
Mladinskega centra Jesenice ...
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V volčjem brlogu
Mednarodna
uspešnica, ki temelji
na presunljivi resnični
zgodbi Margot Wölk
in vzbuja provokativna
vprašanja o
sostorilstvu, krivdi in
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,
jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805, www.avtomony.si
www.gorenjskiglas.si
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Zanimivosti

Pa bohvoni,
k' smo prjatli!

Relief dijakov srednje šole
V Mladinskem centru Jesenice je na ogled razstava likovnih izdelkov
dijakov Srednje šole Jesenice.
Urša Peternel

"Triglavski" župnik France Urbanija se je po desetih letih poslovil od
Planine pod Golico. Odslej je duhovni pomočnik v Župniji Kamnik.
Urša Peternel
V Planini pod Golico so se
konec julija poslovili od »triglavskega« župnika Franceta Urbanije, ki je bil zadnjih
deset let duhovni pomočnik
v Župniji Jesenice, s pravico
bivanja pri Svetem Križu v
Planini pod Golico. Odslej
je duhovni pomočnik v Župniji Kamnik, kamor ga, kot
je napisal v župnijskem pismu faranom, nadškof pošilja na »počitnice«. Konec
julija je daroval zahvalno
mašo, po njej pa so mu mladi in stari pripravili prisrčno
slovo. Sam se je poslovil z
znamenitim pozdravom
gornika Joža Čopa, ki je pokopan prav na pokopališču

pri Svetem Križu: »Pa bohvoni, k' smo prijatli!«
Urbanija je lani z zlato
mašo obeležil pol stoletja
duhovništva. Prvo kaplansko mesto je dobil v Župniji
Ljubljana Šentvid, zatem je
bil enajst let župnik v Črnomlju, leta 1983 pa je prišel
na Dovje, kjer je bil župnik
kar 26 let in kjer je dobil

kva, tudi v Mojstrani in na
Dovjem, župnišč, postavitev kipa Jakobu Aljažu na
Dovjem … Pred desetimi
leti se je odpovedal župniji
in prišel za duhovnega pomočnika na Jesenice. Bival
je v župnišču pri Svetem
Križu v Planini pod Golico
in se tesno povezal s krajem. Ves čas je ostal pove-

V dvorani Mladinskega centra Jesenice je na ogled likovna razstava dijakov Srednje
šole Jesenice z naslovom Relief. Po besedah mentorice Marise Monti so razstavljena
dela nastala v okviru praktičnega pouka pri predmetu Likovno ustvarjalno izražanje.

"Srednja šola Jesenice že vrsto let sodeluje z Mladinskim
centrom Jesenice, ki je v letošnjem maju organiziral likovne delavnice za dijake drugega letnika na programu predšolske vzgoje. Dijaki so izbrali
poljubne motive, ki so jih poenostavili in prilagodili tehniki. Uporabili so kombinacijo
reliefne tehnike in lepljenke

naravnih materialov. Površine so osenčili z ogljem, ki so
ga dijakom podarili oglarji s
Koroške Bele, ki si prizadevajo za ohranitev tradicije pridobivanja oglja," je povedala
mentorica. Kot je dodala,
bodo izkušnje, ki so jih pridobili na delavnici, dijakom v
pomoč pri njihovem bodočem delu z otroki v vrtcu.

Novi duhovni pomočnik je postal Anton
Marinko, ki biva v župnišču na Jesenicah.
vzdevek »triglavski« župnik. Zaslužen je za ponovno izgradnjo Aljaževe kapele na Kredarici, pa tudi za
obnovo številnih kapel, cer-

zan tudi z gorami, maševal
na Kredarici, posebej rad pa
je opravljal delo bolnišničnega župnika v jeseniški
bolnišnici.

Dijaki so uporabljali kombinacijo reliefne tehnike in lepljenke naravnih materialov.

