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Dijaki in
profesorji zavzeli
odrske deske

Glasbene
družine spet
navdušile

Na letošnjem, že petem
dramskem festivalu Gimnazije
Jesenice so občinstvo najbolj
navdušili dijaki 4. š s predstavo
To so gadi.

V Glasbeni šoli Jesenice so
tudi letos pripravili enega
najbolj zanimivih
koncertov, koncert
glasbenih družin.
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Predsednik obiskal
Gimnazijo Jesenice

Spominska plošča
Angele Boškin

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je obiskal Gimnazijo Jesenice in med gimnazijci preživel
več kot dve uri.

Urša Peternel

V Kasarni na Stari Savi so odkrili spominsko
ploščo v spomin na prvo skrbstveno –
medicinsko sestro Angelo Boškin.

Urša Peternel
V sklopu dogodka Inženirke,
inženirji bomo! je Gimnazi
jo Jesenice obiskal predse
dnik države Borut Pahor. Kot
je dejala ravnateljica Lidija
Dornig, so v več kot sedem
desetletni zgodovini šole pr
vič gostili predsednika drža
ve, na kar so še posebej po
nosni. Pahor je v več kot
dveurnem druženju z dijaki
iskreno in tudi dokaj osebno
govoril predvsem o tem,
kako lahko sežejo do zvezd
in uresničijo svoje sanje.
»Mogoče ta hip še nimate
razvitih sanj o tem, kaj želite
postati. Meni se je to zgodilo
v gimnaziji, ki je bila zame
izgubljen čas, saj nisem bil
tako zrel kot kolegi, ki so s
tem, ko so maturirali, tudi
dozoreli. Jaz nisem in sem
za to potreboval še nekaj let.
Šele na © faksu© sem potem
© ugriznil© v študij in se odlo
čil, da želim biti – predse
dnik. In to mi je tudi uspelo
...« je dejal Pahor. Kot je pou
daril, je prav izgrajevanje
osebnosti mladih ljudi ena
od najpomembnejših nalog
izobraževalnega sistema.
»Po mojem mnenju poanta
izobraževalnega sistema ni v

podajanju snovi, ampak v iz
grajevanju vaše osebnosti,
skozi znanost in znanje in
vedenje. Česar sam kot gim
nazijec nisem vedel, pa vem
danes, je, da proces učenja ni
samo proces pridobivanja
znanja, temveč je tudi proces
izgrajevanja zrele ustvarjalne
osebnosti.« Kot je dodal,
imajo uspešni ljudje, najsi
bodo znanstveniki, športni
ki, umetniki – nekatere med

njimi kot predsednik nagra
di z jabolkom navdiha – eno
skupno lastnost. »Ko kot
predsednik republike nagra
jujem uspešne ljudi, zadnjič
sem z jabolkom navdiha na
gradil znanstvenike, ki so od
krili povezavo med virusom
zika in problemi nosečnic,
ali pa športnike ali druge lju
di, ki so prišli do zvezd, ugo
tavljam, da so seveda imeli
talent, a talent imajo tudi

drugi. Blazno so se odrekali,
a odrekali so se tudi mnogi
drugi ... Kje je tisti presežek?
In ko potegnem črto, vidim,
da je presežek v tem, da so
oni zgrajene osebnosti. Ima
jo neki svoj moralni kredo.«
Zato: »Šola mora biti prostor
spodbujanja ustvarjalnega
razmišljanja in iskanja novih
poti, odgovorov, dialoga ...«

OBČINSKE NOVICE

KULTURA

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Prečno povezavo bodo
odprli še ta mesec

Igranje z ognjem na
jeseniškem odru

Potekal je vpis v vrtec

Brez službe, a ne brez
motivacije!

V novo sosesko Gorenjski
sonček pa naj bi se prvi stanovalci vselili prihodnji mesec.

V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah so premierno
uprizorili dramo Igranje z
ognjem v režiji profesorja
dramske igre in režije Dušana Mlakarja.
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V Kasarni na Stari Savi, po
leg replike delavskega stano
vanja, so slovesno odkrili
spominsko ploščo v spomin
na Angelo Boškin, prvo
skrbstveno – medicinsko
sestro na Slovenskem. Ne
kaj let (od 1919 do 1922) je
delovala prav na Jesenicah,
kjer je tudi ustanovila prvo
posvetovalnico za matere in
dojenčke pri nas. Pobudo za
postavitev spominskega
obeležja tej začetnici zdrav
stvene nege pri nas je poda
la Zbornica zdravstvene in
babiške nege Slovenije –
zveza društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije v sodelo
vanju z Društvom medicin

skih sester, babic in zdrav
stvenih tehnikov Gorenjske
in Gornjesavskim muzejem
Jesenice. Po besedah pred
sednice zveze Darinke Kle
menc je bila Angela Boškin
prva šolana medicinska ses
tra na naših tleh, ki je uve
ljavljala pomen odnosa do
sočloveka, empatije, odprto
sti in spoštovanja dostojan
stva ter dobrih kolegialnih
odnosov. Vse to naj bi bilo
še danes del poklicne identi
tete vseh medicinskih se
ster. Zato ima spominska
plošča velik simbolni po
men, je dejala Klemenčeva.
Ploščo sta odkrila predse
dnica gorenjskega društva
medicinskih sester Alenka
Bijol in jeseniški podžupan
Miha Rebolj.

Borut Pahor je prvi predsednik, ki je v več kot sedemdesetletni zgodovini obiskal
Gimnazijo Jesenice. / Foto: Tina Dokl

V Vrtcu Jesenice so ob rednem vpisu pripravili tudi
dneva odprtih vrat vrtca.
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Dvanajst mladih, visoko izobraženih deklet z Jesenic in
okolice, ki ne morejo dobiti
službe, je zasnovalo Zaposlitveni klub za mlade Jesenice.
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Slavnostno odkritje spominske plošče prve skrbstvene –
medicinske sestre Angele Boškin / Foto: Gorazd Kavčič

Bliža se občinski praznik
Dvajsetega marca praznuje občina Jesenice svoj občinski
praznik. Osrednja slovesnost bo v nedeljo, 20. marca, ob
19.30 v Gledališču Toneta Čufarja. Na njej bo župan Tomaž
Tom Mencinger podelil letošnja občinska priznanja. Naziv
častne občanke bo prejela Mira Jazbinšek, plakete občine pa
bodo prejeli Jože Oblak, Miloš Možina in Klemen Košir (nagrajence predstavljamo na straneh 4 in 5). V petek, 18. marca, bodo v sklopu praznovanj odprli prečno povezavo od
Hrenovce do TVD Partizan, na Stari Savi pa Jožefov sejem.
V soboto, 19. marca, bo potekal tudi Pomladni tek.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel

V kratkem bodo občani lahko začeli uporabljati prečno povezavo od Hrenovce proti TVD Partizan čez
bohinjsko progo. V novo sosesko Gorenjski sonček pa naj bi se prvi stanovalci vselili prihodnji mesec.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
topna cesta do območja ter
obstoječa teniška igrišča. V
zvezi z oživitvijo teniških
igrišč oziroma dela, ki je v
lasti Občine Jesenice, smo
si že v preteklosti prizadevali pridobiti interesente
oziroma potencialne investitorje, ki bi območje zopet
spravili v funkcijo, vendar
smo bili žal neuspešni.
Pred kratkim pa je eden od
potencialnih investitorjev
sam izrazil željo po nakupu
zemljišč na območju in
ureditvi le-teh, glede na
izkazane načrte z območjem, ki bodo temeljili na
mladinski športni dejavnosti, pa se Občina Jesenice s
tem strinja in idejo podpira.
Kljub prvotnemu nasprotovanju se s prodajo strinja
tudi Svet Krajevne skupnosti, o čemer so na seji tudi
glasovali, zato bo Občina
Jesenice v nadaljevanju
izvedla vse potrebne postopke, da bo zdaj zapuščeno
območje zopet funkcionalno in v korist občanom," je
še povedal župan.

Na obisku v podjetjih Hidria Rotomatika in
Kovinar Gradnje ST
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da s sodelavci
nadaljujejo obiske večjih gospodarskih podjetij v občini. "V
preteklih dneh smo s sodelavci tako obiskali še jeseniški
obrat Hidrie Rotomatike ter Kovinar Gradnje ST. Prvo podjetje ima 120 zaposlenih, deluje pa na področju izdelovanja
elektropločevine in elektro motorjev za avtomobilsko industrijo, velik poudarek pa dajejo tudi zelenemu programu.
Mesečno se na jeseniški lokaciji podjetja izmenja kar tristo
tovornjakov, kar kaže na njihovo dobro poslovanje, razveseljivo pa je tudi dejstvo, da nameravajo do leta 2017 zaposliti
trideset novih delavcev, predvsem strojnih tehnikov in
mehatronikov. Drugo podjetje, Kovinar Gradnje-ST, se
ukvarja z gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb,
zaposluje pa od štirideset do petdeset oseb. Poslujejo na
območju celotne Gorenjske in tudi na ljubljanskem območju, veseli pa me, da je prav jeseniško podjetje eno izmed
redkih gradbenih podjetij na Gorenjskem s tako uspešnim
poslovanjem," je povedal župan.

Uporabno dovoljenje za kanalizacijo
na Prosvetni ulici
Občina Jesenice je prejela uporabno dovoljenje za kanalizacijo na Prosvetni ulici na Koroški Beli. S tem se je zaključil 140 tisoč evrov vreden projekt, financiran s strani Občine Jesenice. Kot je sporočila Ines Dvoršak iz kabineta
župana, je izvajalec – Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec, s. p. – v sklopu projekta zgradil kanalizacijo za sanitarno odpadno vodo v dolžini 224 metrov in obnovil vodovod v dolžini 287 metrov, hkrati pa je bila urejena tudi
javna razsvetljava in obnovljena cesta. Projekt, ki se je
izvajal od septembra do decembra 2015, je bil v celoti
financiran iz proračuna Občine Jesenice.

»Stanovalci se bodo lahko v
objekte vselili po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za
stanovanjske objekte, kar bo
predvidoma v mesecu aprilu,« je povedal direktor družbe Anepremičnine Gregor
Žvipelj. Po njegovih besedah je osem stanovanj že
prodanih, še deset pa je
rezerviranih. »Pokazalo se
je, da je zanimanja za nakup
stanovanja s strani potencialnih kupcev veliko, ne
samo z Jesenic, temveč tudi
iz okoliških krajev, Koroške
Bele, Kranja, Tržiča, Radovljice, Bleda,« je zadovoljen
Žvipelj. V soseski je v štirih
večstanovanjskih objektih
skupaj 62 stanovanj, ki so
velika od dobrih 38 do 129
kvadratnih metrov. Cene se
gibljejo od dobrih 50 tisoč
evrov za najmanjše enosobno stanovanje pa do 162
tisočakov za štirisobno. V
kleti je 47 notranjih parkirnih mest, zunaj 66, urejajo

Foto: Andraž Sodja

"Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja na Jesenicah skrbi za številne starejše osebe, ki jesen življenja
preživljajo v oskrbi za to
usposobljenega osebja. Po
upokojitvi nekdanje direktorice in odstopu njenega naslednika pa sedaj že kar
nekaj časa poteka postopek
izbire novega direktorja, ki
se je zaradi pritožbe ene od
neizbranih kandidatk in
sodnega postopka zavlekel.
Postopek izbire direktorja
zavoda je sicer v izključni
pristojnosti sveta zavoda, ki
pa do razrešitve pritožbe
oziroma do dokončanja sodnega postopka ne more
nadaljevati s postopkom
izbire direktorja. V tem
času naloge direktorja zavoda še vedno opravlja vršilka
dolžnosti, ki tako poskrbi,
da delovanje zavoda poteka
nemoteno, vseeno pa upam,
da se bo postopek čim prej
zaključil in bo zavod končno dobil novega direktorja,"
je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger o tem,
zakaj v jeseniškem domu
starostnikov še vedno nimajo novega direktorja.
Konec februarja je bila sklicana seja Sveta KS Slovenski Javornik - Koroška Bela,
kjer je bila ena od glavnih
tem tudi prodaja dela
Rekreacijskega centra Kres
na Koroški Beli. "Po tem,
ko so bila zemljišča na tem
območju v denacionalizacijskih postopkih vrnjena
novim lastnikom, z bifejem
in baliniščem pa gospodari
fizična oseba, ki je tudi lastnik te stavbe, so danes v
lasti Občine Jesenice le dos-

Prečno povezavo bodo
odprli še ta mesec

Prečno povezavo bodo odprli 18. marca, v stanovanja pa naj bi se prvi kupci vselili aprila.
pa tudi polnilno postajo za
električna vozila. Za nakup
stanovanj v sodelovanju z
Abanko omogočajo ugodno
kreditiranje, je dodal Žvipelj.

V sklopu gradnje so uredili tudi okolico in zgradili povezovalni nadhod s
pešpotjo prek bohinjske
proge. Nadhod, ki bo
območje Hrenovce pove-

Za neločevanje
odpadkov tudi kazni
Čeprav nekateri občani še vedno ne ločujejo odpadkov, pa je osveščenost
na tem področju iz leta v leto večja. Tako je na Jesenicah ločeno zbranih že
več kot 40 odstotkov vseh zbranih odpadkov.
Urša Peternel
Eden od občanov je na Facebookovi strani Občine Jesenice opozoril, da veliko občanov ne ločuje odpadkov.
Zanimalo ga je, ali obstaja
možnost nadzora in tudi
kaznovanja takšnih nevestnežev, saj se z neločevanjem
izničuje trud vseh tistih, ki
odpadke pridno ločujejo.
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN so pojasnili,
da situacija na področju ločenega zbiranja odpadkov v
občini ni tako črna. Lani so
tako z ločenim zbiranjem
zbrali 40,26 odstotka vseh
zbranih odpadkov, kar je po
njihovi oceni zelo dober
rezultat. "Količine odpadkov,
ki nam jih ni uspelo oddati v
nadaljnjo predelavo, se pred
odlaganjem obdelajo in šele
nato odložijo. Tako smo na
Odlagališču Mala Mežakla v
letu 2015 iz občine Jesenice
dejansko odložili manj kot
50 odstotkov vseh zbranih
odpadkov. Količine ločeno

zbranih odpadkov se iz leta v
leto povečujejo, kar dokazuje, da vsi – tako občani kot
izvajalec javne službe – delujemo dobro, kljub temu da
sistem vzpostavitve ločenega
zbiranja embalaže od vrat do
vrat v občini Jesenice še ni
zaključen. V letu 2016 v
našem podjetju načrtujemo
uvedbo ločenega zbiranja
embalaže v KS Podmežakla
in Planina pod Golico ter več

akcij osveščanja, predvsem z
objavami v lokalnih novicah.
Ločevanje odpadkov se spodbuja z akcijami osveščanja
tako na lokalnem kot tudi
državnem nivoju, mednje
sodijo tudi akcije osveščanja
na osnovnih in srednjih
šolah," so pojasnili.
Sicer pa je ustrezno ločevanje odpadkov in odlaganje
odpadkov določeno tudi v
občinskem odloku o ravnan-

zal z osrednjim delom
mesta, bodo odprli v petek, 18. marca, kot uvod za
Jožefov sejem in praznovanje občinskega praznika Jesenic.

ju s komunalnimi odpadki.
Iz odloka izhaja, da uporabniki, ki neustrezno odlagajo
ali ločujejo odpadke, s tem
storijo prekršek in tvegajo,
da bodo obravnavani s strani
Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Občine Jesenice. Če torej v JEKO-IN ugotovijo, da je med mešanimi
odpadki tudi embalaža, uporabnika najprej pisno opozorijo, da mu bodo v prihodnje
zaračunali stroške odvoza in
ločevanja odpadkov. Obenem pa lahko občinski
inšpekciji posredujejo predlog za kaznovanje uporabnika. "Prav tako lahko vsak
posameznik na Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občine Jesenice (04 58 69
282) sporoči zaznano kršitev
ali sum, da določeni odpadki
niso ustrezno odloženi oziroma ustrezno ločeni," so
povedali na inšpektoratu in
redarstvu.
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1. stran
Obisk predsednika države
na Gimnaziji Jesenice je
sicer sodil v sklop projekta
Inženirke,
inženirji
bomo!, katerega častni pokrovitelj je. S projektom
želijo mlade motivirati k
izbiri tehniških in naravoslovnih študij ter jim predstaviti dinamično in
ustvarjalno inženirsko poklicno pot. Mlade želijo
spodbuditi k razmišljanju
o tem, v čem so dobri, kje
leži njihov talent ter kako
to dobro izkoristiti.

