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Dragoceni
spomini na čase,
ki jih ni več

www.gorenjskiglas.si

Kruh, narejen
s srcem
Na Kmetiji Smolej v Planini pod
Golico poleg drugih aktivnosti
redno potekajo tudi delavnice
peke kruha na tradicionalen način.
»Spečen v krušni peči, z najboljšo
moko in obilico ljubezni,« pojasni
gospodar kmetije Miha Smolej.

Deset domačinov iz jeseniške
občine je sodelovalo v projektu
Življenja Gorenjcev, v katerem so
obujali spomine na življenje v
drugačnih časih.
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Kulturna, ponosna,
lepša občina

Varuhinja bo šestega
aprila na Jesenicah
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo
v sredo, 6. aprila, poslovala v občini Jesenice.
Urša Peternel

Urša Peternel
"Tudi s svojim delom na raz
ličnih področjih ste pripo
mogli, da je danes občina Je
senice takšna, kakršna je –
kulturna, ponosna, lepša in
perspektivnejša," je letošnje
občinske nagrajence nagovo
ril župan Jesenic Tomaž
Tom Mencinger na osrednji
proslavi ob 20. marcu, pra
zniku Občine Jesenice. Na
slovesnosti v dvorani jeseni
škega gledališča je župan po

delil letošnja občinska pri
znanja. Najvišje, naziv čas
tne občanke, je prejela Mira
Jazbinšek, prva ravnateljica
srednje zdravstvene šole.
Plakete občine pa so za pre
poznavno delo na področju
kulture prejeli: Klemen Ko
šir, ki se ponaša s 54 vlogami
v gledališču, Miloš Možina,
ki je 45 let posvetil ljubitelj
ski dejavnosti na področju
folklore, in športni pedagog
in trener Jože Oblak za delo
na področju športa. Vsak od

Za kulturni program je po
skrbel novoustanovljeni
Simfonični orkester Jeseni
ce pod vodstvom Natalije
Šimunovič, ki združuje
učence in učitelje Glasbene
šole Jesenice in ljubiteljske
glasbenike. V zadnji točki
sta z orkestrom zapeli tudi
Anja Blatnik in Neža Nov
šak. Program sta povezovala
Branka Smole in Bojan Po
gačnik.

nagrajencev je bil na slove
snosti deležen posebnega
presenečenja, častni občanki
Miri Jazbinšek so nekaj be
sed namenile njene nekda
nje dijakinje iz prvih genera
cij, Klemena Koširja so pre
senetili soigralci iz predstave
Kralj Arthur in sveti gral,
Miloša Možino soplesalke iz
Kulturnega društva Triglav,
Jožeta Oblaka pa z nasto
pom na bradlji sedem gim
nastičnih veteranov iz ŠD
Sokol Bežigrad.
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V sredo, 6. aprila, bo na Je
senicah poslovala varuhinja
človekovih pravic Vlasta
Nussdorfer. Kot so povedali
v njenem uradu, se s poslo
vanjem zunaj sedeža varu
hinja skuša približati ti
stim, ki jo potrebujejo. En
krat na mesec tako skupaj s
sodelavci obišče določen
predel Slovenije in se pogo
vori z vsemi, ki ocenjujejo,
da so jim kršene pravice in

RS VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, DUNAJSKA CESTA 56, LJUBLJANA

V nedeljo, 20. marca, je v dvorani jeseniškega gledališča potekala osrednja proslava ob letošnjem
občinskem prazniku.

jim varuhinja lahko poma
ga. Za pogovor se je treba
prijaviti na brezplačno tele
fonsko številko 080 15 30
najkasneje do torka, 5. apri
la, do 12. ure. Vsak prijav
ljeni bo imel pol ure časa,
da varuhinji ali njenim so
delavcem predstavi svoje
težave ali se pogovori o že
znanih težavah, ki jih je s
pobudo zaupal varuhinji.
Pogovori bodo potekali v
prostorih Občine Jesenice
na Cesti železarjev 6.

Drsalno tekmovanje
Drsalni klub Jesenice med 23. in 27. marcem organizira
mednarodno člansko tekmovanje v umetnostnem drsanju
Triglav Trophy ter 3. tekmovanje Narcisa Cup za najmlajše.
Jeseniškemu občinstvu se bo v dvorani Podmežakla predstavilo več kot 160 tekmovalcev iz ZDA, Japonske, Kitajske,
Mehike, Koreje, Avstralije, Nemčije, Estonije, Ukrajine, Avstrije, Madžarske, Italije, Slovaške, Finske, Turčije, Velike
Britanije in Slovenije. Gre za največji športni dogodek na
področju umetnostnega drsanja v Sloveniji letos.

OBČINSKE NOVICE

KULTURA

RECEPT

Odprli prečno
povezavo

Po ulicah železarskega
mesta

Pletenica kot potica

Ena glavnih pridobitev ob letošnjem občinskem prazniku je nova prečna povezava,
ki prek območja Hrenovce
povezuje osrednji del mesta
s Staro Savo.

V Kosovi graščini na Jesenicah je do 12. aprila na ogled
muzejska razstava, ki predstavlja razvoj mesta skozi
zgodovino.
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To je kita, spletena iz treh
potic z različnimi nadevi.
Spečemo jo za praznike ali
za darilo, ko obdarovanca
prijetno presenetimo.
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OPTIKA BERCE D.O.O., TITOVA 50, JESENICE

Občinski nagrajenci z županom / Foto: Gorazd Kavčič
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Iz županovega
nagovora
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger se vsako leto v
slavnostnem nagovoru ozre
na opravljeno delo v preteklem letu in predstavi
pogled na prihodnje obdob-

dolžini mesta, od Hrušice
do Koroške Bele. Čeprav bo
ureditev potekala fazno, bo
končni rezultat urejena
sprehajalna pot na sončni
legi, za katero verjamem, da
jo bodo občani z veseljem
uporabljali." Začenjajo se

Župan Tomaž Tom Mencinger med slavnostnim
nagovorom / Foto: Gorazd Kavčič
je. Kot je dejal, je bilo v lanskem letu dokončanih kar
nekaj velikih in pomembnih
investicij, ki so pomembne
za celotno občino in njene
občane. "Nikakor ne moremo mimo novega Urgentnega centra Splošne bolnišnice Jesenice z najnovejšo
opremo, s katerim že tako
odlične zdravstvene storitve
našega zavoda postajajo še
bolj dovršene. Hkrati smo v
zdravstvenem domu odprli
tudi nove prostore za fizioterapijo, ki tako za zdravstveni
dom kot za uporabnike
predstavljajo veliko pridobitev." Zaključena sta tudi dva
velika projekta na komunalnem področju, gradnja tretje stopnje čiščenja na Centralni čistilni napravi Jesenice in kanalizacije v Podmežakli v sklopu projekta
GORKI. Skupaj s spremljajočo investicijo v vodovodno
omrežje, javno razsvetljavo,
cesto in pločnike so za projekt namenili kar deset milijonov evrov. Velika pridobitev je tudi prečna povezava
čez t. i. bohinjsko progo na
območju Hrenovce, s čimer
se je končala skoraj deset let
trajajoča zgodba samevajočih blokov, ki bodo zdaj lahko skupaj s celotnim območjem Hrenovce končno zaživeli. Po dolgih letih se vendarle obeta tudi prenova
stavbe Srednje šole Jesenice,
z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja so dani pogoji
za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo fazne obnove in energetske sanacije, ki
sta med prioritetami pristojnega ministrstva.
Med prihodnjimi investicijami je župan omenil gradnjo obvoznice na območju
Lipc, s katero bodo razbremenili lokalne ceste in predvsem tamkajšnje prebivalce.
Za prebivalce, predvsem tiste, ki radi hodijo peš, pa
bodo poskrbeli tudi z ureditvijo sprehajalnih poti. "Pripravljamo načrte za širitev
Razgledne poti po celotni

tudi priprave na začetek
izgradnje druge predorske
cevi skozi karavanški predor. "Investicija, ki jo sicer
vodi država in bo trajala od
leta 2017 do leta 2022, bo
pomembno vplivala tudi na
življenje v jeseniški občini,
zato bo občina še naprej
posvečala veliko pozornosti
aktivnostim, ki bodo zagotovile čim manjše obremenjevanje naših občanov."
Župan je omenil še spremembo občinskega razvojnega programa, v katerem
so navedene prioritete in
cilji, ki jih bo zasledovala
občina v prihodnjem obdobju. V dokumentu so zajeta
tudi nekatera področja, ki
jim bo občina posvetila več
pozornosti, med njimi pa so
tudi turizem, logistika in
izkoriščanje vodnih virov.
"Čeprav se občine še vedno
srečujemo z zmanjševanjem finančnih sredstev, pa
bomo vseeno poskusili naši
strategiji slediti v čim večji
meri in s čim večjo angažiranostjo." Obeta se tudi
dopolnitev občinskega prostorskega načrta. "Po skoraj
sedemletni pripravi tega
načrta, ki smo ga sprejeli
leta 2013, smo gospodarstvu
in drugi zainteresirani javnosti dali možnost, da podajo svoje pripombe in predloge za dopolnitev. Dopolnjen
načrt, ki bo vključeval vse te
pripombe in potrebe javnosti, bo tako sprejet predvidoma še letos ali pa v začetku
naslednjega leta," je dejal
župan. Eden od pomembnejših sektorjev, ki je bil
vključen v pripravo dopolnjenega dokumenta, pa je
gospodarstvo. "Da bi občina
uspevala in se razvijala, je
namreč potrebno dobro in
uspešno gospodarstvo. Ravno zato smo se z ožjimi
sodelavci lani odločili, da se
z obiski gospodarskih podjetij skušamo seznaniti z njihovimi potrebami, pri katerih jim lahko občina pomaga," je še dejal župan.

Kulturna, ponosna,
lepša občina
V nedeljo, 20. marca, je v dvorani jeseniškega gledališča potekala osrednja proslava ob letošnjem
občinskem prazniku. 1. stran

Mira Jazbinšek

Klemen Košir

Miloš Možina

Jože Oblak

Častno občanko Miro Jazbinšek so presenetili bivši učenci
različnih generacij.

Presenečenje za Klemena Koširja so pripravili soigralci iz
predstave Kralj Arthur in sveti gral.

Miloš Možina se je na odru zavrtel z vsemi soplesalkami iz
Kulturnega društva Triglav.

Gimnastični veterani so z nastopom na bradlji presenetili
Jožeta Oblaka.

Simfonični orkester Jesenice pod vodstvom Natalije Šimunovič združuje učence in učitelje Glasbene šole Jesenice in
ljubiteljske glasbenike. / Foto: Gorazd Kavčič
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Odprli prečno povezavo

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Prečno povezavo sta slovesno odprla župan Tomaž Tom Mencinger in direktor
Anepremičnin Gregor Žvipelj. / Foto: Tina Dokl

www.oknamba.si
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Na Tržnici Jesenice na Stari Savi je vrata znova odprl gostinski lokal, imenovan Kavarna Stara Sava. Najemnik je podjetje Terni, d. o. o., z Jesenic, ki bo lokal imelo v najemu pet
let. Kot je povedala vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Jesenice Vera Djurić Drozdek, se je Občina Jesenice po
večkratnih neuspešnih poskusih oddaje tržnice koncesionarju odločila, da bo poskusila oživitev območja Stare Save izvesti postopoma, tako kot je to že izvedla s plezalno steno,
ki že več kot dve leti uspešno deluje in privablja vedno večje
število športnih plezalcev. "V naslednjem koraku smo želeli
omogočiti obiskovalcem tržnice tudi gostinsko ponudbo, za
katero smo prepričani, da predstavlja eno izmed najbolj privlačnih točk druženja in srečevanja obiskovalcev tržnice in
Stare Save. Za večjo in boljšo prepoznavnost tržnice in celotne Stare Save je ena izmed obveznosti najemnika tudi, da v
prvih treh mesecih organizira in izvede enkrat mesečno, potem pa vsaj dvakrat mesečno različne dogodke, kot na primer različne degustacije, športne, kulturne, zabavne dogodke, delavnice, skratka različne vrste dogodkov, ki bodo v čim
večji meri zanimivi za najširšo publiko in obiskovalce Stare
Save," je povedala Vera Djurić Drozdek.

Povezava je dolga 62 metrov, zgradilo pa jo je domače, jeseniško podjetje KOV. Urejeno je
tudi dvigalo oziroma dvižna ploščad.

Letošnji Jožefov sejem je bil tudi po zaslugi lepega vremena in pestrega
spremljevalnega programa odlično obiskan.

Tradicionalni Jožefov sejem, ki zadnja leta poteka
na Stari Savi, je bil tudi po
zaslugi lepega vremena
odlično obiskan. Letos je
trajal tri dni, po besedah

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

Znova zaživela kavarna na tržnici

Sejem odlično obiskan
Urša Peternel

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488
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Ena glavnih pridobitev ob
letošnjem občinskem prazniku je nova prečna povezava, ki prek območja Hrenovce povezuje osrednji del
mesta s Staro Savo. Trak sta
slovesno prerezala župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger in direktor Anepremičnin Gregor Žvipelj. Družba
Anepremičnine je namreč v
skladu z urbanistično pogodbo v zameno za plačilo
komunalnega prispevka
zgradila spremljajočo infrastrukturo v Hrenovci, tudi
62 metrov dolgo prečno povezavo čez bohinjsko progo
in novo zgrajeno cesto v soseski Gorenjski sonček. Kot
je dejal župan Tomaž Tom
Mencinger, je most znova
povezal krajevni skupnosti
Sava in Podmežakla in bo
pomembno vplival na življenje občanov. Zahvalil se
je podjetju Anepremičnine,
ki je dokončalo gradnjo štirih večstanovanjskih objektov in oživilo dolga leta zapuščeno območje Hrenovce. Direktor Anepremičnin
Gregor Žvipelj je dejal, da
most povezuje več desetletij
ločena severni in južni del
Jesenic, občani pa bodo odslej imeli precej krajšo pot
od središča mesta do Stare
Save. Most je zgradilo domače, jeseniško podjetje
KOV, urejeno pa je tudi dvigalo oziroma dvižna ploščad, tako da ga bodo lahko
uporabljale tudi gibalno
ovirane osebe in mamice z
vozički.

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

Urša Peternel

Zorana Kramarja, direktorja Zavoda za šport Jesenice,
pa se je s pestro sejemsko
ponudbo izdelkov predstavilo 45 ponudnikov. Letos je
bilo še zlasti veliko ponudnikov mesnin, kar ob bližajoči se veliki noči ne pre-

seneča. Vračajo se tudi rokodelci, je dejal Kramar,
tako se je denimo znova
predstavljal lončar.
Vsakoletnima organizatorjema sejma, Zavodu za šport
Jesenice in Občini Jesenice,
se je pri organizaciji letos

pridružilo Društvo za razvoj
turizma Jesenice. Program
so napolnili s posebnim dogajanjem, tržnico piva, ki je
s ponudbo odličnih butičnih
vrst piv navdušila obiskovalce, potekal je kviz o spoznavanju Jesenic (Mimogrede:
ali veste, katera je najnižja
točka jeseniške občine?),
predstavili so delček turistične ponudbe z liki Stare Rudne poti, vse dni pa je potekal tudi glasbeni program.
Ponovno je zaživel tudi gostinski lokal na tržnici, imenovan Kavarna Stara Sava.