JESENICE KRASI NOVA
POSLIKAVA ZIDU
Zahvalna maša Franceta Urbanije v cerkvi Svetega Križa v Planini pod Golico. Od njega so
se poslovili farani. / Foto: Župnija Jesenice

Gorskokolesarski dan
Urša Peternel
V soboto, 21. septembra, bo
pri obnovljenem Kurirskem
domu v Javorniškem Rovtu
potekal gorskokolesarski
dan. Pripravljajo predstavitev
projekta Alpe Adria Karavan-

ke / Karawanken, predstavitev opreme za gorsko kolesarstvo, prikaz varne vožnje
z gorskimi kolesi v naravi,
predstavitev vožnje na kolesarskem poligonu in vožnje
po poligonu. Organizator je
Občina Jesenice, predstavi-

tev pa bo vodilo Društvo za
razvoj turizma in športa Gorenjske. Obenem bodo uradno odprli turnokolesarsko
pot Trans Karavanke, ki so jo
uredili pod okriljem Planinske zveze Slovenije. Dogajanje se bo začelo ob 14. uri.

Novinarska konferenca in poslikava zidu je naletela na zelo pozitiven odziv javnosti
in navijačev jeseniškega hokeja. Tokrat je ta potekala v nekoliko bolj sproščenem
vzdušju, pred enim izmed podhodov na Cesti maršala Tita, ki ga od včeraj naprej
krasi prelepa poslikava po zaslugi navijaške skupine Red Steelers Ultras Jesenice.
Novinarske konference so se udeležili tudi župan Blaž Račič, predstavniki generalnega pokrovitelja Sij Acroni, celotna članska ekipa, mediji in drugi podporniki.
V svojem govoru je župan Račič poudaril izjemen pomen hokeja za mesto Jesenice.
Pohvalil je tudi gesto navijaške skupine: “Ta akcija je dokaz več, da so Jesenice hokejsko mesto. Mislim, da so na ta način navijači pokazali, da hokej sprejemajo kot
najpomembnejši šport na Jesenicah. Verjamem, da je to lepa popestritev našega
mesta in si tudi želim, da bi te poslikave sprejeli tudi prebivalci. Na ta način bomo
vsem, tudi zunanjim obiskovalcem pokazali, da smo hokejsko mesto.”

Postani Franc Košir za en dan
V soboto, 21. septembra, bo
pri gasilskem domu na Koroški Beli prireditev Postani
Franc Košir za en dan. Pro-

gram bo ob 14. uri začel Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, sledila bo
predstavitev knjige Toneta
Fornezzija Tofa o Francu Koširju, ob 15. uri pa bodo na

oder stopili Veseli Begunjčani. Pridružili se jim bodo prijavljeni trobentači, humoristi
in imitatorji. Organizatorja
sta PGD Koroška Bela in KD
Možnar Koroška Bela.

Prijateljsko srečanje na sedlu Rožca
Urša Peternel
Jutri, v soboto, bo na sedlu
Rožca potekalo 18. prijateljsko srečanje občin Jesenice

in Šentjakob v Rožu na Rožci. Ob 11. uri se bodo prijatelji z obeh strani nekdanje
meje srečali na sedlu Rožca,
zatem pa bo sledilo družab-

no srečanje na avstrijski
strani, pri planinski koči
kmečke skupnosti Rožca.
Udeleženci si smer in čas
vzpona izberejo sami.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Urša Peternel
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Zanimivosti
SUDOKU JN 13

Sudoku s končno rešitvijo
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Medenjaki izpod Stola
Za Ta medeni dan v Žirovnici smo članice Društva podeželskih žensk izpod Golice in Stola
spet pekle medenjake. Peka medenjakov ima v tem kraju že dolgoletno tradicijo in je sad
bogate kulinarične dediščine.
Jelka Koselj
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je DOSTAVA MALIC KOSIL CATERING.
Sponzor križanke je GOSTILNA IN PIZZERIJA TURIST na
Cesti Borisa Kidriča 37c na Slovenskem Javorniku, ki podarja
tri nagrade, postrežene v njihovih prostorih: 1. dve pici:
Dora Tonejc, Lesce; 2. dve pici: Petra Gerdej, Blejska Dobrava; 3. ena pica: Ema Krelj, Jesenice. Za nagrade se oglasite v
Gostilni in pizzeriji Turist, veljajo 90 dni.