O poklicu inženirja so na
okrogli mizi, ki jo je povezovala Edita Krajnović iz družbe Mediade, govorili dr.
Mojca Volk iz Fakultete za
elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Špela Bernhard in
dr. Zlatko Pflaum iz družbe
Lek Pharmaceuticals ter Stanislav Jakelj iz podjetja
Acroni. V sproščenem pogovoru so razglabljali o karieri
inženirja ter dijakom zaupali bogate izkušnje in zanimive zgodbe, ki so jih doživeli
na svoji poklicni poti.
Posebej zanimiva gostja je
bila dr. Mojca Volk, nekda-

Dr. Mojca Volk, dr. Zlato Pflaum, Špela Bernhard in
Stanislav Jakelj v pogovoru z Edino Krajnović o poklicu
inženirja / Foto: Tina Dokl

nja dijakinja in zlata maturantka Gimnazije Jesenice.
Kot je poudarila, je poklic
inženirja absolutno poklic
prihodnosti. Po njenih besedah pušča odprta vrata za
veliko paleto različnih poklicev. "Nekateri želijo postati
znanstveniki, nekateri raziskovalci, veliko od mojih kolegov pa je tudi podjetnikov,
direktorjev, delajo v bankah,
medicini ... Sama sem dolgo
časa razmišljala, kam naj se
usmerim, tehtala sem med
arhitekturo in medicino, potem pa sem se v končni fazi
odločila za elektrotehniko.

Predsednik države Borut Pahor je častni pokrovitelj
projekta Inženirke, inženirji bomo!, s katerimi skušajo mlade
navdušiti za tehniške in inženirske poklice. / Foto: Tina Dokl

Praznik civilne zaščite
V Kolpernu se je ob 1. marcu, mednarodnem dnevu civilne zaščite, na
slavnostni seji zbral Občinski štab Civilne zaščite pod vodstvom poveljnika
Igorja Arha.
Andraž Sodja
Mednarodna organizacija
Civilna zaščita je leta 1990
sprejela 1. marec kot svetov-

ni dan civilne zaščite, katerega namen je v javnosti
krepiti zavest o ogroženosti
pred naravnimi in drugimi
nesrečami in vlogi civilne

Eden od velikih razlogov za
to je bil, da sem imela občutek, da bom lahko v poklicu
delala različne stvari." Po
njenem mnenju je šolanje
na gimnaziji dobra podlaga,
ki daje širino in pušča odprta vrata, da se dijak lahko
kasneje, ko že malo bolj točno ve, kaj si želi, usmeri v
pravo smer. Je pa ob tem
poudarila, da je šola sicer
pomembna podlaga, a hkrati je diploma le papir in zgolj
izhodišče, ki omogoča gradnjo kariere, pri čemer pa je
najbolj bistvena motivacija
vsakega posameznika.

zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami. V dvorani Kolpern je Občinski štab
Civilne zaščite pod vodstvom poveljnika Igorja

Slavnostna seja Občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice ob svetovnem dnevu civilne
zaščite

Arha drugega marca pripravil slavnostno sejo, ki so se
je udeležili člani sil za zaščito in reševanje iz občine Jesenice in sosednjih občin ter
uprave za zaščito in reševanje v Kranju. Zbrane je pozdravil župan Tomaž Tom
Mencinger, nagovoril pa jih
je tudi poveljnik jeseniške
civilne zaščite Igor Arh, ki je
poudaril pomen civilne zaščite pri spopadanju z vsemi
vrstami nesreč in katastrof.
»Dan civilne zaščite je ena
od pomembnih priložnosti,
ko lahko opozorimo na celovitost in aktualnost varstva
pred naravnimi in drugimi
nesrečami. V moderni in
odgovorni družbi je organizirano varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
neločljiva sestavina dela in
življenja.« Kot je še dodal
Arh, je bilo občini Jesenice v
preteklem letu, z izjemo nekaj manjših dogodkov, prizaneseno, do neke mere pa
se je tudi Jesenic dotaknila
begunska kriza, ki je opomnila tudi delavce civilne
zaščite, da se lahko zelo hitro znajdejo v situaciji, ko bo
treba aktivirati sile civilne
zaščite v občini.

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

www.oknamba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!

Prejeli smo

Vprašanje za
odgovorne za
prometno
varnost
V okviru razpisane Prometne
strategije Jesenic se odzivam
na poziv javnosti, ki je bil objavljen v 3. številki teh Novic.
Čas je tudi primeren, ker prihaja pomlad in z njo povečan
vrvež na cestah in pločnikih.
Veliko nevarnost za pešce,
predvsem pa za otroke, matere
z vozički, invalide in starejše
ljudi, predstavlja hoja po pločniku skozi podvoz v in iz Kurje vasi. Posebno zvečer, ko po
ozkem, nepreglednem in nerazsvetljenem ovinku pod
Tancarjevo gostilno (sedaj
Ejga) iz obeh strani pridivjajo
mopedisti in kolesarji, največkrat brez luči. Ko sem jeseni te
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- zamenjava starih oken
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Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je obiskal Gimnazijo Jesenice in med gimnazijci preživel
več kot dve uri.

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

Predsednik obiskal
Gimnazijo Jesenice
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voznike opozarjal na njihove
prekrške, so me prepričevali,
da novi predpisi dovoljujejo
vožnjo s kolesi, mopedi in motorji tudi po pločnikih.
Zato od naslovnikov – v enem
mesecu – pričakujem odgovor
v Občinskih novicah, in to
brez izgovarjanja na delovno
skupino, ki naj bi to prometno
ureditev reševala:
1. Ali še velja 93. člen ZPrCP,
ki določa, da »kjer ni kolesarskega pasu, steze ali kolesarske
poti, mora kolesar voziti ob desnem robu smernega vozišča«?
2. Kdo in kako bo, predvsem
mladino, poučil, da so pločniki namenjeni samo pešcem in
da je vožnja s kolesi in mopedi
po njih prepovedana? Kdo bo
kršitelja oglobil?
3. Na nerazsvetljen ovinek
pločnika v mestnem centru neuspešno opozarjam že dve leti.
Tudi med prvenstvom v košarki so številni gostje hodili tam
po pasjih in človeških iztrebkih.
France Smolej

Ustvarjalni podjetnik
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske do 15. aprila zbirajo
prijave za projekt Ustvarjalni podjetnik. Namenjen je vsem,
ki radi ustvarjajo, pripravili bodo razstavo in katalog. Projekt
sofinancira Občina Jesenice, udeležba je brezplačna.
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"Svoje delo sem
opravljala s srcem"

Jožefov sejem bo
letos trajal tri dni
Potekal bo od petka, 18., do nedelje, 20. marca.
Urša Peternel
Letošnji tradicionalni Jožefov sejem, ki vsako leto predstavlja uvod v praznovanje
občinskega praznika, bodo
odprli v petek, 18. marca.
Trajal bo do nedelje, 20.
marca, vsak dan pa bo odprt
med deveto in devetnajsto
uro. Potekal bo na Stari Savi,
tako kot zdaj že zadnjih
nekaj let, s pestro sejemsko
ponudbo izdelkov.
Vsakoletnima organizatorjema sejma, Zavodu za šport
Jesenice in Občini Jesenice,
se je pri organizaciji letos
pridružilo Društvo za razvoj
turizma Jesenice. "Program
letošnjega Jožefovega sejma
bomo napolnili s posebnim
dogajanjem, in sicer načrtujemo predavanja na temo
vrtičkarstva in ekološkega
kmetovanja, kar je posebej
aktualno v času pred začetkom vrtičkarske sezone.
Zelo raznolik bo tudi sprem-

ljevalni program sejma, tako
bo v petek nastopila glasbena skupina, ki jo sestavljajo
glasbeniki iz Žirovnice, Kdr
Voč, v soboto lanski ljubljenci občinstva Jodl Express, v
nedeljo pa »sosedje« iz
ansambla Zgornjesavci. V
soboto popoldne bo prireditev spremljala tudi prva tržnica piva, na kateri se bodo
predstavili butični pivovarji.
Nedelja pa bo namenjena
predstavitvi jeseniškega turizma, predstavili bomo nekaj
jeseniških zgodb in zanimivosti, igralci Gledališča
Toneta Čufarja pa like Stare
Rudne poti, Viktorja Ruarda,
Rudarja Tono in rudarskega
nadzornika Heinricha, ki
bodo obiskovalce popeljali v
zlate čase rudnikov v Savskih jamah. Pripravili pa
bomo tudi kviz Spoznajte
Jesenice s praktičnimi
nagradami," je povedal
Andraž Sodja iz Društva za
razvoj turizma Jesenice.

Prva ravnateljica jeseniške srednje šole za medicinske sestre Mira Jazbinšek bo prejela naziv častne
občanke Jesenic. Tedanje učenke in sodelavke se spominjajo, da je bila zelo stroga, profesionalna, a
topla in človeška ravnateljica, ki je znala prisluhniti učencem s socialnimi in drugimi težavami; zanjo
so bili kot družinski člani.
Urša Peternel
Najvišje občinsko priznanje,
naziv častne občanke Jesenic, bo jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger 20.
marca ob občinskem prazniku podelil Miri Jazbinšek,
prvi ravnateljici jeseniške
srednje šole za medicinske
sestre. To je tretja častna
občanka Jesenic, ta naziv sta
doslej prejeli Stanka Geršak
in dr. Breda Oblak, sicer pa
so ga doslej podelili sedemnajstim zaslužnim posameznikom, prvega leta 1998
Simonu Sodji.
V Hrastniku rojena Mira
Jazbinšek, ki je 20. januarja
dopolnila devetdeset let, od
leta 1962 živi na Jesenicah
in kot pravi, se ima po več
kot pol stoletja zagotovo za
Gorenjko, Jeseničanko.
Visoko občinsko priznanje
sprejema s presenečenjem,
a zadovoljstvom. "Sem
vesela, a obenem presenečena, da po toliko letih še
vedo, kdo sem in kaj sem
delala ..."

Župan Tomaž Tom Mencinger
s sodelavci in s člani občinskega sveta
ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice,
iskreno vošči
vsem občanom in občankam.

In katere lastnosti je v
prvi vrsti želela
privzgojiti bodočim
medicinskim sestram?
"Predvsem ljubezniv
in skrben odnos do
pacientov."
Šolo za medicinske sestre
je zaključila leta 1950 v Ljubljani. Kot pravi, se je za
poklic medicinske sestre
odločila v času, ko je preživljala strahote koncentracijskega taborišča Ravensbrück; tisto obdobje jo je
zaznamovalo za vse življenje in še danes hrani taboriščno obleko s številko
37599 ... "Takoj po internaciji sem hotela poklic, v
katerem bom lahko pomagala drugim ljudem ..." raz-

loži odločitev za poklic
medicinske sestre. Po končanem šolanju je bila z
dekretom poslana v različne kraje po Jugoslaviji.
Delala je z vojnimi sirotami
v Boki Kotorski, zatem pa
pomagala pri ustanavljanju
zdravstvenih šol v Mostarju
in Banjaluki. Na Jesenice je
prišla leta 1962, kamor jo je
povabilo tedanje ministrstvo za zdravstvo, da bi
pomagala pri ustanovitvi
srednje zdravstvene šole.
Šolo je ustanavljala Občina
Jesenice za potrebe jeseniške bolnišnice in širše
Gorenjske. Jazbinškova je
tako postala prva ravnateljica šole in na tem mestu
ostala kar 22 let. Pridobila
je najboljše medicinske sestre in zdravnike ter profesorje, učenke (kasneje tudi
učenci) pa so prakso lahko
opravljali v gorenjskih bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. Tedanje
učenke in sodelavke se spo-

minjajo, da je bila zelo stroga, profesionalna, a topla in
človeška ravnateljica, ki je
znala prisluhniti učencem s
socialnimi in drugimi težavami; zanjo so bili kot družinski člani.
"Moram reči, da sem svoje
delo opravljala zelo rada, s
srcem. Veliko sem se ukvarjala z otroki, ne le uradno,
po službeni dolžnosti, tudi
sicer," pripoveduje tudi
sama. In katere lastnosti je
v prvi vrsti želela privzgojiti
bodočim medicinskim sestram? "Predvsem ljubezniv
in skrben odnos do pacientov. Želela sem, da niso le
usmiljene, ampak da imajo
tudi občutek odgovornosti
do pacientov, da poskrbijo
zanje, tudi ko je težko." Pod
njenim vodstvom je jeseniška šola dobila ugled ene
najboljših v državi. V času
velikih pritiskov, da se jeseniška medicinska šola priključi ljubljanski, je Jazbinškova z veliko vztrajnosti

dosegla, da je šola ostala na
Jesenicah.
Mira Jazbinšek se je upokojila leta 1983, za svoje delo je
prejela zlati znak zbornice
zdravstvene in babiške nege
in priznanje Zdravstvene
šole Jesenice.
Letos 20. januarja je dopolnila devetdeset let. Razvoj
Jesenic spremlja s ponosom,
saj pravi, da so ji všeč spremembe na bolje, ki se dogajajo v zadnjih letih. ¹ Meni je
na Jesenicah lepo. Mesto se
je spremenilo na dobro in na
lepše ...“ Kljub visoki starosti
ohranja čilega duha, veliko
bere, predvsem nemške
knjige, rešuje uganke, spremlja televizijo. Redno se
dobiva z nekdanjimi učenkami in sodelavkami. "Ko se je
izvedelo, da bom prejela
naziv častne občanke, sem
dobila kar nekaj lepih čestitk
in ljubeznivih pisem nekdanjih dijakov. Veste, to je prijeten občutek, da te bivši
učenci niso pozabili ..."

• CALERIO 8.599 €
• SWIFT 9.999 €
• VITARA 14.500 € + zimske gume
• JIMNY 16.199 €
• SX4 S-CROSS 15.800 € + bon za
800 € goriva + zimske gume na
platiščih
www.jesenice.si

Na osrednji prireditvi bodo podeljena tudi
občinska priznanja za letošnje leto.

www.jesenice.si

Ob praznovanju občinskega praznika
vljudno vabi na osrednjo prireditev,
ki bo v nedeljo, 20. marca 2016, ob 19.30
v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

Mira Jazbinšek, častna občanka Jesenic
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Prejemniki plaket občine
Plakete Občine Jesenice bodo letos prejeli Jože Oblak, Miloš Možina in Klemen Košir.
Janko Rabič, Andraž
Sodja
Jože Oblak: Z disciplino
do uspehov
Jože Oblak z Jesenic sodi v
skupino velikih legend jeseniškega športa. Najprej eden
najboljših slovenskih telovadcev, kasneje spoštovani
in cenjeni profesor telesne
vzgoje ter kondicijski trener

terikoli šport. Glavna je bila
dobra telesna pripravljenost,
vsi smo telovadili. Takratni
moji rezultati in uspehi so
pomenili veliko meni osebno
pa tudi za Jesenice in za Slovenijo. Disciplina, delovne
navade, trdo garanje, strokovno vodenje, odrekanje
marsičemu, to se je začelo že
takrat in me je spremljalo na
vsej kasnejši športni in poklicni karieri."

