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Sinhrona
plavalka

www.gorenjskiglas.si

Prijateljevanje v
osrčju Karavank

Sinhrono plavanje je v Sloveniji
še v povojih. Med
tekmovalkami je tudi 19-letna
Jeseničanka Dijana
Džamastagič.

Sedlo Rožca v Karavankah na
nadmorski višini 1587 metrov
povezuje prebivalce dveh
sosednjih občin: Šentjakoba v
Rožu in Jesenic.
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Osemdeset let
družinskega podjetja
Avtoprevozniško podjetje SIGR Bizjak s Spodnjega Plavža praznuje osemdesetletnico obstoja.
Urša Peternel
Pred osmimi leti se je na
Spodnji Plavž na Jesenice
preselilo uspešno avtoprevozniško podjetje SIGR Bizjak. Gre za družinsko podjetje znane kranjske družine
Bizjak, ki v teh dneh praznuje osemdesetletnico. Začetnik podjetja in oče seda-

njega lastnika Jože Bizjak je
namreč prvi kamion kupil
leta 1936, kar štejejo za začetek razvoja podjetja, v katerem danes dela že tretja
generacija Bizjakovih. Veliko slovesnost ob obletnici so
pripravili prejšnji teden na
letališču v Lescah.
Kot je povedal lastnik podjetja Sašo Bizjak (od očeta Jo-

Podjetje SIGR Bizjak je na Plavškem travniku II
nedavno kupilo dodatna zemljišča, kamor bodo
širili svojo dejavnost.
žeta je podjetje prevzel pred
43 leti), imajo danes v podjetju 128 zaposlenih, ki s 56
velikimi in desetimi manjšimi tovornjaki opravijo kar

Sašo Bizjak s sinovoma Rokom (na sliki levo) in Gregom pred podjetjem na Spodnjem
Plavžu / Foto: Gorazd Kavčič

trinajst milijonov kilometrov vsako leto. To je toliko,
kot bi 325-krat obkrožili
Zemljo. Prevažajo zlasti po
Evropi, kar 80 odstotkov
prometa pa ustvarijo s prevozom cvetja. Roža, ki jo danes kupite v cvetličarni, je še
včeraj zjutraj rasla na Nizozemskem, nato pa so jo v
(najverjetneje) Bizjakovih
tovornjakih prek noči pripeljali v Slovenijo. Prevažajo
tudi sadje, zelenjavo, pijače,
tekstil ... Posebnost podjetja
je, da pri njih vozijo dvojne
posadke in tudi zato so lahko tako hitri pri prevozih
hitro pokvarljivega blaga.
Kot pravi Sašo Bizjak, veliko
pozornosti v podjetju namenjajo izobraževanju, so eno
redkih podjetij, ki ima zaposlena dva voznika-mentorja
profesionalna vožnje, ki sta
se šolala v tujini in skrbita
za prenos znanja na voznike. Pomembno je namreč,
da se dela dobro in varno,
poudarja Bizjak.
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Občina spodbuja
gospodarstvo

Protihrupna zaščita
v Lipcah

Na Jesenicah skoraj
tisoč dijakov

Dan odprtih vrat v
domu Trilobit

Občina Jesenice v letošnjem
proračunu za pomoč razvoju
gospodarstva namenja 110
tisoč evrov, v zadnjih letih so
višino sredstev v ta namen
močno povečali.

Po več kot desetih letih je država vendarle poskrbela za
protihrupno zaščito na opornem zidu pri naselju Lipce.

Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice v tem šolskem letu obiskuje 923 dijakov.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Trilobit v Javorniškem Rovtu so
ob krajevnem prazniku pripravili dan odprtih vrat.
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Uporabno dovoljenje za Gorenjski sonček
Direktor družbe Anepremičnine Gregor Žvipelj je povedal,
da so konec avgusta prejeli uporabno dovoljenje za večstanovanjske bloke v soseski Gorenjski sonček v Hrenovci na
Jesenicah. "S pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj in soglasij so se v novo stanovanjsko sosesko že začeli vseljevati
prvi stanovalci," je povedal Žvipelj in dodal, da so do prvega
tedna v septembru prodali že četrtino stanovanj. V soseski
je sicer 62 stanovanj, cena kvadratnega metra je od 1250 do
1350 evrov, za mlade družine pa so pripravili posebno ponudbo še cenejših stanovanj in po Žvipljevih besedah so na
voljo le še štiri stanovanja po posebej ugodni ceni.

Uporabno dovoljenje tudi za centralno čistilno
napravo
Centralna čistilna naprava Jesenice je 1. septembra prejela
uporabno dovoljenje. S tem se je zaključilo poskusno obratovanje naprave, ki so jo v sklopu projekta GORKI s pretežno evropskimi sredstvi nadgradili s terciarno stopnjo čiščenja. "Čistilna naprava sedaj obratuje z uporabnim dovoljenjem, pri tem pa mora izpolnjevati vse zahteve okoljevarstvenega dovoljenja, s katerim so predpisani pogoji in parametri delovanja. Tako bo sedaj upravljavec tudi izvajal predpisani monitoring za delovanje čistilne naprave," so pojasnili na Občini Jesenice.
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Jeseniške novice ta mesec praznujejo okroglo
obletnico izhajanja. Ob jubileju smo za vas, zveste
e
bralce Jeseniških novic, skupaj z Občino Jesenice
vlad u
dnik
ij
edse vAcron
r
P
pripravili nagradno igro, ki bo potekala od
s
dane
16. septembra do 18. novembra 2016. Izmed prispelih
rešitev bomo izžrebali 20 nagrajencev, ki bodo prejeli
praktične in knjižne nagrade.
V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno stran 9
8
stran
odgovorili na nagradno vprašanje:
Koliko
let že
6
n
a
tr
s
2
izhajajo Jeseniške novice
v
časopisni
obliki?
stran

Odgovore s svojimi podatki pošljite najkasneje do
petka, 18. novembra 2016, na naslov Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si
s pripisom za Jeseniške novice.
www.gorenjskiglas.si

2

Jeseniške novice, petek, 16. septembra 2016

Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel

Občina Jesenice v letošnjem proračunu za pomoč razvoju gospodarstva namenja 110 tisoč evrov, v
zadnjih letih so višino sredstev v ta namen močno povečali, zanimanje podjetij pa je zelo veliko.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
občinskega sveta," je povedal župan.
V torek, 20. septembra, se
bo tudi Občina Jesenice pridružila Evropskemu tednu
mobilnosti 2016, ki je
namenjen ozaveščanju o
okolju in ljudem prijaznejših oblikah transporta v
mestih. "Pozivam vse
občanke in občane občine
Jesenice, da na ta dan vsakodnevne poti ter ostale opravke opravijo peš, s kolesom
ali javnim potniškim prometom. Mestni avtobusni
promet bo ta dan brezplačen! Obveščam pa tudi, da
bodo na ta dan parkirišča
okoli stavbe Občine Jesenice, vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih javnih
zavodov zaprta, zato tam
parkiranje ne bo možno. Na
tem mestu se vam vnaprej
zahvaljujem za strpnost in
razumevanje," je še povedal
župan Tomaž Tom Mencinger.

Osemdeset let
družinskega podjetja
1. stran
Bizjakovi, ki so na Spodnjem Plavžu leta 2008 odprli sodoben logistični center,
so zelo zadovoljni, da so se
odločili za selitev iz Kranja.
Lokacija podjetja tik ob
avtocesti in predoru Karavanke je odlična, prav tako
pa je odlično sodelovanje z
Občino Jesenice. "Z Jesenicami smo imeli res srečo!"
pravi Sašo Bizjak, ki je od
leta 2013 sicer uradno upokojen, a vajeti podjetja počasi predaja sinovoma Gregu

in Roku. Dolgoletno tradicijo družinskega podjetja pa
ohranjajo tudi prek starih
vozil; z brezhibno obnovljenim kamionom iz šestdesetih let prejšnjega stoletja,
ki je bil nekdaj v lasti očeta
Jožeta, se namreč Sašo še
vedno odpelje kam na lepše.
V prostorih podjetja na Spodnjem Plavžu pa je razstavljeno tudi zeleno osebno
vozilo, eno prvih po vojni v
Kranju, s katerim je oče
Jože prevažal takratne direktorje in druge pomembneže.

Nepovratna sredstva za razvoj kmetijstva že
razdeljena
V letošnjem proračunu je Občina Jesenice namenila 20
tisoč evrov nepovratnih sredstev kot pomoč za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2016. Kot je povedala vodja Oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice Vera Djurić Drozdek, je sicer delež
kmetov v občini majhen, registriranih je štirinajst kmečkih
gospodarstev, ki pa jim tovrstna pomoč pride zelo prav.
Vsako leto zato razdelijo vsa sredstva, letos je bilo zanimanja celo nekaj več od razpoložljivih sredstev, upravičenci pa
so jih tudi že prejeli. Največ vlog je bilo za nakup kmetijske
mehanizacije in obnovo gospodarskih poslopij, za naložbe
v predelavo, tudi za investicije za delo v gozdu in usposabljanje za dejavnosti na kmetiji.

Predvidoma konec oktobra
bodo tista podjetja, ki so
oddala ustrezne vloge, prejela
nepovratna sredstva iz občinskega proračuna, namenjena
razvoju gospodarstva. Občina
Jesenice je v letošnjem proračunu za to namenila 110 tisoč
evrov, po podatkih vodje
Oddelka za gospodarstvo
Občine Jesenice Vere Djurić
Drozdek pa so prejeli kar 140
vlog. Komisija je prek poletja
vloge pregledala in nekatere
vlagatelje pozvala k dopolnitvi, upravičenci pa bodo, kot
rečeno, denar prejeli predvidoma konec oktobra. In za
katere ukrepe je največ zanimanja? Po besedah Djurić
Drozdekove je vsako leto največ vlog za spodbujanje začetnih investicij, povečuje se
tudi zanimanje za spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest oziroma samozaposlovanja, za usposabljanje in
promocijo ... Lani je občinski
svet sprejel nov odlok, v katerem je nekaj novih ukrepov,

eden od njih je sofinanciranje
stroškov oživljanja in ureditve
poslovnih prostorov (gre zlasti za manjše poslovne prostore v središču mesta, ki so
potrebni prenove). Z odlokom je sprejetih petnajst
ukrepov, vsako leto pa komisija za razpis izbere tiste
ukrepe, po katerih podjetniki
najbolj sprašujejo.
Kot ugotavljajo na Občini
Jesenice, se zanimanje podjetnikov za tovrstno pomoč
povečuje in vsako leto razdelijo vsa sredstva; zanimanja je

celo več od razpoložljivega
denarja, zato so lani, denimo,
upravičencem sredstva dodelili v sorazmerno zmanjšanem deležu. Občina Jesenice
je tudi zato višino sredstev za
ta namen precej povečala,
lani je bilo tako na voljo 69
tisoč evrov, letos pa največ
doslej, 110 tisoč. "Občina
Jesenice sicer razpise za spodbujanje razvoja gospodarstva objavlja že vrsto let, začeli
smo s takratnim milijonom
tolarjev proračunskih sredstev, potem smo vrsto let ime-

li na voljo 20 tisoč evrov,
zatem 25 tisoč evrov. A v tistih
letih je bilo gospodarstvo še
močno. Po letu 2011 pa so se
začele kazati potrebe po več
sredstvih, zato smo jih začeli
povečevati. Glede na dosedanje odzive gremo v pravo
smer, te spodbude so zelo
dobrodošle," poudarja Vera
Djurić Drozdek. Kot dodaja,
na ta način želijo pomagati
lokalnemu gospodarstvu, da
obstane in se razvija. "Želimo
si, da bi podjetja iz občine in
od drugod prepoznala občino
Jesenice kot primerno in prijazno za razvoj gospodarstva,
imamo urejeno infrastrukturo in logistiko, skratka, osnovni pogoji za razvoj gospodarstva so zelo dobri. Le z razvitim gospodarstvom bomo
zadržali mlade ljudi v občini,
gospodarstvo pa je tudi tista
gonilna sila, ki vpliva na kakovost življenja v občini," je prepričana Djurić Drozdekova,
ki si želi, da bi se v prihodnjih
letih delež sredstev za razvoj
gospodarstva v občinskem
proračunu še povečeval.