Članice društva smo medenjake že večkrat pripravile po
starem in odličnem receptu
sester usmiljenk iz Doma
sester usmiljenk na Breznici.
Tam je medenjake izdelovala
že pokojna usmiljenka g.
Marija Vidmar okoli leta
1980. Marija Vidmar je bila
doma iz Brezovice, na Breznici pa je bila več kot deset
let. Izhajala je iz družine, kjer
je bilo pet sester usmiljenk.
Medenjake je pekla za Miklavža ali ob božiču za cerkvene
pevce. Izdelovala jih je v obliki zvezd, srčkov in zvezde
repatice. Običajno jih je premazala z jajcem in dala nanje
orehova jedrca, mandlje ali
lešnike.
Po pripovedovanju dr. Rojčeve leta 1998 – že pokojne
in znane po tem, da je bila
dolgo let zdravnica na Madagaskarju, ko pa je tam zbolela, je prišla na Breznico za

predstojnico sester usmiljenk – so sestre že dolgo let
nazaj pekle medenjake in se
s tem preživljale. Zanimivo
pa je, da je njihov dom sosed
domačije čebelarja A. Janše.
Osnovne sestavine za medenjake po tem receptu:
25 dag masla ali margarine,
60 dag sladkorja, 6 jajc, 6 žlic
medu, 2 dl smetane, 2 žlički
sode bikarbone, 150 dag moke,
pecilni prašek in dišavi: cimet
in nageljnove žbice po 2 žlici.
Časi se spreminjajo in mi z
njimi. Mene je letos motil čas

priprave. Medenjaki namreč
spadajo v Miklavžev pehar in
jih delamo za božič. Sedaj pripravljamo najrazličnejše oblike medenjakov, saj se dobijo
razni modelčki, tako čebelice,
zajčke in druge oblike. Na
razpolago so nam nove dišavnice, kot npr. kardamom in
razni dodatki, kot so sezam,
razni oreški in okraski. Medenjake danes že kar umetniško
okrasijo in oblijejo z najrazličnejšimi oblivi. Zaviti v lične
zavitke so prava majhna darilca ali turistični spominki. Naj

Sponzor križanke je FOTO VIDMAR, Gregor Vidmar, s.p., na Cesti železarjev 4b, nad TUŠ centrom na Jesenicah. Informacije tudi na tel. 059 053 840, www.foto-vidmar.si. Vabijo vas, da jih obiščete v ateljeju za portretno in družinsko
fotografiranje z različnimi ozadji. Za naše zveste reševalce križank so prispevali tri nagrade: fotografije za dokumente.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

PRAZNIK
ZALJUBLJENCEV

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

LJUBITELJ
LEPEGA
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KAR NAPOLNJUJE
NOTRANJOST
SESTAVINA
ČESA

NEKDANJI
JUGO. NOGOMETNI
VRATAR
(VLADIMIR)

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 23. septembra 2019,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
KEMIJSKI
ZNAK ZA
NATRIJ

PERUJSKI
INDIJANEC

PESNIŠKI
OKRAS,
POSVETILO

NAŠA PEVKA
ZABAVNE
GLASBE
(MERI)
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PAPIRJA Z
OBVESTILOM,
VABILOM

NIZ. DRAMATIK, PESNIK
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BAŠIĆA
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ŠTULA,
ŠTRCELJ
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FUKUDA
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UREJEVALEC
PRIČESK, LAS

AVST. OPERNEKDANJI
NI REŽISER
NAROD NA
(ERNST)
PIRINEJSKEM
IT.
IGRALKA
POLOTOKU
(SOPHIA)

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NIKELJ
ALOJZIJ
URAN
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PSIHO. SUBDOLINA NA
STANCA V
AVSTRIJ- AFRIŠKI RAST
SKEM
LINI IBOGI.
KOROŠKEM
VRSTA VRBE

PASJA
HIŠICA
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FOTO GREGOR VIDMAR
HITRA IN KVALITETNA
IZDELAVA FOTOGRAFIJ
ZA OSEBNE DOKUMENTE

GESLO
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ALBERT
EINSTEIN
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MASTNA V
VODI
NETOPNA
TEKOČINA

KIRURŠKA
STRGALKA,
GREBLJICA
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TUJA IN
NAŠA ČRKA

ORANJE
(ZASTAR.)