Jože Oblak
v več športih je dal velik in
pomemben pečat tej dejavnosti v drugi polovici prejšnjega stoletja. Kot veliko
mladih se je takrat vključil v
TVD Partizan Jesenice, kjer
so vaditelji opazili njegov talent, in povsem se je usmeril v orodno telovadbo. Hitro
je usvajal najbolj pomembne športne vrline, disciplino, garanje, voljo. Vse to je
bilo v zelo težkem športu,
kot je orodna telovadba, najbolj pomembno in odločilno. Vse to ga je vodilo k
uspehom. V letih 1954 in
1955 je bil državni mladinski prvak, z uspehi na najvišjem nivoju je nadaljeval v
članskih vrstah. Obvladoval
je vse telovadne prvine, leta
1953 je bil kar na vseh šestih
orodjih med tremi najboljšimi v državi. Uspehi so ga
vodili naprej v mednarodno
telovadno areno, kjer je nastopal na gimnastičnih tekmovanjih. Na svetovnem
prvenstvu leta 1954 v Rimu
je osvojil 8. mesto med 167
tekmovalci, kar je bil takrat
izjemen uspeh. Sedem let je
bil član jugoslovanske reprezentance v generaciji odličnih telovadcev, skupaj z gimnastično legendo Mirom
Cerarjem. Bil je med udeleženci olimpijskih iger v
Rimu leta 1960, vendar mu
je poškodba preprečila nastop.
Ko se danes ozira na tiste
čase, pravi: "Takrat je bila gimnastika v ospredju, prva
liga. Brez nje ni bilo vrhunskega športa. Najprej gimnastika, to je bila osnova za ka-

te je spremljalo vse življenje. To je danes moja motivacija, način življenja."
Ob prejemu plakete Občine
Jesenice bolj tiho kot na glas
razmišlja, da bi jo bil morda
še bolj vesel pred leti, ko so
bili njegovi uspehi na vseh
področjih še bolj sveži. "Ja,
je neki občutek zapoznelosti, sem je pa vesel in sem
ponosen. Kar verjeti nisem
mogel, ko sem dobil toliko

ši ustvarjalni pečat v ljubiteljski kulturi je pustil pri
folklorni skupini in kasneje
v KUD Triglav Slovenski Javornik - Jesenice. Bil je pobudnik za ustanovitev in zatem dvajset let predsednik.
Po odrasli folklorni skupini,
ki izjemno uspešno deluje,
je ustanovil tudi mladinsko
folklorno skupino, nato pa
še sekcijo ročnih del in pevsko ter godčevsko sekcijo.

Miloš Možina
Športu je ostal zvest tudi kasneje. Z dragocenimi izkušnjami je deloval kot trener
v telovadnih vrstah, vodil je
kondicijske treninge hokejistov, smučarjev, nogometašev in košarkarjev.
Diplomiral je na Fakulteti
za šport in se kot profesor
telesne vzgoje zaposlil na takratnem Železarskem izobraževalnem centru (ŽIC)
na Jesenicah. Bil je izredno
priljubljen med dijaki, čeprav je zahteval red in disciplino. Znal jim je približati
športno vzgojo, da je bila
zanimiva in privlačna. Z bogatimi izkušnjami in strokovnostjo jih je usmerjal, da
so lahko usklajevali šolo z
vrhunsko športno dejavnostjo. "Z vsakim dijakom
sem se pogovarjal, skupaj
sva reševala probleme, če so
se pojavili. Je pa res, da pri
meni ni bilo lenarjenja."
Svojo poklicno kariero je
nadgrajeval kot dober organizator na vodstvenem položaju. Veliko naporov je vložil, da je ŽIC dobil telovadnico, postal je pomočnik in
kasneje ravnatelj Centra
srednjih šol Jesenice, ki je
nasledil ŽIC.
Ob upokojitvi se ni umaknil
iz športnega življenja, še naprej je delil bogate nasvete
in pomagal. Vrsto let je s
športnimi prijatelji igral nogomet v Završnici. Danes še
vedno spremlja šport, vse
rezultate jeseniških športnikov. Veliko mu pomeni druženje s športnimi legendami in drugimi prijatelji. "Ne
moreš preprosto iz tega, kar

odzivov ljudi, da sem med
letošnjimi dobitniki plakete."
Jože Oblak je leta 2013 prejel zlato plaketo Športne zveze Jesenice za dolgoletno
pedagoško delo ter pomoč
športnikom. Jeseniškemu
športu je dal vse, tudi del
sebe, so v obrazložitvi posebej poudarili predlagatelji.

Miloš Možina: Energija in
vztrajnost del vsakdanjika
"Energija je sestavni del
mene, vedno jo imam dovolj
za delo in ob tem mi je največje zadovoljstvo, da pomagam, se razdajam in tako
osrečujem druge in hkrati
uresničujem svoje zastavljene cilje," pravi letošnji prejemnik plakete Občine Jesenice Miloš Možina. Že več kot
petinštirideset let je vpet v
kulturo, predvsem na področju ohranjanja in poustvarjanja slovenskega ljudskega izročila. Resnično se
razdaja, s kar prirojeno
vztrajnostjo in voljo mu
uspeva vse, česar se loti. Po
rodu je z Blejske Dobrave,
sedaj živi v Smokuču. Bil je
uspešen v poklicni karieri,
predvsem v samostojni obrti, bogastvo njegovega dela
pa se še posebej zrcali v prostem času, ki ga desetletja v
veliki meri namenja predvsem negovanju plesne dejavnosti ter ohranjanju zakladnice ljudskih plesov in
običajev.
Začel je kot gledališki igralec, bil je aktiven v mladinski organizaciji, najmočnej-

zaslug ima pri obnovi kulturnega doma na Slovenskem Javorniku, kjer je sedež društva.
Ob prejemu priznanja pravi:
"Imam prijeten občutek, da
tisti, ki so me predlagali,
vedo, da sem veliko naredil
in se trudil za doseganje dobrih rezultatov. Energije je
še vedno dosti, da bom delal
naprej. Predvsem mi je sedaj izziv vodenje Zveze kul-

niki jeseniškega gledališča
zlahka konkurirajo profesionalcem iz poklicnih gledališč, kar dokazujejo tudi številne nagrade. Koširju je priznanje Občine Jesenice prineslo ravno gledališko delo,
med katerim je zaigral že v
kar 54 vlogah v več kot 700
predstavah: "Gledališče sem
izkusil v skoraj vseh vlogah:
od igralca, lučkarja, scenografa, režiserja, režiserja lutkov-

Klemen Košir
Vse skupine, ki so delovale
pod njegovim okriljem, so
se redno uvrščale na državna tekmovanja in večina
njih deluje še danes. Zaradi
izjemno požrtvovalnega
dela in neverjetnega entuziazma je v devetdesetih letih
začel s preporodom odraslih
folklornih skupin in mnoge
skupine so prav po njegovi
zaslugi in na podlagi njegovih dobrih zgledov prenovile
programe s kostumsko in
igralsko podobo. Na podlagi
lastnih izkušenj zagovarja
izobraževanje, izpopolnjevanje, ker le to je vodilo do dobrega dela in uspehov. Njegova vnema za dosego želenega cilja skupine je pred
leti šla tako daleč, da je za
gostovanje v ZDA, ko so plesalci imeli premalo zbranega denarja, vzel osebni kredit, da so lahko izpeljali začrtani program. Vsa leta mu
je ples izredno blizu. "Že od
nekdaj rad plešem," pravi.
"Začelo se je z obiski plesnih vaj, rad sem plesal in
ob tem res užival. Potem me
je to potegnilo v folklorno
dejavnost. Zame je bil velik
izziv. Našla se je prava ekipa, da smo z vztrajnostjo in
strokovnim delom dosegli
kvaliteto, ki je potrebna za
uspehe." Opravlja tudi druge različne funkcije in zadolžitve. Bil je delegat Gorenjske v Zvezi ljubiteljskih
tradicijskih skupin Slovenije, sedaj je predsednik Zveze kulturnih društev Jesenice. Miloš je odličen organizator, pri njem ni ovir. Vse,
česar se loti, naredi. Veliko

turnih društev Jesenice, kjer
želim delo nadgraditi, da se
bodo društva še bolj povezala in si bodo člani še bolj pomagali med seboj."
Ob vseh dejavnostih Miloša
Možina gre izpostaviti še
nekaj, kar se ne omenja velikokrat v zvezi z njim, zagotovo pa drži. V vseh teh letih
je naredil veliko pri organizaciji folklornih festivalov in
pri povezovanju folklornih
skupin različnih narodnosti
na Jesenicah pa tudi širše,
kjer je nastopal s svojo folklorno skupino.
Miloš je za svoje predano
delo za folklorno udejstvovanje leta 2006 prejel zlato
Maroltovo značko.

Klemen Košir: gledališki
multipraktik
Klemnu Koširju, sinu Franca
Koširja, legendarnega glasbenika, trobentača ansambla
bratov Avsenik in humorista,
ter dolgoletne igralke jeseniškega gledališča Tatjane Košir, je bilo gledališče položeno kar v zibko, s člani razširjene družine pa so še danes
prava gledališka družina. "Na
odru sem pravzaprav stal že
pred rojstvom, saj je moja
mama igrala še med nosečnostjo. Prvo vlogo pa sem
imel pri petih letih, to je bilo
leta 1967 v igri mogočni prstan," je povedal Klemen Košir, ki je že vrsto let pomemben član kolektiva Gledališča
Toneta Čufarja na Jesenicah,
za katerega je prepričan, da si
zasluži bistveno večje priznanje, saj ljubiteljski gledališč-

ne predstave, mentorja. V bistvu skoraj na vseh mestih na
odru in za odrom, kar je svojevrstna prednost, saj razumeš, kaj vse je potrebno za
to, da gledališče deluje."
Kot so v predlogu za priznanje zapisali predlagatelji, pa
je nepogrešljiv tudi pri tehnični izvedbi dogodkov domače godbe, na trofeji za
svinjsko glavo in drugih družabnih dogodkih. Pred tremi
leti je dokončal tudi študij
medijske produkcije, za svoje gledališke vloge pa prejel
tudi vrsto nagrad, in sicer nagrado za najboljšo glavno
moško vlogo na 10. festivalu
Gorenjskih komedijantov za
vlogo v predstavi Kralj Arthur in sveti gral in Čufarjevo
plaketo za najboljšo moško
vlogo dr. Mortimerja v predstavi To imamo v družini.
Prizanja, plakete Občine Jesenice, je zelo vesel: "Lepo
je, da tvoje delo poznajo in
prepoznajo tudi tisti, ki so ti
najbližje, s katerimi se vsakodnevno srečuješ. To je dobrodošla zahvala, ki ti pokaže, da nekaj delaš prav, zato
sem zelo vesel te nagrade."
Kot je v smehu dejal že ob
prejemu priznanja KS Sava,
pa se, ko začneš dobivati takšne nagrade, začneš zavedati svoje starosti.
Kot je zaključil Klemen Košir, se bo še naprej trudil z
delom v Gledališču Toneta
Čufarja, ki ga izjemno spoštuje, saj pravi, da so igralci
ljubiteljski profesionalci, ki
predstave jemljejo skrajno
resno, tako pa nastajajo dobre predstave.
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Kultura
V črno-belem je
skrita mavrica
V fotogaleriji v avli jeseniškega gledališča je na
ogled razstava fotografij Barbare Gregurič Silič.
Urša Peternel
"Navdih iščem povsod okrog
sebe, največji izziv pa so mi
otroški portreti in ulična
fotografija," je o svojem
fotografskem ustvarjanju
dejala Barbara Gregurič

nih posnetkov otrok v
črno-beli tehniki. Kot je
dejala avtorica, so fotografije
sprva nastajale zgolj za družinski album, kasneje pa se
je opogumila in jih začela
pošiljati na različne razstave
in zanje začela dobivati

Silič, članica Fotokluba Ljubljana, ki se v fotogaleriji v
avli jeseniškega gledališča
predstavlja z razstavo z naslovom V črno-belem je skrita mavrica. Na ogled so portreti otrok, zlasti Barbarinih
hčerk, nekaj pa je tudi ulič-

nagrade. Zadnja tri leta je
dejavna članica Fotokluba
Ljubljana, sodelovala je na
48 razstavah, lani pa je pridobila naziv kandidatka za
mojstrico fotografije. Razstava bo na ogled do konca
marca.

Po ulicah mesta
Urša Peternel
Sinoči so v Kosovi graščini
na Jesenicah odprli muzejsko razstavo z naslovom Po
ulicah železarskega mesta,
ki bo na ogled do 12. aprila.
Danes, v petek, ob 16. uri
pripravljajo tudi javno vodstvo po razstavi. Ob razstavi
je izšla publikacija z naslovom Po ulicah železarskega
mesta. Avtor Aljaž Pogačnik
bralca popelje na sprehod
skozi mesto in ob bogatem
fotografskem gradivu predstavi njegovo podobo skozi
zgodovino, marsikatero

zanimivost o tehniki gradnje cest in o prometu po
njih – od prvih avtomobilov
do omejitve hitrosti, ki je
takrat veljala skozi mesto. V
knjižici govori tudi o javni
razsvetljavi ter o poimenovanjih in preimenovanjih ulic
(nekatere so bile ukinjene,
druge združene, tretje so se
pojavile na novo). Opisane
so nekatere impozantne
zgradbe, zgrajene med obema vojnama, predstavljena
pa je tudi vloga Olepševalnega društva, katerega člani so
urejali zelene nasade, sprehajališča in poti.

Godba in klapa Sol s Paga danes na Jesenicah
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora že več let uspešno
sodeluje in si izmenjuje nastope z Mestno godbo na hrvaškem otoku Pag. Lani so Jeseničani blesteli na gostovanju na
Pagu z gostjo, solistko dunajske opere Moniko Bohinec.
Danes, 11. marca, na obisk na Jesenice spet prihaja Mestna
godba Pag skupaj s klapo Sol. To bo že sedmi medsebojni
obisk godbenikov obeh mest. Ob 19.30 se v dvorani Kina
Železar spet obeta prijeten večer skladb in pesmi z dalmatinskim melosom.

Ke ste deklič, da b' rajal fantič
Jutri, v soboto, 12. marca, bosta v kulturnem domu na Slovenskem Javorniku potekali območni srečanji otroških in
odraslih folklornih skupin pod naslovom Ke ste deklič, da b'
rajal fantič. Otroške folklorne skupine se bodo predstavile
ob 16., odrasle pa v drugem delu ob 19. uri. "Na preglednem
tradicionalnem srečanju se bo predstavilo šest otroških folklornih skupin in štiri odrasle, ki delujejo na območju občin
Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Vsaka izmed njih se bo
predstavila s svojo odrsko postavitvijo," je v imenu organizatorja, območne izpostave JSKD Jesenice, povedala koordinatorka Petra Ravnihar. Srečanji bosta strokovno spremljali
Nina Luša in Branka Moškon.

Igranje z ognjem
na jeseniškem odru
V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah so premierno uprizorili dramo Igranje z ognjem v režiji
profesorja dramske igre in režije Dušana Mlakarja.
Andraž Sodja
V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah so premierno
uprizorili dramo Augusta
Strinberga Igranje z
ognjem, ki jo je prevedel in
jo režira profesor dramske
igre in režije na Akademiji
za gledališče, radio, film in
televizijo Dušan Mlakar. V
glavnih vlogah so nastopili
igralci domače zasedbe Jasna Koron, Nataša Remih,
Magdalena Flander, Franci
Koražija, Milan Trkulja in
Ivan Berlot. Drama Igranje
z ognjem sodi med manj
znana Strindbergova dela,
gre za izpovedno igro z avtobiografskimi detajli, ki govori o komično-tragičnem
obstoju junakov in njihovih
hrepenenjih po ljubiti in biti
ljubljen. Tokratna premiera
je že 364. v bogati zgodovini
Gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah.
Kot je na predstavitvi premiere povedal režiser Dušan
Mlakar, so zasedbo izbirali

Predstavitev premiere Igranje z ognjem z režiserjem Dušanom Mlakarjem, direktorico
Gledališča Toneta Čufarja Branko Smole in igralskim ansamblom
dolgo, z njo pa je izredno
zadovoljen: »Naletel sem na
neverjetno delovno ekipo,
na pripadnost, disciplino,
na željo po igrati in kreirati
vlogo. Vsak je dodal nekaj
svojega. To se mi zdi vredno
vsakega spoštovanja. Igra ni

samo "zatežena", govori
pravzaprav o današnjem
ciničnem svetu, kjer so čustva nekaj odvečnega.« Kot so
poudarili člani igralskega
ansambla, jim je bilo v čast
in veselje delati s takšnim
izvrstnim in potrpežljivim

režiserjem, od katerega so
se imeli možnost tudi zelo
veliko naučiti. Izvrstni so
bili tudi prvi odzivi po dobro
obiskani premieri, saj so
gledalci predstavo pohvalili,
predvsem kemijo igralcev
na odru.