"Pomoč je, samo poiskati jo je treba"
Med lanskimi prejemniki
sredstev iz razpisa za razvoj
gospodarstva so tako večja
kot majhna jeseniška podjetja, denimo KOV, RUFnDAH, Umetno kovaštvo
Bruno Kalčič, Ejga, Pro-ksi,
Anaya, Arhpro, Avto Nota
trgovina z vozili, Bar Levček ...
Eden od prejemnikov je
tudi N. E. T. TEAM Blejska

Dobrava in Irena Valjavec iz
podjetja je povedala: "Pred
nekaj leti smo prvič zasledili razpis finančne spodbude
za podjetja v občini Jesenice. Kljub začetni negotovosti ugotavljamo, da je za
upravičene investicije možno dobiti nekaj še kako potrebnih sredstev. Pri pripravi
dokumentacije je kar nekaj
dela, vendar vedno lahko

dobiš nasvet pri strokovnih
delavkah na občini ali na
RAGOR-ju. V naši dejavnosti, to je fotografski, je konkurenca na trgu huda, zato
je potrebno nenehno vlaganje v razvoj in nakup opreme za razširitev ali dopolnitev dejavnosti in prepoznavnost na trgu, to je udeležbo
na sejmih. Pridobljena
sredstva izključno vlagamo

nazaj v te namene. Spoznali
smo, da je v občini in tudi
na obrtni zbornici, katere
člani smo, mogoče dobiti
nasvet, koristne informacije
ali izkoristiti ugodnosti članov, kar je v nasprotju z
negativnim mnenjem nekaterih, da ni nobene pomoči
podjetjem. Pomoč je, samo
poiskati in izkoristiti jo je
treba."

Informacija o Javnem razpisu o dodeljevanju finančnih vzpodbud
za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2016
Obveščamo vas, da je na Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto
2016 do roka za oddajo vlog (26. 7. 2016) prispelo 140 vlog.
Prispele vloge po ukrepih:
Ime ukrepa
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
Spodbujanje poslovne dejavnosti
Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti
Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
Spodbujanje mentorstva
Spodbujanje sobodajalstva
Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj
Skupaj

Število vlog
37
25
12
40
23
0
3
0
140

Prijavitelji, katerih vloga ni popolna, so bili že pozvani na dopolnitev v mesecu avgustu. Končni rezultati javnega razpisa
pa bodo znani predvidoma v oktobru 2016.
Oddelek za gospodarstvo

Občina Jesenice

www.jesenice.si

Občina Jesenice je pridobila
uporabno dovoljenje za centralno čistilno napravo na
Slovenskem Javorniku, ki
predstavlja eno večjih investicij v občini v zadnjem
obdobju, je povedal župan
Tomaž Tom Mencinger.
Uporabno dovoljenje pa je
dobilo tudi stanovanjsko
naselje v Hrenovci. "Gre za
veliko pridobitev Jesenic s
prečno povezavo, ki povezuje osrednji del občine Jesenice," je dejal župan.
Povedal je tudi, da se začenja gradnja kanalizacije in
prenova infrastrukture na
ulici Janeza Šmida na Koroški Beli. "V tem delu se bo
prenovilo vodovodno omrežje in zgradilo okoli 270
metrov fekalne kanalizacije.
Investicija je vredna 160
tisoč evrov, rok za dokončanje del je 30. november
2016, v času gradnje pa krajane prosimo za upoštevanje
navodil izvajalcev in potrpljenje," je dejal.
Občina Jesenice razpisuje
delovno mesto direktorja
Zavoda za šport Jesenice, ki
bo za prihodnje mandatno
obdobje petih let vodil enega
najpomembnejših zavodov
na Jesenicah. Razpisni
pogoji so objavljeni tako na
spletni strani Občine Jesenice kot na drugih naslovih.
"Naša želja je, da dobimo
primerno osebo, ki bo uspešno vodila delovanje zavoda.
Komisija bo po zaključku
razpisa vloge pregledala,
odločitev pa bo znana na seji

Občina spodbuja
razvoj gospodarstva
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Velika investicija
in novi direktor
V družbi SIJ Acroni Jesenice so zaključili eno največjih naložb v zadnjih letih, to je v novo linijo za
toplotno obdelavo specialnih plošč debele pločevine.
Urša Peternel
Kar trideset milijonov evrov
je vredna investicija v novo
linijo za toplotno obdelavo
specialnih plošč debele pločevine (tako imenovano
HTL-linijo) v družbi SIJ
Acroni Jesenice, na kateri že
poteka redna proizvodnja.
Gre za eno največjih naložb
v zadnjih letih v podjetju in
hkrati tudi v sklopu skupine

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

%e
0
ir tv
1o
za a st ec

n es ER
ONustaza m EMB
P

p

PT
KU po SE

www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

Novi glavni direktor Peter Čas, ki je vodenje
Acronija prevzel 1. septembra, je diplomiral in
magistriral na Fakulteti za strojništvo Univerze
v Ljubljani. Kasneje je zaključil tudi različne
programe na IEDC – Poslovni šoli Bled.
Svojo poklicno pot je začel v Gorenju, v skupini
SIJ pa je zaposlen od leta 2014, ko je postal
glavni direktor družbe Noži Ravne.
Nazadnje je bil glavni direktor družbe SIJ Ravne
Systems.
imenovano peč AOD). S pečjo bodo lahko povečali proizvodne zmogljivosti v programu nerjavne debele pločevine in visoko specialnih
jekel. Po zaslugi obeh prido-

bitev bodo na novo zaposlili
petdeset ljudi, ob polnem
obratovanju pa kar okrog
sto. Sicer so samo letos v
Acroniju zaposlili 66 novih
delavcev, do konca leta pa

naj bi jih še sto. Zaposlujejo
predvsem strokovne kadre
strojne, elektro in metalurške smeri, so povedali. Ta
čas je v podjetju 1146 zaposlenih.

Nov dosežek podjetja KOV
V jeseniškem podjetju KOV so pred dnevi zaključili posebej zahteven projekt: izdelavo peči za
oplemenitenje rude za ruskega kupca.
Urša Peternel

Petnajst ton težko peč za predelavo rude za ruskega kupca
so morali izdelati v samo petih tednih. / Foto: Gorazd Kavčič
dobili tudi nov pomemben
projekt za ruskega kupca:
izdelavo posebne peči za
oplemenitenje rude, ki je

glede na vgrajeno tehnologijo povsem unikatna. Izdelava petnajst ton težke peči
je bila posebej zahtevna, iz-

delana je namreč iz nerjavnega titanovega jekla, ki
zahteva posebno tehnologijo izdelave in varjenja. Kot
so povedali v podjetju, so
posel pridobili na osnovi
dosedanjih referenc in spoštovanja dobavnih rokov. S
tako zahtevnimi projekti
dokazujemo, pravijo, česa
smo sposobni, ta glas pa se
potem širi naprej. Na tej
osnovi so tako denimo že
pridobili tudi posel izdelave
plinskih separatorjev za ruski trg, odpirajo pa se tudi
drugi trgi. Podjetje, v katerem je ta čas 32 zaposlenih,
je sicer prisotno v Avstriji,
Nemčiji, Italiji in Rusiji,
doma pa velik del posla
ustvarijo z Acronijem.

Na Jesenicah sta potekali dve javni razpravi v sklopu izdelave Celostne prometne strategije. Prvo javno razpravo z naslovom Gibajmo se in spreminjajmo okolje so namenili prometni problematiki, s katero se občani in obiskovalci občine
vsakodnevno srečujejo. Drugo javno problematiko pa so
namenili predvsem problemom gibalno in senzorično oviranih občanov. V prvem delu srečanja so se udeleženci s kolesi odpravili na teren in si zabeležili probleme in nevarnosti,
vezane na prometno in prostorsko problematiko. Z drugo
javno razpravo pa so želeli spodbuditi razmišljanje občanov
o težavah in potrebah v prometu ranljivih skupin. Udeleženci so se postavili v vlogo slepih in slabovidnih oseb in poskusili prehoditi del poti z omejeno senzorično zaznavo. Ugotovili so, da v občini ni prilagojenih poti za to skupino oviranosti. Naslednja javna razprava bo 20. septembra ob 12. uri, na
njej pa bodo posebno pozornost namenili trajnostni mobilnosti na delovnem mestu. Projekt sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Objava natečaja Idejna zasnova maskota
občine Jesenice 2016
Dne 30. 6. 2016 je Občina Jesenice na spletni strani www.
jesenice.si objavila natečaj Idejna zasnova maskota občine Jesenice 2016, kjer je na voljo celotna natečajna dokumentacija. Namen je izdelava idejne zasnove za maskoto občine Jesenice. Prve tri prijave, ki bodo dosegle
največje število točk, bodo prejele nagrade.
Rok za oddajo prijav je torek, 20. 9. 2016.
Za vse informacije o natečaju lahko pišete na aleksandra.
orel@jesenice.si.
Občina Jesenice
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Nova linija za toplotno obdelavo specialnih plošč debele pločevine

Jeseniško podjetje KOV, ki se
ukvarja s strojegradnjo, izdelavo jeklenih konstrukcij,
tlačne opreme in vzdrževanjem, je na Jesenicah poznano po kar nekaj večjih projektih, kot je denimo izdelavi
mostu čez železniško progo v
Hrenovci, pomičnih balkonskih panelov na večstanovanjskem objektu Rondo, kovinske povezave od heliporta do
bolnišnične stavbe v Splošni
bolnišnici Jesenice. Prav tako
so izdelali opremo v podjetju
Harsco, izdelujejo pa tudi
strojne dele v različnih podjetjih, tudi Acroniju ...
Na osnovi izkušenj in znanja pa so pred kratkim pri-

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

Javne razprave o prometni strategiji

Poslovanje družbe SIJ
Acroni v letu 2016 je
pozitivno in stabilno
ter v skladu s
sprejetimi poslovnimi
načrti, so povedali.

SIj v investicijskem ciklu
2014–2020. »Ključni del
nove linije je sofisticirana
hladilna naprava, ki z izjemno natančnostjo uravnava
nihanje toplote, kar omogoča nadaljnjo spremembo
prodajnega programa v
smeri izdelave bolj zahtevnih proizvodov. Investicija v
HTL-linijo predstavlja največjo pridobitev družbe SIJ
Acroni v zadnjih letih. Z njo
bo družba začela prodirati
na nišne trge, kjer do sedaj
še ni bila prisotna,« so povedali v podjetju.
Že prihodnje leto pa se obeta še ena velika naložba, to
je v novo peč za argonsko
kisikovo razogljičenje (tako

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
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Blejska Dobrava
ostala brez trgovine
Urša Peternel

Foto: Gorazd Kavčič

Prvega avgusta je Mlinotest
zaprl trgovino na Blejski
Dobravi. Kot je povedal
predsednik sveta Krajevne
skupnosti Blejska Dobrava
Anton Hribar, naj bi bil
vzrok zaprtja dejstvo, da
poslovanje ni bilo pozitivno.
S tem je brez preskrbe z
živili ostalo 1500 prebivalcev
krajevne skupnosti, najbližja trgovina pa je zdaj na
Slovenskem Javorniku. Po
Hribarjevih besedah je zaprtje trgovine prizadelo zlasti
starejše prebivalce, ki nimajo prevoza. Krajevna skupnost je zato že poslala dopis
družbi Mercator, ki je lastnica prostorov, v katerem podjetje sprašujejo, kakšne so
njihove namere glede pono-

vnega odprtja trgovine. "V
krajevni skupnosti na vsak
način upamo, da bodo trgovino ponovno odprli," je
dejal Hribar. A kot izhaja iz
odgovora, ki so nam ga poslali iz družbe Mercator, se to
ne bo zgodilo. "Pred zaprtjem katere od Mercatorjevih
trgovin naredimo vse, kar je
v naši moči, da bi dejavnost
trgovine ohranili. Tako smo
tudi delovanje trgovine na
Blejski Dobravi najprej prilagajali, nato smo jo oddali
franšizerju. Zdaj pa se je
tudi ta odločil, da trgovino
zapre. Zavzeto smo iskali
drugega franšizojemalca, da
bi nam le uspelo ohraniti
trgovino na tej lokaciji, vendar žal neuspešno. Zato
bomo lokal oddali za drugo
dejavnost," so povedali.

Mercator bo lokal oddal za kakšno drugo dejavnost.

Protihrupna zaščita
Po več kot desetih letih je država vendarle poskrbela za protihrupno zaščito pri naselju Lipce.
Urša Peternel
Krajani Lipc in Krajevna skupnost Blejska Dobrava so
vrsto let opozarjali na problem hrupa zaradi prometa v
naselju Lipce. "Problem hrupa se je na Lipcah pojavil z
izgradnjo avtocestnega odseka Vrba–Hrušica. Naselje
Lipce je obremenjeno s hrupom zaradi prometa tako iz
omenjenega avtocestnega
odseka kot tudi s hrupom
prometa, ki poteka po regionalni cesti R3 Javornik–Gorje. Hrup prometa po regionalni cesti pa je še ojačan
zaradi odboja hrupa od
betonskega podpornega zidu
avtoceste," je povedal Matej
Smukavec, vodja Oddelka za
okolje in prostor Občine
Jesenice. Na problem je
državo že pred časom opozorila tudi Občina Jesenice in
pristojne pozvala, naj izvede
določene ukrepe za omilitev
posledic prometnega hrupa.
"V letu 2005 so bile izvedene
meritve hrupa na tem območju. Ugotovljeno je bilo, da
so v naselju Lipce presežene
kritične ravni hrupa v dnevnem in nočnem času. Glede
na navedeno je bil v letu
2009 izdelan projekt IDZ
Aktivne protihrupne zaščite

Država je vendarle uredila protihrupno zaščito na opornem zidu pri naselju Lipce. Od
betonskega zidu se je namreč hrup prometa odbijal in se še okrepil. / Foto: Gorazd Kavčič
za objekt transportne infrastrukture – ceste (oporni zid
avtoceste Hrušica –Vrba),
katerega naročnik je bilo
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste," je povedal
Smukavec. A zatem je zadeva obstala, kljub pozivom s
strani Občine Jesenice projekt ni bil izveden, ker naj bi
država ne imela denarja za
izvedbo. A pred dnevi so se

stvari vendarle premaknile,
saj je pristojno ministrstvo
oziroma Družba Republike
Slovenije za infrastrukturo
(DRSI) na območju Lipc
začela postavljati protihrupno zaščito na opornem zidu
avtoceste in na drugi strani
ceste ob stavbi Lipce 1. Na
Direkciji RS za infrastrukturo so nam povedali, da gre za
aktivno protihrupno zaščito.