Lokal na tržnici se imenuje Kavarna Stara Sava. / Foto: Tina Dokl
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice, št. 5/letnik XI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 24, ki je izšel 25. marca 2016.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Jožefov sejem je letos trajal tri dni. / Foto: Tina Dokl

Posebno pestra je bila ponudba mesnin.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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JEKO-IN načrtuje
pozitivni izid
Urša Peternel
Javno komunalno podjetje
JEKO-IN je pripravilo poslovni načrt za leto 2016, ki ga je
že obravnavala skupščina in
nanj ni imela pripomb, sprejel pa ga je tudi svet ustanoviteljev. Iz načrta izhaja, da naj
bi v letošnjem letu podjetje
poslovalo pozitivno, in to
tako v občini Žirovnica kot v
občini Jesenice. Načrtujejo
za 8,1 milijona evrov prihodkov in dobrih osem milijonov evrov odhodkov, poslovni rezultat naj bi znašal dobrih 53 tisoč evrov.
Po besedah direktorja Uroša
Bučarja bo ena od sprememb
v poslovanju ta, da bo dejav-

nost mehanske in biološke
obdelave odpadkov predvidoma sredi leta začel opravljati
koncesionar Ekogor. Zaradi
veljavnih zakonskih določb
bo prišlo do dviga cen te storitve. Do sprememb pri oblikovanju cen pa bo prišlo tudi
na področju čiščenja odpadne vode, saj je začela delovati
dograjena centralna čistilna
naprava.
Na deponijo Mala Mežakla
naj bi v letu 2016 odložili 22
tisoč ton odpadkov, kar je
približno toliko kot lani, od
tega 4400 ton iz jeseniške
občine, 770 ton iz kranjskogorske, 1600 ton iz žirovniške občine, nekaj več kot 15
tisoč ton pa iz drugih občin.

Ura za Zemljo tudi na Jesenicah
Devetnajstega marca je potekal mednarodni okoljski dogodek Ura za Zemljo (Earth Hour), ki spodbuja večjo skrb za
okolje in prebivalce po vsem svetu vabi, da vse dni v letu
ravnajo Zemlji prijazno. Letos je potekal že desetič, v Sloveniji osmič, pridružila pa se mu je tudi Občina Jesenice. Tako
so za eno uro, med 20.30 in 21.30, izklopili razsvetljavo na
javnem parkirišču pred občinsko stavbo, na ta način pa s
simbolnim dejanjem izkazali podporo okoljskemu trajnostnemu delovanju in vsaj za eno uro razbremenili naš planet.

Odgovori na pobude
Urša Peternel
O posekih dreves
Občinski svetnik Uroš Lakić
je postavil vprašanje, zakaj
je bilo v letošnji zimi posekanih toliko dreves v mestu.
"Ali so vsa dela odrejena in
izvedena s strani strokovnjakov? Razumem recimo odstranitev poškodovanih javorjev na Čufarjevem trgu in
starih lip na Hrušici. Kdaj se
bodo posekana drevesa
nadomestila z novimi?" je
vprašal in spomnil na pobudo, naj po vzoru drugih
mest zasadijo tako imenovane javne sadovnjake. Posebej pa je izpostavil posek
hrasta nasproti avtomobilske črpalke na Koroški Beli.
"Kdo in zakaj je odredil
posek? Kako to, da je deblo
prodajal zasebnik na internetni strani z malimi oglasi?"
Odgovor so pripravili v
Komunalni direkciji in
JEKO-IN: "Kar se tiče poseka dreves, so vsa drevesa
posekana v skladu z izdano
odločbo Občine Jesenice javnemu komunalnemu podje-

tju JEKO-IN, ki so jo prejele
v vednost tudi krajevne skupnosti. Vse odločitve o poseku je sprejela imenovana
tričlanska komisija na podlagi izkazanih potreb in
podanih pisnih vlog v letu
2015. Za vsako odstranjeno
drevo je v odločbi tudi napisano, ali se na istem mestu
zasadi novo drevo. V letu
2016 bo na novo posajenih
predvidoma 50 dreves, pa
čeprav je jih bilo odstranjenih le 20. Predlog za zasaditve novih dreves bo pripravila komisija in ga predložila v
pregled in potrditev občini.
V predlogu bo tudi posaditev nove lipe na Čufarjevem
trgu, kjer je spominska tablica, in odstranitev dveh
suhih dreves pri avtobusnem postajališču. JEKO-IN
bo v Jeseniških novicah
predstavil tudi lokacije zasaditve novih dreves. »Javni
sadovnjak« je bil zasajen na
Blejski Dobravi ob prostorih
krajevne skupnosti na zemljišču v lasti občine. Odstranitev hrastov severno od
regionalne ceste R2 pri
odcepu za Črni most je bila
odrejena ravno tako na pod-

lagi odločbe. Hrasti so se
nahajali na zemljišču v lasti
občine in na lokaciji predvidenega krožišča. Odstranitev je izvedel zasebnik, deblo pa je prodajal zasebnik za
pokritje stroškov podiranja."

Robnik pločnika
Občinski svetnik Jure Krašovec je opozoril, da v glavnem križišču na Koroški
Beli ni omogočen sestop s
pločnika invalidom in mladim družinam z vozički, saj
robniki pred prehodi za pešce niso znižani. Predlagal je,
naj se robniki popravijo po
vzoru robnikov pri kapelici
na Koroški Beli.
V Komunalni direkciji so
odgovorili, da si bodo pločnik ogledali skupaj s pobudnikom in problem uredili v
letu 2016 iz sredstev rednega vzdrževanja.

Tekaška proga na
kolesarski stezi
Občinska svetnica Marija
Mulej je postavila vprašanje,
ali bi bilo na novo zgrajeni
kolesarski stezi pozimi
mogoče urediti tekaško progo za tek na smučeh.

Za odgovor se je Občina
Jesenice obrnila na Direkcijo RS za infrastrukturo, od
koder so poslali odgovor, da
kot vzdrževalec odsekov
državne daljinske kolesarske povezave nimajo posebnih pogojev za ureditev
tekaških prog v zimskih
mesecih, če le posegi v fazi
urejanja in uporaba ne bodo
vplivali na konstrukcijske
elemente kolesarske povezave in na postavljeno prometno signalizacijo.

Odpoved sejnini
Ker bo oktobra sklicana
dodatna seja občinskega
sveta, je bil na zadnji seji
občinskega sveta s strani
nekaterih svetnikov podan
predlog, naj se občinski svetniki v izogib dodatnim stroškom odpovejo sejnini za to
sejo. Kot so pojasnili v kabinetu župana, je v skladu z
zakonom in pravilnikom
Občina tudi to sejnino dolžna izplačati, član občinskega
sveta pa se sejnini lahko
odpove s pisno izjavo. Drugačno splošno ureditev pa je
mogoče doseči s spremembo veljavnega pravilnika.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA JESENIC

Homo sapiens = Homo ambulantus
Andraž Tolar
Vsi dobro vemo, da smo
predstavniki vrste Homo
sapiens, kar v prevodu pomeni pameten, misleči človek.
Homo ambulantus v prevodu pomeni hodeči človek,
torej vrsta, ki je v današnjem
svetu precej ogrožena. Vedno več nas je takih, ki vsakdanjih opravkov ne opravimo peš, ampak se po navadi
(oz. »po razvadi«) usedemo v
svoj avto in se odpeljemo. Da
bomo hitreje nazaj ¼

Naslov prispevka bi lahko
poslovenili v misel: Pameten
človek je človek, ki hodi.
Dandanašnji mediji so polni
prispevkov o zdravem načinu življenja, ki vključuje
zdravo prehrano in veliko
gibanja. Del gibanja lahko
opravimo že s tem, da določeno pot opravimo peš. Verjetno se je v vaši glavi porajalo vsaj pet dejstev, ki govorijo
v prid uporabi avtomobila.
Vzemimo primer. Ob 15. uri
konec službe. Do 16. ure je
treba iti iskat otroka v vrtec

in v šolo, vmes pa je treba še
v trgovino po nekaj malenkosti za kosilo za naslednji
dan in v knjižnico. Ob 18.
uri, tik pred temo, pa še en
hiter tek pred temo. Znano?
Seveda!
Kaj pa če bi si tak dan organizirali malo drugače. Pojdite naravnost domov, kjer
parkirate avto, s katerim ste
se odpeljali v službo (ni šlo s
kolesom ali javnim potniškim prevozom, kajne?). Peš
pojdite po otroka in na poti
domov se z otrokom ustavi-

ta v trgovini (otrok bo tako
morda pridobil kakšne
informacije o nakupovanju,
npr. da se hrana ne pojavi
po čudežu v hladilniku).
Otrok vam bo pomagal nesti
vrečke iz trgovine, kar bo
okrepilo njegovo telo in
samozavest, da lahko nekaj
prispeva pri nalogah v gospodinjstvu. Po kosilu se lahko skupaj z otrokom odpravita v knjižnico. Po poti lahko spoznavata mesto in pravila v prometu ali pa se
pogovarjata. Morda se v eno

Radiji oddaljenosti: z železniške postaje lahko v manj kot petnajstih minutah pridete peš do zdravstvenega doma, športne
dvorane Podmežakla ali do občine, v manj kot pol ure pa do bolnišnice.

smer peljeta z mestnim
avtobusom (se je vaš otrok
že sploh kdaj peljal z njim?).
Ko se bosta zadovoljna vrnila domov, morda sploh ne
boste čutili več potrebe po
dodatni rekreaciji, saj ste s
hojo, nošnjo vreč in knjig
(in morda na koncu tudi
utrujenega otroka) zadostili
tudi svoje želje po gibanju.
Kdorkoli pomisli na Jesenice, se mu pred očmi naslika
razvlečeno mesto ob glavni
cesti, kjer je vse tako daleč.
Pa je res? Hitrost hoje človeka je približno 5 km/h, pa
vzemimo 4 km/h za lažje
računanje, in sploh so v
mestih tudi semaforji, ki te
ustavijo pred križišči, morda
znanec, ki ste ga do včeraj
pozdravljali le skozi okna
svojega avtomobila. V dobrih sedmih minutah torej
lahko prehodimo 500-metrsko razdaljo, v 15 minutah
kilometrsko razdaljo in v pol

ure že cela dva kilometra.
Na risbi je z rumeno prikazan 500-metrski radij, z
oranžno 1-kilometrski radij
in z rdečo 2-kilometrski
radij na primeru Jesenic. Z
železniške postaje lahko
torej v manj kot petnajstih
minutah pridete peš do
zdravstvenega doma, športne dvorane Podmežakla ali
do občine, v manj kot pol
ure pa do bolnišnice. Torej
Jesenice le niso preveliko
mesto za pešačenje, kajne!
Hoja ima obilo pozitivnih
vplivov na zdravje in počutje
ljudi. Ljudje, ki hodijo, so na
splošno bolj zdravi, bolj
odporni, bolje razpoloženi,
bolje se spopadajo z vsakodnevnimi izzivi, med hojo se
sprostijo, vidijo kaj novega,
srečajo ljudi, ki jih že leta
niso videli ¼
Torej Homo sapiens, kaj še
čakaš? Pamet v roke in pot
pod noge!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
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Občinske novice

Dragoceni projekt
Starejši za starejše

Prejeli smo

Smrad z
deponije Mala
Mežakla –
ponovno

Pri Društvu upokojencev Jesenice uspešno izvajajo projekt pomoči starejšim.
Janko Rabič
Pri Društvu upokojencev Jesenice so leta 2007 začeli
izvajati vseslovenski projekt
z naslovom Starejši za starejše. Glavni namen je ugotavljanje in preverjanje kakovosti življenja ljudi, starejših
od 69 let. Vključeni niso le
člani društva, temveč vsi občani v tej starosti v občini
Jesenice, skupaj 2197. Največje breme dela sloni na
sedemnajstih prostovoljkah,
ki obiskujejo starejše in na
podlagi anket pridobijo dragocene podatke. Na njihovo
željo jih obiščejo tudi večkrat in ob tem nudijo različno pomoč. Doslej so opravile
že 8460 obiskov oziroma
več kot 97 odstotkov vseh, ki
so zajeti v projekt. V lanskem letu je bilo obiskov
1037, od tega prvih 289, po-

Meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka
novno pa 748. Pomoč so
prostovoljke nudile v 394
primerih.
Od vsega začetka projekt
vodi in usmerja Ivanka Zu-

pančič, zbrani podatki so
zelo spodbudni: »Včasih
smo imeli kar zmotno prepričanje, da so starejši ljudje
že betežni, bolni, da imajo

kup težav. Vendar ni tako,
večina se jih počuti sorazmerno zdravo, vključeni so
v številne aktivnosti.
Pomemben je podatek, da
jih triindvajset odstotkov
živi samih in zato so osamljeni. Prostovoljke se z njimi družijo in stanje se je že
bistveno popravilo. Nudijo
jim različno pomoč, gredo z
njimi k zdravniku, v trgovino in podobno. Večje težave
rešujemo z ustreznimi strokovnimi službami.«
Po uspešnosti, zavzetosti
prostovoljk in odgovornem
delu pri izvajanju in obdelavi anket Društvo upokojencev Jesenice s tem projektom sodi med najboljše
na Gorenjskem in tudi v
širšem slovenskem prostoru. K sodelovanju tudi vabijo nove prostovoljke in prostovoljce.

Ceneje skozi karavanški predor

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

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNEGA RAZPISA
Obveščano vas, da je bil dne 21. 3. 2016 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu
2016, kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.
Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v
vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
Razpisana višina sredstev: 110.000,00 €.
Letni nabor ukrepov:
•
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj,
•
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
•
spodbujanje poslovne dejavnosti,
•
spodbujanje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
•
sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih
prostorov in obratov,
•
spodbujanje mentorstva,
•
delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih
združenj,
•
spodbujanje sobodajalstva.
Dodatne informacije:
•
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Aleksandra
Orel (aleksandra.orel@jesenice.si),
•
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Eldina Cosatović
(dina@ragor.si).
Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v torek, 10. 5. 2016, ob 10. uri v Konferenčni dvorani
v Kolpernu na Stari Savi, Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice.
Obvezne so prijave do 9. 5. 2016 na dina@ragor.si.
Rok za prijavo na javni razpis: torek, 26. 7. 2016

Vlada je sprejela spremembo uredbe o cestnini za uporabo
cestnega predora Karavanke. S spremembo uredbe si uporabniki prvega cestninskega razreda lahko zagotovijo popust z nakupom nove neprenosljive točkovne karte, vezane
na registrsko številko vozila. Veljavna bo trideset dni od
dneva njene izdaje. Nova neprenosljiva točkovna karta bo v
prodaji od 1. aprila, njena cena pa bo 32,20 evra. Uporabniki
bodo z njo lahko opravili štirinajst voženj, posamezna vožnja pa bo obračunana 2,30 evra. Nakup mesečne točkovne
karte se splača voznikom, ki se skozi predor peljejo vsaj
petkrat v tridesetih dneh. Siceršnja cestnina za eno vožnjo
skozi predor namreč znaša 7,20 evra za vozila prvega cestninskega razreda. Nove karte bo mogoče kupiti na cestninskih postajah na slovenski in avstrijski strani predora.
Obstoječe prenosljive točkovne karte, ki stanejo 61,30 evra,
bodo prenehali prodajati 31. marca, uporabniki pa jih bodo
lahko uporabili do poteka veljavnosti 30. septembra 2017.

Acroni razpisuje devet štipendij
Družba Acroni je za novo šolsko leto razpisala devet kadrovskih štipendij za tehnične in naravoslovne programe. Tri
štipendije bodo namenili za poklic strojni tehnik (srednje
tehnično izobraževanje), dve za poklic elektrotehnik (srednje tehnično izobraževanje), dve za poklic mehatronik operater (srednje poklicno izobraževanje), dve štipendiji pa
razpisujejo za univerzitetni program, in sicer eno za univerzitetni program prve stopnje strojništvo, eno pa za univerzitetni program prve stopnje inženirstvo materialov. "Dijaki in
študenti, ki so ambiciozni, perspektivni in inovativni, so naravnani k spremembam in se jim tehnični poklici zdijo zanimivi, si s štipendiranjem in kasneje z zaposlitvijo v skupini
SIJ lahko že danes zagotovijo poklicni razvoj in uspešno
kariero," poudarjajo v Slovenski industriji jekla (SIJ), po
okrilje katere sodi tudi Acroni.

Urejanje športnega igrišča na Blejski Dobravi
Občina Jesenice je lani začela prvo fazo urejanja športnega
igrišča na Blejski Dobravi. Kot so povedali na občini, so v tej
fazi vkopali zaščitne cevi za elektriko za osvetlitev igrišča,
odstranili pa so tudi zelenje na severnem delu igrišča. Z deli
nadaljujejo letos, v ta sklop je vključena ureditev brežin,
ograditev igrišča, prestavitev zračnega energetskega voda,
prestavitev zemeljskih komunalnih vodov in delno ureditev
razvoda razsvetljave igrišča. Izbrani izvajalec gradbeno-obrtniško-instalacijskih del je podjetje TEGAR iz Celja, dela pa
naj bi bila zaključena do konca maja letos. V času izvajanja
gradbeno-obrtniških del ter pridobitve ustreznega dovoljenja bo igrišče popolnoma zaprto, zato uporaba le-tega ne
bo mogoča, so sporočili z Občine Jesenice.