Pesmi zapelo osem zborov
Osem pevskih zborov z Jesenic, iz Žirovnice in Kranjske Gore zapelo na območnem srečanju pevskih
zborov Eno pesem č'mo zapet.
Andraž Sodja
V kulturnem domu na Slovenskem Javorniku je bilo v
soboto, 27. februarja, tradicionalno območno srečanje
ljubiteljskih pevskih zborov,
ki ga prireja Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Jesenice
pod vodstvom Petre Ravnihar. Srečanja pevskih zborov, ki ga je povezoval Bojan
Pogačnik, se je udeležilo
osem pevskih zborov, in
sicer moški pevski zbor
Društva upokojencev Jesenice, ženski pevski zbor
Večerna zarja, mešani pevski zbor Kranjska Gora,
moška pevska skupina
Sosedje, ženski pevski zbor
Mavrica, ženski pevski zbor
Vox Carniola, vokalno-instrumentalna skupina Tri-

Pevski zbori so dodobra navdušili obiskovalce območnega srečanja pevskih zborov na
Slovenskem Javorniku.
glavski zvonovi in mešani
pevski zbor Vox Carniola.
Srečanje je posvetovalnega
značaja, saj ga spremlja

strokovni ocenjevalec, ki
ocenjuje nastope sodelujočih in podaja mnenja o njihovem delu in napredku.

Unikatni izdelki Hiše Belin
Urša Peternel
V razstavnem salonu kulturnega doma na Slovenskem
Javorniku je do 24. marca na

ogled razstava unikatnih
izdelkov zadruge Hiša Belin.
S svojimi izdelki se predstavljajo Manja Rems, predsednica zadruge, ki razstavlja

pletenine, modne dodatke,
otroška oblačila, dodatke za
dom; Darja Goličnik razstavlja nakit, copate, šale, rokavice, torbice, lutke za otroke;

Tokrat je bil to priznani
pedagog, pianist, dirigent in
vsestranski glasbenik Primož Kerštanj.

Andreja Humar Gruden
unikatni nakit in izdelke iz
klekljane čipke; Ajda Rems
slike, nakit, pasove in pasje
povodce iz vrvi ter nakit iz
gumbov; Erika Koprivec pa
nakit iz polimerne gline.
Razstava je odprta vsak delovni dan od 16. do 20. ure.
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Šport

Kadetski rekorder

Zmagi v zadnjih dveh tekmah
Boj v zeleni skupini v 1. Slovenski ženski odbojkarski ligi bo
zanimiv do zadnjega kola. Odbojkarice Zgornje Gorenjske so
zadnji dve tekmi, obe v gosteh, dobile s 3:2, in sicer proti
Formisu (18, -25, -23, 26, -10) ter ekipi Aliansa-Šempeter (-19,
22, 18, -19, -10). Dve koli pred koncem je že jasno, da bo iz
lige izpadla Aliansa-Šempeter. Ne ve pa se še, kateri dve ekipi
se bosta priključili šestim ekipam, ki se bodo borile za prvaka,
in katera ekipa si bo morala obstanek priboriti v dodatnih
kvalifikacijah. Trenutna lestvica v zeleni skupini je naslednja:
1. Formis 22, 2. Zgornja Gorenjska 20, 3. Kema Puconci 19, 4.
Aliansa-Šempeter 9. Jutri Zgornja Gorenjska gostuje v Puconcih, naslednjo soboto pa jih čaka doma tekma s Formisom.

Šestnajstletni Jeseničan Matevž Pivk iz Strelskega društva Triglav Javornik-Koroška Bela ima v lasti
rekord v kadetski konkurenci s standardno zračno puško.
Matjaž Klemenc
Si boš začetek leta 2016 zapomnil po kadetskem državnem rekordu?
"Gotovo, čeprav rekorda nisem pričakoval, saj sem v
tistem obdobju na treningu
imel nekaj težav."
Si že pred tem imel v lasti
kakšen strelski rekord?
"To je moj prvi rekord na državnem nivoju."
Katere uspehe bi postavil v
ospredje?
"Tukaj bi omenil kadetski
rekord, vpoklic v reprezentanco ter odličen rezultat in
šesto mesto na lanski tekmi
v Gorenji vasi, v močnejši
konkurenci. Za vpoklic v reprezentanco je bilo potrebno kar nekaj dejavnikov:
prej omenjena rekord v kadetski reprezentanci ter dober rezultat v Gorenji vasi.
Ob tem sem vseskozi na visokem nivoju streljal na ligaških tekmah."

Kaj te je pripeljalo med
strelce?
"Nekje v tretjem razredu
osnovne šole sem začel
vzporedno igrati košarko in
streljati. Po šoli sem imel ob
treh košarko, ob pol petih pa
še strelski krožek. Ker se ni
izšlo, da bi treniral oboje,
sem se na koncu odločil za
streljanje. Vsega je bilo preveč na kupu."
Preskok iz strelskega krožka
v Strelsko društvo Triglav

Javornik-Koroška Bela verjetno ni bil lahek?
"V strelskem krožku je bilo
vse bolj igra, v Strelskem
društvu Triglav Javornik-Koroška Bela pa so se hitro začeli resni treningi."
Je bilo kaj težav pri prehodu
iz streljanja z naslonom na
streljanje brez naslona?
"Ta preskok je bil kar težak.
Na začetku smo streljali sede
z naslonom, nato pa še stoje z
naslonom. Preskok, ko se je
streljalo stoje brez naslona, je
bil velik. Še en težji preskok je
bil iz serijske puške na standardno. Na začetku mi ni šlo
preveč dobro. Moj prvi učitelj
Franci Bizjak je vseeno v
meni videl potencial. Trud je
bil poplačan, rezultati pa so se
začeli kazati v kadetski konkurenci."
Čeprav po starosti spadaš v
kadetsko kategorijo, streljaš
med mladinci. Te to moti?
"Niti ne, saj je dobro premagati vsakega, ki je po kategoriji starejši od mene. Tudi v
tej konkurenci dosegam dobre uvrstitve. To me še bolj
motivira, po drugi strani pa
je tudi dobra izkušnja. Med
mladinci streljam zaradi
ekipe, ki smo jo imeli, vendar zaradi odhoda enega člana je ekipa propadla."
Imaš na treningu dobro primerjavo?
"Včasih se pomeriva dva ali
trije med seboj, poraženec
za kazen dobi kakšno zadolžitev. Dobro je, da je že na
treningu tekmovanje."

Za uvod sosedski derbi
Jutri so na sporedu tekme v 3. Slovenski nogometni ligi Center, ki so bile konec novembra zaradi močnega sneženja
prestavljene. Spomladanski del se uradno začne 19. marca.
Na jutrišnjih tekmah ne bomo videli na delu članske ekipe
Jesenic, saj so ena od ekip, ki so odigrale vse tekme jesenskega dela. Za Jeseničane zadnje kolo ni bilo preveč uspešno, saj so na gostovanju v Zagorju izgubili s 3:0. Jeseničani
so jesenski del zaključili na devetem mestu s 14 točkami
(štiri zmage, dva neodločena rezultata, osem porazov). Prva
tekma v spomladanskem delu jih čaka v gosteh. V gorenjskem derbiju se bodo pomerili z ekipo Bled Hirter.

Uspeh v Karlovcu
V Karlovcu je potekal evropski pokal v kickboxu, ki se ga je
udeležilo 1500 tekmovalcev iz 32 držav. Lep uspeh je dosegel tudi Klub kickbox akademija borilnih veščin Jesenice-Tržič. Aktualni evropski prvak Aleksander Kostič (do 68 kg,
člani) je imel tokrat smolo. Tekmovanje je končal v četrtfinalu. Še en aktualni evropski prvak Dejan Pavlovič (nad 84 kg,
člani) je moral priznati poraz šele v finalu. Z drugim mesto
se ponaša tudi Tilen Miljkovič (nad 94 kg, mladinci). Stopničko nižje je bil Mladen Bijelič (do 74 kg, člani). Novinec
na tem tekmovanju Aleksander Džukelič (do 68 kg, mladinci) je osvojil peto mesto.

Matevž Pivk
Kakšni so pogoji za trening?
"S pridobitvijo dveh elektronskih tarč je vse skupaj
malo lažje. Ni treba menjati
tarč, se pa točno vidi, kaj si
ustrelil. Na tekmah se strelja predvsem na elektronske tarče, zato je dobro, da
se v podobni situaciji preizkusiš že na treningu."
Kateri so bili tvoji trenerji do
sedaj?
"Že prej omenjeni Franci
Bizjak in Anže Bernot."
Katera tekma ti je ljubša, z
MK-puško ali standardno
zračno puško?
"Z MK-puško sem streljal
samo enkrat in mi je kar šlo.
Če bi moral izbirati, bi zago-

tovo vzel standardno zračno
puško, kjer sem bolj
»doma«."
Je po tvojem dovolj tekmovanj?
"Tekem je mogoče celo preveč. Redkokateri konec tedna, ko je sezona, ostanemo
brez tekme. Šola mi vzame
kar veliko časa, tako da kakšen trening tudi izpustim."

Max bar ponovno prvi
Za razliko od lanske sezone, ko je v odbojkarski rekreacijski
ligi, ki jo organizira Zavod za šport Jesenice, tekmovalo devet ekip, sta bili v letošnji ligi dve ekipi manj. V rednem delu
so se ekipe za mesta v končnici med seboj pomerile dvakrat.
V izločilnih bojih sta do zadnje stopničke prišli ekipi Krčma
Mexico Lesce in Max bar. Slednji so ponovili lanski uspeh in
finale dobili s 3:1 (23, -13, 20, 22). Tretje mesto je pripadlo
ekipi Trias, ki je s 3:2 (20, 18, -27, -14, 7) premagal ekipo
Rožice. Do sedmega mesta sledijo Sam da poč, Tea-ter bar
Jesenice in Dream team.

Kakšne želje si si postavil v
strelstvu?
"Kratkoročna želja je čim
boljša uvrstitev na državnem prvenstvu in šolskem
prvenstvu. Čim dlje si želim
ostati v reprezentanci in se v
okviru nje udeležiti kakšne
tekme v tujini."

Za uvod dve zmagi
Jeseniški košarkarji drugi del v 3. Slovenski ligi nadaljujejo v
skupini od 7. do 12. mesta. Začetek je več kot odličen, saj so
začeli z dvema zmagama. V uvodu so v gosteh premagali
Posavje Krško z rezultatom 86:84. Ob polčasu je kazalo na
lažjo zmago (53:31). Slabo so odigrali zadnjo četrtino, ko so
dobili kar 33 točk, a vseeno zadržali minimalno prednost. V
drugi tekmi so doma premagali Tolmin s 77:64. Začeli so
slabo, a v nadaljevanju le stvari postavili na svoje mesto in
zasluženo zmagali.

Kitzbühel padel v četrtfinalu
Jeseniški hokejisti so v šestih tekmah izločili Kitzbühel in se uvrstili v polfinale.

Že zelo blizu prvi B-ligi

Matjaž Klemenc

Kegljači SIJ Acroni so odlično odigrali zadnji dve tekmi. Najprej so doma z 8:0 odpravili Proteus. Z enakim rezultatom
je »padla« v gosteh Krka. Jeseničani še vedno držijo prvo
mesto in točko več od ekipa Ograjca. Za zanesljivo napredovanje v 1.B ligo potrebujejo še dve zmagi. Do konca jih čakata še predzadnja Lokomotiva in zadnja Iskra. Jeseničani
so v obeh tekmah absolutni favoriti, upamo samo, da jim to
uspe potrditi tudi na kegljišču.

senic je ekipa Lustenau. So
edina ekipa, proti kateri Jeseničani v rednem delu niso
osvojili niti ene točke. Doma
so izgubili s 4:5 in 1:2, v gosteh pa s 3:4 in 1:3. Upamo,
da se bo negativna tradicija
prekinila. Prva tekma zna
biti še kako pomembna za
končni razplet. "Kar težak
četrtfinale je za nami. To je
končnica. Igra se bolj odgovorno in motivacija je še večja. S Kitzbühlom se je dalo
igrati. Zelo sem zadovoljen z
zadnjo tekmo. V obrambi
smo igrali dobro, timsko,
ključnega pomena pa je bila
potrpežljivost. Skozi celo
tekmo smo gradili in bili na
koncu za to nagrajeni," je po
vrnitvi iz Kitbühla v nedeljskem jutru povedal trener
Dejan Varl. Četrtfinalne tekme je že »pospravil« in misli
usmeril v polfinalni obračun

z Lustenauom. »Gre za izkušeno ekipo, z dobrimi posamezniki. Tu bi posebej omenil Scotta Barneya. Barney
potrebuje le delček nepazljivosti in kaj hitro te kaznuje z
zadetkom. Letos proti njim
še nismo imeli uspeha, saj
smo vse štiri tekme izgubili.
Dvakrat smo celo vodili s 3:1,
a ostali praznih rok (op. p.:
na prvi tekmi v gosteh na
koncu poraz 3:4 in na prvi
tekmi doma na koncu poraz
4:5). Dobro bomo morali
igrati v obrambi, glave pa
bodo morale biti ves čas
skoncentrirane,« je razmišljal Varl.
Jutri je prva tekma v Lustenau, nato 16. marca na Jesenicah in 19. marca spet v
Lustenau. Morebitna četrta
in peta tekma bosta 23. marca na Jesenicah in 26. marca v Lustenau.

Z vami že 20 let

ČAMDŽIĆNIJAZ,s.p.,FUŽINSKAC.3,Jesenice

Lustenau in še posebej Feldkirch sta s 4:0 v zmagah izločila Celje in Kapfenberg.
Brenzerwald je v petih tekmah izgubil le enkrat na gostovanju. Najbolj napeto je
bilo v dvoboju med ekipama
SIJ Acroni Jesenice in Kitzbühel. Šest tekem je bilo potrebnih, da smo dobili četrtega polfinalista. Na naše veselje je to jeseniška ekipa. Res
je, da so Kitzbühel izločili s
4:2 v zmagah, a še zdaleč ni
bilo lahko. Prvo tekmo so Jeseničani dobili s 5:4, drugo
in tretjo tekmo doma pa obakrat rešili s 3:2 po podaljšku.
Spomnimo se le druge domače tekme, ko so v podaljšku gostje zadeli vratnico, v
nasprotnem napadu pa so
Jeseničani dosegli zadetek,
ki je prenesel zmago. Enaka

situacija z vratnico, nasprotnim napadom in golom se
je zgodila na peti tekmi. Včasih je potrebno imeti tudi
nekaj sreče. Do šeste tekme
so tako eni kot drugi dobili
domače tekme. V šesti tekmi
so varovanci trenerja Dejana
Varla Kitzbühlu »vzeli servis«, zmagali v gosteh 5:1 in
se prebili v polfinale. S tem,
ko so se prebili v polfinale,
so že izenačili lanski uspeh.
Plus ni samo preboj v polfinale. Za razliko od ljubljanske Olimpije bodo do odločilnih tekem v državnem prvenstvu, s predvidevanjem,
da bosta obe naši najboljši
ekipi v finalu, imeli v marcu
veliko več težkih tekem v nogah. Vrnimo se k polfinalu
INL. Jutri se ta nadaljuje.
Četrtfinale se je igral na štiri
zmage, polfinale pa se igra le
na tri zmage. Nasprotnik Je-
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Šport, krajevna skupnost
Sankači premagali
milo zimo
Sankači Sankaškega kluba Jesenice so prvič v
letošnji sezoni premagali zimo in izvedli prvo
letošnjo tekmo v sankanju na naravnih progah
na sankaški progi v Savskih jamah.
Andraž Sodja
Na sankaški progi v Savskih jamah so 27. februarja
letos pripravili prvo tekmo
za slovenski pokal – Memorial 2016 v sankanju s
športnimi in samotežnimi
sanmi na naravnih progah.
Tekme se je udeležilo 45
tekmovalcev v domala vseh
kategorijah, na sneženi
progi, ki je nudila izvrstne
pogoje vsem tekmovalcem.
Domači tekmovalci so
osvojili šest zmag, doma
pa je ostal tudi absolutni
najboljši čas dveh voženj,
ki ga je dosegel Uroš
Bahun. Tekma je imela
tudi mednarodno udeležbo, saj so se je udeležili
tudi sankači sankaškega
kluba Prepnek iz hrvaških
Delnic.