"V dolžini 62 metrov bo postavljena protihrupna zaščita
(ograja) višine ena in pol do
dva metra. Na bližnjem
opornem zidu med regionalno cesto in avtocesto pa bo
nameščena absorpcijska
obloga v dolžini 183 metrov
in v višini tri metre," so pojasnili. Dela naj bi bila končana še ta mesec, stala pa bodo
dobrih 73 tisoč evrov.

Teden mobilnosti
Program ob Evropskem tednu mobilnosti 2016 bo izveden v torek, 20.
septembra, ko bo Občina Jesenice poskušala omejiti promet osebnih vozil
v središču mesta in v okolici občinske stavbe, osnovnih in srednjih šol ter
vrtcev. Na ta dan bodo potekale tudi različne aktivnosti, delavnice,
predstavitve in razprave na temo trajnostne mobilnosti.

PROGRAM ZA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2016
20. september 2016

20. 9. 2016

slabe kakovosti zraka v mestih, zato je njegovo zmanjšanje ključnega pomena za
dvig kakovosti življenja v
mestih.
Občina bo pri pripravi Celostne prometne strategije, ki
jo bo v končni fazi sprejel
Občinski svet Občine Jesenice, na različne načine
sodelovala tako s strokovno
javnostjo kot tudi z vso zainteresirano javnostjo ter prebivalci občine Jesenice, npr.
preko delavnic, anket, javnih predstavitev in organiziranih dogodkov.
Eden od teh dogodkov je
tudi Evropski teden mobilnosti 2016 (ETM 2016), ki
bo potekal od 16. do 22. septembra in v katerem bo
Občina Jesenice skozi različne dogodke poskušala
predstaviti pojem trajnostne
mobilnosti in njegov pomen
ter vpliv na okolje in ljudi.
Program ob ETM 2016 bo
izveden v torek, 20. septembra 2016, ko bo Občina Jesenice poskušala omejiti promet osebnih vozil v središču

mesta Jesenice kot tudi v
okolici občinske stavbe,
osnovnih in srednjih šol ter
vrtcev. Na ta dan bodo na
različnih lokacijah na Jesenicah potekale tudi različne
aktivnosti, delavnice, predstavitve in razprave na temo
trajnostne mobilnosti.
V tej izdaji Jeseniških novic
je objavljen tudi Program za
Evropski teden mobilnosti
2016, kjer lahko najdete
podrobnejšo vsebino aktivnosti ter informacije o kraju
in času izvedbe posamezne
aktivnosti. Navedeni program in vsebine ob ETM
2016 so dosegljive tudi na
spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si
Vljudno vabljeni, da se
udeležite katere od organiziranih aktivnosti ter z več
hoje, kolesarjenja ali uporabe javnega potniškega
prometa sodelujte v ETM
2016 in s tem podprete
trajnostno mobilnost in
prispevate k bolj zdravemu
in prijetnejšemu bivanju v
naši občini.

Jesenice
parkirišče minigolf

Lokacija

9–17, 2–22
ob 11. in 16. uri

Kolesarski poligon in dnevna soba
Vožnja na kolesarskem poligonu

Jesenice
parkirišče Titova 20–22

9–17
20. 9. 2016

Železarske igre (hoja s hoduljami, skiro,
metanje podkev)
Čarovniška predstava na temo trajnostne
mobilnosti

16–17
20. 9. 2016

Parkirišče je igrišče
Likovne delavnice na temo
trajnostne mobilnosti

9–13
13–16

Občina Jesenice je pristopila
k izdelavi Celostne prometne strategije. Celostna prometna strategija (CPS) predstavlja strateški dokument, s
katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na
področju prometa, ki ji med
uresničevanjem pomagajo
doseči celostne spremembe
na področju potovalnih
navad, urejanja prometa in
javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja.
Velik poudarek v dokumentu predstavlja trajnostna
mobilnost, ki pomeni težnjo
k večji uporabi okolju prijaznih prevoznih oblik, kot so
npr. pešačenje, kolesarjenje
in javni potniški promet, kot
tudi uporaba okolju prijaznih avtomobilov.
Celostna prometna strategija vključuje pristope, ki dajejo poudarek na dostopnosti
in mobilnosti prebivalcev,
hkrati pa poskušajo izboljšati kakovost življenja in bivanja v mestih. Vemo, da je
motorni promet eden glavnih povzročiteljev hrupa in

Lokacija

Predstavitev sistema izposoje koles
Jesenicebikes z nagradno igro
Izdelava dnevne sobe iz odpadnega materiala

Lokacija

Električna mobilnost

9–17

Jesenice
Trg Toneta Čufarja

Predstavitev električnih koles in avtomobilov

20. 9. 2016

Lokacija

Javna razprava

12–15

Jesenice, Kolpern

Javna razprava o trajnostni
mobilnosti in CPS

20. 9. 2016

Lokacija

V službo pridi na trajnostni način

7–17

Jesenice
Parkirišča ob javnih ustanovah

Parkirišča ob šolah, vrtcih, občini … so ta
dan zaprta za parkiranje motornih vozil,
zato pridite peš, s kolesom, avtobusom …

20. 9. 2016

Lokacija

Pešbus

7 –9

Jesenice
Šolske poti

Do OŠ Prežihov Voranc, OŠ Koroška Bela in
OŠ Tone Čufar se bo ta dan možno pripeljati s
»Pešbusom«. Vozni red bo objavljen naknadno.

9–17

Predstavitev SPVCP

Vsebine za Evropski teden mobilnosti 2016 so dostopne tudi preko spletne strani Občine Jesenice
www.jesenice.si, kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa in druge informacije.
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Krajevna skupnost

Osrednji del praznika
na Pristavi
Prvi konec tedna v septembru je svoj krajevni praznik z osrednjo prireditvijo in druženjem pri Domu
Pristava v Javorniškem Rovtu počastila tudi Krajevna skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela.
Andraž Sodja
Prvi konec tedna v septembru je v znamenju praznika
Krajevne skupnosti Slovenski
Javornik - Koroška Bela, ki ga
praznujejo v spomin na pet
talcev, domačinov, ki jih je
nemški okupator zaradi partizanskega delovanja ustrelil
ob pokopališkem zidu 4. septembra 1941. V spomin na te
dogodke se tudi vsakoletno
praznovanje krajevnega praznika začne s tradicionalnim
polaganjem vencev v Parku
talcev. Ob 18. uri pa so v Kulturnem domu Julke in Albina
Pibernika odprli tudi fotografsko razstavo Mareta Burnika z naslovom Pet let digitalnega ustvarjanja. V soboto
so pripravili dan odprtih vrat
Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti Trilobit z gasilsko
mokro vajo na domu Trilobit,
osrednji del praznovanja pa
je bil v nedeljo, 4. septembra,

s srečanjem krajanov na Pristavi. V kulturnem programu
so sodelovali godbeniki pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora in Folklorna
skupina Triglav, za bobnenje
pa so poskrbeli člani Kulturnega društva Možnar. Med
popoldnem so se odvijale
tudi številne športne in zabavne igre od streljanja z
zračno puško, vlečenja vrvi,
meta na koš do prstometa in
drugih, za zabavo pa je skrbel
Hajni Blagne.
Pred začetkom programa je
zbrane krajane nagovoril
tudi jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger, ki je poudaril tudi nekaj večjih investicij
v krajevni skupnosti, tako je
bila lani zgrajena kanalizacija v Trebežu, gradnja kanalizacijskega omrežja pa se bo
začela tudi na Šmidovi ulici
na Koroški Beli, zato je krajane tudi prosil za potrpežljivost in razumevanje.

Za bobnenje so poskrbeli člani Kulturnega društva Možnar.

Osrednjega praznika Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela se je udeležilo lepo število krajanov.

Prejeli smo

Kako razumeti
revščino
Pred dobrim tednom mi je
znanka posodila revijo Kralji
ulice, tj. časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. Stane en evro in polovico dobi prodajalec.
Nad člankom Kdo je reven /
avtor je gostujoči kolumnist/
sem se resno zamislila. Govori
o statističnih podatkih, kako v
naši državi revščina narašča
hitreje kot v drugih evropskih
državah. Dotakne se stereotipskih prikazov tega problema
pa tudi resnice, ki nas prika-

zuje v čudni luči: »Medtem ko
v Grčiji, Španiji, Franciji in še
kje divjajo ulične vojne proti
varčevanju, pri nas srednji razred mirno uživa v gledanju
smučarskih skokov, športnih
srečanj in divjanja navijačev.«
Sprašuje se, kako pri nas živi
300.00 ljudi v nevarnosti socialne izključenosti. Nadalje
pravi:
»Kaj pomeni relevantna in
aktualna revščina? V moderni državi (kamor najbrž sodimo) najbrž niso revni le tisti,
ki so bosi in lačni, pač pa tudi
tisti, ki ne morejo plačevati
položnic, plačati otroku malice ali mu omogočiti šolskega
izleta. Vse to vodi v socialno
izključenost, njihov položaj se
spiralno poslabšuje in oddaljuje od normalnega življenja

v družbi. V bistvu revščino
kar dobro prikrivamo. Imamo še kar moderne šole, številne trgovske centre, prenovljene stavbe – tudi občinske in
kulturne centre (kar ne velja
samo za Ljubljano). Navidezno ne delujemo kot narod, ki
bi živel v življenjski stiski.
Kadar pride v javnost kakšna
novica o tistih, ki žive na
robu, je tu akcija dobrodelnih
ustanov, ki kot nevladne organizacije priskočijo na pomoč.
To je vsekakor pohvalno, a
čeprav mnogi ne stoje v vrstah
pred Karitasom za hrano, je
to predvsem zaradi obstoječih
socialnih mrež in požrtvovalnih ljudi. /Res, marsikdo bi si
zaslužil olimpijsko kolajno./
Pri tem pa naša vlada mirno
reže socialne transferje, niža

plače in neprizadeto sledi propadanju podjetij, ki pošiljajo
delavce na cesto. Če je petina
prebivalstva tiho zdrsnila v
področje finančne negotovosti,
bi nas moralo zaskrbeti. Mlade generacije z največjim delovnim potencialom odhajajo
»s trebuhom za kruhom«.
Izgubljamo ogromno število
kreativne mladine, ki se v sedanjem kaosu ne znajde več.
Bomo čakali, da se bodo ljudje uprli vsakodnevni bitki za
preživetje?« To je zelo objektivno razmišljanje človeka, ki
dobro pozna in razume ta del
populacije in vso tragiko današnjih dni. Komentar prepuščam bralcem …
Mila Ivanović, Jesenice

In memoriam

Valentin
Razinger
(1928–2016)
Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!
V torek, 6. septembra 2016, smo se na pokopališču na Blejski Dobravi za vedno poslovili od svojega krajana Valentina Razingerja - Čopovega Tina, ki se je nenadoma poslovil
v 89. letu starosti.
Valentin Razinger je odraščal na Blejski Dobravi, kjer je
tudi obiskoval osnovno šolo. Kot sedemnajstletni fant se je
priključil partizanskim enotam, ki so osvobodile Jesenice.
Po koncu vojne je bil mobiliziran v enote KNOJ-a, kjer je
bil skupno pet let in se izšolal za medicinskega tehnika.
Nato se je zaposlil v obratu Cokla na Blejski Dobravi, pozneje je kot medicinski tehnik še 30 let delal v reševalnih
postajah Železarne Jesenice. Ves čas je delal na domači
kmetiji in se poročil s Francko. V zakonu sta vzgojila pet
otrok, štiri sinove in hčer.
Poleg službe, skrbi za družino in kmetijo, petja v pevskem
zboru Vintgar in cerkvenem pevskem zboru ter dela v krajevni skupnosti je vedno našel čas za delo v PGD Blejska
Dobrava. Član PGD Blejska Dobrava je bil od 19. leta in
bil aktiven vse do smrti. Bil je zelo dober organizator in
motivator, zato je bil vrsto let predsednik društva, poveljnik
gasilske enote in tajnik društva. Bil je izjemno zaslužen za
nabavo prvega gasilskega avtomobila v letu 1961 in izgradnje novega gasilskega doma v letu 1993. Zadnja leta je bil
predsednik nadzornega odbora društva in tako vplival na
kvalitetno delo v društvu. Bil je gasilec s srcem in z dušo in
je za delo v društvu prejel vrsto priznanj in odlikovanj: gasilska odlikovanja III., II. in I. stopnje, priznanje gasilske
zveze I. stopnje, gasilsko odlikovanje I. stopnje, plaketo gasilskega veterana, značko za 60-letno delo in značko za
40-letno delo v operativi. Kipec svetega Florjana in najvišje
priznanje za njegovo neumorno delo mu je podelilo Prostovoljno gasilsko društvo Blejska Dobrava, ki mu je v letu
2015 z zahvalno listino podelilo tudi naziv častnega člana
Prostovoljnega gasilskega društva Blejska Dobrava. Kljub
vsem njegovim zaslugam za kraj in za PGD Blejska Dobrava je ostal skromen in ni hotel slišati za pohvale.
Izjemno je bil aktiven v pevskem društvu Vintgar in pri
cerkvenih pevcih. Prav s čutno pesmijo se je od krajanov
poslovil tri dni pred smrtjo, ob praznovanju praznika krajevne skupnosti. Zaradi njegove vsestranske aktivnosti je bil
več mandatov aktiven član Skupščine krajevne skupnosti.
Ko steče beseda o tem, kje je bil Tina aktiven, boš dobil odgovor »kje pa Tina ni bil zraven«. Prav zaradi njegove izjemnosti je leta 2015 prejel priznanje Krajevne skupnosti
Blejska Dobrava.
Tinov odhod je med nami in njegovimi najbližjimi pustil
praznino. Čas pa bo počasi v srcih ozdravil bolečino. Ostali bodo lepi spomini.
Tina, počivaj v miru!
Anton Hribar, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