RIBJE
JAJČECE
MOČAN
UDAREC PRI
BOKSU

PRETEPAČ

NEKDANJA
MANJŠA
DENARNA
ENOTA

REKA V
PLOŠČA IZ
MANJŠA
ANGLIJI OB CEMENTA IN
KATERI LEŽI AZBESTA ZA TRGOVINA
ZA
VOJAKE
NORTPOKRIVANJE
ALI DELAVCE
HAMPTON
STREH

VRSTA
RASTLINSKE
BOLEZNI
LISTOV
TAJDA
LEKŠE

še pohvalim domiseln ovitek
za medenjake Pekarne Resman z Zgoše. Na ovitku je
narisan medved in napisana
pesem F. S. Finžgarja: »Tam
gori pod Stolom, vsak s svojim kolom, so stražo držali,
medveda čakali. Se medved
prikaže, je konec te straže,
samo Gros mu je bil kos, kje
tekel koj bos.«
Pri peki medenjakov se vedno kaj novega naučimo iz
strokovne literature. Meni je
všeč svetovalnica s sestro
Nikolino na Radiu Ognjišče.
Ob tej priložnosti se ji zahvaljujem za vse nasvete. Z leti
se nabirajo izkušnje. Sama
bi v prihodnje delala na tem,
da bi pri medenjakih uporabljala tudi druge vrste moke
(pirino, rženo), veliko manj
sladkorja in veliko več orehov in drugih oreščkov.
Delam pa tudi na novih oblikah (medene hišice, obeski
in okraski) medenjakov in
vrstah medenega peciva.
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KAREL
ALPIGER
OSTANEK
CIGARETE,
ČIK

15

ALGE NA
MLAKI

VONDEL: nizozemski dramatik (Joost van den), STYRON: am. pisatelj Pulitzerjeva nagrada (William), LERT: avstr. operni režiser (Ernst),
BEARA: nekdanji jugo.nogometni vratar (Vladimir), ENTEROLOG: zdravnik za črevesne bolezni, NENE: reka v Angliji ob Northamptonu)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 13 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 13. do 27. septembra

Avtobus bo ob 10.15 odpeljal izpred Čufarja na Jesenicah in bo ustavljal na vseh avtobusnih postajališčih vključno na Blejski Dobravi.

18. tradicionalno prijateljsko srečanje občin Jesenice in
Šentjakob v Rožu
Srečanje obeh strani na sedlu Rožca, sledi prijateljsko druženje ob
planinski koči na planini Rožca na koroški strani
SEDLO ROŽCA, ob 11. uri

Ljudski igri: ZAKLAD in VEDEŽ – Gledališki večer v
Kulturnem hramu
KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19.30

Ponedeljek, 16. september
Potopisno predavanje – predavatelj Pavel Smolej

Žalost ob boleči izgubi vaših najdražjih
lahko v trajni spomin izrazite z objavo
zahvale v Jeseniških novicah.
Ob svetovnem dnevu turizma bo Turistični informacijski
center (TIC) Jesenice skupaj s Planinskim društvom
Jesenice 25. septembra organiziral pohod do razgledišča na
Mežakli. Zbor udeležencev bo ob 9.30 pred Športno
dvorano Podmežakla. Od tam se bodo pod vodstvom
vodnika Planinskega društva Jesenice podali do vznožja
Podmežakle in po markirani in dobro utrjeni poti do
razgledišča. Hoje je okoli dve uri in ni preveč zahtevna,
potrebna je ustrezna planinska oprema. V primeru slabega
vremena pohod odpade. / J. R.

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Gorskokolesarski dan v Javorniškem Rovtu
Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok:
Spet šola!
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Sreda, 18. september
Izlet Društva upokojencev Jesenice: v Dobrno, Vinsko Goro,
v Ljubečno in Žalec

GORSKOKOLESARSKI CENTER NA PRISTAVI (NEKDANJI KURIRČKOV DOM), ob 14. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Črkovna igra Križemkražem: vsak torek ob 10. uri

Aktivnosti za osnovnošolce
DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –
v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

Postani Franc Košir za en dan
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 9.30

Odprtje fotografske razstave Vande Klemenc in Klemena
Klemenca, člana FD Jesenice
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

Kratka predstavitev projekta Alpe Adria Karavanke / Karawanken,
predstavitev opreme za gorsko kolesarstvo, varna vožnja z gorskimi
kolesi v naravi, predstavitev vožnje na kolesarskem poligonu in vožnja po poligonu (Društvo za razvoj turizma in športa Gorenjske za
Občino Jesenice) ter odprtje Turnokolesarske poti Trans Karavanke
(Planinska zveza Slovenije)

Odhod ob 6.50. (Prijave na telefon 040 516 493)