Spoštovani,
jeseni 2015 je bila na JEKO-IN poslana pritožba v zvezi z
vse hujšim in pogostejšim
smradom, ki ga zaznavamo
domačini Spodnjega Plavža
neposredno pod deponijo, uporabniki kolesarske steze pa
tudi vse več občanov v širši
okolici, in sicer od Hrušice do
rondoja na Cesti železarjev.
Težave vse od časa pritožbe
niste uspeli odpraviti, smrad
pa je v zadnjih nekaj mesecih
tudi spremenil svojo »kakovost«, saj spominja na odprt
in poln smetnjak. Želim vas
opozoriti na dejstvo, da smrad
v zimi 2015/16 zaznamo vsak
dan, ne glede na vremenske
okoliščine. Novembra 2015 je
gospa Hribar, vodja procesa
ravnanja z odpadki pri JEKO-IN, kot glavni vzrok za smrad
navedla inverzijo, vendar krajani Spodnjega Plavža ugotavljamo, da ta pojav ne more
biti odločilni faktor. Neznosen
smrad se po okolici in v bivalni prostor širi ne glede na vreme, temperaturo, zračni pritisk, inverzijo ipd.

S tem pismom želim Občino
Jesenice in komunalno podjetje
JEKO-IN opozoriti na to, kolikokrat je bil omenjen problem
posredovan na omenjena naslova in hkrati objavljen v medijih, ustrezne in dokončne rešitve za krajane pod deponijo in
ostale občane pa še vedno ni. O
smradu z deponije Mala Mežakla mediji (Jeseniške novice,
Gorenjski glas, Žurnal, Naša
Žena, RTV SLO v oddaji Tednik) poročajo vse od leta 2009,
odgovorni pa razen nekaj sestankov in vljudnih odgovorov
na naše pritožbe ne ukrenejo
ničesar dejansko učinkovitega.
Prebivalci Spodnjega Plavža
smo se v preteklih letih najbolj
bali poletnih dni, saj je bil takrat smrad najhujši. Kot ugotavljamo, je ta smrad letošnjo
zimo močno presegel nekdanjo poletno intenzivnost, zato
vas sprašujem, kdaj in kako
boste širjenje smradu z deponije učinkovito odpravili.
Gospa Hribar je v prej omenjenem odgovoru kot načrtovano rešitev navedla pregrado,
ki naj bi zmanjšala vdor deponijskega plina v dolino in ki
naj bi jo začeli postavljati novembra 2015. Dovolite, da
vam zastavim dve vprašanji.
Prvič – kako lahko pregrada
zaustavi »zrak«, ki pač lahko
zapiha mimo nje? Drugič –
zakaj se smrad pojavlja vsak
dan in se širi naprej po mestu?
V pričakovanju odgovora vas
lepo pozdravljam,
Simona Demšar

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Občina Jesenice objavlja na podlagi 9. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS, št. 104/2015)
RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE
ZA OHRANJANJE TRADICIJ NOV IN OSAMOSVOJITVENE
VOJNE ZA SLOVENIJO TER OKROGLIH OBLETNIC
DELOVANJA DRUŠTEV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
V OBČINI JESENICE
I. NAROČNIK
Sredstva dodeljuje Občina Jesenice, C. železarjev 6, 4270
Jesenice.
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:
a) prireditev oz. dogodkov za ohranjanje tradicij NOV
in osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
b) prireditev ob praznovanju okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij (10, 20, 30, 40,
50… let) v občini Jesenice.
III. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša:
 pod točko a) 2.500 €,
 pod točko b) 7.000 €.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dodelitev sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in
način oddaje prijav so objavljeni na spletni strani Občine
Jesenice www.jesenice.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo tudi v
Kabinetu župana v času uradnih ur oz. preko elektronske
pošte na naslov: alenka.justin@jesenice.si.
Številka: 410-8/2016
Datum: 25. 3. 2016
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
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Kultura
Godbeniki s Paga
igrali tudi hokej
Gostje s Paga so pripravili dva koncerta in uživali
v spremljevalnem programu obiska, tudi na
drsanju in pri igranju hokeja.

Po ulicah
železarskega mesta
V Kosovi graščini na Jesenicah je do 12. aprila na ogled muzejska razstava, ki predstavlja razvoj mesta
in njegovih ulic skozi zgodovino.
Pia Kokelj

Mestna godba Pag in Klapa Sol

Janko Rabič
Kar nekaj let je že od začetka sodelovanja Pihalnega
orkestra Jesenice - Kranjska
Gora z Mestno godbo na
hrvaškem otoku Pag. Pobudnik je bil Peter Muhar
mlajši, ki je na letovanju na
otoku navezal prve stike.
Kmalu se je pokazala medsebojna želja po večjem
sodelovanju s koncerti, po
druženju in spoznavanju
obeh mest in okolice. Letos
11. marca je bil spet na vrsti
obisk godbenikov s Paga na
Jesenicah, ko so pripravili

koncert v skorajda polni
dvorani Kina Železar. Dobrodošlico jim je v imenu
domačega orkestra zaželel
predsednik Anton Justin.
Še posebej je poslušalce z
izborom lepih dalmatinskih
pesmi navdušila Klapa Sol,
ki deluje v okviru mestne
godbe. Drugi koncert so pripravili še v Kranjski Gori.
Posebej so bili navdušeni
nad spremljajočim programom gostiteljev. Obiskali
so Planico, na jeseniški
ledeni ploskvi pa so se preizkusili v drsanju in igranju
hokeja.

Ob občinskem prazniku
Občine Jesenice so v Kosovi
graščini odprli muzejsko
razstavo z naslovom Po ulicah železarskega mesta. Ob
tej priložnosti je potekal
tudi voden ogled po razstavi
s strani kustosa in avtorja
razstave Aljaža Pogačnika.
Se kdo spomni, kako je bilo
videti železarsko mesto pred
sto leti? Kako so gradili ceste, kakšni so bili avtomobili,
kako so točili gorivo, na kakšen način so poimenovali
ulice in kako so obnavljali
mesto po koncu druge svetovne vojne? Zanimiva dejstva kot npr. to, da se je število hiš od začetka 20. stoletja
pa do leta 1934 na Jesenicah
početverilo, v istem razmer-

ju pa je naraščalo tudi število prebivalcev. Vse to lahko
izveste na muzejski razstavi
v Kosovi graščini, slike, spomini in zapisi pa so združeni tudi v publikaciji. Arhivske podatke, predvsem pa
predmete, ki so sedaj na
ogled v okviru razstave, je
zbral kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž
Pogačnik. Več kot stoletna
zgodovina mesta, delo, običaji in navade meščanov so
zgodovinske informacije, ki
jih mnogi izmed nas sicer
ne bi nikoli izvedeli. Predvsem zgovorne so fotografije
kolesarskih in avtomobilističnih tekmovanj, v fizični
obliki pa sta predstavljena
tudi kolo in motor iz tistega
časa ter prava bencinska
črpalka. Nazorno je prika-

Avtor razstave Aljaž Pogačnik je predstavil njeno vsebino.
zan način gradnje cest, zbrane so krajevne table, na
posebnem plakatu pa je
podana čisto vsaka ulica na

Jesenicah in izvor njenega
poimenovanja. Razstavo je
odprla direktorica muzeja
Irena Lačen Benedičič.

Dobrodelni Kralj Arthur
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bodo v petek, 1. aprila,
znova dobrodelni. Pripravljajo namreč dobrodelno predstavo Kralj Arthur in sveti gral, katere izkupiček bodo namenili
letovanju socialno ogroženih otrok na morju. Komedijo v
režiji Gregorja Čušina so premierno uprizorili pred skoraj
natanko desetimi leti, 22. junija 2006, doslej pa so zanjo
prejeli kopico nagrad. Prvoaprilska predstava se bo začela
ob 19.30 uri, kot pravijo ustvarjalci, pa bo na sporedu "tradicionalno zadnjič".

Na ogled so številni zanimivi predmeti, tudi bencinska črpalka.

Tablice z imeni ulic in s hišnimi številkami

So rajal' deklič, fantič, možje in žene
Sobota 12. marca je bila na Jesenicah pravi folklorni praznik,
saj je Javni sklad za kulturne dejavnosti – območna izpostava
Jesenice pripravil kar dve srečanji, namenjeni otroškim in
odraslim folklornim skupinam. Na otroškem srečanju, ki se je
odvijalo od 16. ure dalje, so se predstavile otroške folklorne
skupine Makedonskega kulturnega društva Ilinden, Kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser, predšolska skupina
Breznica, folklorna skupina Osnovne šole Prežihovega Voranca, mladi folklorniki Kulturnega društva Triglav Javornik-Jesenice mali Triglav in šolska skupina Breznica, ki so predstavili
svoje odrske postavitve. Med odraslimi folklornimi skupinami so letos svoje postavitve predstavili folklorniki MKD Ilinden in KŠD Biser, ki so izstopali s svojo barvitostjo in hitrimi
plesi, KUD Triglav Javornik-Jesenice in folklorna skupina Julijana iz Kulturno-športnega društva Hrušica pa z dovršenostjo
postavitev, ki so že prave gledališke igre.

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

Tako pri otroških kot odraslih folklornih skupinah ni
manjkalo pestrosti v odrskih postavitvah.
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Črni pas, tretji dan
Matija Javorski z Jesenic, star 30 let, je že skoraj 17 let v teakwon-doju. Na letošnjem državnem
prvenstvu je osvojil naslov prvaka v formah, borbah in specialni tehniki. Poleg tega, da tekmuje, svoje
bogato dolgoletno znanje prenaša tudi na mlade tekmovalce v Taekwon-do klubu Thor z Jesenic.
Matjaž Klemenc
Zakaj ste se odločili za taekwon-do?
"Na priporočilo očeta sem se
pri 14 letih srečal s taekwon-dojem, z namenom, da se
začnem resno ukvarjati z
eno športno disciplino. Lahko rečem »ljubezen na prvi
pogled«. Dokaz za to je že
skoraj 17-letno delovanje v
tem športu."
Vseskozi na Jesenicah?
"Taekwon-do sem začel trenirati v radovljiškem klubu.
Po treh letih sem se izpisal,
ker se v klubu nisem dobro
počutil, in si takrat vzel pol
leta odmora. V tistem času
se je na Jesenicah odprl klub
Matsogi, ki sem se mu pridružil. Med študijem sem
treninge obiskoval v ljubljanskem klubu Tiger."
Ste se kdaj ukvarjali še s kakšnim drugim športom?
"V času osnovne šole sem
bil pri košarki, športnem
plezanju, oboje je bilo bolj
za zabavo. Z družino smo
veliko hodili v hribe."
Se spominjate prve tekme,
prvega večjega uspeha?
"Seveda se je spominjam. Bil
sem še član radovljiškega
kluba in imel sem rumeni
pas. Tekma je bila v Radovljici, za državno prvenstvo. V
formah, kategorija mladinci,
sem dobil srebrno medaljo.
Dobro se spomnim, da je
bila prisotna velika trema.
Kasneje, ko je bilo več tekem
za menoj, je bila trema vse
manjša in manjša."
Uspeh, ki bi ga postavili na
vrh?
"Po vloženem trudu bi na
prvo mesto postavil svojo
prvo medaljo v borbah. To je
bilo na državnem prvenstvu
leta 2006. Za bronasto me-

daljo sem potreboval šest
borb. Uspeh je bil še toliko
večji, saj sem jo osvojil med
člani, v močni konkurenci."
Kljub temu da še tekmujete,
svoje znanje prenašate tudi
na druge. Od kdaj?
"Jeseni bo pet let, odkar smo
na Jesenicah s kolegicama
Niko Plečnik in Stelo Sebešan ustanovili klub Thor.
Od takrat smo vsi trije tudi
prevzeli vse trenerske odgovornosti."
Se strinjate, da je pravilni
trening za začetnike izredno
pomemben?
"Zagotovo. Trening mora
biti na začetku prilagojen in
zelo pomembno je, da se
otroka pravilno uči že na samem začetku. Za narobe
naučeno stvar potrebuješ
desetkrat več časa, da jo pozabiš, preden se je začneš
pravilno učiti. Začetki so odločilni za nadaljevanje. Pri
mladih trenerjih je dilema,
ali učiti z besedami ali z dejanji. Sam sem pristaš, da se
malo manj govori in da se
uči z zgledom. S tem se pokaže odnos do športa."
Zagotovo je velika razlika
biti trener oz. tekmovalec?
"Trenerska vloga je veliko
bolj obsežna. Nad vsemi
svojimi tekmovalci moraš
imeti vseskozi nadzor, da se
dobro ogrejejo, jim dajati
navodila pred in med tekmo. Podobno je na treningih. Moraš biti tudi dober
psiholog, da izbereš pravo
pot za tekmovalce in stopnjo
zahtevnosti. To ni lahko, saj
se vsi med seboj razlikujejo
in potrebujejo različne prijeme. Pri nas je razpon v letih
tistih, ki trenirajo, od sedem
do petdeset let."
Je za mlade dovolj tekmovanj?

Matija Javorski
"Sem mnenja, da bi bila lahko kakšna tekma več. Menim, da je tekma najboljši
trening. Na zvezi se pogovarjamo, da bi delali »poceni« tekme samo za otroke.
Take tekme bi predstavljale
druženje za mlade, na njih
pa bi pridobili tudi prepotrebne izkušnje."
Omenili ste starost sedem
let. Je to primeren čas za začetek?
"Če otrok pri petih letih pokaže, da vse dobro dojema,
potem lahko tudi takrat, zakaj ne? Drugače pa je nekje
sedem let čisto primerna
starost za začetek."
Je kakšen poseben pogoj,
kdo je lahko član vašega
kluba?
"Ne postavljamo nobenih
pogojev. Vsak je dobrodošel,
da se nam pridruži. Predznanje ni potrebno. Važno

je, da imajo željo po pridobivanju znanja."
Služba, vaši treningi, treniranje drugih, tekmovanja.
Prostega časa je verjetno
bolj malo?
"Prostega časa je bolj malo.
Zame taekwon-do predstavlja prosti čas. Jemljem ga
kot združevanje prijetnega s
koristnim. Prosti čas je le za
konec tedna, seveda takrat,
ko ni tekem."
Kakšne so vaše želje okrog
taekwon-doja v prihodnosti?
"Kot tekmovalec izziv vidim
v domačih tekmah z mednarodno udeležbo. Cilj na teh
tekmah so seveda stopničke.
Trenutno sem nosilec črnega pasu, 3. dan. Želja je črni
pas, 4 dan. S tem pridobiš
naziv mednarodni inštruktor teakwon-doja. Glede kluba je želja, da ga napolnimo
z vsaj tridesetimi člani."

Od včerajšnje hokejske tekme, začela se je šele ob 21.30, je odvisno, ali so v finalu tudi Jesenice.

V vseh dosedanjih tekmah
državnega prvenstva so Jeseničani (tekme v INL s Slavijo in Celjem so štele tudi za
državno prvenstvo) ostali
neporaženi. Edino točko so
oddali v Celju, kjer so se z
golom Sodje v podaljšku rešili poraza. Ta tekma in tri
prejšnje minimalne zmage
(dvakrat 2:1 in enkrat 4:3) so
dale slutiti, da s Celjem v
polfinalu državnega prvenstva ne bo lahko. Žal so se

črne slutnje uresničile. Prvo
polfinalno tekmo so »železarji« odigrali slabo, za kar
so bili »nagrajeni« z zasluženim porazom 3:0. Zato je
bila ponedeljkova povratna
tekma še kako pomembna.
Poraz bi pomenil zadnjo
tekmo Jesenic v letošnji sezoni, zmaga pa rešilno bilko
in tretjo odločilno tekmo na
Jesenicah. S kar nekaj sreče
je zmaga romala na Gorenjsko, še enkrat pa je bil mož
odločitve za končno zmago
2:1 v podaljšku Urban Sodja.