Praznik KS Sava
Zadnji teden v septembru praznuje Krajevna skupnost Sava
svoj praznik, ki je posvečen spominu na prve omembe na
selja Sava v letu 1538. Letos bodo praznik obeležili s priredi
tvami v dneh od 20. do 24. septembra. V torek, 20. septem
bra, se bo na balinišču v Bazi ob 9. uri začel odprti balinarski
turnir trojic za Memorial Draga Tarmana. V soboto, 24. sep
tembra, pripravljajo pohod čez Dole na Pristavo, start poho
da je ob 9. uri, ob 11. uri pa se bo na Pristavi začelo družab
no srečanje z družabnimi igrami. Za razvedrilo in ples bo
igral ansambel Lajf. Organizirali bodo tudi prevoz, prijave
zbirajo v tajništvu KS. Za vse udeležence bo na voljo tudi
brezplačna malica.

Začetek urejanja vaškega jedra
Na Blejski Dobravi so začeli urejati vaško jedro. "V letoš
njem letu so sredstva zagotovljena za izvedbo nizkonapeto
stnega priključka s postavitvijo razdelilne omare ter dodatne
omarice za potrebe trga, ureditev vaškega korita z vodovo
dnim priključkom ter postavitev ene stojnice. Dela bodo
predvidoma dokončana do konca oktobra," so povedali na
Občini Jesenice.
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Zanimivosti
Čufarjev maraton
Potekal bo med 22. septembrom in 2. oktobrom,
na ogled bo pet predstav.
Urša Peternel
V Gledališču Toneta Čufarja
bo med 22. septembrom in
2. oktobrom potekal že petnajsti Čufarjev maraton, to
je srečanje gledaliških skupin z Jesenic in okolice. Na
sporedu bo pet predstav:
Teater, prof., Gimnazije
Jesenice se bo predstavil z

Butalci, KUD Radovljica –
Linhartov oder z Jeklenimi
magnolijami, igralska skupina pri GTČ Jesenice s
predstavama Samotni zahod
in Hamlet v pikantni omaki,
za zaključek pa bo nastopila
Gledališka šola senior pri
GTČ Jesenice s predstavo
Najlepše, najboljše in najbolj slečene.

Dan zbiranja spominov
V sredo, 28. septembra, bodo v Občinski knjižnici Jesenice
med 11. in 18. uro zbirali spomine ljudi, ki so se priselili na
Jesenice, da predstavijo svoje zgodbe in spomine na kraje,
od koder prihajajo. Ob 19.30 bodo odprli razstavo z naslovom Različnost nas bogati - Jesenice mesto priseljencev. V
goste so povabili Jeseničanko dr. Milico Antić Gaber. Prireditev bo potekala v sklopu domoznanskega septembra.

www.gorenjskiglas.si

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

Cena knjige je

2490

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

EUR

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
www.gorenjskiglas.si

A
AKCIJ

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

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
orehu in številnih
drugih vrstah.

11E
9
EUR

+ 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.
www.gorenjskiglas.si

Razstava o tovarnah,
ki zbujajo ponos
Gorenjski muzeji so zopet stopili skupaj in napisali še eno uspešno zgodbo. V Kosovi graščini na
Jesenicah je v četrtek, 8. septembra, potekalo odprtje velike razstave Industrijske dediščine Gorenjske
z naslovom Naše tovarne, naš ponos.
Pia Kokelj
Gorenjski muzej, Tržiški
muzej, Loški muzej, Muzej
radovljiške občine, Slamnikarski muzej Domžale,
Medobčinski muzej Kamnik
in seveda Gornjesavski
muzej so zaslužni, da bo
vsaj del industrijske zgodovine ohranjen v skupni zbirki in na ogled vsem občanom. Gorenjska je bila namreč skozi zadnje dve stoletji
izredno industrijsko razvita,
naj se spomnimo le tržiškega Peka, begunjskega Elana,
blejskega Lip Bleda, škofjeloške Odeje, jeseniške Železarne in še in še. Razpoznavne blagovne znamke so dajale kruh večini gorenjskih
družin, hkrati pa so močno
pripomogle tudi k prepoznavnosti Slovenije v tujini.
Nekatere uspešno obratujejo
še danes, druge so svoja vrata žal že zaprle, a premično
gradivo in spomini bodo
zaradi tovrstnih razstav
ohranjeni v zbirki industrijske dediščine Gorenjske. V
Gornjesavskem muzeju je
raziskovalno delo tokrat prevzel dr. Marko Mugerli, ki je
na odprtju povedal nekaj
besed o začetkih industrije v
Gornjesavski dolini. Ti segajo v drugo polovico 19. stoletja in pričajo o združevanju
fužin, ki so preprečevale
medsebojno konkurenco,
zagotavljale pa kakovost in
cenejšo proizvodnjo. Ob
dogodku so organizatorji
pripravili tudi 27-minutni
predstavitveni film iz arhivov 18. dokumentarnih fil-

Razstava v Kosovi graščini je na ogled do 10. oktobra.
mov, povezanih s slovensko
industrijo. Kot častni gost je
bil na razstavi prisoten Boris
Bregant, nekdanji direktor
Železarne Jesenice, ki je s
svojim delom v Železarni
pripomogel k velikemu
industrijskemu razvoju, kasneje pa kot župan še k razvoju družbenega življenja.
Razstavo je uradno odprla
podžupanja občine Jesenice
Vera Pintar in v svojem
govoru poudarila pomen
železarstva. Ta je spodbudil
razvoj drugih gospodarskih
panog, predvsem zdravstva,
saj so delavci zaradi hudih
poškodb pogosto potrebovali
nujno medicinsko pomoč.
Zbirka je pomembna tudi za

Vsak muzej je podrobneje predstavil po dve
tovarni: Gorenjski muzej Savo in Iskro,
Gornjesavski muzej Jesenice Železarno Jesenice
in Lip Bled, Tržiški muzej Peko in Bombažno
predilnico in tkalnico – BPT, Muzeji radovljiške
občine Almiro in Plamen, Loški muzej Škofja
Loka Šešir in Odejo, Medobčinski muzej
Kamnik Kemijsko industrijo Kamnik in Titan,
Slamnikarski muzej pa Univerzale Domžale.
učence in dijake gorenjskih
osnovnih šol, saj jim daje
resničen vpogled v zgodovino tistega časa in približa
občutek nekdanjega življenja. V Kosovi graščini bo razstava na ogled do 10. oktob-

ra, avtorji pa so prav tako
pripravili tudi enkratne četrtkove predstavitve tovarn, ki
si jih bo do konca meseca
možno ogledati v Kranju,
Kamniku, Radovljici, Tržiču
in Domžalah.

Spet se obeta bogat program
Čufarjevih dni
Potekali bodo od 14. do 20. novembra.
Janko Rabič
Dvorana Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah bo spet
gostila največji letni gledališki dogodek. To bodo 29.
Čufarjevi dnevi od 14. do 20.
novembra. V bogati zgodovini so postali uveljavljen
festival ljubiteljskih gledaliških skupin v širšem slovenskem prostoru s tekmovalnim predznakom. Člani
organizacijskega odbora so
na seji 6. septembra pregle-

dali prispele prijave na razpis in si razdelili delovne
naloge. Odziv je bil spet zelo
dober, saj se je prijavijo 27
(lani 25) gledališč ter igralskih skupin pri kulturnih in
drugih društvih iz Slovenije
ter iz zamejstva. Selektor
Marko Plantan bo zagotovo
imel težko delo, da bo izbral
šest predstav, ki se bodo
potem po prvem »situ » s
svojimi igralskimi zasedami
morale izkazati še pred strokovno žirijo in publiko. »Po

uspešno zaključenem javnem razpisu so pred nami
nove številne naloge,« poudarja predsednik odbora
Boris Bregant. »Izbrati
moramo strokovno žirijo,
pripraviti koledar predstav.
Začenja se bitka za pridobitev sredstev, saj želimo, da
se spet izkažemo kot dobri
gostitelji. Za svečano odprtje imamo že potrjen prihod
novega ministra za kulturo
RS Toneta Peršaka. Smo
dobro utečena ekipa in ne

sme biti problemov, ki bi
nas ovirali pri delu.«
Pomembno vlogo pri izvedbi Čufarjevih dni imajo v
Gledališču Toneta Čufarja,
predvsem pri usklajevanju
programa predstav in spremljajočih prireditvah. Njihova igralska skupina s
predstavami vedno žanje
lepe uspehe in je doslej pobrala vrsto nagrad strokovne
žirije in občinstva. Letos se
je prijavila s predstavo
Samotni zahod.

7

Jeseniške novice, petek, 16. septembra 2016

Šport

Sinhrona plavalka

Nova zgodba
za košarkarice
Matjaž Klemenc

Sinhrono plavanje je v Sloveniji še v povojih. Med tekmovalkami je tudi 19-letna Jeseničanka Dijana
Džamastagič, članica skupine Skladnostno plavanje Katalina Ljubljana.

Od kdaj ste povezani s sinhronim plavanjem?
"S sinhronim plavanjem
sem začela šele tri leta nazaj,
na pobudo mami. Slišala je,
da se je v Ljubljani odprl
klub. Prej je bil le v Velenju."
Kaj je bil glavni razlog, da
ste se odločili za to športno
panogo, dokaj neznano pri
nas?
"Pred tem sem 15 let trenirala balet, poleti sem bila tri
mesece na morju in mami
je videla to povezavo. Ljubezen do vode, plesne predispozicije in talent so mi na
začetku še kako koristile.
Zanimalo me je, kako bo to
izgledalo. Bilo mi je všeč in
v 1. letniku gimnazije sem
začela trenirati."
Kakšna so bila pričakovanja?
"Z izkušnjami iz baleta sem
mislila, da mi bo veliko lažje, a sem bila v zmoti. Potrebovala sem kar nekaj časa,
da sem se ujela z vodo. Da
se držiš na vodi, zdržiš pod
vodo in še zraven delaš elemente, ni niti malo lahko."
Laiki vidimo povezavo v baletu in plavanju. Je še kakšen šport, ki je pomemben
pri sinhronem plavanju?

Dijana Džamastagić
"Tu bi dodala še gimnastiko
in ritmično gimnastiko.
Zraven je potrebna še dobra
pljučna kapaciteta."
Kakšni so bili vaši začetki?
"Najprej so preverili, če sem
s plavanjem "na ti". Za uvod
smo začeli trenirati osnovne
elemente: držanje na gladini, dvig nog. Nekatere vaje
so zelo podobne, kot jih
imajo vaterpolisti (smeh)."
Kaj vam je najtežje narediti?
"Meni je najtežje narediti
»ameriške roke«. Glavo imaš
navzdol in moraš z nogami
priti navzgor. Da to narediš,
imaš v pomoč samo roke."

Ste na začetku uporabljali
tudi plavuti?
"Plavuti ne, uporabljale pa
smo 5-litrske plastenke, ki ti
pomagajo držati ravnotežje
in stabilnost."

Zagotovo se zgodi, da se
med vajo skladnost podre.
Kaj potem?
"Takrat moraš hitro improvizirati in nekaj spremeniti."

Kako je videti en navaden
trening sinhronega plavanja?
"V prvi uri plavamo, predvsem zaradi kondicije, nekje
600 do 700 m ali tudi več. V
drugi uri treninga se posvetimo tehniki, figuram, koreografiji. Pred ali po koncu
treninga v vodi imamo še
suhi trening. V Ljubljani
treniramo trikrat tedensko,
kar je odločno premalo."