TRADICIONALNA MINI OLIMPIJADA za otroke iz VVO in
prve triade osnovnih šol

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

STARO VAŠKO JEDRO KOROŠKA BELA, od 14. do 18. ure

16. in 23. 9. 2019 ob 16. uri Kuharska delavnica
11. 9. 2019 ob 16. uri Filmsko popoldne

Odprtje spominske razstave Andrej Tavčar (1947–2018):
HODIL PO SVOJIH SEM POTEH

12., 19. in 26. 9. 2019 ob 16. uri Ustvarjalni četrtek
18. 9. 2019 ob 14. uri Ustvarjalnica z zaposlenimi Sij Acroni Jesenice

RAZSTAVIŠČE V KULTURNEM HRAMU NA KOROŠKI BELI

Odprtje razstave: Stara Sava: dediščina – umetnost –
razvedrilo
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19. uri

Torek, 24. september
Brezplačna delavnica: Kako postaviti pravo ceno storitvi ali
izdelku in kako jih pozicionirati na trgu

Četrtek, 19. september
Teden mobilnosti

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsaka druga sreda v mesecu: ob 18. uri: STIK Jesenice – podporna
skupina za LGBT-osebe; STIK skupina je namenjena pogovorom, debatam, vprašanjem

Različne lokacije v občini (program je objavljen na strani 4)

Sprejem maturantov generacije 2019 in njihovih staršev

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam

VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, ob 18. uri

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: dr. Marko
Mugerli – TEHNIČNA DEDIŠČINA KRANJSKE
INDUSTRIJSKE DRUŽBE

Sreda, 25. september
Brezplačen voden pohod do razgledišča Špica na Mežakli –
ob svetovnem dnevu turizma in letu pohodništva

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Petek, 20. september
Zaključna prireditev in podelitev priznanj: Poletavci, poletni
bralci. Gost: Primož Suhodolčan
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 17. uri

PARKIRIŠČE PRED ŠPORTNO DVORANO PODMEŽAKLA, ob 9.30

Brezplačna delavnica Poslovno mreženje

Razstave
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice, od
ponedeljka do petka od 11. do 15. ure
Ogled likovne razstave RELIEF dijakov Srednje šole Jesenice

Kako vzpostaviti, vzdrževati in navdušiti stranko za sodelovanje z vašim podjetjem in nad storitvijo oz. izdelkom, ki ga tržite
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 14. ure

Sobota, 21. september
5. športne igre zaposlenih Slovenije

BANKETNA DVORANA KOLEPN

Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 9. uri

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 15. uri

Do nadaljnjega: Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Medinstitucionalna etnološka razstava
Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure; v času javnih prireditev

NOVEMBER

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

SOBOTA

NEDELJA

21. in 22. in 23. in 24.
PETEK

ČETRTEK

SOBOTA

PETEK

Več kot 40 degustacijskih točk

15. in 16.

www.visitkranj.si

SOBOTA

5

OKTOBER

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
ROVI POD STARIM KRANJEM

www.visitkranj.com

www.gorenjski-glas.si

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Sobota, 14. september
Družabno srečanje članic in članov Društva upokojencev
Javornik - Koroška Bela v Javorniškem Rovtu, s začetkom ob
11. uri

16

Jeseniške novice, petek, 13. septembra 2019

jeseniške novice
Pela so kovaška kladiva
Jeseniška Stara Sava je gostila Vseslovensko srečanje kovačev.
Urša Peternel
Jesenice so v sklopu Festeelvala gostile Vseslovensko
srečanje kovačev. Na pokritem prireditvenem prostoru
na Stari Savi jih je trideset
prikazovalo svojo obrt in
navduševalo z umetnostjo

kovanja razbeljenega železa
in s čudovitimi izdelki, ki se
rojevajo iz ognja: od nakita
do nožev, mečev, ograj, podkev, svečnikov ... Udeleženci
so prišli iz vse Slovenije, iz
Avstrije, posebej zanimiv pa
je bil finski par, Noora in
Mikko Mannonen, ki se oba

ukvarjata s kovaštvom, Noora pa dokazuje, da kovaštvo
ni zgolj moški poklic. "To je
stereotip, saj je pomembnejša tehnika, ne toliko moč,"
je dejala Noora, ki je sicer
tudi učiteljica joge.
Zasluge, da je srečanje potekalo prav na Jesenicah, ima