Kot je povedal predsednik
sankaškega kluba Jesenice
Klemen Rev, je bila sankačem letošnja zima še posebej nenaklonjena, tako so v
Savskih jamah izvedli šele
prvo letošnjo tekmo Slovenskega pokala: »Dolgo smo
čakali sneg. Šele v zadnjih
štirinajstih dneh smo dobili
dovolj snega, da smo lahko
pripravili in utrdili progo. S
številom tekmovalcev smo
zelo zadovoljni. Vsi klubi
domači klubi so se tekme
udeležili, upamo pa, da bo
vreme zdržalo, da speljemo
še eno ali dve tekmi.« Kot je
dodal Rev, so se tekmovalci
udeleževali tudi tekem v
tujini, kjer so pilili sankaške spretnosti. Izvrstno utrjena proga v Savskih jamah
je na voljo tudi za rekreacijsko sankanje.

Petinpetdeseti pokal
Jesenic ostal doma
Na sankaški progi v Savskih Jamah se je minulo soboto odvijal tradicionalni 55. Pokal mesta Jesenice
v sankanju na naravnih progah, kjer so jeseniški sankači dosegli šest posameznih prvih mest ter
obdržali ekipni pokal mesta Jesenice.
Andraž Sodja
Sankaški klub Jesenice je
minulo soboto uspešno
izpeljal tekmo v sankanju na
naravnih progah Pokal mesta Jesenice, ki se po tradiciji
primerja s samim Pokalom
Vitranc, saj je bila letos že
55. Tekmovanja se je udeležilo okoli 40 sankačev iz
šestih sankaških klubov,
med drugim tudi iz hrvaških Delnic, tekmovali so v
kategorijah enosedov, dvosedov in samotežnih sani.
Domači sankaški klub je
dosegel šest posamičnih 1.
mest, najboljši je bil njihov
dvosed, osvojili so tudi najbolj prestižno lovoriko – ekipni pokal Mesta Jesenice.
Prva mesta so osvojili: v
kategoriji šolarjev-šolark
Meta Mekina in Ožbej Černe, Irma Klinar in Barbara
Rev pri starejših članicah in

starejših veterankah, Vinko
Lavtižar pri veteranih in
Uroš Bahun pri starejših
članih. Po izvrstno pripravljeni progi, ki je sicer na
voljo tudi rekreativnim sankačem, sta se spustila tudi
dva dvoseda in dve izjemno
atraktivni tričlanski ekipi s
samotežnimi sanmi. Kot je
v imenu organizatorjev
povedal Jani Gregorič, so
zelo zadovoljni, da jim je
uspelo kljub težkim pogojem izpeljati tekmo: »Gre
za eno od športnih tekmovanj z najdaljšo tradicijo ne
le na Jesenicah, temveč tudi
širše, pokal Jesenic pa je
namenjen tako sankačem
enosedov, dvosedov in
samotežnih sani. Tekma za
pokal mesta Jesenic pa je
ekipno tekmovanje, kar
pomeni, da za ekipo štejemo tri najboljše čase posameznih klubov.«

Ekipa s samotežnimi sanmi

Za odškodnino ni
zakonske osnove
V Savskih jamah so ob mili zimi izvedli prvo tekmo
slovenskega pokala v sankanju na naravnih progah.

Na seji sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela so
govorili tudi o odškodnini države za obremenitev okolja zaradi Acronija.

Prosjačenje pred trgovskimi centri

Urša Peternel

V zadnjem času se – tako kot v drugih večjih mestih – tudi
na Jesenicah pojavlja oblika prosjačenja pred nakupovalnimi centri, večinoma tujcev z vzhodnega dela Evrope, ki od
mimoidočih največkrat pod pretvezo invalidnosti skušajo
pridobiti denar. O tem je bila obveščena tudi Policijska postaja Jesenice, ki izvaja ustrezen nadzor, vendar pa naj občanom vseeno velja opozorilo, naj prevarantom ne nasedajo
in tako zaščitijo sebe in svoje imetje oziroma denar, je dejal
župan Tomaž Tom Mencinger.

Februarske seje sveta Krajevne skupnosti (KS) Slovenski Javornik - Koroška Bela
sta se udeležila tudi župan
Tomaž Tom Mencinger in
direktorica občinske uprave
na Občini Jesenice Valentina Gorišek. Kot je povedala
predsednica sveta KS Maja
Otovič, so na seji obravnavali poročilo o delu v letu 2015.

Merjenje kostne gostote
Krajane in krajanke Krajevne skupnosti Plavž obveščajo, da
bodo skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo 23. marca
med 12. in 16. uro organizirali brezplačno ultrazvočno merjenje kostne gostote. Meritve bodo potekale v prostorih Krajevne skupnosti Plavž na Tavčarjevi 3b.

"Glede investicij je župan
izpostavil nekaj večjih projektov, izvedenih s sredstvi
iz občinskega proračuna.
To so prenova Osnovne
šole Koroška Bela, obnova
Prosvetne ceste na Koroški
Beli, Ceste v Rovte oziroma
Trebež, komunalna ureditev Podmežakle, kjer je del
napeljave tudi v KS Slovenski Javornik - Koroška Bela,
izgradnja dveh otroških

igrišč, in sicer na Slovenskem Javorniku in pri TVD
na Koroški Beli, obnova
Gajškove poti ter gradnja
vodovoda in kanalizacije
na Šmidovi ulici," je povedala Otovičeva.
Glede odškodnine države
za pretekla bremena železarske dejavnosti družbe
Acroni je direktorica občinske uprave Valentina Gorišek ponovno poudarila, da

Tudi o Hotelu Pošta
Na 10. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž so govorili tudi o
načrtovani čistilni akciji, problematiki Hotela Pošta in problematiki
parkiranja pri Slaščičarni Metuljček.
Andraž Sodja
Svet Krajevne skupnosti
Plavž se je drugega marca
sestal na svoji 10. redni seji,
kjer je bila osrednja tema
obravnava poročil o dejavnosti v lanskem letu, sprejet pa
je bil tudi zaključni račun in
finančni plan za letošnje

leto. Pripravili so tudi načrt
dogajanja v prihajajočih
mesecih, tako bodo še v
marcu skupaj z Društvom
bolnikov z osteoporozo
organizirali ultrazvočno
merjenje kostne gostote ter
tradicionalno čistilno akcijo
16. aprila ob dnevu Zemlje.
Člani sveta so se seznanili

tudi z rezultati skupnega
sestanka v zvezi z obširno
problematiko propadajočega
Hotela Pošta, ki so se ga
udeležili predstavniki sveta,
občine in lastnikov, na katerem je bil dosežen dogovor
o sanaciji nekaterih težav, ki
motijo krajane ter lastnike
sosednjih objektov, v katere

ni zakonske osnove za tako
zahtevo, pobuda za kompenzacijo oziroma poravnavo (denimo z zemljišči)
pa ostaja odprta opcija.
V zvezi z nevarnim plazom
nad Koroško Belo pa sta
predstavnika občine povedala, da se je Občina Jesenice odzvala povabilu Geološkega zavoda Slovenije,
da sodeluje pri evropskem
projektu RECALL, v okviru
katerega sta predvidena
ustanovitev in program
usposabljanja kooperativne skupine, ki bo med drugim pripravila načrt izvedbenih ukrepov. Predstavnik krajanov Koroške Bele
bo član skupine Andrej
Palovšnik. Krajani si lahko
celotno poročilo o delu
ogledajo na spletni strani
ks-sjkb.si, je še povedala
Maja Otovič.

zaradi slabega stanja Hotela
Pošta tudi zamaka.
Člani sveta so se zavzeli tudi
za ureditev problematike
parkiranja pred Slaščičarno
Metuljček, ki moti prehod
mimoidočih, pešci pa tudi
ovirajo pregled vozilom v
križišču, zato so pooblastili
člana sveta, da problematiko
predstavi na Svetu za varstvo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice. Članom sveta je bila podana
tudi informacija v zvezi z
ažuriranjem pogodbe za
najem vrtičkov ter cena za
najem kvadratnega metra
vrtička, ki letos znaša 0,40
evra.
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Zanimivosti

Potekal je vpis v vrtec
V Vrtcu Jesenice so ob rednem vpisu pripravili tudi dneva odprtih vrat vrtca.
Urša Peternel
V začetku meseca je potekal
redni vpis v Vrtec Jesenice
za šolsko leto 2016/2017.
Za novo šolsko leto so razpisali različne programe
glede na čas trajanja, in si-

cer dnevni program, ki traja
od šest do devet ur, poldnevni program, ki traja
šest ur, in izmenični program (en teden dopoldne,
en teden popoldne). Poldnevni program omogočajo
v enoti Angelce Ocepek na

Cesti Cirila Tavčarja 21 in v
enoti Julke Pibernik na Cesti Toneta Tomšiča 3. "Poldnevni program in dnevni
– izmenični se bosta izvajala, če bo prijavljeno zadostno število otrok za oblikovanje oddelka," je ob tem

V času rednega vpisa pripravijo tudi dneva odprtih vrat za vse, ki se želijo seznaniti z
delom in življenjem v vrtcu. / Foto: Gorazd Kavčič

poudarila ravnateljica Vrtca
Jesenice Zdenka Kovač.
Točnih podatkov o tem, koliko otrok so starši vpisali v
vrtec za novo šolsko leto, še
ni. Zato je tudi težko napovedati, ali bo dovolj prostora
za vse otroke. A izkušnje iz
zadnjih nekaj let kažejo, da
je prostora v enotah jeseniških vrtcev dovolj, tako da
so v zadnjih treh letih lahko
sprejeli vse otroke, ki so se
vpisali v rednem vpisu. Po
besedah ravnateljice jim to
uspeva tudi zato, ker so od
leta 2008 pridobili kar nekaj novih prostorov. Tako
so dobili nove prostore v
stavbi KS na Hrušici za
otroke drugega starostnega
obdobja, na Koroški Beli za
prvo starostno obdobje, največja pridobitev pa so bili
prostori na Cesti Cirila Tavčarja 3a, kjer so pridobili tri
igralnice za prvo starostno
obdobje. "Za novo šolsko
leto pa razpolagamo še z
eno prosto igralnico za drugo starostno obdobje v enoti
Julke Pibernik na Cesti Toneta Tomšiča 3," je dodala
ravnateljica.

Ravnateljica Zdenka Kovač: "Z vidika razvoja otroka je dan,
ko vstopi v vrtec, nedvomno prelomno obdobje. V našem
vrtcu smo se prav zato odločili, da bomo organizirali
najrazličnejše dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v
vrtec in za dobro informiranost staršev o tem, kaj lahko
otroci z vstopom v vrtec pridobijo."

"Vrtec Jesenice ima centralni vpis, kar pomeni,
da starši otroka vpisujejo v Vrtec Jesenice, in ne
v posamezno enoto. Želje staršev po vključitvi v
posamezno enoto sicer skušamo upoštevati v
največji možni meri, vendar moramo pri tem
upoštevati tudi strukturo oblikovanih oddelkov v
enotah ter prostorske in tehnične normative," je
o možnosti staršev za izbiro posamezne enote
povedala Zdenka Kovač.

Mesto železarjev (4. del)

Dr. Marko Mugerli,
kustos Gornjesavskega
muzeja Jesenice

Mladi imajo veliko izzivov
in nalog, predvsem ustvariti
pogoje za samostojno življenje. Poleg socialnega okolja
in službe si morajo urediti
bivanjski prostor. V času po
drugi svetovni vojni je bil na
Jesenicah velik problem,
kako dobiti stanovanje. Reševali so ga s pomočjo Železarne, s prostovoljnim delom in stanovanjskimi zadrugami.
Železarna je širila proizvodnjo in potrebovala je novo
delovno silo, ki je prihajala
iz bližnje in daljne okolice,
predvsem iz republik nekdanje Jugoslavije. Stanovanjski fond se je zmanjšal, ker
je bilo veliko hiš uničenih v
bombardiranju ob koncu
vojne in zaradi novih tovarniških objektov. Ljudi so nameščali v nove barake, ali pa
stare v Podmežakli, kjer je
bilo nekoč delovno taborišče
in nekaj časa internat Metalurške industrijske šole.
V obdobju od 1958 do 1962
je prišlo do večje gradnje
stanovanjskih blokov oz.
stolpnic. V tem času so nastala blokovska naselja v
Podmežakli, na Plavžu in
Javorniku. V Podmežakli so
najprej zgradili tri bloke za
stanovalce nekdanjih barak.
Po njihovi nastanitvi so barake podrli in tu zgradili še
šest blokov. Ustanovljen je
bil gradbeni odbor, v katerem je bil predstavnik
Upravnega odbora Železar-

ne in predstavnik sindikata.
Odbor je postavil pogoje, da
je stanovanje lahko dobi le
tisti, ki je v Železarni zaposlen vsaj tri leta in ki s prostovoljnim delom sodeluje
pri gradnji. Od prosilcev se
je pričakovalo petsto ur prostovoljnega dela pri izkopu
temeljev, kanalizacije, komunalnih naprav, pri ureditvi dvorišča in drugih pomožnih delih. Stanovanja so
bila predvidena za tri- in
štiričlanske družine. Bila so
v izmeri od 35 do 40 m². Ker
je bila stanovanjska stiska
res velika, so se dogajale nenavadne zgodbe. Tako je
imetnik stanovanjske pravice živel s šestčlansko družino v majhnem stanovanju.
Poleg tega je sprejel podnajemnika s štiričlansko družino. Življenjski prostor novih
stanovalcev ni bil najboljši.
Bile so težave s komunalno
infrastrukturo pa z ureditvijo dvorišč in otroških igrišč.
Prvi stanovalci šestih novih
blokov na Cesti revolucije
na Plavžu so se vselili v začetku leta 1962. Več dni so
bili brez vode. Ta je namreč
v glavnih dovodnih ceveh
zamrznila. Po vodo so morali v sosednje hiše. Tudi prihod do bloka je bil težaven,
saj so morali po vodi in blatu do vrh gležnjev. Otroci so
imeli tudi dokaj dolgo pot
do šole na Tomšičevi ulici.
Obdobje večjih gradenj je
bilo še v začetku osemdese-

Gradnja stanovanjskih blokov na Cesti revolucije leta 1961 (hrani Gornjesavski muzej
Jesenice)
tih let, ko so na Jesenicah
zgradili stolpnice in novo
naselje na Belem polju na
Hrušici. V okviru stanovanjske zadruge Železar so zgradili večje število stanovanjskih enot v dvojčkih in vrstnih hišah. Prve hiše so bile
pripravljene za vselitev že
leta 1984.
V blokovskih naseljih so se
razvili specifični odnosi
med ljudmi. S sostanovalci,
ki so bili različnih narodnosti in kultur, so si delili parkirišča, igrišča, zabojnike za
smeti, hodnike, kolesarnice
in pralnice. Med njimi je

stekel dialog, ki se je razvil v
zanimivo obliko sobivanja
in zaupanja. Ne glede na
redke posameznike so lahko
od soseda pričakovali ob srečanju pozdrav in nekaj vljudnih besed ter raznovrstno
pomoč: varstvo otroka, posojanje potrebščin, pridno
roko na primer pri prenašanju pohištva ali pa pri popravilu sicer takrat redkih
avtomobilov in gospodinjskih aparatov. To je bil čas,
kje bilo vprašanje, ali kupiti
zastavo, katrco ali pa pralni
stroj ali televizijo. V večini
primerov se je tehtnica po-

vesila v prid pralnega stroja,
nasprotno bi morale gospodinje nadaljevati s kuhanjem in ribanjem perila. Ko
so nato le dočakali svoj prvi
avto, so bili tako veseli, da so
ga z nenehnim popravljanjem še dolgo ohranjali v
pogonu tudi še takrat, ko se
je družinski proračun štel v
milijonih. V blokovskih naseljih se prijateljski odnosi
med stanovalci v večini primerov nadaljujejo, milijonarjev ni več, je pa zato več
avtomobilov in posledično
več voženj okoli bloka in iskanj parkirnega mesta.
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Mladi

Pomagačka Honey

Gimnazijci –
odlični športniki

Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice bo odslej redno obiskovala psička Honey, ki bo na poseben
način sodelovala pri pouku.
Urša Peternel

Tekača na smučeh Anja Mandeljc in Vili Črv, ki sta člana
mladinske reprezentance.

Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so
ponosni na dijake, ki so
uspešni športniki. Ukvarjajo
se z različnimi športi, od
teka, juda, plezanja, košarke, odbojke, curlinga, smučanja, plavanja, plesa, veslanja, hokeja, atletike, teka na
smučeh ...
Šolsko leto so začeli z ekipnim področnim prvenstvom
v atletiki v Kranju. Dijaki in
dijakinje so bili najboljši na
Gorenjskem, zato so se uvrstili v finale ekipnega državnega prvenstva. Uvrstitev
dijakov na četrto mesto in
dijakinj na sedmo mesto je
bil največji uspeh, ki so ga
jeseniški gimnazijci dosegli
kadarkoli.
Septembra so se udeležili
šolskega državnega prvenstva v gorskem teku. Medalji
sta prejela Miha Ličef za tretje mesto v kategoriji starejših dijakov in Alenka Peternelj za tretje mesto v kategoriji starejših dijakinj.
Kar 81 jeseniških gimnazijcev je nastopilo tudi na Ljubljanskem maratonu. Najvišje so se uvrstili: Alenka
Peternelj na peto mesto,
Miha Jan na šesto mesto in
Maja Kerštajn na osmo mesto, ekipno so dijakinje zasedle drugo mesto in dijaki
tretje mesto.
Na šolskem državnem tekmovanju v judu je bil Tim
Pahor med najboljšimi, v
svoji kategoriji je osvojil srebrno medaljo.
Na srednješolskem prvenstvu v športnem plezanju sta

Vita Lukan in Tine Rozmanič osvojila bronasti kolajni.
Med ekipnimi športi sta bili
najuspešnejši ekipi dijakinj
v košarki in odbojki, ki sta
se uvrstili na državno četrtfinalno tekmovanje.
V curlingu so Nika Svetina,
Luka Prezelj, Noel Gregori
in Aljaž Stopar uspešno nastopili na mladinskem svetovnem prvenstvu.
Denis Čatak, Sara Gorinjac,
Nina Rupnik in Sara Ravnik
uspešno zastopajo barve slovenske mladinske reprezentance v tradicionalnem karateju.
Med alpskimi smučarji imajo člana mladinske reprezentance Boruta Božiča.
Dijaki športnega oddelka
dosegajo odlične mednarodne rezultate: plavalki Tjaša
Pintar in Gaja Kristan, športna plezalka Vita Lukan,
odbojkarice Taja Tučen, Pia
Blažič in Alja Jerala, plesalki
Maja Pogačar in Sara Gorinjac, veslači Rok Šmit, Marko Hladnik in Matej Čuk,
hokejista Luka Ulamec in
Rok Avsenek, atleti Matic
Silič, Trina Praprotnik
Malej, Neja Omanovič, Lara
Peterlin, tekači na smučeh
Miha Jan, Maja Kerštajn,
Miha Ličef, Vili Črv in Anja
Mandeljc. Slednja sta člana
mladinske državne reprezentance, ki sta na olimpijskih igrah mladih osvojila
šesto in dvanajsto mesto.
Izjemno uspešen je tudi Jernej Slivnik, ki je na mednarodnem tekmovanju smučarjev invalidov v absolutni
konkurenci osvojil srebro.

Že 17 let z vami!

SVET ROLET
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SENČILA ASTERIKS d.o.o.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
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tende - markize
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žaluzije (zunanje
in notranje)
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Svetovanje, izdelovanje,
montaža in ServiS
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice se je pridružila
tistim slovenskim šolam, ki
redno sodelujejo s Slovenskim društvom za terapijo s
pomočjo psov Tačke pomagačke. Učiteljica Janka Bergel Pogačnik in njena psička Honey sta uspešno opravili obdobje pripravništva
pri omenjenem društvu in
postali terapevtski par. V
naslednjih šolskih letih bosta redno obiskovali šolo,
predvidoma enkrat na
teden, in sodelovali pri rednih urah pouka, v kinološkem krožku, pri urah individualne dodatne strokovne
pomoči in pri drugih dejavnostih. "Zakaj pes v šoli?
Na uspešnost učenja in s
tem kakovost pridobljenega
znanja vplivajo različni
dejavniki, med njimi je zelo
pomembno učno okolje. Le
prijazno okolje, sproščena
klima, kjer se učenci počutijo sprejete, varne in lahko
zaupajo, je primerno okolje
za učenje. Vzgojen pes, ki
se ravna po navodilih vodnika, je navajen božanja, različnih položajev zadrževanja in predvsem prijazno
gleda v svet, vzpostavi med
učenci in učitelji sproščeno
vzdušje, zmanjša napetosti
in stres," je povedala Janka
Bergel Pogačnik. Večino
pripravniških ur sta s psič-

Učiteljica Janka s psičko Honey sodeluje pri pouku v
sklopu projekta Tačke pomagačke.
ko Honey opravili v 2. c razredu, kjer Janka poučuje.
"Že po prvem obisku Honey
pri pouku sem opazila, da
so učenci ob prisotnosti psa
bolj umirjeni, da so bolj

motivirani za branje in
računanje, da pes, ki je
vključen v aktivnosti pri
pouku, ohranja motivacijo
skozi celo uro, predvsem pa
učence, ki so bolj zadržani,

sprosti in opogumlja. Kadar
je pri pouku prisoten pes,
so učenci med seboj bolj
strpni in lažje medsebojno
sodelujejo." Kot je dodala,
so se, preden je Honey
prvič prišla v razred, z učenci pogovorili o tem, kako
pravilno pristopiti do psa,
kaj je psičkom všeč in česa
ne marajo, kako se vedemo
ob prisotnosti psa ... Oblikovali so tudi skupna pravila, ki se jih učenci dosledno
držijo.
In kaj so o tem, zakaj jim je
všeč, da je pes z njimi pri
šolskem delu, povedali
učenci? "Da jo lahko veliko
čoham. Da zna trikce. Da v
nahrbtniku prinese vedno
kakšno presenečenje. Všeč
mi je, ko me povoha in tako
vidim, da me ima rada. Bolje se počutim, ko Hani pride, raje delam. Všeč mi je,
če me poliže po roki, ima
hrapav jezik. Všeč mi je, ko
posluša naše branje in zraven zaspi. Šli smo tudi na
sprehod s Honey in videli,
kako se ona vede v prometu.
Vedno napiše in prinese
hecno pismo. Enkrat je bilo
o tem, zakaj pes teče za zajcem. Na začetku ure nam
vedno pregleda domače
naloge, mi jo pa takrat božamo, to mi je res všeč. Z
nami je šla tudi na trim stezo. Skupaj smo telovadili.
Iskala je tudi copat, ki smo ji
ga skrivali ..."

Ni jim vseeno za okolje
Dijaki, ki pridejo na Gimnazijo Jesenice, so se doslednega ločevanja odpadkov večinoma že naučili v
osnovnih šolah. Na gimnaziji svoje znanje o skrbi za okolje še nadgradijo.
Marjana Ahačič
V sklopu projekta Pozor(!)ni
za okolje so sredi februarja
na Gimnaziji Jesenice v
okviru informativnega dne
pripravili tudi tako imenovani EKOdan, letos na temo
zmanjševanja ogljičnega
odtisa. "Namen EKOdneva
je, da dijake naše šole in
tudi obiskovalce – učence
osnovnih šol in njihove starše – seznanimo s pomenom
zmanjševanja ogljičnega
odtisa z aktivnostmi, ki jih v
sklopu projekta izvajamo na
šoli," je povedala mentorica,
profesorica biologije Irena
Oblak.
V projekt so vključeni peto
leto; začeli so s spodbujanjem doslednega ločevanja
odpadkov, zdaj pa se že drugo leto zapored posvečajo
proučevanju ogljičnega odtisa. "Mladi temeljna znanja
in navade pri ločevanju

odpadkov že pridobijo v
osnovnih šolah, zato delo na
tem področju na gimnaziji
nadgrajujemo. S proučevanjem ogljičnega odtisa in
načini njegovega zmanjševanja se ukvarjamo že drugo
leto in ena od aktivnosti, ki
jih pripravimo v okviru projekta, je tudi eko dan, na
katerem s problematiko in
možnimi rešitvami seznanjamo tako svoje učence kot
obiskovalce šole," je še povedala Oblakova.
Dijaki – Maja Todorović,
Hana Mohorič, Miha Pristov, Matic Kos in David Brelih – so tako vrstnikom kot
obiskovalcem pojasnili izračun ogljičnega odtisa, ki
nam pokaže, kako energetsko potratno živimo. Profesorica Veronika Žnidaršič je
predstavila sončno pečico
kot zeleni vir energije, Iva
Legat, laborantka, pa enostavne statve, na katerih si iz

Mentorici Irena Oblak in Iva Legat z dijaki Majo Todorović,
Hano Mohorič, Maticem Kosom in Davidom Brelihom
trakov odpadnih majic lahko
izdelamo pletenino, košare,
spletene iz starega papirja,

ter preproste kalilnike, vse
izdelano iz materialov, ki bi
jih sicer zavrgli.
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Dijaki in profesorji
zavzeli odrske deske
Na letošnjem, že petem dramskem festivalu Gimnazije Jesenice so občinstvo najbolj navdušili dijaki
4. š s predstavo To so gadi, strokovno žirijo pa 4. a z dramatizacijo pesmi Nekoga moraš imeti rad.
Urša Peternel
Na odru jeseniškega gledališča je potekal že peti dramski festival Gimnazije Jesenice, ki je nekakšno medrazredno tekmovanje gledaliških skupin. Vsak nastopajoči razred sam pripravi celotno predstavo, od besedila,
režije, scenografije, kostumografije do izvedbe. Letošnja tematika festivala je
bila Slovenska književnost,
sodelovali pa so štirje razredi, in sicer 1. a z avtorskim

tekstom Jožeta Petka Cankar versus Prešeren, 2. a z
delno skrajšano Paniko
Dese Muck, 4. a (ne festivalu že tretjič) z dramatizacijo
Minattijeve pesmi Nekoga
moraš imeti rad in 4. š s
predstavo, nastalo po filmu
To so gadi. V dveh večerih
so povsem napolnili dvorano jeseniškega gledališča in
navdušili tako občinstvo kot
strokovno žirijo. Na koncu
je publika za najboljšo izbrala predstavo To so gadi, strokovna žirija pa predstavo

Nekoga moraš imeti rad.
Nagradili so tudi najboljše
igralke in igralce, sceno, kostumografijo, pevsko vlogo,
avtorsko besedilo in najbolje
oblikovan gledališki list.
Kot je dejala profesorica Marija Palovšnik, mentorica in gonilna sila dramskega festivala,
so izkušnje, ki jih dijaki pridobivajo s sodelovanjem na festivalu, neprecenljive. »Dijaki
berejo, pišejo, prirejajo, dramatizirajo, odkrivajo svoje talente in odgovorno sodelujejo
v skupini. Spomini na takšno

Najboljša predstava po izbiri publike je To so gadi v izvedbi 4. š. / Foto: Tina Dokl

učenje, druženje in ustvarjanje bodo ostali za zmeraj! To
so izkušnje, ki jih bodo potrebovali, kjerkoli se bodo v življenju znašli,« je dejala.
Za »posladek« vsako leto poskrbijo profesorji, ki pod
okriljem zasedbe Teater,
prof. vselej pripravijo svojo
predstavo, letos so se predstavili z Butalci Frana Milčinskega, prvič pa jih je režijsko vodil Gregor Čušin. »To
pomeni tri mesece trdega in
resnega dela. Delo kot druženje pomeni učenje, napre-

Kot gostje so se letos predstavili člani mladinske gledališke
skupine pri Gledališču Toneta Čufarja s predstavo Samo
biti.
dek, zabavo in veselje ob
novi premieri,« je dodala
Marija Palovšnik.
Drugo piko na i festivalu pa
so naredili gostje, člani mla-

dinske gledališke šole Gledališča Toneta Čufarja Jesenice z odlično predstavo
Samo biti v režiji Vida Klemenca.

Profesorji kot Butalci v režiji Gregorja Čušina

Brez službe,
a ne brez motivacije!
Dvanajst mladih, visoko izobraženih deklet z Jesenic in okolice, ki ne morejo dobiti službe, je
zasnovalo Zaposlitveni klub za mlade Jesenice. "Kot skupina smo vzele stvari v svoje roke, ne sedimo
doma in ne čakamo službe, ampak si jo skušamo aktivno najti," pravijo.
Urša Peternel
Oldina je magistrica upravnih ved. Sanela je farmacevtka in diplomirana varnostna inženirka. Maja je
univerzitetna diplomirana
inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva. Vse
so mlade, visoko izobražene, ambiciozne. A skupno
jim je še nekaj: vse tri so
brez službe. So iskalke prve
zaposlitve; po končanem
študiju so se soočile s trdo
realnostjo razmer na trgu
dela, na katerem so kandidati na večini razpisov izbrani
že vnaprej, tam, kjer niso,
pa delodajalci zahtevajo delovne izkušnje, ki pa jih
mladi seveda nimajo ... K
sreči pa brezposelnost de-

klet ni spravila v malodušje,
temveč so sklenile, da ne
bodo posedale doma in čakale, da služba pride kar
sama od sebe. Nasprotno,
odločile so se, da bodo svojo
(poklicno) prihodnost vzele
v svoje roke, zato so osnovale Zaposlitveni klub za mlade Jesenice, ki deluje pod
okriljem zavoda Nefiks.
Kot je povedala Oldina Pehadžić, v klubu sodeluje dvanajst deklet z Jesenic in okolice, visoko izobraženih, ki
skušajo najti zaposlitev, v
klubu pa odkrivajo in razvijajo različne kompetence, izmenjujejo izkušnje in se
tudi družijo. Dobivajo se
vsak torek popoldne, na srečanjih v prostorih Mladinskega centra Jesenice, ki jih

je sprejel z odprtimi rokami,
pa pridobivajo praktične veščine, ki jim lahko pomagajo
pri iskanju službe. Pri tem
jim je v veliko strokovno pomoč Uroš Kopavnik, ki je po
poklicu karierni svetovalec
na zavodu za zaposlovanje, a
v klubu sodeluje kot prostovoljec. "Tako smo na prvem
srečanju izboljšale svoje že
pripravljene življenjepise,
zdaj treniramo zaposlitvene
razgovore, načrtujemo obnovitveni tečaj nemščine, tečaj
računalništva, skratka izboljšujemo praktične veščine, ki
nam lahko pomagajo pri iskanju službe," so povedala
dekleta, ki ugotavljajo, da iskanje službe prek pisanja
prošenj delodajalcem ne obrodi sadov. Sanela Djukić se

je tako odločila, da ne bo več
sedela za računalnikom,
temveč bo osebno obiskala
več delodajalcev, v prvem koraku se je kot farmacevtka
usmerila na specializirane
prodajalne v Ljubljani, kjer
je spraševala, ali potrebujejo
pomoč. "V eni mi je uspelo
priti celo do osebnega razgovora in zdaj čakam na odgovor," je povedala. "In tudi če
bo odgovor ne, je to zame
neke vrste trening, nabiranje
izkušenj," je optimistična
Sanela, ki ugotavlja, da je
včasih celo bolje, da ne izda,
da ima tudi diplomo, kajti to
je dostikrat celo ovira, in ne
prednost, kajti za delodajalca
je človek z diplomo ali magisterijem enostavno – predrag. Tudi Oldina ima kot