Je dovolj trenerjev pri nas,
da posredujejo znanje naprej?
"Dve sta iz tujine, Darina
Svozilova iz Češke ter Agnieszka Suwiczak iz Poljske.
Slednja je tudi trenerka naše
reprezentance. Omenila bi
še trenerko Anjo Zorko. Brez
nje bi že davno obupala."

Kako pa je na tekmovanjih?
"Obstajajo solo tekmovanja,
ki pa so manj gledljiva in popularna. Bolj zanimivo je,
ko skupaj tekmujeta dve tekmovalki ali osem tekmovalk."
Kaj vam najbolj ustreza?
"Tekmujem v paru z Astrid
Vončina. Se kar dobro ujameva in lansko leto sva bili
drugi na državnem prvenstvu. Za leto skupnega treninga je bil to velik uspeh."
Je res, da se v tujini sliši
glasba tudi pod vodo?
"Res je. Pri nas tega žal še ni
in je treba pod vodo šteti.
Tukaj včasih res pride problem usklajenosti, svoje pa
naredi tudi držanje zraka.
Če imaš s slednjim problem, te lahko kaj hitro vse
skupaj zmede. Ena vaja traja
štiri minute in vse skupaj
držati na nivoju res ni lahko."
Koliko časa je treba trenirati,
da se natančno izvede ena
taka vaja?
"Najmanj pol leta trdega
dela. Na prvem mestu je
skladnost."

Koliko klubov se pri nas
ukvarja s tem športom?
"Pri nas se s sinhronim plavanjem ukvarja pet klubov.
V Kranju in v Portorožu so
še povsem na začetku."

Jutri se začne zares. Za jeseniškimi hokejisti je mesec
in pol skupnih priprav in
sedem prijateljskih tekem.
Štirikrat so igrali doma
(KAC2 1:2 p.p., UTE 4:1, Neumarkt 7:1, Olimpija 0:1) in
trikrat v gosteh (Neumarkt
zmaga 4:6, KAC2 1:9, Olimpija 3:0). Tudi v prijateljskih
tekmah je pomemben rezultat, a še zdaleč ni na prvem
mestu. Te tekme še najbolj
služijo trenerskemu timu.
Slednji vidijo, na katere
igralce lahko najbolj računajo, kje so napake, ki jih skušajo na naslednjih treningih
in tekmah odpraviti.

Konec avgusta in v začetku
septembra je bila ekipa
brez glavnega trenerja Nika
Zupančiča. Vzrok odsotnosti je preprost. Zupančič je
ob položaju na jeseniški
klopi še selektor slovenske
reprezentance, ki se je v Belorusiji merila v olimpijskih kvalifikacijah za leto
2018 v Južni Koreji. Ljubiteljem hokeja je verjetno še
kako dobro znano, da se je
reprezentanca še drugič,
prvič je nastopila v Sočiju
2014, uvrstila na največje
športno tekmovanje. Zakaj
v zgodbo vpletamo hokejsko reprezentanco? Preprosto zato, ker vidimo neke
podobnosti med reprezen-

tanco in ekipo HDD SIJ
Acroni Jesenice. V obeh je
glavni trener Nik Zupančič.
Reprezentanca v Minsku še
zdaleč ni bila v vlogi favorita in nekaj podobnega velja
za jeseniško člansko ekipo
v prihajajoči Alpski ligi. Papir ni pomemben, zgodba
se piše na igrišču. Nik Zupančič je verjel v reprezentante in igralci so mu z igro
in predvsem maksimalno
borbenostjo do konca dodobra vrnili zaupanje. Podobno kot v reprezentante zaupa tudi v igralce, ki nosijo
rdeči dres z železarjem na
prsih. Kar je najbolj pomembno, zaupa tudi v
zgodbo, ki mu jo je predsta-

Točka doma
Jeseniški balinarji so si v lanski sezoni v zadnjem kolu v
neposrednem dvoboju z Rogovilo Tele TV priigrali napredovanje v 1. ligo vzhod (drugi kakovostni razred). V prvih treh
krogih niso bili preveč uspešni, saj so osvojili le točko. Izgubili so doma s Slogo 6 : 16 in v gosteh z ekipo Čirče VAN-DEN s prav tako 6 : 16. Z ekipo Center Kranj so doma igrali neodločeno 11 : 11. Poleg Jesenic v ligi nastopajo še Sloga,
Center Kranj, Tržič AC Žepič, Čirče VAN-DEN, Rogaška Crystal, Mengeš Rakoll in Planina Kranj.

Pri nas že obstaja reprezentanca?
"Reprezentanco imamo. Šteje
nekje deset tekmovalk. Sama
sem članica reprezentance
eno leto. Problem je v tem,
da si vse plačujemo same,
saj je panoga šele dobro zaživela in še ni podpore."

Polovičen izkupiček za prstometaše
Prstometaši Jesenic so jesenski del sezone 2016/2017 začeli polovično. V uvodnem kolu so s 4 : 2 premagali ekipo
Struževske korenine. V drugi tekmi so bili manj uspešni. Z
enakim izidom, 4 : 2, jih je premagala ekipa Mišo tim.

Uspeh, ki bi ga do sedaj postavili na prvo mesto?
"Ob drugem mestu na državnem prvenstvu bi omenila še
drugo mesto na tekmi na Madžarskem z reprezentanco."

V tretji tekmi zmaga
Jeseniški nogometaši so po uvodnem remiju zabeležili poraz in zmago. Poraženi so bili na gostovanju v Bohinju. Gostitelji so tekmo dobili z 1 : 0. V tretji tekmi so si priigrali
prvo zmago. Doma so s 3 : 1 (Redžič 2, Bešič) premagali
JuRento Bitnje.

Si želite tudi sami preizkusiti v tem, kjer naenkrat nastopa osem tekmovalk?
"Ti nastopi, če so usklajeni,
so res lepi. V reprezentanci
smo že imele enominutni
program in je bilo res lepo."
Kakšne cilje ste si postavili v
sinhronem plavanju?
"Predvsem si želim, da se
sinhrono plavanje uveljavi v
Sloveniji. Osebno si želim,
da bi se udeležila kakšnega
velikega tekmovanja."

Hokejisti jutri začnejo zares
Matjaž Klemenc

V Domžalah je bila ustanovljena mednarodna košarkarska liga z imenom Extra
liga LPI.si. V uvodni sezoni
se bo med seboj merilo osem
ženskih ekip iz Slovenije,
Hrvaške in Avstrije, med njimi pa je tudi ekipa Kranjska
Gora - Jesenice. Sodelujejo
še klubi Krka, Felix Zasavje,
Pomurje, Žiri, Vindi iz Varaždina ter Koš Celovec iz Avstrije. Cilj lige je razvoj mladih košarkaric in ženske košarke nasploh. Odločili so se,
da bodo odigrali 14. kol, vsak
z vsakim doma in v gosteh.
Prvo kolo bo na sporedu 15.
oktobra, ekipa Kranjska Gora
- Jesenice bo gostovala pri
ekipi Vindi. Med sezono bo

vil predsednik Anže Pogačar. Zakaj ne bi verjeli, da
se nekaj zgodbe z arene v
Minsku prenese v Podmežaklo? Do konca septembra
Jeseničane čakajo štiri tekme. Jutri začnejo doma z
ekipo Gardene. V sredo gredo v Cortino, naslednjo soboto pa jih čaka doma druga ekipa Salzburga. Zadnjo
sredo v mesecu gostujejo
pri Neumarktu. »Zelo pomembno bo, kako se bomo
odrezali na prvih štirih, petih tekmah. Bodo pa te tekme pokazale neko razmerje
moči posameznih ekip,« je
povedal trener Nik Zupančič. Upamo, da startajo čim
bolje.

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

Matjaž Klemenc

revijalna tekma, kjer se bodo
predstavile najboljše posameznice lige. Predviden je
tudi zaključek, v Domžalah,
kjer se bodo srečale štiri najboljše ekipe rednega dela.
»Tri sezone je ženska članska ekipa igrala v 2. ligi, ki jo
je Slovenska košarkarska
zveza ukinila, v ponudbo pa
smo dobili igranje v 1. Slovenski ligi. Glede na finance
in na igralski kader se nismo
odločili za ta korak. Igrali
bomo v novoustanovljeni
ligi. Veseli me, da smo dobili
sponzorja lige. Smiselno in
uspešno je bilo, da smo v
vseh kategorijah združili ekipi Jesenic in Kranjske Gore,«
je pred novo sezono povedal
trener ženske ekipe Kranjska
Gora - Jesenice Toni Čebulj.
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Ruby so pokazali,
kje se je rodila

In memoriam

Franci
Rebernik
(1947–2016)

Poslovil se je pevec s čudovitim glasom, ki je več desetletij
pomembno zaznamoval najprej slovensko zabavno, kasneje pa narodno-zabavno glasbo. Jeseničan Franci Rebernik se nikoli ni odločil za profesionalno pot, vendar mu je
petje ob poklicnih obveznostih bogatilo vsakdanje življenje, še veliko več, s prepoznavnim glasom, ki je segel v dno
srca in duše, je navduševal različne generacije poslušalcev.
Pesem v njegovi interpretaciji je bila tisto, kar človeka
pomirja, mu daje moč v vrtincu tegob vsakdanjega časa.
Leta 1971 je po oceni strokovne žirije zmagal na prvi prireditvi Prvi glas Gorenjske na Jesenicah. Vse bolj je postajal znan na širši slovenski glasbeni sceni. Občasno ji je bil
zvest tudi kasneje, ko se je leta 1974 kot drugi tenorist
pridružil Fantom s Praprotna v legendarnem ansamblu
Lojzeta Slaka. Skupaj s pevci in celotnim ansamblom je
ustvaril kariero, ki ga je ponesla med velikane narodno-zabavne glasbe. Čeprav s petjem ni bil pogosto vpet v
domače mesto, so ga imeli poslušalci priložnost poslušati
na prireditvah kot solo pevca, s kitaro pa tudi s Fanti s
Praprotna. Skupaj s sinom Mihom je nastopil na festivalu Vesela jesen. Po upokojitvi se je pred petimi leti pridružil skupini pohodnikov Društva upokojencev Jesenice.
Tudi med njimi je rad zapel in vsem polepšal marsikateri
skupni trenutek.
Med množico Slakovih skladb s čudovitimi besedili so bili
vtkani lepi verzi žene Majde, priznanje slovenske tekstopiske, nagrajene na številnih festivalih. Izžarevali so ljubezen, prijateljstvo, domačnost, lepe plati življenja. Prva
Majdina pesem za Slakove fante je bila Čas ljubezni, solo
je pel Franci, pa še več drugih je kasneje z njegovim glasom in ostalimi fanti postalo izredno priljubljenih. Majdina smrt po težki bolezni leta 2014 ga je močno zaznamovala, težko jo je ali pa je sploh nikoli ni prebolel. Ob
Majdini smrti smo zapisali njene poslednje verze:
»Zdaj moram oditi,
moj čas je prišel …
Nekoč bova skupaj,
obljubim ti zdaj,
nikar ne obupaj,
če ne bo me nazaj.
Ljubezen si tvojo vzamem s seboj,
saj vem, da prišel boš nekoč za menoj.«
Sedaj se je poslovil še Franci. Je ob vsej krutosti usode in
minljivosti življenja uteha iskati v teh verzih neki smisel,
pričakovanje, željo, da se ponovno srečata v nekem novem
svetu in času, tam za daljnimi obzorji? Morda, nekoč,
nekje …
Janko Rabič

Namiznoteniški Pokal Julijskih Alp 2016
Namiznoteniški klub Jesenice je organiziral 2. Mednarodni
Pokal Julijskih Alp 2016. Namen tekmovanja je druženje Slovencev iz vseh treh dežel, ki jih povezujejo Julijske Alpe. Sodelovalo je deset ekip, sedem iz Slovenije in tri iz avstrijske
Koroške. Tekmovanje je bilo ekipno, vsaka ekipa pa je štela
štiri igralce. Najbolj se je na koncu izšlo ekipi Fužinar Ravne.
Druge so bile Križe, tretja Humska skupnost iz Avstrije in
četrta ženska ekipa Jesenic, ki bo v sezoni 2016/2017 nastopila v 1. Slovenski ligi. Do desetega mesta so se razvrstile ekipe
Trojane, Bohn, Košir Kamna Gorica, Bled, Jesenice druga ekipa, Borovlje in Lepene. Turnir sta odprla podžupanja Jesenic
Vera Pintar in predstavnik Zavoda za šport Gaber Šorn.