V Ljubljani je potekalo regijsko prvenstvo z zračno puško.
Dobro so se odrezali strelci ekipe Triglav Javornik-Koroška
Bela. Pri cicibanih je drugo mesto zaesedel Edbin Babača.
Ažbe Močivnik je bil šesti, Lun Regeis pa dvanajsti. Ekipno
so bili drugi. Pri mlajših pionirjih drugo mesto za Antona
Korbarja, Miha Černe je bil četrti, Lovro Klinar peti, Matevž
Pogačnik sedmi, Matej Topič enajsti, Bor Plasin sedemnajsti in Patrick Gosar devetnajsti. Ekipa v postavi Korbar, Klinar in Pogačnik je osvojila drugo mesto. Pri pionirjih se je
zmage veselil Ernest Eman Babača. Martin Ravnik Papič je
bil osmi, Aljaž Plasin pa petnajsti. Ekipno so bili drugi. Pri
kadetih zmaga za Matevža Pivka. Na najvišjo stopničko je
stopila tudi Sara Horvat. V članski konkurenci drugo mesto
za Gašperja Bernota in tretje mesto za Anžeta Prestrla. V
članski konkurenci s pištolo je 16. mesto osvojil Melvin Babača. Ljubljana je gostila 5. turnir za 2. državno ligo in Odprti turnir Gorenjske v streljanju z zračnim orožjem. Z zračnim orožjem je bil od strelcev ekipe Triglav Javornik-Koroška Bela najboljši Matevž Pivk, ki je osvojil drugo mesto.
Šesti je bil Anže Presterel. Člani v 2. ligi so se merili s pištolo. Melvin Babača je bil četrti, Dušan Lavtar peti, Anže Bernot pa enajsti. Ekipno so zasedli tretje mesto.

Prvo člansko prvenstvo in takoj medalja

Skoraj polnočna odločitev
Matjaž Klemenc

Kar nekaj stopničk za strelce

Po torkovi drugi tekmi v Celju niti približno ni bilo jasno, kdaj bo na Jesenicah
predvidena tretja tekma.
Termin je bil četrtek, a je jeseniška dvorana Podmežakla zasedena zaradi drsanja.
Na koncu sta se ekipi dogovorili za termin v četrtek
(včeraj) ob 21.30! Ko tole berete, že veste, ali so Jeseničani v finalu državnega prvenstva ali pa je končana neuspešna sezona 2015/2016.
Slab teden nazaj, v soboto,
pa je bilo za jeseniške hoke-

jiste konec sezone v INL.
Preboj v finale jim je preprečila ekipa Lustenau. Rezultati med Jesenicami in Lustenauom v sezoni 2013/14
(1:4, 2:3) in 2014/15 (1:2 kazenski streli, 5:6 po podaljšku, 3:6, 2:3) so popolnoma
na strani Avstrijcev. Klub, ki
je v vrhu tistih, ki Jesenicam
nikakor ne ležijo. Lansko
leto je bil žal Feldkirch, letos
je tudi sam klonil v polfinalu, premočan, letos Lustenau. Finale še vedno ostaja
neuresničljiva želja ¼

V Gorišnici so se člani merili na državnem prvenstvu v judu.
Judo sekcijo partizan Jesenice je zastopal Tim Pahor, ki se je
na koncu uvrstil na drugo mesto. V prvi borbi je bil Tim boljši
od Aljoše Lampeta, nastopil je v kategoriji do 60 kg. Ovira
pred finalom je bil Miha Ozmec. Po zmagi je sledila finalna
borba z Davidom Šarklom. Slednji je bil boljši in na koncu
zasluženo postal državni prvak. Timovo drugo mesto je velik
uspeh, če vemo, da je prvič nastopil na članskem državnem
prvenstvu. Jeseničani so se merili tudi na 8. Pokalu Alpe
Adria, ki je potekal v Schieflingu v Avstriji. Tekmovalo je več
kot sedemdeset judoistov iz Italije, Avstrije in Slovenije. Jeseničani so ekipno zasedli drugo mesto, domov pa so se vrnili
s številnimi uvrstitvami na stopničke: 1. mesto: Miha Erjavec,
Žiga Razingar, Sara Kuralt, Maja Erjavec, Adel Džombič, Luka
Jeretič; 2. mesto: Krištof Jan Peternel, Aaron Smolnikar, Nejc
Maher, Maks Struna, Nik Kramar, Borislav Radumilo; 3. mesto: Nina Jeretič, Anastasia Ryzhenok, Ažbe Razingar, Žan
Lovič, Lana Maher, Luka Petkovič, Anže Rizmarič Hladnik.

Ponovno v kvalifikacije
Z domačo tekmo z ekipo Formis so odbojkarice Zgornje Gorenjske, izgubile so z 2 : 3 (-23, 15, -16, 18, -14), zaključile tekme
v zeleni skupini, skupini za obstanek. Tega bi si lahko zagotovile že tekmo prej, a so izgubile pomembno tekmo v Puconcih
s 3 : 1 (19, 26, -21, 19). Lestvica v zeleni skupini je sledeča: 1.
Formis, 27 točk, 2. Kema Puconci, 23 točk, 3. Zgornja Gorenjska, 21 točk, 4. Aliansa Šempeter, 11 točk. To pomeni, da si
bodo Gorenjke skušale obstanek zagotoviti skozi kvalifikacije.
Podobna situacija je bila lani. Razlika je bila v tem, da so v
lanskem letu napadale iz druge lige, letos pa položaj branijo.

Jeseničani organizatorji tekme v hitrostnem
plezanju
Na Jesenicah je v sklopu Zahodne regije potekala tekma v
hitrostnem plezanju. Merilo se je 194 tekmovalcev iz 25 različnih klubov. Jeseniški plezalci so izkoristili domač teren in
se kar devetkrat povzpeli na zmagovalne stopničke. Zmage
sta se veselili Ana Koselj (mlajše cicibanke) in Rosa Rekar
(starejše cicibanke). Na drugo stopničko so stopili Loti
Rode (mlajše cicibanke), Lun Regeis (mlajši cicibani), Tjaša
Korbar (starejše cicibanke), Jana Ravnik (starejše deklice).
Sara Božič (mlajše cicibanke), Maja Sovorgani (mlajši cicibani) in Laura Rodman (starejše deklice) so bili tretji.

Že četrta zaporedna zmaga
V tretji košarkarski ligi, v skupini od 7. do 12. mesta, Jeseničani ne popuščajo. Štiri tekme, štiri zmage. V tretjem krogu
so doma gostili Koper in tekmo dobili z rezultatom 78 : 67.
V izenačeni tekmi so si Jeseničani šele v zadnji četrtini priigrali zmago. Izenačeno je bilo tudi gostovanje pri ekipi Globus. Z njimi so bili popolnoma izenačeni od druge do četrte
četrtine. Prvo so dobili Jeseničani in na koncu zmagali z rezultatom 73 : 65.

Zasluženo v 1.B-ligo
Jeseniški kegljači so do konca znali obdržati mirno roko in
se zasluženo uvrstili v 1.B-ligo. Zadnji dve tekmi so odigrali tako, kot se je od njih pričakovalo. Najprej so v gosteh s 6
: 2 odpravili Lokomotivo. Za piko na i so s 6,5 : 1,5 premagali še Iskro in na najboljši možen način zaključili sezono. Za
končno prvo mesto so prispevali 15 zmag, en neodločen
rezultat in dva poraza.
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Sankačem šest naslovov
državnih prvakov
Andraž Sodja
Na sankališču Sankaškega
kluba Jesenice v Savskih
jamah v Planini pod Golico
so se konec februarja in v
začetku marca zvrstila kar tri
tekmovanja v sankanju na
naravnih progah. 13. marca

so sankaško sezono tudi zaključili s tekmovanjem za 25.
državno prvenstvo v sankanju na naravnih progah, kjer
so člani domačega sankaškega kluba zasedli prva mesta v
kar šestih od skupno 15 kategorij. Naslov državnega prvaka sta v dvojcu odnesla jese-

Številni mladi sankači kažejo, da se zanimanje za sankanje
na naravnih progah počasi povečuje.

niška tekmovalca Klemen
Rev in Uroš Bahun, pri
šolarkah Meta Mekina iz
Sankaškega kluba Jesenice,
pri šolarjih Ožbej Černe, ravno tako iz Sankaškega kluba
Jesenice, v kategoriji dečkov
Bine Mekina, pri starejših
veterankah pa Barbara Rev iz
Sankaškega kluba Jesenice.
Zmage so zabeležili še v
kategoriji starejših članov z
Vladislavom Torkarjem z
Jesenic. Državnega prvenstva se je udeležil tudi predsednik Slovenske sankaške
zveze Milan Sirše, ki je poudaril, da sankaški šport kljub
atraktivnosti in dolgi tradiciji
ne dobi pozornosti, ki bi si jo
zaslužil: »Tudi ob obisku
predsednika svetovne sankaške zveze to pri nas ni bilo
nikomur zanimivo, medtem
ko celo v BiH predsednika
sankaške zveze sprejme
minister za šolstvo in šport.«
Kljub temu pa v zadnjih letih
opažajo povečanje zanimanja za ta šport med mladimi,
ki jih ob tej priložnosti tudi
vabijo v vrste številnih sankaških klubov.

Nagradili športnike
Posebno priznanje Športne zveze Jesenice je prejela telovadka, olimpijka,
osmouvrščena na olimpijadi v Helsinkih leta 1952 Ada Smolnikar Bešter.
Andraž Sodja
V dvorani Kina Železar na
Jesenicah se je 7. marca
zbrala športna smetana
Jesenic in zgornje Gorenjske na tradicionalni podelitvi nagrad športnikom, ki jo
prirejata Športna zveza Jesenice in Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez. Osrednje priznanje, posebno priznanje
Športne zveze Jesenice, je
prejela telovadka, olimpijka,
osmouvrščena na olimpijadi
v Helsinkih leta 1952 Ada
Smolnikar Bešter. Kot je po
prejemu priznanja povedala
Smolnikar Beštrova, se njenih športnih časov z današnjimi skoraj ne da primerjati, saj danes v športu skozi
profesionalizem prevladuje
denar: »Mi smo bili ljubitelji. V veselje nam je bilo, še
posebej gimnastika, in sem
zelo ponosna, da so se me
spomnili s tem priznanjem.
Bila sem na olimpijadi v
Helsinkih, na svetovnem
prvenstvu v Rimu 1954, številnih meddržavnih tekmovanjih, v težkih pogojih, ko
smo včasih imeli celo izposojene trenirke, ki jih je bilo
treba vrniti. Na tekmah smo
nastopali bosi, včasih celo
samo na betonu.« Kot je še
dodala nagrajenka, ji je najbolj v spominu ostalo ravno
osmo mesto na olimpijadi v
Helsinkih, ki ga je dosegla z
vajo v ritmični gimnastiki z
obroči.

Priznanja Olimpijskega
komiteja
Priznanja Olimpijskega
komiteja – male statue so
prejeli: balinar Dejan
Tonejc, padalec in tekmovalec v paraskiju Matej Bečan,
ekipa paraski padalcev v
sestavi Uroš Ban, Uroš Ule,
Matjaž Pristavec in Matej
Bečan ter njihov trener Drago Bunčič. Malo statuo sta
prejela tudi padalec v skokih
na cilj Anton Svoljšak in
smučarska tekačica Anamarija Lampič. Za uspešno
delo pa je zlato plaketo
Olimpijskega komiteja Slovenije prejel tudi njen trener Rok Šolar.
Zlati znak Olimpijskega
komiteja je prejela ekipa slovenskih padalcev za prvo
mesto v ekipni kategoriji na
evropskem padalskem
prvenstvu, zlato plaketo pa
smučar Miha Hrobat in
atlet, tekmovalec v metu
kopja Matija Muhar. Bronaste plakete sta prejela smučar v telemark slogu Rok
Šmejic, bronasti znak pa
članice slovenske članske
reprezentance v kegljanju
na ledu Valerija Štefelin, Silva Erman, Sabina Jančič in
Mojca Mahajnc.
Posebna priznanja pa so
podelili tudi športnikom, ki
so na lanskih igrah special-

Ada Smolnikar Bešter ob prejemu posebnega priznanja
ne olimpijade dosegali odlične rezultate, prejeli so jih
Katarina Šimbera za srebrno medaljo v judu, Damjan
Gerič za zlato medaljo v plavanju na 100 metrov prsno,
Jan Lukančič za bron v kolesarjenju na 25 kilometrov in
Anita Močnik za bron v plavanju na 200 metrov prosto.

Priznanja Športne zveze
Malo priznanje Športne zveze Jesenice so prejeli: Miha
Ličef, lanskoletni srednješolski prvak v gorskem teku,
Vili Črv za drugo mesto na
državnem prvenstvu srednjih šol v krosu, Igor Primc
za srebrno kolajno v športnem plezanju, ekipa dijakinj Gimnazije Jesenice v
cestnem teku in ekipa dijakov Gimnazije v cestnem
teku. Malo plaketo za naslov
ekipnih državnih prvakov so
prejeli smučarji v alpskih
disciplinah in odbojkarice
Gimnazije Jesenice. Med
osnovnošolci pa so mala
priznanja prejeli: Ernest
Eman Babača – drugi na šolskem državnem prvenstvu v
streljanju z zračno puško,
Matevž Pogačnik, ravno
tako drugi na šolskem državnem prvenstvu v streljanju
z zračno puško, Lara Hrovat
za prvo mesto na državnem
prvenstvu v umetnostnem
drsanju, Julija Komac za 1.
mesto v judu, Bor Kogoj za
naslov državnega prvaka v
gimnastiki na prožni ponjavi, Matic Pajntar za 1. mesto
v disciplini kumite na državnem prvenstvu v karateju,
Mark Klinar za 2. mesto v
osnovnošolskem tekmovanju v judu. Priznanja pa so
prejeli: Nuša Ambrožič za
tretje mesto na državnem
prvenstvu v judu, Laura
Kogoj za drugo mesto na
prožni ponjavi, Nikolina
Davidovič in dekleta TVD
Partizan za drugo mesto in
ekipno drugo mesto na prožni ponjavi, Danaja Osmančevič za tretje mesto na prožni ponjavi in Jurij Slivnik,
ravno tako za tretje mesto
na prožni ponjavi.
Velike plakete so prejeli:
državna prvakinja v umetnostnem drsanju Neja Smo-

lej in drugouvrščena Kaja
Gril, Luka Panič za naslov
državnega prvaka v formah
v taekwondoju, Jakob Jakopič za tretje mesto na mladinskem državnem prvenstvu v judu, Jana Razingar,
Luka Ambrožič, Kati
Ambrožič in Jernej Razingar, ki so v svojih kategorijah vsi osvojili tretja mesta.
Katarina Šimbera je z drugim mestom na igrah specialne olimpijade dobila tudi
veliko priznanje Športne
zveze Jesenice, poleg nje pa
so ga prejeli tudi: Matija
Legat za drugo mesto v
katah v karateju, Alem
Kalamber za tretje mesto na
evropskem prvenstvu v
karateju ter Sara Ravnik in
Aleksander Jovanovič za tretji mesti na državnem
prvenstvu v karateju.
Mladinska priznanja za ekipne uspehe so prejeli: mladinska ekipa Curling kluba
Jesenice in ekipa kadetov
U16 HD Mladi za naslov
državnih prvakov, ter dekleta – kadetinje odbojkarskega
kluba mladi Jesenice za naslov državnih prvakinj.