Maja Nučič, Sanela Djukić in Oldina Pehadžić
magistrica upravnih ved podobno izkušnjo, saj ima za
večino razpisanih delovnih
mest celo previsoko izobrazbo. "Če nimaš delovnih izkušenj, niti ne dobiš priložnosti za razgovor pri delodajalcu. Izkušenj pa seveda ne
moreš niti začeti pridobivati,
tako da je to začaran krog,"
ugotavlja Oldina, ki je pripravljena opravljati celo
brezplačno pripravništvo, da
bi le lahko začela pridobivati
delovne izkušnje. Kot je povedala Maja Nučič, bodo pod
okriljem kluba začele stopati
v stik z delodajalci na Jesenicah in v okolici. "Kot skupina

smo vzele stvari v svoje roke,
ne sedimo doma in ne čakamo službe, ampak si jo skušamo aktivno najti. Morda
pa se bo kakšen delodajalec
obrnil na klub s kakšno ponudbo za delo," je pojasnila.
Lili Tkalec, vodja Mladinskega centra Jesenice, je ob
tem dodala, da v centru podprejo vsako tovrstno idejo
mladih, pomagajo pri organizaciji delavnic, poiščejo
tudi izvajalce, skratka mladim pomagajo pri neformalnem izobraževanju in pridobivanju veščin in kompetenc, še kako potrebnih pri
iskanju dela.
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Vadba in zabava
združeni v fly-box
Na Jesenicah so tudi v zimskem času poskrbeli za redno športno aktivnost. V športni dvorani
Podmežakla dvakrat tedensko potekajo treningi aerobne vadbe fly-box, ki so namenjeni rekreaciji in
tudi zabavi.
Pia Kokelj
Po uspešno izpeljani poletni
sezoni na kopališču Ukova,
kjer je potekala vadba, imenovana fly aqua gym, se je
fly-box preselil v novo rdečo
dvorano v športnem parku
Podmežakla, kjer v mrzlih
zimskih mesecih poteka
aerobna vadba za dekleta in

ženske vseh starosti. Inštruktorica vadbe ter začetnica
programa fly-boxa Sanela
Trako, poznana kot Nelly, je
vesela, da se bo tovrstna
oblika športa izvajala tudi na
območju zgornje Gorenjske. »Gre za aerobno vadbo,
ki se prepleta z vajami iz
različnih športov, vse od
košarke, tenisa, odbojke,

smučanja ter tudi z elementi borilnih veščin. Z vadbo
oblikujemo celo telo, izgubimo telesno težo in pridobimo fizično pripravljenost ter
poskrbimo za dobro psihično počutje.« Trening vadbe
poteka eno uro in je sestavljen iz kardio dela, fitnes
dela, kjer si vaditeljice pomagajo tudi z različnimi utež-

Fly-box je aerobna vadba, primerna tudi za začetnike, ki se niso nikoli ukvarjali s športom.

Deveti Pomladni tek
Matjaž Klemenc

da bo pol ure pred startom
možno ogrevanje s tekaškim
strokovnjakom Klemenom
Dolencem. Pet minut po
glavni tekmi bo start rekreativnega teka na 3 km. Startnine za ta tek ne bo. Startnina

mi, kolebnico, steperji in
ročkami, kot tretji del pa pride na vrsto TNZ (trebuh,
noge, zadnjica). Na koncu
sledi še sproščanje, joga, raztegovanje in masiranje.
»Prednosti vadbe ležijo v
različnih vajah, ki jih sčasoma krepimo, pri tem dodajamo različne pripomočke in
tako telo privadimo na določen gib. Izvrstna pa je tudi
za začetnike, ki se nikoli
niso ukvarjali s športom, saj
so vaje koreografsko nezahtevne in se posamezniku
lahko intervalno prilagajajo,« pojasni Sanela. Sama se
je z aerobno vadbo fly-box
začela ukvarjati pred več kot
petnajstimi leti in do danes
je navdušenost in ljubezen
do vadbe še nista minili.
Sicer magistra ekonomije,
zaposlena v banki in tudi
samostojna podjetnica, pravi, da jo delo osrečuje. »Vadba ni namenjena samo treningu, temveč se z vaditelji-

cami spoprijateljimo, se
med seboj motiviramo, spodbujamo in si pomagamo,
tako na področju prehrane
kot tudi celostnega življenjskega sloga.« Treninge na
Jesenicah trenutno obiskuje
nekje od 20 do 40 deklet,
prevladuje pa pretežno bolj
mlada populacija, kar Sanelo
še posebej veseli. Sodelujejo
tudi s klubom jeseniških in
radovljiških študentov ter se
o pomenu športa trudijo
ozaveščati po različnih srednjih šolah. »Šport je zdrava
odvisnost, ki te zasvoji in
pomaga na poti do boljšega,
bolj zdravega načina življenja. Odvrne te od drugih odvisnosti, ti vrne energijo in
moč, zato je vadba odlična za
dekleta v najstniških letih, ki
še ne vedo, kam jih bo pripeljalo življenje.« Sanela pa ob
tem resno opozarja: »Vadba
se izvaja po celotni Sloveniji,
vendar pa smo opazili, da jo

je veliko ljudi že začelo kopirati in prodajati kot svoj
izum, kar še zdaleč ni primerno. Vadba fly-boxa je
zaščitena in se kot original
izvaja samo s strani naših
inštruktoric.« Vaditeljicam
je vedno na voljo za pogovor,
svetovanje in pomoč, saj se
zaveda, da je pri športu ključna motivacija, koncentracija, psihična pripravljenost,
in ne le telesna kondicija.
»Sam sebe doma ne moreš
kontrolirati, zato so skupinske vadbe odličen motivacijski dejavnik. Energična glasba in energične inštruktorice so pa sploh prava kombinacija za dober trening in
zabavo,« v smehu pripomni
Sanela. Vadba pa poleg vsega tudi osrečuje, saj se pri
njej zaradi raznolikih vaj, ki
niso dolgočasne, sproščajo
endorfini (hormoni sreče),
ki zelo blagodejno vplivajo
na počutje.

Turistične ideje

za glavni tek bo na dan teka
10 evrov, v primeru predplačila pa 8 evrov. Najboljši na
10 km in v otroških tekih
bodo prejeli medalje, podelili
pa bodo tudi nekaj praktičnih nagrad. Več informacij
je na voljo na spletni strani
Zavoda za šport Jesenice.
Tek sodi v sklop praznovanja
občinskega praznika.

Foto: Hermina Biščević

V soboto, 19. marca, bo na
sporedu že 9. Pomladni tek,
prireditev, ki ima vse večjo
prepoznavnost. Po tradiciji
se bodo ob 10. uri merili naj-

mlajši na različnih razdaljah
in različnih starostnih kategorijah. Ob 11. uri bo glavni
tek na 10 km. Tekmovali
bodo na standardni trasi, s
startom in ciljem na trgu na
Stari Savi. Letos je novost ta,

Inštruktorica Sanela Trako - Nelly: po petnajstih letih je
navdušenje nad vadbo še ni minilo.

Urša Peternel
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Pod vodstvom mentoric
Hermine Biščević, Jasmine
Bagar in Andreje Prezelj so
na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga vsako
leto pripravlja Turistična
zveza Slovenije, sodelovale
tudi Osnovna šola Koroška
Bela, Osnovna šola Prežihovega Voranca in Osnovna
šola Toneta Čufarja. Tema
letošnjega festivala je bil
zeleni turizem in učenci so
pripravili turistične naloge,
v katerih so opisali svoje
ideje za razvoj turizma v
domačem kraju. Učenci
Osnovne šole Toneta Čufarja so nalogi dali naslov Na
planini je lepo, njihova
zamisel pa je dvodnevni
izlet, v katerega bi vključili
ogled ekoloških in turističnih kmetij. Učenci Osnovne
šole Prežihovega Voranca

so nalogi dali naslov Odkrivajmo lepote jeseniških slapov, zamislili pa so si dvodnevni kolesarski izlet, ki
vključuje nastanitev v taboru, oglede Dobršniških slapov, Javorniških slapov in
slapa Šum, spoznavanje
naravnih znamenitosti in
kulturne dediščine, pokušino tradicionalnih jedi,
rekreacijo in umetniško
ustvarjanje. Otroci s Koroške Bele pa so pripravili
pohod S krpljam© al© brez,
glavn© da gremo. S pohodom – ta naj bi potekal opolnoči ob polni luni – so povezali Gajškovo pot s Pristavo
in Zoisovim parkom. Učenci so se predstavili na turistični tržnici v Kranju, za
nastop in turistično nalogo
pa jim je komisija podelila
srebrna priznanja. Izvedbo
projekta je omogočila in
financirala Občina Jesenice.
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Priznanja upokojencem
Janko Rabič
Člani Društva upokojencev
Jesenice so na rednem letnem zboru pregledali obsežne dejavnosti v preteklem
enoletnem obdobju, ki jih je
predstavil predsednik društva Boris Bregant. Zaslužnim so podelili priznanja.
Malo plaketo Zveze društev

Anja Baš s knjigo
Lačna življenja

upokojencev Slovenije je
prejel Ervin Oto Pestotnik,
pisno zahvalo so prejele Marina Čemažar, Sonja Kos in
Staša Mlakar, priznanje
Društva upokojencev Jesenice Zoran Krejič, pohvale pa
Rado Debelak, Anton Dremelj, Vera Lazarova, Frančiška Lučka Marinkovski in
Stane Narad.

V Občinski knjižnici Jesenice je potekala
predstavitev knjige Anje Baš o njenem boju z
bulimijo.
Urša Peternel

OKNO V SVET
TELESAT JESENICE –
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
106 programov v začetnem paketu
126 programov v osnovnem paketu
157 programov v razširjenem paketu
HBO paket – filmi
PINK paket

Pevka in avtorica glasbe, Jeseničanka Anja Baš je v Občinski knjižnici Jesenice
predstavila svoj knjižni prvenec Lačna življenja: kako
sem premagala bulimijo in
se začela imeti rada. V njej
iskreno opisuje svoj boj z
bulimijo, s katero se sooča
veliko mladih deklet. Anja je
v pogovoru z upokojeno svetovalno delavko na osnovni
šoli Pavlo Klinar brez olepšav opisala svoj boj z boleznijo, s katero se je soočila
kot najstnica, in svojo trnovo pot do zmage nad boleznijo in do uspeha v življenju. Kot je povedala, je bila
vedno zaprt, občutljiv otrok,
ki se ni znal postaviti zase.
"Takrat sem mislila, da sem
pač čudna ..." je pripovedovala Anja, ki ni našla pravega stika s sošolci, zato je bila
tarča posmeha in zmerljivk,
kot "Baška debela" ... Počasi
je zaradi različnih situacij
razvila občutke krivde, samoobtoževanja, kar je kasneje vodilo v uporništvo,
zlorabo alkohola in nazadnje v prenajadanje in bruhanje – bulimijo, ki ji je dajala lažen zmagoslaven občutek, da nadzira situacijo.
Boj z boleznijo je trajal več
let, vmes sta z mamo poiskali tudi pomoč psihiatrinje in enote za motnje hranjenja v Ljubljani. A stare
vzorce je bilo zelo težko pre-

magati, vse do prelomnega
trenutka, ko ji je nekega dne
zmanjkalo glasu ... "Če ne bi
bilo glasbe, z gotovostjo lahko rečem, da bi šla do konca
... Ravno zaradi glasbe pa
sem se odločila, da je tega
dovolj. Zato je moj prvi nasvet pri okrevanju: Najdite si
nekaj, kar vas izpolnjuje do
te mere, da boste pozabili na
hrano, nekaj, v čemer boste
našli smisel. Zame je bila to
glasba!" Anjin boj je trajal
več kot deset let in šele zadnja tri leta se ima za povsem zdravo. Začela je razčiščevati s svojo preteklostjo,
odpustila je vsem, ki so jo
prizadeli, predvsem pa je
odpustila sebi. "Šele ko sem
to storila, sem se naučila
samo sebe imeti iskreno,
brezpogojno rada." Danes
ima do hrane normalen odnos, že nekaj let sicer ne je
mesa, na svoji poti zdravljenja duše pa se je seznanila
tudi s tehniko tapkanja, ki jo
je na predstavitvi tudi opisala. Dvorana jeseniške knjižnice je bila skoraj premajhna za vse, ki so prišli poslušat Anjino iskreno pripoved,
ki bi jo po besedah Pavle
Klinar morali slišati vsi današnji najstniki. Zato je položila na srce učiteljicam in
ravnateljicam jeseniških šol,
ki so se udeležile predstavitve, naj Anjo povabijo med
učence in dijake, da jim bo
opisala svojo pot in dragocene izkušnje.

Balkan+ paket – brezplačen
internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.
Anja Baš v pogovoru s Pavlo Klinar v Občinski knjižnici
Jesenice

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

www.telesat.si

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
Turnir v igri križemkražem
Prednost našega kabelska priključka je brezplačna instalacija v
stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih daljinskih upravljalnikov,
za starejše televizijske sprejemnike zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis in odprava napak ter podpora
pri nastavitvah televizijskih sprejemnikov in mrežnih naprav.

Jutri, v soboto, bo med 9. in 17. uro v Gostilni Pri Jurču na
Blejski Dobravi potekal 3. turnir 21. sezone v igranju igre
križemkražem. Vabijo vse, da se jim pridružijo in spoznajo
zanimivo igro sestavljanja besed iz naključno izbranih črk in
prepletanja teh na posebni igralni plošči. Tekmovali bodo
tudi člani Društva upokojencev Jesenice, ki se ob igranju
križemkražma srečujejo vsak torek med 18. in 20. uro v
domu društva upokojencev.
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo































     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sestavil: Cveto Erman

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami
(1=N 2=U, 3=A, 4=E, 5=F, 6=T, 7=Č, 8=R, 9=O), od leve proti
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je MOŽGANČKI.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je NA OGLED TURNIRJA PRI JURČU. Sponzorja križanke sta Društvo Križemkražem in Gostilna pri Jurču,
kjer bo v soboto, 12. marca, tretji turnir v sezoni 2016. Podarjata tri nagrade: 1. komplet namizne igre Križemkražem: Ivanka Flander, Poljšica, 2. kosilo za dve osebi: Štefan Jakšič, Retnje, 3. malica za dve osebi: Vera Petrovčič, Jesenice. Za nagrade se oglasite v Gostilni pri Jurču, lahko že v času turnirja.

Šampinjoni na tri načine
Sveži šampinjoni se dobijo na tržišču vse leto. Zato jih ni treba zamrzovati. Posebno prav pridejo v
mesecih z manj sonca, ker z njimi dobimo več kalcija in vitamina K, ki gradita naše kosti. Vsebujejo
pa tudi veliko železa in vitamina B2.
Jelka Koselj
Šampinjoni v rižoti
(za 2 osebi)
Potrebujemo: 15 dag predkuhanega (parboiled) riža, 25
dag šampinjonov, 2 šalotki, 1
čebulo, 2 žlici repičnega olja, 1
žlico masla, 1 žlico naribanega sira, 2 žlici sesekljanega
peteršilja, sol in poper.
Priprava: Šampinjone obrišemo z vlažnim papirnatim
prtičkom, očistimo in narežemo na lističe. Šalotki očistimo in narežemo na kolobarje. Čebulo očistimo in
drobno sesekljamo. Opran
riž damo kuhati v 2,5 dl vode.
Ko je skuhan, ga pustimo
pokritega na ognjišču, da
ostane topel. Medtem v ponvi na repičnem olju prepražimo čebulo, da postekleni.
Nato dodamo maslo in šampinjone ter vse 5 minut pražimo. Vmešamo še šalotki in
pražimo 3 minute. Dodamo

še peteršilj. Vso to zmes
vmešamo med riž in začinimo s soljo in poprom. Pred
serviranjem jed posujemo s
sirom in ponudimo še
sezonsko solato.