V Splošni bolnišnici Jesenice tudi s pomočjo donacije hokejista Tomaža Razingarja zaključujejo
prenovo ginekološko-porodniškega oddelka. Tomaž je na ogled novih pridobitev s seboj pripeljal
šestletno hčerko Ruby, ki si je ogledala, kje se je rodila.
Urša Peternel
Konec avgusta je bilo v jeseniški bolnišnici slovesno,
saj so pripravili predajo čeka
v višini 12.583 evrov, ki ga je
zdaj že nekdanji hokejist
Tomaž Razingar izročil
direktorju bolnišnice Janezu
Poklukarju. Tomaž je denar
zbral na dobrodelni poslovilni tekmi, celoten izkupiček
od vstopnic in dražbe dresov
pa je sklenil podariti prav
ginekološko-porodniškemu
oddelku, kjer sta bili rojeni
tudi obe njegovi hčerki,
danes šestletna Ruby in triletna Taja. Prvošolka Ruby,
ki jo je Tomaž pripeljal s
seboj na dogodek, je najbolj
težko čakala, da si je ogledala prostore, kjer se je rodila.
A ti so danes že povsem drugačni, kot so bili v času njenega rojstva pred šestimi
leti. V bolnišnici namreč že
nekaj let po fazah obnavljajo
oddelek, prenova pa je zdaj
že skoraj zaključena. Pridobitve nedavne, tretje faze, za
katero so namenili tudi
Tomaževo donacijo, so prostor za sobivanje s porodnico, ki je namenjen očetom
in drugim družinskim članom, da po rojstvu novorojenčka lahko ostanejo ob
porodnici tudi čez noč. V
apartmaju je poleg postelje

Nekdanji hokejist Tomaž Razingar si je s hčerkico Ruby, ki se je – tako kot njena mlajša
sestrica Taja – rodila prav v jeseniški porodnišnici, ogledal prenovljene prostore oddelka,
tudi prostor za posebno nego novorojenčkov. / Foto: Gorazd Kavčič
tudi manjša kuhinja in
kopalnica. Kot je dejala
predstojnica oddelka Eva
Macun, s tem sledijo sodobnim porodniškim praksam in porodnicam omogočajo storitve, ki so v sodobnem porodništvu že uveljavljene. Ena takšnih je prav
sobivanje partnerja s porodnico, ki bo sicer samoplačniško, prvi očetje pa bodo
storitev lahko koristili v
kratkem. Poleg apartmaja

so uredili tudi prostor za
posebno nego novorojenčkov, to je tako imenovano
štacijo, nova je babiška
ambulanta, katere namen
je, da pri zdravih nosečnicah nekaj pregledov v času
nosečnosti opravi babica, ki
si za bodočo mamico lahko
vzame več časa kot zdravnik. Uredili pa so tudi nov
prostor za spremljanje plodovega srčnega utripa
(CTG). Kot je dejala pred-

stojnica oddelka Eva
Macun, se tudi zaradi nenehnih izboljšav vse več
mamic odloča za porod v
jeseniški bolnišnici, k njim
prihajajo porodnice iz vse
države in glede na letošnje
število porodov (do konca
avgusta so jih našteli že
580, kar je za 62 več kot v
enakem obdobju lani) se
nadejajo, da bodo konec
leta lahko spet govorili o
rekordnem številu porodov.

Ustvarjalnost članic krožka
ročnih del na Hrušici
Janko Rabič
Pri Kulturno-športnem
društvu Hrušica že vrsto let
deluje sekcija ročnih del.
Šteje okoli dvajset članic,
predvsem so to domačinke,
nekaj pa jih je z Jesenic in
drugih okoliških krajev. Ob
ponedeljkih se redno sestajajo v društvenem prostoru,
kjer ustvarjajo različne
izdelke, predvsem pletene
in kvačkane, lotijo pa se tudi
drugih tehnik. Veliko delajo
tudi doma, na teh srečanjih
pa si potem izmenjavajo
izkušnje in pomagajo z
medsebojnimi nasveti. In to
še ni vse. Čas namenijo tudi
druženju, skupaj praznujejo
rojstne dneve.
Vsako leto ob krajevnem
prazniku pripravijo razstavo, kjer del bogate ustvarjalnosti predstavijo širši javnosti, in tudi letos je bilo tako.
Njihova sekcija je odprta za

Izdelki na letošnji razstavi in del članic
vse, zato k sodelovanju vabijo nove članice, ki so vešče
različnih ročnih spretnosti z

volno, blagom in drugimi
materiali. Marsikatera ženska že sedaj dela kaj doma,

skupaj na srečanjih pa bo
zagotovo bolj prijetno in
veselo.
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V otroškem letovišču Pinea v Pineti pri Novigradu so z letošnjim obiskom zelo zadovoljni, pred
letošnjo sezono pa je bila izvedena tudi vrsta investicij.
Andraž Sodja
Priljubljeno otroško letovišče Pinea v Pineti pri Novigradu, kjer so poletne počitnice preživljale generacije
Jeseničanov, je letos zabeležilo dobre rezultate, pred
začetkom poletne sezone pa
je bila v letovišču izvedena
tudi vrsta investicij. Kot je
povedal vodja letovišča in sekretar Zveze društev prijateljev mladine Jesenice Boštjan Smukavec, so prenovili velik del električnega
omrežja do kuhinje in pralnice, za kar je sredstva v višini 40 tisoč evrov zagotovi-

la Občina Jesenice, s tem pa
bo omogočena tudi uporaba
donacije iz hotela Larix v
Kranjski Gori, ki je letovišču
podaril vrsto naprav, med
njimi tudi industrijski pralni stroj in kuhinjske naprave.
Kot je še dodal Smukavec,
so bile izvedene tudi številne druge investicije, tako so
zamenjali okna na nekaterih hišicah, prenovili terase, ki so se posedale, in izvedli vrsto manjših investicij, glede na razpoložljiva
sredstva: »Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnjem
letu, ko načrtujemo fasade

na hiškah in dokončanje
prenov teras, drugo pa je
odvisno od dogovora občin
solastnic, torej Jesenic, Žirovnice in Kranjske Gore.«
Že vrsto let se namreč pojavljajo želje, da bi dotrajane
lesene počitniške hišice nadomestili, idej je bilo že
več, vendar za zdaj ostajajo
neuresničene.
Kot je zaključil Smukavec,
so v letošnji poletni sezoni z
obiskom izjemno zadovoljni, saj beležijo največji
obisk, odkar je prevzel vodenje letovišča: »Prišle so tudi
nove organizirane skupine,
tako so pri nas gostovali ko-

šarkarji iz Gorenje vasi, na
šolo v naravi pa prihaja tudi
Osnovna šola Koroška Bela.
Upam, da bodo zadovoljni
in bo sodelovanje postalo
trajno.« Posebno zadovoljni
pa so z enkratnim dosežkom, in sicer so velika srca
Jeseničanov in okoličanov
na vrsti pomladanskih humanitarnih akcij – od teka
Jesenice tečejo do humanitarne dražbe Fikreta Avdiča
in dobrodelne nogometne
tekme olimpikov in jeseniških športnih legend – omogočila letovanje kar devetdesetim otrokom iz socialno
ogroženih družin.

Slovenski planinski muzej, ki deluje pod okriljem Gornjesavskega muzeja Jesenice, je v Švici prejel nagrado kralja Alberta I. za pomemben prispevek k razvoju planinske kulture
v Alpah. Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, Slovenski
planinski muzej vse od ustanovitve spodbuja, razvija in oblikuje z gorami in planinstvom povezano identiteto Slovenije.
Igra zelo pomembno vlogo narodnega arhiva slovenskega
alpinizma ter je pomemben regionalni organizator kulturnih
dogodkov in pospeševalec turizma. Priznanje so v Švici prevzeli direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenica Irena Lačen Benedičič, kustosinja Slovenskega planinskega muzeja
Eli Gradnik, nekdanji vodja muzeja Miro Eržen in predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik.

Foto: Monika Pinter

Uspešna sezona v
otroškem letovišču

Nagrada kralja Alberta I. za Slovenski planinski
muzej

Bojan Rotovnik, Miro Eržen, Irena Lačen Benedičič,
Elizabeta Gradnik in Franc Mikša z nagrado kralja Alberta I.

Po ulicah železarskega mesta (2. del)
Cesta na Golico

Cesta talcev

Okoliš (KS): Jesenice
Cesta se imenuje po Golici,
1836 m visokem vrhu v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami. Cesta vodi z Jesenic k različnim izhodiščnim
točkam proti Golici. Prejšnje poimenovanje: Alpenstrasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Okoliš (KS): Koroška Bela
Cesta je poimenovana v spomin na pet talcev − domačinov (Franc Frelih, Karel Kragolnik, Franc Podgornik,
Ludvik Stražišar, Albin Šavli), ki jih je okupator 4. septembra 1941 zaradi partizanskega delovanja ustrelil
ob pokopališkem zidu na
Koroški Beli.
Prejšnje poimenovanje:
(del) Ceste Borisa Kidriča
(1948−1954)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Cesta revolucije
Okoliš (KS): Jesenice
Cesta je poimenovana po
socialistični revoluciji nove
povojne jugoslovanske
oblasti, katere glavne postavke so bile med drugim
boj za socializem, komunizem, delavsko samoupravljanje ter predvsem za vodilno in odločujočo vlogo
delavskega razreda v procesu družbene produkcije in
reprodukcije. Cesta z okolišem je bila leta 1961 zaradi
novo nastalega blokovskega
naselja razširjena in močno
podaljšana.
Prejšnje poimenovanje:
Majstrova cesta (1930−1941),
Maistergasse (1941), Dietelgasse (1943−1945), Maistrova ulica (1945−1961)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Cesta Slavka Likoviča
Okoliš (KS): Slovenski Javornik
Cesta je dobila naziv po
Slavku Likoviču - Petru (*11.
11. 1919, Slovenski Javornik,
†17. 4. 1944, Slovenski Javornik), prvoborcu NOV in
pripadniku VOS.
Prvič uvedena v ulični sistem: 1951−1954

Cesta Toneta Tomšiča

roma Slovenski Javornik do
naselja Javorniški Rovt v občini Jesenice.
Prejšnje poimenovanje: Geruthstrasse (1943−1945) in
Zoisstrasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Cesta Viktorja Svetina
Okoliš (KS): Koroška Bela
Cesta je poimenovana po
Viktorju Svetini (*1912, †24.
12. 1944), aktivistu OF, ki so
ga umorili pripadniki organizacije Črna roka.
Prejšnje poimenovanje: del
Karherstrasse (1943−1945),
del Prosvetne ceste (1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Okoliš (KS): Jesenice in Slovenski Javornik
Cesta je dobila naziv po Tonetu Tomšiču - Gašperju
(*9. 6. 1910, Trst, †21. 5.
1942, Gramozna jama pri
Ljubljani), predvojnem komunistu, prvoborcu NOV in
narodnem heroju Jugoslavije. V času nemške okupacije
je postal organizacijski sekretar CK KPS. Decembra
1941 ga je aretirala italijanska policija. Pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani je bil obsojen na smrt in ustreljen.
Prejšnje poimenovanje:
Slomškova
cesta
(1930−1941), Slomschekgasse (1941−1943), Klausnerstrasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Okoliš (KS): Jesenice
Naziv ceste se nanaša na
vsakodnevno prihajanje delavcev v jeseniško železarno
na delo.
Prejšnje poimenovanje:
Lukmanov trg (1930−1941),
Luckmannplatz (1941−1945)
in Cankarjeva ulica
(1930−1941), razdeljena v
Cankarstrasse (1941–1945),
Brauchitschstrasse
(1943−1945) in Kulturgasse
(1941−1943), Horst Wesselstrasse (1943−1945), združene v Cesto maršala Tita
(1945−1961)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Cesta v Rovte

Cesta 1. maja

Okoliš (KS): Koroška Bela in
Slovenski Javornik
Cesta nosi naziv Cesta v
Rovte, ker vodi iz krajevnih
skupnosti Koroška Bela ozi-

Okoliš (KS): Jesenice
Cesta je poimenovana v spomin na čas med obema vojnama, ko so Jeseničani po
njej hodili na tradicionalne

Cesta železarjev

prvomajske proslave na Poljane.
Prejšnje poimenovanje: Jadranska cesta (1930−1941),
Adriastrasse (1941−1945),
Jadranska cesta (1945−1954)
in Podmežakla (do 1941),
Untermeschakla
(1941−1945), Veldeserstrasse (1943−1945), Blejska cesta (1945−1954), združeni v
Čufarjevo cesto (1954−1961)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930 (Jadranska cesta)
in 1943 (Podmežakla)

Dobravska ulica

Čopova ulica

Okoliš (KS): Jesenice
Cesta je dobila ta naziv že
ob prvem poimenovanju
ulic na Jesenicah leta 1930,
in sicer po nekdanjih fužinskih obratih na Stari
Savi.
Prejšnje poimenovanje:
Hüttenstrasse (1941), Barbaragasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po
Matiji Čopu (*26. 1. 1797,
Žirovnica, †6. 7. 1835, Sava
pri Tomačevem), slovenskem jezikoslovcu, literarnem zgodovinarju in književnem kritiku. Bil je dober
prijatelj dr. Franceta Prešerna. Čop je bil knjižničar
evropskega formata in velja
za prvega slovenskega bibliotekarja.
Prejšnje poimenovanje: Čopova ulica (1930−1941), Čopgasse (1941), Dürergasse
(1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1938

Delavska ulica
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je dobila naziv že ob
prvem poimenovanju ulic
na Jesenicah leta 1930, ko se
je takratno delavsko naselje,
ki je nastalo konec 19. stoletja, imenovalo še Nova vas.
Prejšnje poimenovanje: Arbeitergasse (1941), Baumbachgasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Okoliš (KS): Slovenski Javornik
Poimenovana je po svoji legi
oziroma smeri, saj vodi s
Slovenskega Javornika proti
Blejski Dobravi.
Prejšnje poimenovanje:
(del)
Industriering
(1943−1945) in Schlossergasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Fužinska cesta

Gorska pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je dobila svoje prvo
ime Bergweg že v času tretjega rajha. Povojna jugoslovanska oblast je leta 1945
prevzela slovensko različico
imena.
Prejšnje poimenovanje: Bergweg (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Gozdna pot
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je poimenovana tako,
ker poteka ob gozdu.
Ime ji je dala povojna jugoslovanska oblast leta 1945.
V času tretjega rajha je
nosila ime Sonnweg.