Štiri zlate plakete
Najvišja priznanja je podelila podpredsednica Športne
zveze Jesenice, bronasta
olimpijka Alenka Dovžan.
Bronasto plaketo športne
zveze Jesenice so prejeli:
Tim Pahor za odlične rezultate v judu, Nika Plečnik za
naslov državne prvakinje v
taekwondoju, sankača Petra
Dragičevič in Tadej Dragičevič ter karateristi Nina Rupnik, Karin Pazlar in Denis
Čatak. Srebrno plaketo so si
z naslovom državnih prvakov prislužili: hokejisti
HDD Sij Acroni Jesenice,
Nataša Mulej Rozman in
Sabina Felc za izjemen prispevek jeseniški košarki in
legendarni Tomaž Razingar
za prispevek jeseniškemu
hokeju. Zlato plaketo so prejeli: Tatiana Dvoršak za 30
let predanega dela v judu,
Jani Gregorič za dve desetletji vodenja Sankaškega kluba Jesenice, plavalni trener
Franci Fon in judoist Sergij
Krajzel.
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Zanimivosti

Meteorit se vrača

Copatki za
novorojenčke

Urša Peternel
Devetega aprila 2009 ob
treh zjutraj je nekatere prebivalce avstrijske Koroške in
zgornjesavske doline predramilo strašljivo bobnenje.
Gasilci, ki so ob tej zgodnji
uri dežurali nad Jesenicami,
so na nebu opazili svetlo
sled, ki se je pojavila nad Karavankami in se izgubila
nad Mežaklo ... Sedemnajstega maja je Jožef Pretnar,
domačin iz Spodnjih Gorij,
med vzpenjanjem na Planski vrh na Mežakli naenkrat
zagledal kamen, ki je bil
drugačen od drugih. Rekel
si je: To je meteorit! Okoli
njega je bilo še več enakih
kosov, Pretnar je vzel trinajst največjih ... Konec avgusta je še en kos istega meteorita našel Danijel Repe ...
Takole je opisan padec in
najdba meteorita v knjigi
Evolucija Zemlje in geološke značilnosti Slovenije.
Meteorit, ki je dobil ime Jesenice, so po zaključenih
raziskavah, ki so potrdile, da
gre za 4,6 milijarde let star
hondrit, shranili v Prirodo-

Dva koščka meteorita Jesenice
slovnem muzeju Slovenije v
Ljubljani. Ob prvi obletnici
padca so meteorit predstavili tudi na Jesenicah, vse odtlej pa je ta najdba iz vesolja
kar nekako pozabljena. Da
bi ponovno vzbudili zanimanje javnosti in da bi Jesenice postale bolj znane kot
občina, na katero je padel
meteorit, so se v Društvu za
razvoj turizma Jesenice odločili, da bodo meteorit znova razstavili na Jesenicah.
Dan meteorita bo potekal v
soboto, 2. aprila, ko bo v avli

kina Železar razstavljen največji kos, ki tehta 996,8 grama. Na svoj račun bodo prišli tudi navdušenci nad
znanstveno fantastiko, saj
bodo potekale delavnice in
predavanja o znanosti in
fantastiki, na obisk prihajajo
liki iz Gospodarja prstanov,
izbirali bodo najboljši fantastični kostum.
V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije pa
se bo dogajanje raztegnilo v
celotedenski festival oziroma Tretji teden astronomije

v Sloveniji, ki bo trajal vse
do 9. aprila v Prireditvenem
centru Jesenice (v preddverju in v Kinu Železar). Na
ogled bo razstava o vesolju,
svetlobi iz vesolja, meteoritih, posebna zanimivost
bodo vesoljska tehtnica in
žoge velikanke, v tednu dni
pa se bodo zvrstila tudi številna zanimiva predavanja,
javna opazovanja sonca,
Astronomsko društvo Nova
z Jesenic bo obiskovalce učilo uporabe teleskopa ...
Kot je v imenu organizatorjev dejal Andraž Sodja iz
Društva za razvoj turizma
Jesenice, je bilo meteoritu
ob padcu namenjene veliko
pozornosti, zadnja leta pa je
kar nekoliko pozabljen.
"Imamo enega redkih meteoritov na svetu, padec meteorja je izjemen astronomski
dogodek, zato je to velika
priložnost za Jesenice, da
razvijemo turistični produkt
na temo meteorita in privabimo čim več obiskovalcev.
Upamo, da bo prireditev postala tradicionalna." Prireditev sofinancira Občina Jesenice.

Babice z Dežele so porodnemu oddelku jeseniške
bolnišnice podarile več kot osemsto parov
copatkov.
Urša Peternel
Že dvanajst let skupina srčnih pletilj iz Radovljice in
okolice, ki so se poimenovale Babice z Dežele, plete copatke za novorojenčke, ki se
rodijo v Splošni bolnišnici
Jesenice. Vsako leto osmega
marca jih podarijo osebju
oddelka in tudi letos sta tri
velike vreče živopisanih ple-

tenih copatkov sprejeli diplomirani babici Barbara
Čadež in Katja Zupan. Lani
so na oddelku našteli rekordnih 808 porodov, od tega
so se osemkrat rodili dvojčki, tako lepe številke pa se
nadejajo tudi letos. Vsak novorojenček bo za darilo prejel copatke, v katere so, tako
so zatrdile Babice z Dežele,
vpletene tudi lepe želje ...

Foto: Gorazd Kavčič

Od drugega do devetega aprila bo na Jesenicah na ogled največji kos meteorita, ki nosi ime Jesenice
in ki je na Mežaklo padel devetega aprila 2009.

Več kot osemsto parov copatkov čaka na novorojenčke.

Mesto železarjev (5. del)

Dr. Marko Mugerli,
kustos Gornjesavskega
muzeja Jesenice

Včasih je bilo na Jesenicah
veliko zelenih površin, ki so
bile v veselje njenim prebivalcem in obiskovalcem.
Prosti čas so izkoristili za
sprehod skozi Milanov log
ali po Plavškem in Žvagnovem travniku. Med najlepša
jeseniška sprehajališča je sodila Hrenovica, ki so jo v 20.
stoletju zaradi širitve železarne stalno ožili. Sedaj dobiva območje s stanovanjsko
sosesko Gorenjski sonček in
prečno povezavo spet prijaznejšo podobo.
Hrenovica se je nahajala
med Staro Savo in bohinjsko
progo, čez katero se je dalo
priti po krivem mostu. Pot je
nato vodila mimo majhnega
griča, s katerega so se otroci
radi sankali in smučali, do
večnadstropne zidane in deloma lesene vile s piramidastim stolpičem. Gradič, kakor so jo imenovali, je bil
zgrajen v drugi polovici 19.
stoletja, ko so Jesenice in
njena okolica postale zaradi
prihoda železnice turistično
zanimive. Narasla je potreba
po nastanitvenih kapacitetah
in gostinski ponudbi. Temu
je bil sprva namenjen tudi
gradič. Pot se je nadaljevala
do Vrtne ulice, po kateri si
lahko šel na desno proti železniški postaji ali pa na levo
na Staro Savo. V bližini Ruardove graščine je bila zanimiva Rudeževa vila. Skoraj v
celoti jo je poraščala ovijalka

z vijoličnimi cvetovi, okoli
nje pa je bil nasad vrtnic. Po
spominih Izidorja Trojarja
je v njej stanovala Irena Bledič s tremi sinovi. V času fašizma so pobegnili iz Beneške Slovenije. Nekega dne se
je zbudila že ob štirih zjutraj, pogledala skozi okno
proti graščini in na strehi
zagledala figurico rudarja.
Misleč, da gre za dimnikarja, je poudarila, kako so na
Jesenicah pridni ljudje, da
že ob tej uri delajo. Sin Ivan
je imel nesrečo na železniški
postaji na Mostu na Soči, ko
mu je vlak odrezal nogo. Potlej si je pri gibanju pomagal
z leseno, ki mu jo je izdelal
brat. V okolici je bil poznan
kot izvrsten fotograf. Ob Vrtni ulici sta bili znani še Hofmanova in Luckmannova

vila. V bližini slednje je bilo
majhno jezerce, ki je pozimi
zamrznilo in ponujalo otrokom izvrstno drsališče. Tukaj je prve drsalne korake
naredila jeseniška umetnostna drsalka in večkratna državna prvakinja Silva Palme.
Hrenovica je res ponujala
mnogo veselja in zabave.
S Kranjsko industrijsko
družbo so na Jesenice prišle
velike spremembe. Potem
ko je zgradila tovarno in iz
Ljubljane preselila upravo,
je iskala možnosti za nastanitev svojih uradnikov in inženirjev. Rešitev je videla v
Zoisovi graščini na Javorniku, Ruardovi na Stari Savi in
v bližnjih vilah. Leta 1893 je
kupila tudi gradič. Med obema vojnama je za potrebo
novih plavžev v Hrenovici

Smučanje v Hrenovici leta 1934
(hrani Gornjesavski muzej Jesenice)

zgradila industrijski tir in
skladišči oglja in koksa.
Po vojni je železarna obnovila plavža in povečala njuno
kapaciteto. Ker je bilo potrebno več surovin, so v
Hrenovici postavili skladišče šamotne opeke, rudni
dvor, dve pražilni peči in
transformator za ogrevalce
zraka. V tem času so porušili krivi most in Luckmannovo vilo. Usodni udarec za
priljubljeno jeseniško sprehajališče je prišlo v 60. letih,
ko so porušili gradič in zgradili novo aglomeracijo. Prevelika je bila za obstoječa
plavža in bi bila primerna,
če bi postavili še tretji plavž.
Po odprtju aglomeracije in
le nekaj let po porušenju
gradiča in zadnjih ostankov
parka v Hrenovici se je vod-

stvo železarne odločilo, da
proizvodnja jekla na Jesenicah ne bo več potekala na
osnovi surovega železa, ampak starega železa v elektroobločni peči in da nove pridobitve kmalu več ne bodo
potrebovali.
V mestu se je število zelenih površin zmanjšalo še z
gradnjo stanovanjskih blokov na plavškem travniku in
z izgradnjo avtoceste. Izpad
so nadomestili z ureditvijo
Spominskega parka, trim
steze Žerjavec in zelenic
med bloki, ki izboljšujejo bivanjski prostor. K temu bosta gotovo pripomogla zasaditev dreves v Hrenovici in
odprtje prečne poti med Trgom Toneta Čufarja in muzejskim kompleksom Stara
Sava.

Rudeževa vila pred drugo svetovno vojno
(hrani Gornjesavski muzej Jesenice)
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Mladi
Plesno-pevska pravljica na materinski dan
Danes, v petek, 25. marca, ob 18. uri bo v dvorani Kolpern
potekal Festival Om – plesno-pevska pravljica na materinski
dan. Festival Om je sklop kulturnih dogodkov, ki so se in se
še bodo odvijali v različnih krajih Slovenije, organizator pa je
Klub Devayani iz Kranjske Gore. Umetniško in jogijsko zasnovana prireditev bo posvečena še posebej ženskam, v programu bodo nastopili plesalci, pevci in umetniki: F&B Acrobatics – Filip in Blaž, Anja Baš, Denis Chorchyp, Aljaž Ravnjak, jogistka Maša, plesna skupina pod vodstvom Mojce
Svetina, voditeljica in povezovalka programa pa bo pisateljica, plesalka in mednarodno priznana jogistka Ana Kersnik
Žvab, ki bo tudi predstavila svojo knjigo Joga za nosečnice.

Zlata Filipović na Gimnaziji Jesenice
Gimnazijo Jesenice je obiskala Zlata Filipović, avtorica Zlatinega dnevnika, avtobiografske pripovedi o odraščanju v
obleganem Sarajevu. Filipovićeva, ki živi na Irskem, je prišla
na enodnevni obisk v Slovenijo kot tuja žirantka na Festivalu dokumentarnega filma. Ukvarja se predvsem s pravicami
otrok, ki so žrtve vojne. Predavanje in pogovor sta potekala
v angleščini. "Čeprav je bila zgodba Zlate Filipović marsikomu še neznana, smo si dijaki s pomočjo njenega pripovedovanja ustvarili živo predstavo vojne in posledic, ki jih ima ta
lahko na ljudi. Predavanje je bilo zelo ganljivo, kanček
humorno ter hkrati aktualno, ker zgodbo lahko povežemo s
trenutnim dogajanjem na Bližnjem vzhodu," sta po predavanju dejali dijakinji Melanie Krištofelc in Elvisa Smajlović.

www.gorenjskiglas.si

V peti, dopolnjeni
izdaji praktičnega
priročnika najdete
nasvete o izbiri
sadne vrste glede
na lego in tla, na
kakšno podlago
in razdaljo jo
posaditi, kako
oblikovati krošnjo.
Rez je natančno
predstavljen pri
jablani, hruški,
breskvi, češnji,
,
višnji, slivi, malini
ih
iln
ev
št
in
orehu
drugih vrstah.

11
EUR

Redna cena priročnika je 13 EUR.
Če priročnik kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

+ p o t nin a
š

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

Mladi na kvizu
navdušili z znanjem
V dvorani Kina Železar se je odvijala že 16. izvedba kviza o zgodovini mesta Jesenice, letos na temo
sprehoda po ulicah železarskega mesta.
Andraž Sodja
Tudi letos se je ob občinskem prazniku občine Jesenice, ki ga obeležujemo ob
obletnici razglastive Jesenic
za mesto, v organizaciji
Zavoda za šport – Mladinskega centra Jesenice, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Občine Jesenice odvijal
tradicionalni, letos že 16.
kviz o zgodovini mesta Jesenice. Letos so se na finalnem
obračunu najboljših šolskih
ekip v dvorani Kina Železar
v poznavanju domačega kraja in njegovih ulic, saj je bila
tema kviza Po ulicah železarskega mesta, pomerili
učenci treh osnovnih šol ter
Gimnazije in Srednje šole
Jesenice. Kot je povedal direktor Zavoda za šport in vodja
organizacije kviza Zoran
Kramar, so pri pripravi kviza
iskali znanje in ne neznanje,
našli pa so ga veliko, kar jih
izjemno veseli: "S tem
dogodkom se tudi začenja
praznovanje občinskega praznika 20. marca, zato je znanje, ki so ga pokazali mladi
tekmovalci, še toliko več vredno, saj imaš svoj kraj še
toliko rajši, če poznaš njegovo zgodovino."
Mladi nastopajoči so pokazali izvrstno poznavanje Jesenic, tako je na prvi stopnji
osnovnih šol preprosto zmanjkalo vprašanj po devetih
rednih in desetih dodatih
vprašanjih in so si 1. mesto
razdelile kar tri ekipe. Prvo
mesto so tako zasedle ekipe

Vodnik, ki vam bo vselej
pri roki, lahko ga boste
vzeli s seboj na vrt. Kot
najkoristnejši kratki izpiski
o vsem pomembnem:
pripravi zemljišča,
gnojenju, kolobarjenju,
namakanju, varstvu
rastlin, primeri načrtov
vrta za določeno
kvadraturo,… Okoli 100
najpogostejših vrtnin je
predstavljenih na enak
način - kratko, z vsemi
podatki na enem
mestu (dobri in slabi
sosedje, razni namigi,
medvrstne razdalje,
čas sajenja,...). Za
konec pa je priložen
še koledar opravil
po mesecih.

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

50
10
EUR

Osnovne šole Prežihovega
Voranca v sestavi Klara Klobučar, Katarina Brelih in Tiana Mulalić, ekipa Osnovne
šole Koroška Bela v sestavi
Maja Kučina, Zoja Beg in
Katarina Romana Fon ter
ekipa Mladinskega centra
Jesenice, sestavljena iz učencev, ki so bili četrtouvrščeni
na šolskih tekmovanjih, v
sestavi Hana Glavič (OŠ
Toneta Čufarja), Olja Cetinski (OŠ Prežihovega Voranca) in Sandi Nušinovič (OŠ
Koroška Bela). Drugo mesto
pa so zasedli učenci osnovne
šole Toneta Čufarja: Zala Pia
Biček, Živa Kastelic in Marko Ponjavić.