Polnjeni klobuki
šampinjonov (za 2 osebi)
Potrebujemo: 6 večjih šampinjonov (6 cm), 2 stroka česna,
2 žlici sesekljanega peteršilja,
15 dag tune iz konzerve, 1
paradižnik, 1 šalotko, 1 žlico
limoninega soka, 1 žlico repičnega olja, sol, poper in tanko
narezane obročke neškropljene
limonine lupine za okrasitev.
Priprava: Šampinjone obrišemo z vlažnim papirnatim
prtičkom. Previdno izvlečemo bet iz klobuka, ga sesekljamo in damo v skledo za
nadev. Dodamo še: skozi
stiskalko iztisnjen česen, z
vilicami pretlačeno tunino,
olupljen in sesekljan paradižnik, očiščeno in na kolobarčke narezano šalotko,

Sponzor križanke je Turistično-informacijski center Jesenice, Cesta maršala Tita 18, Jesenice, informiranje domačih
in tujih obiskovalcev, ki jih zanimajo turistične informacije jeseniške občine ter okolice. Za naše reševalce so namenili tri polo majice Jesenice, mesto jelka in cvetja in dve čokoladi z zlatim prahom Jesenice-Stara Sava.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

KDOR GOJI,
NABIRA
ŠKOLJKE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

NAŠ PESNIK,
ZBIRKA
PESMI
OSVITI
(FRANCE)

limonin sok, olje, sol in
poper. Nadev premešamo in
ga napolnimo v klobuke. Na
vrh položimo obroček limonine lupine. Polnjene klobuke ponudimo s toastom.

Šampinjoni v solati
Šampinjone očistimo in
naribamo na strgalnik kot

ROBERT
TAYLOR

MAVRAH

BREG, STRM
SVET

JANEZ
UJČIČ
SVALJKI

ANTIČNI
BEOCANI

PREHO IZ
ROKOKOJA V
NEMŠKO
UMETNOST
JAPONSKO
MESTO NA
HONŠU

SLOVARČEK:

VPREŽNI
DROG
KMEČKEGA
VOZA

STAR OČE

ZEMELJSKA
OŽINA NA
MALAKI
KAR IMA ČAROVNO MOČ
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IZUMETNIČENA
ŽENSKA
NAŠ PISEC
(JANKO)

ADIŽA

FRANCOSKI
PISATELJ
(ALPHONSE)
TONI
INNAUER

DVIGNJEN
PROSTOR V
GLEDALIŠČU
JUDOVSKI
KRALJ

9

TEŽKO
TALJIVA
ŽLAHTNA
KOVINA
SAMARIJ

10

SLOVENSKI
KANTAVTOR
(MARJAN)

8

NEKDANJI
FINSKI
SMUČARSKI
SKAKALEC

GRŠKI OTOK
ODISEJEVA
DOMOVINA

15

KRVNO
SORODSTVO

6

MAKEDONSKA POLITIČARKA,
HEROJINJA
(MARA)

NEDA
ARNERIĆ

LUTKAR
MAJARON
NIZOZ. JADRNICA Z RAVNIM DNOM

1

12

2

9

3

13

4

14

5

15

6

6

7

5

2

7

8

16

4

2

3

10

10

1

11

15

DRAGO
DOLINAR

4

2

RAHEL PREMIK ZRAKA
POTICA OKROGLE
OBLIKE

NESTROKOVNJAK
OSEBNI
DOHODEK

KRAJ PRI
DOMŽALAH

DVOSEDEŽNI
BICIKEL
PESNIŠKO
IME ZA
IRSKO

ORGA. SLOV.
UČITELJSTVA
(MIHA)
IME SLIKARKE NASTRAN

STROJ ZA
TEPTANJE
SNEGA

ZADNJI LIBIJSKI KRALJ
1950 DO 1969

BAKRENA
ROČKA
ZA KAVO
IZGON
(EKSPR.)

12

KEMIJSKI
ZNAK ZA
KOSITER

5

ALKOHOLNA
PIJAČA, KI SE
PRIDOBIVA Z
ŽGANJEKUHO

NICK
NOLTE

TIC
JESENICE
TELEFON
04 586 31 48

ATEK, OČKA

NORDIJSKI
BOG
MORJA

3

ZVEZA MED
DRŽAVAMI

JANEZ
ČUČEK

DELEŽ
DRUŽABNIKA,
VLOGA

TIC
JESENICE
CESTA
MARŠALA
TITA 18

11

POVEČOVALNO STEKLO,
LUPA

KEMIJSKI
ZNAK ZA
BARIJ

MORSKA
TRAVA ZA
ŽIMNICE IZ
PALMOVIH
VLAKEN

ŽIVLJENSKO
OKOLJE

MNOŽINSKI
OSEBNI
ZAIMEK

EN IZVOD
KAKEGA
DELA

STAROSLOVANSKA
ČRKA

1

PIHALNI INSTRUMENT Z
NAJNIŽJIM
TONSKIM
OBSEGOM

NASLOV KJER
SLOVENSKO
DOBITE INIME ZA ITALI- MESTECE
FORMACIJE PREBIVALKA JANSKI KRAJ PRI PAUJU V
IGA
PRIREDITEV
SGONIC SEV. FRANCIJI
V OBČINI
OD TRSTA
PRIMANKLJAJ DOBIČKA
GLEDE NA
VLOŽENA
SREDSTVA

Dober tek!

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 21. marca 2016, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

ZGODBA,
POVEST
(POGOV.)

UPRAVNIK
MUZEJA

kumare. Dodamo sesekljan
česen, peteršilj, sol in poper.
Polijemo z bučnim ali olivnim oljem ter premešamo.
Solato pustimo stati 20
minut, da se sestavine prepojijo. Jed je zelo osvežilna,
posebno se prileže ob jedeh
z žara.

OBLIKA
ŽENSKEGA
IMENA
MIHAELA

MIGUEL
INDURAIN
MRTVAŠKI
ODER
(POGOV.)

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(CAROL)
KEMIJSKI
ZNAK ZA
NIKELJ
ŽALOST,
BOLEČINA

PTICA UJEDA
LJUBKOVALNO ŽENSKO IME
ZAČIMBNA
VRTNA
RASTLINA
CLAUDE
ANET

7

14

16

SLOVENSKI
KOMPONIST
IN DIRIGENT
(BOJAN)

KARR: francoski pisatelj (Alphonse),
NACEVA: makedonska političarka (Mara), NERAT: organizator slovenskega učiteljstva (Miha),
KANE: am. filmska igralka (Carol), AGIR: nordijski bog morja, OSTRAKIZEM: izgon, IDRIS: zadnji libijski kralj 195o do 1969 leta

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 4 / 2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Marčevske prireditve
Petek, 11. marca
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji
Plavž 24e, ob 9. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Koncert dijakov in študentov

PO ULICAH ŽELEZARSKEGA MESTA, javno vodstvo

Predavanje URINSKA INKONTINENCA – Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19. uri
Državno prvenstvo Slovenije, polfinale HDD SIJ Acroni Jesenice : HK
Celje

Brezplačna delavnica – Dobra higienska in proizvodna praksa (HACCP)

KOSOVA GRAŠČINA, ob 16. uri

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, upravna stavba, ob 17. uri

Petek, 18. marca
JOŽEFOV SEJEM NA STARI SAVI, od 9. do 20. ure
Bogat zabavni in kulturni program, sejemska ponudba

Četrtek, 24. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 10. do 20. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju TRIGLAV TROPHY
in 3. NARCISA CUP

GIMNAZIJA JESENICE, od 17.30 dalje
Rekreacijska liga v košarki, športne igre Jesenic

Sobota, 12. marca
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 16. uri
Ke ste deklič, da b© rajal fantič, 1. del; Območno srečanje otroških
folklornih skupin

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob
18. uri
ČAŠA PELINA POLEG RDEČEGA CVETJA, predavanje o praznovanjih
na Jesenicah ob 8. marcu in etnološka razstava Kako smo včasih praznovali?

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 19. uri
Ke ste deklič, da b© rajal fantič, 2. del; Območno srečanje odraslih
folklornih skupin

Nedelja, 13. marca
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri

HRENOVICA – GORENJSKI SONČEK, ob 16.00
Odprtje prečne povezave prek »bohinjske« proge do območja Hrenovice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 16. uri
Letni občni zbor Društva upokojencev Javornik Koroška Bela

RUARDOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI, od
9. do 17. ure

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 17.30 in 18.30
Nastop prvošolcev ob materinskem dnevu

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice
od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ

Brezplačen ogled železarskega muzeja, razstave Delavke železarne in
etnološke zbirke z delavskim stanovanjem

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji
Plavž 24e, ob 10. uri
Brezplačna delavnica EVROPSKI PROGRAMI in ISKANJE POSLOVNIH PARTNERJEV v EU

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta
MLADINSKA TOČKA CENTER II
vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI

VAŠA NAŠA MATINEJA S ČAROVNIKOM BRANETOM

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Ponedeljek, 14. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, ob 9.30
Vadba za starejše

DVORANA KINA ŽELEZAR, ob 17. uri
Občinski kviz © Po ulicah železarskega mesta©

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom
13, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni
tenis, od 18. do 21. ure
Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

Torek, 15. marca
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji
Plavž 24e, ob 10. uri
Brezplačna delavnica – KAKO VODITI SVOJE ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Odprtje razstave Franc Bešter, Edo Gregorič, Brane Škofic

Sobota, 19. marca
JOŽEFOV SEJEM NA STARI SAVI, od 9. do 20. ure
Bogat zabavni in kulturni program, sejemska ponudba

RUARDOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI, od
9. do 17. ure
Brezplačen ogled železarskega muzeja, razstave Delavke železarne in
etnološke zbirke z delavskim stanovanjem

STARA SAVA NA JESENICAH, od 10. ure dalje

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD)
Vsak dan od torka do petka od 16.00 do 18.00 ure ustvarjalnokreativne delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre
Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica
Vsak ponedeljek: 16.00–18.45 – Angleške urice (zaključena skupina)
Vsak torek: 17.00–18.45 – Nemške urice (zaključena skupina)
Vsako sredo: 17.00–18.30 – Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek: 17.00–17.45 – Ura pravljic
Vsak petek: 10.00–10.45 – Brihtina pravljična dežela
Zadnji četrtek v mesecu: 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Tradicionalni 9. Pomladni tek, Jesenice 2016

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 13.30
Kegljaška tekma 3. SKLZ Sij Acroni Jesenice 2 : Brežice

Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 – Družabne igre
Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 – Ustvarjalne delavnice in žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Kegljaška tekma 3. SKLZ Sij Acroni Jesenice 2 : Iskra

KNJIŽNICA HRUŠICA
Prvi četrtek v mesecu: 16.00–17.00 – Ustvarjalne delavnice

MCJ INFO točka na Srednji šoli Jesenice, med 10. in 12. uro
Nagradna igra © Ulice Jesenic skozi čas© Mladinskega centra Jesenice
za dijake

Nedelja, 20. marca
JOŽEFOV SEJEM NA STARI SAVI, od 9. do 16. ure

Zadnji četrtek v mesecu: 17.00–17.45 – Ura pravljic z grofico in žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Bogat zabavni in kulturni program, sejemska ponudba

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, od 15. do 17. ure
Tekmovanje v košarki za osnovnošolce ob občinskem prazniku

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 17. uri

RUARDOVA GRAŠČINA IN KASARNA NA STARI SAVI, od
9. do 13. ure
Brezplačen ogled železarskega muzeja, razstave Delavke železarne in
etnološke zbirke z delavskim stanovanjem

IGRAJMO SE IN IZDELAJMO DARILO ZA MAMICO

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Sreda, 16. marca
MCJ INFO točka na Gimnaziji Jesenice, med 10. in 12. uro
Nagradna igra © Ulice Jesenic skozi čas© Mladinskega centra Jesenice
za dijake

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19. uri
Predstavitev brošure in odprtje razstave KAKO SO NA ŽELEZARSKIH
JESENICAH VČASIH ŽIVELI?

Četrtek, 17. marca
DU DR. FRANCETA BERGLJA – prostori društva bolnikov z
osteoporozo, ob 9. uri
Delavnica ročnih del: Pirhi na naraven način

STRELIŠČE SD JAVORNIK – KOROŠKA BELA, od 16. ure dalje
Tekmovanje v streljanju z zračno puško ob občinskem prazniku Občine Jesenice

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita
41, od 16. do 18. ure
© Spoznajmo svoje mesto© , igre spoznavanja zanimivosti jeseniških
ulic skozi čas za osnovnošolce

GIMNAZIJA JESENICE, od 17.30 dalje

Osrednja prireditev ob prazniku občine Jesenice s podelitvijo priznanj

Ponedeljek, 21. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, ob 9.30
Vadba za starejše

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, Spodnji
Plavž 24e, ob 10. uri
Brezplačna delavnica – ZAKLJUČNA BILANCA ZA LETO

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita
41, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok: Otrok trmari in izsiljuje
– jok in trma

Muzejski večer: Boštjan Omerzel © © Slovenski gorski polk med prvo
svetovno vojno© ©

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
Vsako soboto in nedeljo – rekreativno drsanje v športni dvorani Podmežakla, urnik drsanja je odvisen od razporeda hokejskih tekem v
dvorani. Več informacij na spletni strani Zavoda za šport

PROJEKT NATURA
14.–18. 3. 2016 – OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE – ob 16.30 Tečaj
plavanja za začetnike

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO
Vsak petek ob 18. uri – delavnice peke domačega kruha
12. in 13. marca – vikend na kmetiji – izdelovanje beganc
19. in 20. marca – vikend na kmetiji – delavnica velikonočne potice

Razstave
KOSOVA GRAŠČINA
Po ulicah železarskega mesta, muzejska razstava do 12. aprila 2016

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom
13, ob 17. uri
Predavanje Alenke Zorč – Ključ do dobrega spomina je naša domišljija

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, dvorana za namizni
tenis, od 18. do 21. ure
Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Špela Pirnat – razstava do 15. marca 2016
Od 18. marca do 12. aprila razstava: Franc Bešter, Edo Gregorič, Brane
Škofic

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI
Delavke železarne, muzejska razstava do 15. 11. 2016

Rekreacijska liga v košarki, športne igre Jesenic

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Torki in srede, 14.00–17.00, Pripravimo se na nov šolski dan

Sreda, 23. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 10. do 20. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju TRIGLAV TROPHY
in 3. NARCISA CUP

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA
Fotografska razstava Barbare Gregurič Silič
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jeseniške novice
Glasbene družine spet navdušile
V Glasbeni šoli Jesenice so tudi letos pripravili enega najbolj zanimivih koncertov, koncert glasbenih družin, že peti zapored. Letos je bila udeležba
rekordna, saj so učenci s svojimi sorodniki pripravili kar 34 glasbenih točk. Po koncertu pa je sledilo še druženje v baletni dvorani, starši pa so poskrbeli
tudi za sladek zaključek.

Tri generacije družine Vidmar: Matic, Nejc, Helena in Gregor z dvema harmonikama,
trobento in citrami in slovensko ljudsko Ne hodi za mano

Dve violini in kitara: Mark in Zala Sitar in Domen Stegnar s skladbo Barcarola iz
Hoffmanovih pripovedk

Vnukinja in dedek Jana in Anton Dremelj sta nastopila na vseh dosedanjih koncertih, letos
že petič, tokrat z Avsenikovim Pastirčkom.

Manca in Gašper Lepoša, Tevž Filip, Benjamin Aleksander in Gregor Oman: The Rolling
Stones: Satisfaction

Sestrica in bratec Sara in Kevin Kuralt z violino in trobento sta za nastop izbrala Bolero
Mauricea Ravela.

Maks, Sabina in Ema Kermc: rog, klavir in flavta ter Staccato Blues
/ Besedilo: Urša Peternel, fotografije Sašo Valjavec