Prejšnje poimenovanje:
Sonnweg (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Gradnikova ulica
Okoliš (KS): Slovenski Javornik
Gradnikova ulica Ulica je
dobila naziv po Alojzu Gradniku (*3. 8. 1882, Medana,
† 14. 7. 1967, Ljubljana),
pravniku, prevajalcu in pesniku med moderno in ekspresionizmom.
Prejšnje poimenovanje: Tischlergasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Gregorčičeva ulica
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po Simonu Gregorčiču (*15. 10.
1844, Vrsno, †24. 11. 1906,
Gorica), slovenskem pesniku in duhovniku. V Gregorčičevi poeziji je poleg tragične ljubezenske in življenjske usode osrednja domovinska motivika. Z njo je
postal najpomembnejši slovenski domovinski pesnik
druge polovice 19. stoletja
med Prešernom in Župančičem.
Prejšnje poimenovanje:
Gregorčičeva
cesta
(1930−1941), Gregortschitschgasse (1941), Schillergasse (1943−1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930
(Se nadaljuje)
Vir: Aljaž Pogačnik, Po ulicah železarskega mesta, Gornjesavski muzej
Jesenice, 2016, str. 40–58
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Na Jesenicah skoraj
tisoč dijakov
Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice v tem šolskem letu obiskuje 923 dijakov.

Fazaniranje
Na Gimnaziji Jesenice so pripravili poseben
sprejem za prvošolce.
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice vsako
leto pripravijo poseben sprejem za prvošolce, tako imenovano "fazaniranje", na
katerem stari dijaki nove

sprejmejo v svoje vrste. Prvošolci so morali pokazati nekaj
zabavnih spretnosti, preden
so simbolično vstopili skozi
gimnazijska vrata, črka F na
obrazih pa je označevala njihov status "fazanov" ...

Črka F za "fazane" ...

Letos se je močno povečalo zanimanje za poklic strojnega tehnika, temu pa žal ni sledilo ministrstvo, ki Srednji šoli
Jesenice ni odobrilo dodatnega oddelka. V prvem letniku je letos tako 31 bodočih strojnih tehnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel
Na Srednji šoli Jesenice
imajo v letošnjem letu 617
dijakov, od tega 196 v
prvem letniku. Od prvošolcev jih je največ v programu
zdravstvena nega, in sicer
82, sledi predšolska vzgoja
s 57 prvošolci, v prvi letnik
je vpisanih tudi 31 bodočih

strojnih tehnikov, v programu mehatronik operater je
22 dijakov, v programu
pomočnik v tehnoloških
procesih pa štirje dijaki.
Kot je povedala ravnateljica
šole Andreja Vehar Jerman,
je število na novo vpisanih
dijakov skoraj enako kot v
lanskem šolskem letu (ko
so imeli 207 prvošolcev).

"Razveseljiv je povečan vpis
na strojno usmeritev, pri
čemer pa nam ministrstvo
žal ni hotelo odobriti še
enega oddelka," je ob tem
povedala ravnateljica. Zanimanje za strojništvo se
torej na Jesenicah povečuje.
Na šoli pa na žalost nimajo
več programa administrator, ki je dajal možnost zla-

sti učno manj uspešnim
dekletom.
Gimnazijo Jesenice v
novem šolskem letu obiskuje 306 dijakov, od tega
jih imajo v prvem letniku
73, je povedala ravnateljica
Lidija Dornig. Od vseh dijakov jih je 223 v programu
gimnazije, 83 pa jih obiskuje športni oddelek.

Prvošolci so morali pokazati nekaj spretnosti, preden so jih
sprejeli v gimnazijske vrste. / Foto: Gimnazija Jesenice

Zeleni smuti
Urša Peternel
Na nedavni Multi-Kulti-Nariki so dekleta iz Mladinskega centra Jesencie pripravljala zdrave smutije iz sadja
in zelenjave. Zaupale so

nam recept za zeleni smuti.
Zanj so uporabile pest belega grozdja, pol banane, pest
špinače, žlico lanenih
semen in deciliter vode ter
vse skupaj zmešale v mešalniku. Na zdravje!

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

TEŽKO PRIČAKOVANO

www.gorenjskiglas.si

OBIRANJE MANDARIN

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

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

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

Zeleni napitek, poln vitaminov / Foto: Gorazd Kavčič

Mladinski center Jesenice išče zunanje sodelavce
Mladinski center Jesenice išče mlade zunanje sodelavce,
stare od 19 do 29 let, z različnimi praktičnimi znanji za organiziranje in izvajanje delavnic, tečajev, tematskih druženj,
zabavnih večerov za mlade. Lahko gre za področje likovnega
ali podobnega ustvarjanja, ročnih spretnosti (šivanje, pletenje, kvačkanje), plesa, fotografije, petja, glasbe, gledališke
dejavnosti, poznavanja filmov različnih žanrov, skratka
česarkoli, kar zanima in veseli sedanje mlade generacije.
Prijave zbirajo v Mladinskem centru Jesenice na elektronskem naslovu mcj@siol.net.
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Moj kino Jesenice
Urša Peternel
V okviru projekta Moj kino
Jesenice bodo odslej vsak zadnji petek v mesecu v Kinu
Železar predvajali več filmov
v enem dnevu. Kino bo prvič
zaživel prihodnji petek, 23.
septembra, ko bodo na ogled
štirje filmi, in to v sodobni 4K

in 3D-tehnologiji. Ob 13.30 bo
najprej na sporedu film Ledeni morilec: Vrnitev, ob 16. uri
film za najmlajše Ovce in volkovi, ob 18.30 Dojenček Bridget Jones, ob 21. uri pa bo na
ogled še film Ben-Hur.
Filmske projekcije naj bi se
nato zvrstile enkrat mesečno, vsakič zadnji petek v me-

secu. Kot zagotavljajo organizatorji, bo nabor filmskih
žanrov pester in prilagojen
vsem ciljnim skupinam. Za
otroke in najstnike pripravljajo animirane 3D-filme, za
starejše pa posebne dopoldanske projekcije v sodelovanju z RTV Slovenija. Vsakič
bo večina filmov predvajana

premierno, filmi pa, razen
izjem, nikoli ne bodo starejši
od meseca dni od prihoda v
filmsko distribucijo znotraj
Slovenije.
Moj kino Jesenice pripravljajo v sodelovanju s Kulturnim
društvom Drava, ki je v projekt Kino mreža Slovenije
vključilo tudi Jesenice.

Nove stojnice za
sejme in prireditve
Urša Peternel
Občina Jesenice je kupila deset stojnic, ki bodo namenjene izvajanju prireditvene in
sejemske dejavnosti na Jesenicah. "Stojnice so oblikovane in izdelane skladno s celostno grafično podobo turizma na Jesenicah – gre za zeleno podlago, na kateri je zaščitni znak narcise in logotip

Mesto jekla in cvetja. Verjamemo, da bodo stojnice postale prepoznavni znak jeseniškega turizma in da se
bodo bodoči razstavljavci prijetno počutili pri razstavljanju svojega blaga na novih
stojnicah," je povedala Nena
Koljanin s TIC Jesenice. Lične lesene stojnice so izdelali
v mizarski delavnici komune
Društva Žarek Jesenice.

TELESAT JESENICE –
OKNO V SVET IZ VAŠEGA STANOVANJA:
Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
106 programov v začetnem paketu
126 programov v osnovnem paketu
157 programov v razširjenem paketu
HBO paket – filmi
PINK paket
Balkan+ paket – brezplačen
internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek
trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

Foto: Andraž Sodja

OKNO V SVET

Lične lesene stojnice so izdelali v komuni Društva Žarek.

Tečaj Starmoves Hip Hopa
Na Jesenicah se začenjajo plesni treningi Starmoves Hip
Hopa, na katerem se bodo udeleženci učili plesnih koreografij najbolj prepoznavnih plesalcev in koreografov z vsega
sveta. Plesne treninge bo vodila Mojca Svetina, plesna trenerka in diplomantka Fakultete za šport, ki svoje plesno
znanje obnavlja in nadgrajuje na plesnih delavnicah tako v
Sloveniji kot v tujini. "Plesne koreografije, ki se jih bomo
učili na treningih Starmoves Hip Hopa, vsebujejo elemente
različnih stilov urbanega plesa. Starmoves Hip Hop zajema
tri težavnostne stopnje. Starmoves Kidz je namenjen otrokom, starim od šest do osem let. Otroke učimo koreografije,
ki so popolnoma preproste, saj se učimo osnov hip hop
plesa na preprost način ob zabavnih gibih. S tem otroci počasi vstopajo v svet hip hop plesa in se hkrati pripravijo tudi
na bolj zahtevne koreografije. Starmoves Hip Hop Rookies
je namenjena mladini, stari od devet do enajst let, kjer so
koreografije sestavljene iz osnovnih elementov hip hop stilov in so prirejene tako, da se težavnost stopnjuje postopoma. Starmoves Hip Hop Masterclass pa je namenjen mladini od dvanajstega leta starosti dalje. Na treningih se bomo
učili veliko različnih koreografij in tehnik priznanih koreografov," je povedala Mojca Svetina. Treningi bodo potekali v
telovadnicah Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice in Gimnazije Jesenice.

Ocvirek

INTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti po
obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

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

www.telesat.si

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

V parku pri Abanki na Jesenicah so krajani odkrili plastično
embalažo metadona, ki jo je na otroškem igrišču pustil
eden izmed uporabnikov, poročajo pa tudi o iglah, ki naj bi
jih bilo moč najti v bližini zdravstvenega doma, a nam jih
ni uspelo najti. Uživalce drog in uporabnike metadonske
ambulante starši pozivajo k odgovornemu ravnanju
predvsem v okolici otroških igrišč. A. S.
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Prijateljevanje v osrčju Karavank
Sedlo Rožca v Karavankah na nadmorski višini 1587 metrov od leta 2002 povezuje prebivalce dveh sosednjih občin: Šentjakoba v Rožu na Koroškem in
Jesenic. Pobudnik Franc Smolej iz Planine pod Golico je takrat želel s prvim srečanjem rešiti probleme, ki so se vrsto let, še v času strogih meja med
Slovenijo in Avstrijo, pojavljali glede paše živine na planinah na obeh straneh Karavank. Obojestranska naklonjenost z željo živeti na tem območju v
sožitju in miru je naletela na dober odziv. Kmalu o problemih niso več govorili, srečanja, izmenično na koroški in na jeseniški planini, so postala kraj za
utrjevanje prijateljstva in medsebojnega sodelovanja. Razširili so jih na ostale prebivalce in vodstva sosednjih občin na obeh straneh Karavank.

VEČERI POD GRAJSKO LIPO
PETEK
KLAPE V KRANJU
Gradu
Khislstein
Kranj
(KLAPA
ŠUFIT,
KVATROPIRCI)
9. vrt
9.VEČERI
POD
GRAJSKO
LIPO
Pobudnik Franci Smolej iz Planine pod Golico je bil letos vesel, da se je srečanja udeležilo
veliko tistih, ki so leta 2002 na Rožci zaorali ledino prijateljstva in medsebojnega
povezovanja. V pozdravnih besedah se je spomnil tudi letos umrlega Joža Čopa, ki je
veliko pomagal pri izvedbi srečanj.

Več kot sto udeležencev iz obeh obmejnih občin in tudi nekaterih ljubiteljev gora od
drugod se je zbralo pri pastirski koči na jeseniški planini. Za izvedbo so poskrbeli člani
Turističnega društva Golica, na pomoč sta priskočila pastirja na planini Mara in Slavko
Došenović. Za glasbo so bili zadolženi člani ansambel Kdr voč.