Bruno Kalčič, dolgoletni,
večkrat nagrajeni kovač z
Blejske Dobrave. Za kovača
se je šel učit pred 37 leti, s
kovaštvom pa se ukvarja že
vse svoje življenje. "Za kovača moraš biti rojen," je povedal in dodal, da je kovaštvo,
tako kot vsi obrtni poklici,
težko, a če se najdeš v njem,
ti da veliko zadovoljstva.
Njegov dolgoletni sodelavec
je Gregor Mandeljc z Blejske Dobrave. "Ležali so mi
jeziki, zato sem se odločil za
turistično šolo. A sem kmalu ugotovil, da mi to ne leži.
Najraje delam sam, oblikujem stvari, brez 'mešanja
megle'. Ko sem nekoč na
tekmovanju videl, kaj se da
narediti iz železa, me je zastrupilo," je povedal. Tako je
kovač že 21 let.
Posebno povezavo z Brunom Kalčičem ima tudi
kovač iz Avstrije Leopold
Durchner, ki že 45 let nadaljuje 250-letno družinsko
kovaško tradicijo. Kalčič se
je namreč umetnosti kovaštva učil prav pri njem. Durchner je dejal, da je bilo
kovaštvo v Avstriji v preteklosti veliko bolj cenjeno,
veliko škode pa je naredila
globalizacija in poceni izdelki iz Kitajske.
Posebno zanimanje na srečanju je vzbudila tudi skupina najstarejših kovačev, ki
so prišli iz Lokovca. Med
njimi je bil 84-letni Alojz

Najmlajši kovač na srečanju je bil šestletni Leon. Z očetom sta skovala skulpturo
motorista.

Finski kovaški par Noora in Mikko Mannonen združujeta
kovaštvo in umetnost.

Bruno Kalčič, dolgoletni, večkrat nagrajeni kovač z Blejske
Dobrave
Šuligoj, ki je kovač že sedem
desetletij. Kot je povedal, je
Lokovec znan kot vas kovačev, včasih jih je bilo v vasi
okrog dvesto, danes pa le še
redki ohranjajo to tradicionalno obrt. Njihov prikaz
kovanja je bil zato toliko bolj
dragocen.
A da kovaštvo vendarle privablja tudi mlade, so dokazovali mlajši udeleženci,
med njimi Luka Ložar iz
Dola pri Ljubljani. Kot je
povedal, je bil od nekdaj nor
na nože, zato jih je začel

kovati, a ker je bila hiša hitro
prepolna, zdaj kuje najrazličnejše izdelke. Zasnoval je
Kovačijo in laboratorij Alkimist, pod okriljem katerega
raziskuje čudoviti svet ognja
in železa.
Organizatorja srečanja sta
bila Cehovsko društvo kovačev Slovenije in Gornjesavski muzej Jesenice. Kot je v
imenu društva dejal Saša
Pavlin, sicer tudi sam dolgoletni kovač iz Komna, društvo deluje četrto leto, združuje pa 23 članov.

ORGANIZIRAjo ZAČETNI

TEČAJ DRSANJA
Srečanja se je udeležilo trideset kovačev iz Slovenije, Avstrije in Finske.

CENA TEČAJA JE 25 €

vsak udeleženec potrebuje:
drsalke, rokavice in čelado (hokejska, smučarska,...)

info@hdjesenice.si
040 833 570

dkjesenice@gmail.com
041 44 44 14

HOKEJSKO DRUŠTVO - MLADI - JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA
16. - 20. SEPTEMBER, ZAČETEK 16:30

Deževni Festeelval
Kljub slabemu vremenu je organizatorjem uspelo pod streho spraviti že
šesti Festeelval.
Urša Peternel
Drugi septembrski konec
tedna je na Stari Savi potekal
že 6. Festeelval. V treh dneh
se je zvrstilo več dogodkov,
od hip hop delavnic in plesnih dvobojev z mednarodno
udeležbo, otroškega progra-

ma, mestnega piknika, srečanja kovačev do koncerta
zasedb Samuel Blues, Glasbena mineštra in Skyburst.
Žal je dogajanje krojilo deževno vreme, čemur organizatorji pripisujejo tudi slabši
obisk. Nedeljski dogodek
Celofan je žal odpadel in ga

bodo izvedli še ta mesec,
namesto v drive-in kinu pa
so film predvajali v Kolpernu. Organizatorji so bili
Klub jeseniških študentov,
Mladinski svet Jesenice,
Mladinski center Jesenice,
Občina Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice.