Na drugi stopnji osnovnih
šol so prvo mesto zasedli
učenci Osnovne šole Toneta
Čufarja: Saara Kerić, Aleks
Novković in Benjamin Talić,
drugo mesta učenci Osnovne šole Prežihovega Voranca: Nika Sintič, Jasmina Porča in Laura Radman, tretje
učenci Osnovne šole Koroška Bela: Miha Torkar, Miha
Černein Hana Šuligoj, četrto mesto pa je osvojila ekipa
Mladinskega centra Jesenice v sestavi: Nejc Peternel
(OŠ Toneta Čufarja), Lejla
Kaltak (OŠ Prežihovega
Voranca) in Liza Gregori
(OŠ Koroška Bela). Na tretji
stopnji sta se pomerili po

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

24

90
EUR

dve ekipi dijakov in dijakinj
Gimnazije in Srednje šole
Jesenice. Prvo mesto je
zasedla ekipa Gimnazije
Jesenice 1 v sestavi: Domen
Mirtič Dolenec, Matej
Zupančič in Ema Klinar,
drugo mesto je zasedla druga ekipa Gimnazije Jesenice
v sestavi: Tinkara Langus,
Elvisa Smajlović in Ana
Maja Kralj. Tretje mesto sta
si razdelili ekipa 1 Srednje
šole Jesenice v sestavi:
Valentina Ferjan, Sabina
Sušić in Anja Žaberl ter ekipa 2 Srednje šole Jesenice v
sestavi: Žan Mark Prešeren,
Nuša Nachtigal in Nejla
Kalender.

V knjigi Romana
Leljaka so
predstavljeni vsi
kraji v Sloveniji,
objavljen je tudi
poseben seznam
sodelavcev SDV za
celotno Slovenijo.
Avtor predstavlja
posebno poglavje
o metodah in
sredstvih dela
UDBE, seznam
operativcev,
rezervnih
pripadnikov
ter sodelavcev
UDBE.

Zadnje delo Romana
Leljaka natančno, od
kraja do kraja popisuje
identiteto ˝špicljev˝
in njihovo število. Je
nadaljevanje knjige Speča
Udba, v kateri je avtor
objavil imena aktivnih in
rezervnih pripadnikov
Udbe. V tokratni knjigi pa
objavlja osebe, ki so bile
dejansko registrirane
kot sodelavci Udbe.
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo
razkrivanje globokih
anomalij v slovenskem
značaju in utegnjeno
biti celostno povabilo
k očiščenju slovenske
družbe, če le zanjo ni
prepozno.
www.gorenjskiglas.si

Cena knjige je

Nastopajoči na letošnjem šolskem kvizu o zgodovini mesta Jesenice so pokazali izjemno
znanje.

Redna cena knjige je 24,90 eur. Če knjigo kupite
ali naročite pri Gorenjskem glasu je cena

1990
EUR

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

Dragoceni spomini
na čase, ki jih ni več

Za zdrave ledvice
V Splošni bolnišnici Jesenice so obeležili svetovni
dan ledvic.

Deset domačinov iz jeseniške občine je sodelovalo v projektu Življenja Gorenjcev, v katerem so
obujali spomine na življenje v drugačnih časih. Njihova pričevanja so v obliki videoposnetkov
dostopna na spletnem portalu YouTube.
Urša Peternel
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, kjer se že vrsto let ukvarjajo z ohranjanjem žive kulturne dediščine, so pripravili nov projekt,
imenovan Življenja Gorenjcev. Kot je povedal Klemen
Klinar, so se v času projekta
zbiranja starih hišnih imen
srečali z mnogimi starejšimi domačini, ki v sebi nosijo različne zanimive zgodbe.
"Pogovori s temi ljudmi so
nas spodbudili k izvedbi
projekta Življenja Gorenjcev. Privedli so nas namreč
do spoznanja, koliko zanimivih zgodb, življenjskih
izkušenj v sebi nosijo naši
najstarejši. Poleg tega so to
še živi pričevalci o življenju
v drugačnih časih, v časih,
ko je bila edina igrača doma
narejena punčka iz cunj, ko
so otroci v šoli manjkali, ker
je bilo treba pomagati doma
na kmetiji, in ko so v trgovini kupovali le sladkor, olje
in sol, ostalo pa je bilo treba
pridelati doma. Življenja ljudi, s katerimi smo posneli
pogovore, je najmočneje zaznamovala druga svetovna
vojna. Nekateri so bili mobilizirani v nemško vojsko in

Frizerski mojster Janez Novak (letnik 1933) s Koroške Bele
na posnetku na portalu YouTube obuja spomine na
otroštvo na vasi in na mlada leta. Svoj poklic opravlja že
neverjetnih 64 let, kot pravi, še vedno z veseljem ...
so izkusili grozote vojnih
front, nekateri so se pridružili © gošarjem© , kakor so takrat pravili partizanom, nekateri so vojno preživeli kot
izgnanci ali taboriščniki,
spet drugi, nekoliko mlajši,
pa se vojne spominjajo kot
časov z nemško učiteljico in
policijsko uro," je o skupni
rdeči niti vseh zgodb dejal
Klinar.

Iz občine Jesenice so pri
projektu sodelovali Adela
Zora Burnik z Jesenic,
Franc Bergant iz Lipc,
Francka Kejžar z Javornika,
Marija Klinar iz Javorniškega Rovta, Franc Smolej in
Marija Klinar iz Planine pod
Golico, France Kobentar s
Hrušice, Janez Novak s Koroške Bele, Tončka Razinger
iz Plavškega Rovta in Valen-

tin Razinger z Blejske Dobrave.
"Vsem bi se na tem mestu še
enkrat zahvalil za njihovo
pripravljenost deliti svoje
spomine. Pričevanja so bogat pomnik in večkrat tudi
opomin na drugačne čase,
ko so kljub vojni, pomanjkanju in trdemu življenju (ali
ravno zaradi njih) zadovoljstvo, prijateljstvo, poštenje in
veselje znali bolj ceniti," je
dodal Klemen Klinar.
V okviru projekta, ki so ga
financirale občine Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica
in Šenčur, je bilo posnetih
štirideset pogovorov z domačini v omenjenih občinah. Intervjuvanci so z nekaj izjemami starejši od
osemdeset let, najstarejša
sogovornica Marica Globočnik iz Kranjske Gore jih šteje že častitljivih 98. Njihova
pričevanja so v obliki videoposnetkov dostopna na spletnem portalu YouTube na
kanalu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, posnetke pa je mogoče poiskati s
ključnimi besedami »Življenja Gorenjcev« ali z neposrednim vpisom imena in
priimka osebe, ki si jo želite
ogledati.

Preventiva za boj proti raku
Urša Peternel
Zdravstveno vzgojni center
Jesenice je v sodelovanju z
Gorenjskim društvom za
boj proti raku ob tednu boja

proti raku v avli Zdravstvenega doma Jesenice pripravil stojnico z informativnim
gradivom, samopregledovalnimi modeli in zloženkami.
"Teden je letos izpostavljal

Medicinski sestri Nevenka in Ksenija sta ozaveščali o
pomenu preventivnih programov za boj proti raku.

dvanajsti nasvet iz prenovljenega evropskega kodeksa proti raku in potekal pod
geslom Udeležujte se organiziranih presejalnih programov ZORA, DORA in
SVIT. Ozaveščali smo mimoidoče v zdravstvenem
domu, učili samopregledovanja, poklepetali o dejavnikih tveganja in izmenjali izkušnje z ljudmi, ki so se že
srečali z rakom," je povedala
vodja Zdravstveno vzgojnega centra Ksenija Noč.
S presejalnimi programi
lahko odkrivajo raka ali predrakave spremembe, še preden se pojavijo simptomi ali
znaki bolezni. V Sloveniji se
izvajajo trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje
raka, ki jih je že leta 2003
priporočil Svet Evropske
zveze: ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu;
DORA – zgodnje odkrivanje
raka dojk; SVIT – zgodnje
odkrivanje predrakavih sprememb in zgodnejših oblik
raka na debelem črevesu in
danki. "Osnovni namen
vseh presejalnih programov

je zmanjšati umrljivost zaradi raka z zdravljenjem predrakavih sprememb. Da bi
bili ti programi uspešni, je
poleg ustrezne kakovosti
vseh postopkov v programu
pogoj tudi to, da se jih udeleži vsaj 70 odstotkov ciljne
skupine prebivalstva. Ravno
pri programu SVIT Jeseničani beležimo najslabšo
udeležbo izmed vseh gorenjskih občin. Premagajmo
sram, premagajmo strah,
cena življenja je ob pojavu
raka na črevesju neprecenljiva!" je poudarila Nočeva.
Obenem so obeležili tudi
svetovni dan ledvic. "Ledvice
so čistilni stroj telesa, ki podobno kot srce in pljuča sodijo med najpomembnejše
človeške organe. Mimoidočim je bilo na voljo tudi
merjenje krvnega tlaka, saj
povišan krvni tlak močno
okvarja ledvice. Podporo
bolnikom s kronično ledvično boleznijo in njihovim
svojcem nudijo društva ledvičnih bolnikov, ki so združena v Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije," je
še povedala Ksenija Noč.

Obiskovalce so seznanjali s pomenom zdravega delovanja
ledvic. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel
Deseti marec je svetovni
dan ledvic in dogodkom ob
tem dnevu so se pridružili
tudi v Splošni bolnišnici Jesenice. Pripravili so informacijski pult, merili krvni
tlak, obiskovalci pa so lahko
tudi kontrolirali prisotnost
beljakovin v urinu. Ker je bil
letošnji dan ledvic posvečen
otrokom, so k sodelovanju
povabili tudi Osnovno šolo
Toneta Čufarja z Jesenic.
Obiskali so jih učenci, ki so
si ogledali dializni center,
predstavili pa so jim tudi delovanje ledvic. Vse obiskovalce so seznanili tudi z
osmimi zlatimi pravili za

zdravje ledvic. Ta so: "Ohranjajte dobro telesno kondicijo in bodite aktivni. Redno
nadzorujte raven sladkorja v
krvi. Redno nadzorujte krvni tlak. Jejte zdravo hrano in
skrbite za ustrezno telesno
težo. Zaužijte ustrezno količino tekočine. Ne kadite. Bodite zalo previdni pri uporabi protibolečinskih zdravil,
ki so na voljo brez recepta.
Pojdite na pregled seča, krvi
in meritev krvnega tlaka, če
imate sladkorno bolezen,
povišan krvni tlak, prekomerno telesno težo, če ima
nekdo od vaših svojcev že
znano kronično ledvično bolezen ali ste starejši od petdeset let."

Nova predsednica društva diabetikov
Na občnem zboru Društva diabetikov Jesenice so za novo
predsednico izvolili dosedanjo podpredsednico Sonjo Ravnik, ki je nasledila dolgoletnega predsednika Ota Keliha. Kelihu so se zahvalili za njegovo predano in uspešno delo, ki
ga zaradi bolezni ne more več nadaljevati. Društvo je sicer
lani praznovalo tridesetletnico in gostilo osrednjo državno
proslavo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Lani je
imelo društvo 460 članov, od tega skoraj dve tretjini iz jeseniške občine. V letu 2016 bodo največ pozornosti namenili
izobraževanju in preventivnim programom ter delu z mladimi v šolah. Občnega zbora se je udeležil tudi župan Tomaž
Tom Mencinger.

Nova predsednica Sonja Ravnik se je zahvalila
dolgoletnemu predsedniku Otu Kelihu. / Foto: Anuša Ferjan
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Zanimivosti

Zobozdravnik z
muzejsko zbirko
Jeseniški zobozdravnik Željko Jakelič je v zadnjih 15 letih zbral obsežno zbirko kirurških, zdravstvenih
in zobozdravstvenih instrumentov, na katere bi bila ponosna tudi kakšna muzejska zbirka.
Andraž Sodja

OPTIKA MESEC BLED

V zasebni zobozdravstveni
ordinaciji Željka Jakeliča na
Jesenicah je zbirka kirur
ških, zdravstvenih in zoboz
OČESNA AMBULANTA
OPTIKA MESEC BLED
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kontrolni
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nacije in pisarne, saj se je v
tem času nabralo okoli tisoč
Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1
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kosov medicinske opreme
od najmanjših kirurških
Spregovorimo o spolnih zlorabah
Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1
20/01/15 15:10
instrumentov do starinske
Zdravstveno vzgojni center Jesenice je skupaj z Združenjem ga avtoklava za sterilizacijo
proti spolnemu zlorabljanju na Jesenicah organiziral izobra- instrumentov, starinskega
ževanje z naslovom Spolna zloraba in zaščita otroka. Izob- zobozdravstvenega stola s
raževanja se je udeležilo okoli petdeset udeležencev: vzgoji- pripadajočim vrtalnikom na
teljice, učiteljice, medicinske sestre, zdravniki, psihologi ...
"Kako prepoznati sume, kako ukrepati, kako spregovoriti o
tem in kako žrtev zaščititi? Skozi ta vprašanja nas je vodila
vrhunska strokovnjakinja, velika borka proti spolnemu zlorabljanju in gonilna sila združenja Katja Bašič. Že leta se
ukvarja s to tabu temo, pred katero se najraje obrnemo
stran, kot da se nas ne tiče, kot da ne obstaja. Pa vendar. O
čemer ne govorimo, še ne pomeni, da ne obstaja. Zato smo
spregovorili, vprašali, se zamislili in marsikaj koristnega
odnesli. Združenje proti spolnemu zlorabljanju ima svoj
sedež v Ljubljani in je velikodušno pripravljeno nuditi
pomoč vsakomur, ki ne ve, kam bi se obrnil. Spletni naslov
društva je: http://spolna-zloraba.si/," je povedala vodja
Zdravstveno vzgojnega centra Jesenice Ksenija Noč.

386(0)8
(0)8205
205 77
77 97
teltel
++
386
97

Velikonočni blagoslov jedi na Stari Savi
Jutri, v soboto, bo ob 10. uri na Stari Savi potekal velikonočni blagoslov jedi. V primeru dežja bo blagoslov v cerkvi
Marijinega vnebovzetja. Dogodek pripravlja Župnija Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice.

www.gorenjskiglas.si

Kaj ne sme manjkati na
nobeni zabavi? Kaj naredi
večer ob televiziji, športnem
navijanju, ob kartanju
še prijetnejši? Hrustljavi
prigrizki seveda! Doma
narejene stvari so čedalje
bolj priljubljene, in to velja
tudi za čips, grisine, krekerje.
Med več kot petdesetimi
recepti v knjigi boste
lahko pripravili: prestice,
kuminove palčke, koruzne
krekerje, fino sirovo
pecivo, fižolove pogačice,
profiterole, empanade,
grisine, pirine krekerje,
sirove polžke, svederce
s slanino, čapate in še
druge hrustljave dobrote.

Cena knjige je 10,90 EUR.
Če jo naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na:
narocnine@g-glas.si

1090
EUR

Medicinski instrumenti se
po njegovih besedah ne
spreminjajo, ampak zgolj
izpopolnjujejo.

nožni pogon in številni dru
gi eksponati. »Začelo se je s
tremi policami, zdaj jih je
trinajst. Vsi instrumenti,
razen nekaterih najstarejših,
ki so še ročno kovani, so še
vedno uporabni, saj bi jih
bilo mogoče sterilizirati,«
pravi Željko Jakelič. Kot je
še dodal, je prostor, v kate
rem je zbirka, vse bolj natr
pan, posebej pa si želi, da bi
zbirka našla svoje mesto v
Zdravstvenem domu Jeseni
ce, kjer bi na njenem temel
ju lahko nastal pravi zdravs
tveni muzej. »Vse imam
natlačeno. Vse instrumente
poznam, vem, za kaj se upo
rabljajo. Želim si, da bi se
zbirko dalo videti, saj je vre
dnost takšne zbirke v njeni
vsebini, to pa pomeni, da
mora biti vidna. Vsa zbirka
je tudi popisana, fotografira
na in katalogizirana, na njej
pa bi lahko ljudje spoznali,
kako se je medicina razvija
la, izpopolnjevala, kaj smo
nekoč uporabljali. Ne želim
si, da bi zbirka odšla iz
zdravstvenega doma, kaj
šele z Jesenic. To je del kraja
in mora tukaj tudi ostati.«
Jakelič pojasnjuje, da se je o
tem že pogovarjal tudi z vod
stvom Zdravstvenega doma
in Območnega zdravstva
Gorenjske, ki naj bi bili ideji
zdravstvenega muzeja nače
loma naklonjeni, zato si želi,
da bi začeli s konkretnimi
pogovori in iskanjem mož
nosti za razstavitev zbirke.
Jakelič, ki je leta 2007 prejel
tudi priznanje Občine Jese
nice za svoje udejstvovanje,
je tudi sicer pravi "multipra

Željko Jakelič ob delčku bogate zbirke zdravstvenih
instrumentov, ki jih zbira že več kot 15 let.
ktik", športnik, pisatelj, pub
licist, avtor številnih strokov
nih člankov s področja zdrav
stva in zobozdravstva. Svojo
zobozdravstveno kariero je
začel v Zagrebu, kjer je tudi
magistriral. Ukvarjal se je
tudi z akupunkturo, odvis
nostmi, sicer pa je tudi velik
ljubitelj Jesenic in lokalpatri

ot, stene njegove ordinacije
pa krasijo stare slike Jesenic.
»Sem del lokalne skupnosti
in kot del te sem naredil to
zbirko, zato si želim, da bi se
našla konstruktivna rešitev,
kako bi zbirka obogatila že
tako bogato zgodovino zdrav
stva na Jesenicah,« še pravi
Jakelič.

Vse več zanimanja za igro
križemkražem
Janko Rabič
V soboto, 12. marca, je bil v
Gostilni pri Jurču na Blejski
Dobravi tretji letošnji turnir
križemkražem. Sodelovalo
je 21 slovenskih igralcev.
Vsak je odigral sedem partij,
pare je določil računalnik.
Turnir je potekal ob prijet
nem druženju in v pravem
tekmovalnem duhu. Zma
govalec je bil Tomaž Lenar
šič, drugi je bil Peter Skrbiš
in tretji Drago Smole. Veli
ko poguma in volje za dober
rezultat so pokazali tudi štir
je domači tekmovalci: Jelka
Mihajlovska, Julijana Režek,
Miloš Nikolič in Staša Mla
kar, ki so se uvrstili v drugi
del seznama sodelujočih.

Na ogled so povabili tudi
druge občane, da so si lahko
v živo ogledali igre mojstrov
v postavljanju besed. Med
njimi je bilo nekaj takšnih,
ki so v televizijski oddaji
Vem dosegli najboljše rezul
tate. Obiskovalci so izvedeli
nekaj osnovnih pravil o igri
križemkražem in jo lahko
tudi preizkusili ob sestavlja
nju besed iz naključno
izbranih desetih črk. Zani
manje za igro se širi tudi v
občini Jesenice in pričakuje
jo, da se bo še povečalo šte
vilo sodelujočih na torkovih
večerih v prostorih Društva
upokojencev Jesenice. Tur
nir je bil odlično organizi
ran. To je v posebni zahvali
poudaril predsednik Druš

tva križenkražem Peter Skr
biš. Po njegovih besedah so
poskrbeli, da je bil turnir
zanimiv in so obiskovalci
lahko spoznali to igro. Pose
bne čestitke je namenil

domačim tekmovalcem, pio
nirju za razmah te igre na
Jesenicah Cvetu Ermanu ter
Olgi Prezelj in Leopoldu
Ravniharju za vodenje go
stov.

13

Jeseniške novice, petek, 25. marca 2016

Zanimivosti

Sončni Pomladni tek

Iz policijskih
beležk

Sončno vreme, dobra organizacija in številni tekači, tako mladi kot tisti na 10-kilometrski razdalji, so
glavne značilnosti 9. Pomladnega teka na Jesenicah.

Urša Peternel
Streljal s plinsko pištolo

Matjaž Klemenc
Oči ljubiteljev športa po Sloveniji so bile uprte v dolino
pod Poncami, manj bučno,
a tudi z nasmeškom na
obrazu tako tekačev kot prirediteljev pa je bil na Jesenicah »pod streho« pospravljen že 9. Pomladni tek.
Velika udeležba mladih tekačev, tistih, ki so se podali
na klasično jeseniško 10-ko,
tek rekreativcev na 3 km, dobra organizacija in skupna
ocena je lahko brez pretiravanja visoka.
»Moram reči, da smo imeli
izredno srečo z vremenom.
Lepa številka pri otrocih,
lepa številka na glavnem
teku. Pomladni tek ni v sklopu nobenega tekaškega pokala. Lahko rečem, da smo s
številko 115 tekačev, ki so se
merili na 10 km, zadovoljni.
Če se ozrem za nazaj, smo
se dvignili organizacijsko,
zanimanje tekačev pa je
prav tako naraslo. Mirno
lahko rečem, da se je tek prijel. Tek je v času planiškega

praznika, a mi bomo še naprej vztrajali pri tem datumu. Prireditev je v sklopu
občinskega praznika mesta
Jesenice in tradicionalnega
Jožefova sejma, kjer smo
tudi del organizacije. Tudi v
prihodnje bomo ostali na
isti trasi. Na koncu zahvala
vsem prostovoljcem, ki skrbijo, da vse poteka brez problemov,« je bil po tekmi zadovoljen, povsem upravičeno, Gaber Šorn iz Zavoda za
šport Jesenice. Po tradiciji
so tekmovanje odprli najmlajši, ki so se merili na
progah tristo, šeststo in devetsto metrov. Število 195
mladih tekačev navdušuje.
Mogoče bomo koga izmed
njih videli čez nekaj let kot
zmagovalca Pomladnega
teka. Zakaj ne? Zmagovalci
po posameznih kategorijah:
dečki, deklice do 7 let: Ažbe
Pagon, Anaja Davidovič;
dečki, deklice od 8 do 9 let:
Tine Bertoncelj, Tinka Rakar; dečki, deklice od 10 do
11 let: Jaka Hiršenfelder,
Anja Vajs; dečki, deklice od

12 do 13 let: Maj Natan Poženel, Lucija Medja; dečki,
deklice od 14 do 15 let: Mark
Medja, Nika Šebjanič.
Glavni tek je bil letos popolnoma samostojen, a kljub
temu je bila udeležba tekačev večja kot lansko leto,
kar je samo dokaz, da so
organizatorji na pravi poti.
Jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger je tekačem
odprl start, moderator prireditve Janez Tušar - Kača
pa je jasno in glasno pred
tekom napovedal glavnega
favorita tekme – Janeza
Muleja z bližnje Blejske
Dobrave – in napoved je
bila popolnoma pravilna.
Mulej, lanskoletni zmagovalec Pomladnega teka, je
povsem upravičil vlogo favorita. S časom 32:31,00 je
prvi prečkal ciljno črto. V
absolutni konkurenci je
drugo mesto pripadlo Gašperju Bregarju (33:01,14),
tretji pa je bil Luka Ljubič
(34:46,24).
»Gašper Bregar mi je vseskozi sledil in mi niti za tre-

Jeseniški policisti so izsledili
Jeseničana, ki je na javnem
kraju s plinsko pištolo streljal v zrak. Pištolo so mu zasegli in proti njemu zaradi
kršitve predpisov o javnem
redu vodijo prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Računske storitve
opravljala predvsem v
svojo korist

Janez Mulej

Petra Pogačar

Del jeseniške tekaške skupine

Najmlajši na startu

nutek ni dopustil sproščenega teka. Glavno prednost
sem si nabral nekje po tretjem kilometru. V nadaljevanju mi je Gašper sledil na
razdalji nekje od 50 do 100
m, kar je vsekakor obremenitev, za tistega, ki brani
prednost. S časom in z
zmago sem zadovoljen. Če
se prav spomnim, je to
moja tretja zmaga na Spomladanskem teku. Drugo
leto se spet vidimo. Če se le
da, sem na domačih tekmah vedno prisoten,« je
zmago ocenil Janez Mulej.
Zmaga v ženski konkurenci
je šla na drugo stran Mežakle, v Krnico pri Gorjah.
Veselila se je je Petra Pogačar (42:18,51). Drugo mesto
v absolutni ženski konkurenci si je pritekla Kristina
Bele (42:35,21), tretja pa je
bila Bernarda Ivančič
(47:10,59). »V začetku je
bilo kar vroče, potem je šlo.
Nazaj grede je motil le veter
v prsi. Odločilno je bilo po
7. kilometru, ko se mi je
uspelo odlepiti,« je povedala Petra Pogačar, za katero
je bila to uvodna tekma in
je takoj zmagala v absolutni
konkurenci med ženskami.
Medalje najboljšim sta podelila župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger
in direktor Zavoda za šport
Jesenice Zoran Kramar.
Naslednje leto bo na sporedu jubilejna, deseta prireditev Pomladni tek.

Jeseniški kriminalisti so s
kazensko ovadbo in s potrditvijo utemeljenega suma
več kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja zaključili prijavo odgovorne
osebe o neupravičeni prilastitvi denarja z računa združenja solastnikov zemljišč.
Ugotovili so, da je dejanja
osumljena domačinka, ki si
je v zadnjih nekaj letih kot
skrbnica premoženja z dvigi z računa združenja protipravno prilastila več kot sto
tisoč evrov, kar je odgovorna oseba ugotovila februarja letos, ko je dejanje naznanila policiji. "Kdor si protipravno prilasti denar, premično stvar ali drug del tujega premoženja, ki mu je

zaupano v zvezi z zaposlitvijo ali pri opravljanju gospodarske, finančne ali poslovne dejavnosti ali pri
opravljanju dolžnosti skrbnika ali mu je prepuščeno
kot uradni osebi v službi, se
kaznuje z zaporom do treh
let," so zapisali na Policijski
upravi Kranj.

Trčila in odpeljala
Jeseniški policisti so obravnavali domačinko, ki je na
parkirnem prostoru z nepravilnim premikom trčila v
vozilo drugega udeleženca
in kraj nesreče brez nudenja
podatkov zapustila. Policisti
so jo izsledili in proti njej
zaradi povzročitve prometne
nesreče in zapustitve kraja
vodijo prekrškovni postopek.

Trčil v štiri vozila
in s kraja odpeljal
Jeseniški policisti so po podatkih priče izsledili in
obravnavali domačina, ki je
na Cesti maršala Tita na Jesenicah na parkirnem prostoru trčil v štiri vozila in se
s kraja odpeljal. Zaradi povzročitve prometne nesreče z
materialno škodo in zapustitve kraja so policisti proti
Jeseničanu uvedli prekrškovni postopek.

Ocvirek

Za zidom spominskega parka na Plavžu ob železniški progi
je pravo nasprotje lepo urejenega in čistega spominskega
parka. Za kamnitim zidom, ki park ločuje od železniške
proge, je pravo smetišče: v grmovje je odvržena embalaža
predvsem alkoholnih pijač in različnih ovitkov hrane, kar je
še posebej neopravičljivo, saj se le nekaj metrov stran
nahaja ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. A. S.

So vaše slike in dokumenti varni?
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Virusi in okvare diska lahko v hipu unièijo
dragocene fotografije in pomembne dokumente.

Ne odlašajte!
Poklièite nas, da zašèitimo vaš raèunalnik pred virusi
in vam uredimo varnostno kopiranje podatkov!
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je JESENICE MESTO JEKLA IN CVETJA.
Sponzor križanke je Turistično-informacijski center (TIC)
Jesenice, Cesta maršala Tita 18, Jesenice. Nagrajenci so:
polo majico Jesenice, mesto jelka in cvetja, prejme Franc
Zupan, Radovljica; čokolado z zlatim prahom Jesenice-Stara
Sava pa prejmeta Ciril Repinc, Ribno in Vera Petrovčič, Jesenice. Za nagrade se oglasite v pisarni TIC pri Neni Koljanin.

Pletenica kot potica
To je kita, spletena iz treh potic z različnimi nadevi. Spečemo jo za praznike ali za darilo, ko
obdarovanca prijetno presenetimo.
valjanju testa ne bodo delale
luknje in se testo trgalo.
Testo naj vzhaja na toplem
eno uro. Medtem pripravimo nadeve. Za prvi nadev
zavremo mleko s sladkorjem in dišavami. Vmešamo
orehe ali lešnike in ko zmes
spet zavre, odstavimo z
ognja. Ko se nadev ohladi,
do mlačnega vmešamo z
vilicami še beljak. Za makov
nadev damo v mleko oba
sladkorja in zavremo. Odstavimo z ognja in vmešamo še
mak. Ohladimo do mlačnega. Za tretji nadev damo
marmelado iz kozarca v
skledico, jo dobro premešamo, da postane lepo razmazljiva. Postavimo jo na
topel prostor, kajti vsi trije
nadevi morajo biti enako
topli. Testo, ki je naraslo za
še eno prostornino, pregnetemo in razdelimo v tri dele.
Vsak del razvaljamo v pravokotnik 20 x 50 cm. Na vsak
pravokotnik namažemo
drugačen nadev tako, da
pustimo nenamazano 2 cm

Jelka Koselj
Potrebujemo za testo: 90 dag
bele moke, 4 dag kvasa, 8 dag
masla, 2 žlici sladkorja, 1 jajce,
1 rumenjak, 1 vaniljev sladkor,
1 žličko soli, 3 dl mlačnega
mleka oziroma po potrebi.
Nadevi
1. nadev: 40 dag zmletih orehov ali lešnikov, 2 dl mleka, 10
dag sladkorja, 1 žlico mletega
cimeta, po pol žličke mletega
ingverja, kardamoma in nagljevih žbic, 1 beljak
2. nadev: 20 dag zmletega
maka, 2 dl mleka, 1 vaniljev
slakor, 6 dag sladkorja
3. nadev: 30–40 dag goste češpljeve ali slivove marmelade in
malo piškotnih drobtin
Dodatki: razžvrkljano jajce z
malo mleka za premaz, žlica
medu z vodo za glaziranje
in beli led iz pol beljaka, 10
dag sladkorja v prahu in žlica limoninega soka
Priprava: Izdelamo malo
bolj gosto kvašeno testo. Že
na začetku ga dobro pregnetemo, da se nam kasneje pri

OBLEKA
VESOLJCEV,
ALI POTAPLJAČEV

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

BREZALKOHOLNO PIVO
PIVOVARNE
UNION

MED,
NEKTAR

SESTOP
IZ GORE
PIHALNI INSTRUMENT Z
NAJNIŽJIM
TONSKIM
OBSEGOM

STROKOVNO
PRIPRAVA NA SVETOVANJE
VRATIH ZA KVALITETNO
TRKANJE OPRAVLJENO
DELO
ŽELEZNICA
GRAFIČNA,
PAPIRNA
INDUSTRIJA
V CELJU

SLIKOPLESKARSTVO
MARKO
KEPIC S.P.
040 833 787

MAJHEN
DAR
VEČJA SLADKOVODNA
RIBA Z BRKI

FRAN
LEVSTIK
ZA POL TONA
ZVIŠANA
NOTA A

KOMPLETNA
SLIKOPLESKARSKA DELA

1

ZIMBABVEJSKI POLITIK
(JOSHUA)

FILOZOFSKA
DISCIPLINA
ZNANOSTI

ZELO LEP
MALDENIČ,
LEPOTEC

TRENJE

NATAŠA
LAČEN

OSMI MESEC
ŽIDOVSKEGA
KOLEDARJA

ŠTEVILKA

IME
DIRIGENTA
ŠVARA
MOŠKI
NASLEDNIK

8

PRISTAŠ
KREKOVE
STRANKE
SREDINA
KOPAČE

MOŠTVO,
TEAM
VRSTA
DIRKALNEGA
KONJA

SLOVARČEK:

GOLENICE: dokolenice,
IDRC: prebivalec Idrskega,

MADŽARSKI
VIOLINIST
(LICCO)
NAŠ PISEC
(JANKO)

13

LOČEN
PROSTOR V
GLEDALIŠČU
RDEČECVETNI PLEVEL

USPEŠNA
POPOVKA

ŠKOFOVSKA
KAPA
SLANO
JEZERO V
TURČIJI

PRIPRAVA,
PREDMET ZA
MERJENJE

NAPRAVA NA
SMUČIŠČU

NOVINAR
DOPISNIK IZ
BEOGRADA
(BOŠTJAN)
SEMENJ, TRG

MLADA
KRAVICA
IME NARAVOSLOVCA
KOPERNIKA

9

NAŠ POLITIK
(JELKO)

DESNI PRITOK VISLE
NA
POLJSKEM

ČEVLJARSKA
NIT

PREBIVALEC
IDRSKEGA

NEJC
ZAPLOTNIK

4

KOS KRUHA,
KRAJEC

MAJHNO
KOLENO

3

DENARNA
ENOTA V
BOLGARIJI

10

ŽENSKA, KI
LJUBI SVOJ
NAROD,
DOMOVINO

ZAOSTAL LOJ
TRINIDATSKI
V ZUNANJEM DOKOLENICE TEKAČ NA
DELU
200 METROV
LOJNICE
BOLDON

SIMBOL,
SIGNAL

PAUL
NEWMAN

V LUPINO
OBDAN PLOD
KOVAŠKI
KRAJ POD
JELOVICO

6

IZDELKI IZ
ZLATA

RAČUNSKA
TABLICA,
ABAK

OHLAPEN
MOŠKI
POVRŠNIK

PREBIVALEC
IGA

12

UGLAJENA
ŽENSKA
OGNJENIK
NA HAVAJIH

IZDELANA
RISBA

PETER
FALK

VHOD V
SAPNIK

PREBIVALKE
ASIRIJE

Ulica Staneta Bokala 19, 4270 Jesenice
GSM: 040 833 787

naj na sobni temperaturi
vzhaja 1 uro. Nato jo pečemo na spodnjem delu pečice približno 50 minut pri
175 stopinjah C. Spečeno še
toplo rahlo premažemo s
toplim medom in vodo, da
se po vrhu malo posveti. Ko
se pletenica ohladi, jo po
vrhu namažemo še z belim
ledom. Drugi dan ali kasneje pletenico zrežemo na 2
cm debele kose tako, da se
vidijo plasti nadevov.

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

Sponzor križanke je Slikopleskarstvo Marko Kepic, s. p., Ulica Staneta Bokala 19, Jesenice. Za izvedbo del pokličite
040 833 787, kjer dobite tudi vse druge informacije. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade: 30 evrov, 20 evrov in
10 evrov za nakup materiala v trgovini Mavrica na Jesenicah.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

robu ob kraju stranic. Te
robove na vsakem testu
namažemo z razžvrkljanim
jajcem in mlekom. Vsak del
– pravokotnik tesno zvijemo
kot potico. Vse tri zvitke
postavimo drug poleg drugega diagonalno na pekač,
pokrit s papirjem za peko, in
iz njih spletemo kito – pletenico. Konice pletenice malo
spodvihamo. Kito malo prešpikamo in namažemo z jajcem in mlekom. Pletenica

ČOPIČ
(ZASTARELO)
LOČILO
NA KONCU
STAVKA

IVAN
CANKAR
POČASEN,
NESPRETEN
ČLOVEK
(POGOVOR.)
EVGEN
JURIČ
PRVA IN ZADNJA ČRKA
ŠIMPANZ

7

NEKDANJI
POSLANEC
IZ TRŽIČA
(PAVEL)

IME NAŠE
IGRALKE
DROLC

POLOŽAJI V
JOGI ZA MEDITIRANJE

SKRAJNI,
NAJBOLJ
ODDALJEN
KRAJ
(ZASTAR.)

11

SMUČARSKO
SREDIŠČE V
ŠVICI
FRAN
RAMOVŠ

5

NKOMO: zimbabvejski politik (Joshua),
AMAR: madžarski violinist (Licco), KIST: čopič (zastarelo),
ILANZ: smučarsko središče v Švici, LOA: ognjenik na Havajih, ANŽIN: naš reporter, dopisnik iz Beograda
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KRATEK
SUNKOVIT
POTEG

GESLO
1

4

2

5

3

3

7

5

4

6

5

7

6

3

7

10

5

11

8

12

9

1

1
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Prireditve
Marčevske in aprilske prireditve
Petek, 25. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 10. do 20. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju TRIGLAV TROPHY
in 3. NARCISA CUP

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri
VAŠA NAŠA MATINEJA: F. Milčinski, BUTALCI – predstava za otroke

Ponedeljek, 4. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, ob 9.30
Vadba za starejše

DOM DU JAVORNIK – KOROŠKA BELA, ob 18. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorice Kati Kos z naslovom PO
POTEH TRANSSIBIRSKE ŽELEZNICE, 1. DEL

Astronomsko predavanje – Kaj vemo o soncu?

DVORANA KOLPERN JESENICE, ob 18. uri
Festival Om – v organizaciji Kluba Devayani

Sobota, 26. marca
TRG NA STARI SAVI, ob 10. uri
Velikonočni žegen jedi na Stari Savi

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

Sreda, 6. aprila
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, dopoldne
22. Kekčevo srečanje – regijsko srečanje otroških gledaliških skupin
Gorenjske v organizaciji JSKD

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

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, ob
19. uri
3. SKL Košarkarska tekma, ENOS Jesenice : Posavje Krško

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Tatjana Miljavec – Nasmeh srca: Bolezen – zakaj pride in kako se ji
ogniti?

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV, Kejžarjeva 15,
Jesenice, ob 19. uri
Pogovorni večer: Vera in duševno zdravje

Nedelja, 27. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 10. do 20. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju TRIGLAV TROPHY
in 3. NARCISA CUP

Ponedeljek, 28. marca
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, telovadnica, ob 9.30
Vadba za starejše

Četrtek, 7. aprila
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, dopoldne
22. Kekčevo srečanje – regijsko srečanje otroških gledaliških skupin
Gorenjske v organizaciji JSKD

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30

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

Torek, 29. marca
GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Nastop oddelka harmonik Glasbene šole Jesenice

Sreda, 30. marca
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Odprtje fotografske razstave Braneta Sitarja, člana Fotografskega društva Jesenice. Razstava bo na ogled do 18. aprila 2016.

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Potopisno predavanje Alme Nuhić: JV Azija, dežela nasmejanih ljudi

Četrtek, 31. marca
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, Pod gozdom
13, ob 17. uri
Predavanje: Kako ohranimo možgane in um mlade ter telo prožno in
neboleče tudi v zrelih letih; predava Zora Vadnjal Gruden

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

KMETIJA SMOLEJ V PLANINI POD GOLICO
Vsak petek ob 18. uri – delavnice peke domačega kruha
2. in 3. aprila – vikend na kmetiji

Razstave
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI
Kako so včasih praznovali? Medinstitucionalna etnološka razstava do
15. aprila

KOSOVA GRAŠČINA
Po ulicah železarskega mesta, muzejska razstava do 12. aprila 2016
Od torka do petka, od 10. do 12. ure in 16. do 18. ure.

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Špela Pirnat – razstava bo na ogled 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 (za najavljene skupine vsaj 10
ljudi ogled tudi izven odpiralnega časa) – razstava bo na ogled do 15.
11. 2016, v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 16. ure in v
sredo od 9. do 17. ure.

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA
Fotografska razstava Barbare Silič Grgurič bo na ogled do 28. marca
2016.

Trening starševstva

Prireditve za mlade od 15 do 30 let
MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice,
04 5884 680/681, www.mc-jesenice.si
od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, različne aktivnosti za dijake za opravljanje Obveznih izbirnih vsebin (OIV), informiranje mladih o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, ter o MCJ podpori njihovim idejam (za
slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta

Vrtičkanje z Osti Jarej – Zakaj bronasto vrtno orodje?

FOTOGALERIJA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE, ob 19. uri

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: http://urniki.zsport-jesenice.si/index.php?page=week&key=1

MGL Ljubljana, ČUDEŽNA TERAPIJA, komedija za abonma in izven
– igrajo Uroš Smolej, Tjaša Železnik in Tanja Ribič

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

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita 41,
ZŠJ-MCJ, 5884 680/681, www.mc-jesenice.si
vsak četrtek od 16. do 18. ure: ČAROBNI ČETRTKI, vodene dejavnosti
za osnovnošolce: ustvarjalne delavnice in družabne igre

DRUŠTVO ŽAREK, Titova 78 (vhod z zadnje strani ZD),
030-625-298, info@drustvo-zarek.si

Zavod Manipura začenja brezplačne treninge starševstva z
naslovom Neverjetna leta, ki so namenjeni staršem otrok
od tretjega do osmega leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok, ter staršem, ki svojim otrokom
želijo dati nekaj več. "Treningi na enostaven, razumljiv in
prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega
starševstva, ki spodbujajo otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj ter omogočajo bolj varno in zdravo odraščanje," je povedala Barbara Otoničar iz Zavoda Manipura. "V
skupini imajo starši priložnost, da v prijetnem, sodelovalnem vzdušju razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Program Neverjetna leta je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Vse to lahko pomeni tudi bolj prijetno družinsko življenje. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
in za starše popolnoma brezplačen." Treningi bodo potekali v Vili Čira Čara, Poljče 32, Begunje na Gorenjskem, prvo
srečanje bo v soboto, 2. aprila, ob 10. uri. Starši lahko s seboj pripeljejo tudi svoje otroke, ki se medtem vključijo v
ustvarjalne in igralne urice v Vili Čira Čara.

Vsak dan od torka do petka od 16. do 18. ure ustvarjalno-kreativne
delavnice, prostočasne aktivnosti, družabne igre

»Živimo v zlati dobi
slovenskega športa – po
zaslugi naših tekmovalk
in tekmovalcev, ki so
presegli meje mogočega.
Danes jih vodi Peter
Prevc. V tej sezoni je
premagal samega sebe.
Podrl nešteto statističnih
rekordov, zmagoval s
tako lahkotnostjo, da
smo ostali brez besed.
Ponosni smo, da živimo
v kristalni dobi Petra
Prevca.« Enzo Smrekar,
predsednik Smučarske
zveze Slovenije.
V knjigi preberete vse
o Petru od njegovih
otroških sanj do idola
današnjih dni.

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Filmski večer

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, igralnica, 04/583 42 01,
info@knjiznica-jesenice.si
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

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Skupaj odkrivajmo zgodbe jeseniške preteklosti: Po ulicah železarskega mesta

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ, ob 18.30
Nastop godalnega oddelka Glasbene šole Jesenice

Vsak petek: 10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela
Zadnji četrtek v mesecu: 18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA, 04/583 42 11,
info@knjiznica-jesenice.si
Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 Družabne igre

Petek, 1. aprila
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Monthy Python: KRALJ ARTUR IN SVETI GRAL, dobrodelna predstava, namenjena letovanju otrok iz socialno ogroženih družin

Sobota, 2. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, cel dan
Mednarodni turnir hokejskih šol

Nedelja, 3. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, cel dan
Mednarodni turnir hokejskih šol

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

KNJIŽNICA HRUŠICA, 04/583 42 12,
info@knjiznica-jesenice.si
Prvi četrtek v mesecu: 16.00–17.00 Ustvarjalne delavnice
Zadnji četrtek v mesecu: 17.00–17.45 Ura pravljic z grofico in žrebanje
nagrajencev knjižne uganke

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Torki in srede, 14.00–17.00, Pripravimo se na nov šolski dan – starši
na LUJ podpišejo soglasje in vključijo otroka v program, kjer s prostovoljci in/ali mentorji LUJ pišejo domače naloge

Cena knjige je 9,99 EUR. Če jo naročite
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku
Pošte Slovenije.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah
do 16. ure, ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

9 99

EUR
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Kruh, narejen s srcem
Na Kmetiji Smolej v Planini pod Golico poleg drugih aktivnosti redno potekajo tudi delavnice peke
kruha na tradicionalen način. »Spečen v krušni peči, z najboljšo moko in obilico ljubezni,« pojasni
gospodar kmetije Miha Smolej.
Pia Kokelj
V idilični vasici pod gorami
se skriva kmetija Smolej, po
domače znana tudi kot kmetija »Pri Uricu«. Dvajset hektarov veliko območje vodi
mlad gospodar Miha, ki pri
svojem delu uživa, saj vse,
kar počne, počne z ljubeznijo do narave in živali. »To je
zahtevno delo, ki se nikoli ne
konča, zato je potrebno veliko potrpljenja, predvsem pa
veliko energije in ljubezni.«
Turistična kmetija vsem obiskovalcem nudi vožnjo s
kočijo, jahanje, spoznavanja
kmečkega življenja, t. i.
vikend delavnice, delavnice
peke kruha, priprave rojstnodnevnih zabav itd. Ni
dogodka, ki ga Miha skozi
vsa leta delovanja na kmetiji
ne bi gostil. Znan pa je tudi
po dišečem domačem kruhu, ki ga dvakrat tedensko
speče v pravi krušni peči. Če
ima srečo, mu pri tem pomaga več deset otroških rok, za
katere z veseljem organizira
delavnice peke kruha. »Sicer
raje jahamo in se vozimo s
kočijo, ampak če Miha potre-

Veseli peki

Vsak pregnete svoj hlebček.

buje našo pomoč, mu vsekakor pomagamo speči tudi
kakšen kruh,« se pošalijo
otroci. Skupina osmih, po
Mihovih besedah najbolj pridnih otrok me pričaka v
kuharski opravi, že čisto pripravljeni na peko. Miha razreže 20 kilogramov težko
testo na manjše dele in otroci se lotijo gnetenja testa.
»Priprava testa je preprosta,
potrebujete samo moko tip
1100, vodo, sol, sladkor, kvas
in velike močne roke. Zamesim ga v leseni mentrgi, nato
dobro pregnetem na leseni
mizi, ga nekaj minut pustim
počivati, da lepo naraste,
nato pa ga na leseni veliki
žlici porinem v vročo peč.«
Drži se starega načina priprave, torej čim več uporabe
lesenih pripomočkov, najbolj ključna pri vsem pa je
ravno moka 1100, črna, brez
dodatkov in barvil, ki daje
kruhu pravi domači okus,
zato je kruh primeren tudi
za diabetike. Otroci so med
tem že gotovi in počasi vsak
svoj hlebček previdno položijo v košaro, po domače
pehar, obloženo s servieto,

to pa na peč, kjer bo testo
vzhajalo. Sledi čiščenje mize
in njihov najljubši del: petje
in igranje. Posedejo se pod
peč in zapojejo priredbe
ljudskih pesmi, z izboljšanim besedilom o Mihu in
kmetiji: »Besedila smo sestavili sami, vsa pa govorijo o
življenju na kmetiji,« mi razjasnijo med kratkim odmorom. Igrajo se tudi Gnilo
jajce, Trden most, Rdeče
češnje ... Igre, ki smo se jih
igrali kot otroci in kasneje na
njih prepogosto pozabili.
»Ohranjati želim stare igre,
saj so del slovenskega ljudskega izročila in s tem tudi
naše kulture.« Za rojstnodnevne zabave pečejo tudi
pice, gospodar pa dvakrat
tedensko zamesi tudi piškote in pecivo. Pa mu kdaj kakšen hlebec tudi ostane?
»Zelo zelo redko,« se zasmeje Miha. Peke kruha se je
naučil od starejše gospe. »Ko
sem enkrat poskusil takšen
kruh, sem vedel, da to se pa
moram naučiti.« Ko kruh
lepo naraste in se peč dodobra ogreje, se otroci vsak s
svojim peharjem postavijo v

vrsto. Miha na vsak hlebček
posebej vreže začetno črko
imena, da na koncu ne bo
prevelike zmešnjave. Še zadnji ni na vrsti, ko že zaslišim: »Ali gremo lahko zdaj k
živalim?« In že so obuti in
oblečeni pripravljeni na čiščenje hleva. Miha jih zadovoljen pohvali: »Ko sem zbolel,
so mi ravno ti otroci pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Resnično poznajo že
čisto vse naloge in jih opravijo še boljše, kot bi jih sam.«
Ura še prehitro mine, ko že
zadiši po sveže pečenem
kruhu. Vsak s svojim izdelkom se odpravijo domov in
Mihu veselo mahajo ter kričijo: »Se vidiva jutri, se vidiva v torek, jaz pridem v sredo, glej, da bom v četrtek
lahko jahala, ali si v petek
prost ...«
Na Kmetiji Smolej skratka
nikoli ni dolgčas pa še vedno
diši po domače pečenem
kruhu. Miha je eden redkih,
ki se ga drži rek: »Skrivnost
uspeha v življenju ni v tem,
da človek dela tisto, kar ljubi, temveč da ljubi tisto, kar
dela.«

Roke malih pekov, ki pomagajo speči kruh.

Gospodar Miha vsak hlebec označi s črko in potisne v
krušno peč.

V vrsti pred krušno pečjo, čakajoč na sveže pečen kruh

Ko se kruh peče, otroci posedejo pod peč in zapojejo.