VSAK
ČETRTEK
OB 20.KRANJ
URI
VRT GRADU
KHISLSTEIN
ČETRTEK, 22.9., OB 20. URI

SOBOTA

VRNITEV
15.9. ODPIHANIH

KONCERT PIHALNEGA
10.9.
FINALISTKA THE VOICE OF GERMANY
ORKESTRA KR’ BIS BAND

MAJA ZALOŽNIK

Predsednik TD Golica Klemen Klinar je povedal, da se zavzemajo za večje število mladih
na srečanjih, ki bodo nadaljevali to lepo poslanstvo. Spodbudo je letos dalo več mladih
družin iz Planine pod Golico, ki so uživali v prijetnem gorskem okolju. Najmlajša sta bila
devetmesečni Vid Razingar in desetmesečna Amalija Klinar. / Besedilo in fotografije Janko Rabič

SVET JEvsTVOJ
top je

& MOONSHINE TRIO ACUSTIC
NEDELJA

11.22.9.
9.

MUZIKAL OŠ OREHEK
prost

OPERNI VEČER

JUAN VASLE
SIDDHARTA

& pianist
PODOBNIK
16.
9.TADEJAKUSTIČNO
OPERNI
VEČER

Z JUANOM VASLETOM
www.visitkranj.si

e

vstopnin
ni

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

PETEK
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FeSteelVal Staro Savo
napolnil z energijo
Minuli konec tedna je tretji FeSteelVal spremenjeno prizorišče – osrednji trg na Stari Savi – dodobra
napolnil z energijo.
Andraž Sodja
Minuli konec tedna se je v
organizaciji Kluba jeseniških študentov, Mladinskega sveta Jesenice, Mladinskega centra Jesenice - Zavoda za šport Jesenice, Gornjesavskega muzeja Jesenice, Občinske knjižnice Jesenice, Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in kluba Artista ob sofinanciranju Občine Jesenice na Stari Savi
odvijal tretji FeSteelVal. Dogajanje se je začelo v petek s
hip-hop reunionom na trgu
na Stari Savi, kjer so rimali
domači rapovski glasbeniki

Trkaj, Nipke, N'toko, Chorchyp, La Bagra, Mirko, Liil
Leah in Svenson, z dogodkom pa so proslavili 10-letnico prvega celovečernega
koncerta rapovske glasbe na
Jesenicah, ki ga je leta 2006
organiziral Jernej Kusterle.
Osrednje dogajanje tretjega
Festeelvala je bilo v soboto,
ko se je na trgu na Stari Savi
odvijal sejem piva in društev
s pestrimi otroškimi delavnicami. Vrhunec FeSteelvala pa je bila sobotna rokersko-bluzovska poslastica
glasbenika Samuela Bluesa,
skupin Hamo & Tribute 2
Love, Unimogs band in 30

Jeseniški kitarski orkester

Krajevna skupnost Plavž skrbi tudi za rekreacijo
Krajevna skupnost Plavž, ki je z več kot sedem tisoč prebivalci največja v občini Jesenice, pozornost namenja tudi rekreaciji in druženju. Najprej so vrsto let v maju organizirali
pohod v Planino pod Golico, sedaj pa so ga prestavili v september. Tako so minulo soboto, 10. septembra, pripravili
pohod po Stari rudni poti do turistične kmetije Betel, kjer so
pripravili srečanje z družabnimi igrami. Pohoda se je udeležilo manjše število krajanov, ki pa so se na pohodu spomnili rudarske zgodovine Jesenic, na poti, po kateri so nekoč v
dolino vozili železovo rudo.

Ob FeSteelValu se je odvijal tudi tretji gorski tek
na 1223 metrov visoki Lenčkov Špik. Teka se je
udeležilo deset tekačev, najhitrejši pa je okoli
700 metrov razlike v nadmorski višini premagal
v le 37 minutah in 30 sekundah, in sicer je to
uspelo Nejcu Pogačniku.
stopinj v senci ter kitarskega
orkestra, ki so pregreli ozračje jesenske Stare Save in
okoli 600 obiskovalcev. Organizatorji so koncerte letos
preselili iz pokrite dvorane
na Stari Savi na osrednji trg
pri Kolpernu, kar se je izka-

zalo za izvrstno odločitev,
saj gre za enkraten ambient
pod zvezdami z odlično akustiko, ki je navdušila poln
trg. Obiskovalci pa so enoglasno poudarjali, da Jesenice potrebujejo več tovrstnih
dogodkov.

Izvrstni domačin z Blejske Dobrave Samuel Blues – Samo
Pivač

Hamo & Tribute 2 Love

Vrhunec FeSteelvala je bila sobotna rokovsko-bluzovska poslastica.
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SUDOKU jn

Sudoku s končno rešitvijo

9

4
2
5
2 1 8 4 3
4
9
2
7 6 5
3
4
5
7 4 2 8 9
6
3
5
8
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=A, 2=N, 3=V, 4=R, 5=A, 6=O, 7=H, 8=D, 9=P), od leve
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišete v označeno mesto v
križanki. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je TISKALNIK.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je BOGAT IZBOR KARTUŠ IN TONERJEV.
Sponzor križanke je E-SPECIALISTI, d. o. o., Cesta maršala
Tita 17 (bivša pošta) na Jesenicah, www.e-kartuse.si, 031 364
184, info@e-kartuse.si, ki podarja pet nagrad po 10 evrov za
nakup kartuš ali tonerjev. Nagrajenci so: Ana Božič, Jesenice; Miro Roblek, Bašelj pri Preddvoru; Stane Jarc, Škofja
Loka; Žiga Jereb, Jesenice in Aljaž Koblar, Javorniški Rovt. Za
nagrade se oglasite v trgovini E-SPECIALISTI.

Jajčevci s česnom
So naš »naj« shranek za zimo, polnega okusa, pripravljen z začimbami, aromatičnimi dišavnicami in
oljčnim oljem istrske belice.
Jelka Koselj

česen 2 minuti, ga poberemo s penovko in damo na
prtič. Tudi jajčevce vremo (v
dveh etapah) 2 minuti,
poberemo s penovko in
damo na ptrič. Kisovo tekočino zavržemo, le poper
shranimo. Ohlajen česen in
jajčevce zmešamo v skledi z
oljem, poprom in dišavnicami. Vso zmes nalijemo v
kozarce, z vilicami premešamo, da odstranimo zračne
mehurčke, in zapremo.
Kozarce hranimo do pol leta
v hladni in temni shrambi.
Shranek porabimo ob narezkih; olje, ki ostane, pa za
solate, namaze za kruh ali
tople kruhke. Če shranek
zmešamo z mešalnikom,
dobimo odličen namaz.
Nasvet: Vložimo lahko tudi
samo jajčevce ali samo
česen ali oboje v poljubnem
razmerju. Vložene jajčevce v
oljčnem olju porabimo za
predjed in dodamo mocarelo, mladi sir ter rezino prešane šunke.

Za dva kozarca potrebujemo: 70 dag jajčevcev, 30 dag
česna v strokih in olupljenega,
2 dl kisa za vlaganje (9 %), 1
žličko soli in sladkorja, 10 zrn
celega popra, dišavnice: 10 listov sveže bazilike, malo majarona ali timijana in origana
(lahko po žličko posušenih
zelišč), vejico rožmarina in 4
dl oljčnega olja (lahko tudi
mešanice repičnega in oljčnega olja).
Priprava: Kozarca in pokrova pasteriziramo v pečici in
do uporabe ohladimo. Jajčevce operemo, odstranimo
zeleni del in narežemo na
kocke. Malo jih posolimo,
damo v skledo in obtežimo s
krožnikom za eno uro. Nato
jim odlijemo grenko tekočino in jih stresemo na prtič.
Zavremo tekočino iz 2 dl
kisa, 4 dl vode, dodamo žličko soli in sladkorja ter 10
zrn črnega popra. V zavreti
tekočini vremo najprej

Sponzor križanke Cevne instalacije Dragan Topić, s.p., Cesta 1. maja 133, Jesenice, GSM 031 388 889, izdelava in montaža novih ali menjava starih sistemov plinskih, oljnih in peči na trda goriva, montaža toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in sanitarno vodo, montaža prezračevalnih sistemov ... Za reševalce so pripravili tri enakovredne nagrade, zapitek
v vrednosti 20 evrov, postreženo v prostorih Picerije Domino na Jesenicah.
KDOR
LASTNOST
OBČASNO STRAHOPETVZAJEMNO
NEGA
MENJAVA
ČLOVEKA
SVOJEGA
STALNEGA
SPOLNEGA
PARTNEJA V
SOGLASJU Z
OSTALIMI

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

DALMATINSKO MOŠKO
IME

TEMNI DEL
DNEVA

PREBIVALCI
GRČIJE

Česen vlagamo takrat, ko je
ponudba največja in domač
česen najcenejši, to je v
avgustu in septembru. Vložimo ga tudi pomladi, ko je
nevarnost, da nam bo začel
česen prezgodaj kaliti. Vložen česen sicer zaradi vrenja
izgubi malo kvalitete, je pa
bolj prijazen za želodec in
izognemo se neprijetnemu
zadahu. Svež česen ima nešteto zdravilnih lastnosti: znižuje krvni tlak, holesterol, je

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 26. septembra 2016, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj,
p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

VELIKO
FINSKO
JEZERO

RDEČKASTO
RJAVA ŽIVAL
NAVADNO
KRAVA
IMETJE,
LASTNINA

SOSEDA
IRANA
ODSTOP OD
DELOVNEGA
MESTA

SVETLOBNI
KOLOBAR
OKOLI SONCA
ALI LUNE

CEVNE
TRAVNATE
INSTALACIJE SKLADI, VIRI
STEPSKE
DRAGAN SREDSTEV, KI NIŽINE V
TOPIĆ S.P. JIH KDO IMA ORINOŠKEM
031 388 889
NIŽAVJU

ŠVICARSKI
DRAMATIK
(ARNOLD)

SOSEDNJI
ČRKI

KRAJ NAD
PESNIŠKO
DOLINO V
OBČINI
LENART

SKUPINA
LJUDSTEV
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NEMŠKO
ŽENSKO IME

BETONSKA
STROPNA
KONSTRUKCIJA
SAKSOFON Z
VIŠJELEŽEČIM TONSKIM
OBSEGOM

HRVAŠKO
NASELJE V
PODRAVSKI
SLATINI
VRTNA
RASTLINA Z
RAZNOBARVNIMI
CVETOVI

SLOVARČEK:

ZELIŠČARKA
IZ POVESTI
O KEKCU
EVALD
FLISER
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NEPODJETNA
OSEBA
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TESANJEM
ROK
ZELENKO

TUJA IN NAŠA
ČRKA
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PREBIVALKA
RUDARSKEGA MESTA V
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IME ZA
DUŠIK
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NAŠ CESTNI
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TONE
VOGRINEC
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PRIPRAVA
ZA LIKANJE

DRUGO IME
ZA TROJO

OGNJENIK NA
FILIPINIH
OREL NA
GERMANSKIH
GRBIH

IVO ANDRIĆ

RIBJA
JAJČECA

POSTOPEK
NA SODIŠČU

1

POSIP ZA
NEGO KOŽE

3

AFRIŠKA
DRŽAVA
SPOKOJ,
STANJE BREZ
HRUPA

CEVNE

8

MADŽARSKO
ŽENSKO IME

13

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ERBIJ

PRIŽGANA
SVEČA SIMBOL ŽIVLJEN.
ROČKA ZA
KAVO

14

POČELO
TAOIZMA

ŽUPAN V ČASU ILIRSKIH
PROVINC
4. IN 3. ČRKA

11

5

9

IME PEVKE
POVŠE

IME
AMERIŠKE
FILMSKE
IGRALKE
WEST

GESLO

GLAVNO
MESTO
ARMENIJE

NEVAŽEN
ČLOVEK

SINOVA
ŽENA

TVORBA
V PANJU

POGOST
VEZNIK

DRAGAN
TOPIĆ CESTA VELIKA NE1. MAJA 133 STRUPENA
JESENICE KAČA, UDAV

1

KAZALNI
ZAIMEK

15

DREVO TROPIME PUBSMUČARSKO SKE AFRIKE S LICISTA IN
SREDIŠČE SREBRNKAS- SOCIOLOGA
TO RUMENIM
NA
MOČNIKA
LESOM
ŠVEDSKEM
NAŠA
NEKDANJA
SMUČARKA
(MAJDA)

VOZNIK
TOVORNJAKA

VISEČ,
SNEŽNI
ZAMET NA
GORSKEM
GREBENU
MANJŠI
PRSTAN
JAVNO IZRAŽENO NEZADOVOLJSTVO

RIHARD
JAKOPIČ

12

ANTON
NANUT

naravni antibiotik, uničuje
bakterije, topi krvne strdke,
krepi srce, pljuča in mišice
itd. To so poznali že naši predniki. Otrokom so nanizali
česnove stroke kot koralde,
če so imeli gliste. Stara indijska ajurvedska medicina ima
recept za česnovo ogrlico iz
108 olupljenih strokov česna. Pravijo, da če ogrlico obesimo otrokom okrog vratu,
nikoli ne bodo zboleli za gripo ali prehladom.

PRITOK REKE
MURES V ROMUNIJI
BISTVO V FILOZOFIJI

GOROVJE V
JUŽNI
AMERIKI
TV VODITELJ.
(ALENKA)

10

PODZEMNI
ŽUŽKOJED

ZDRAVILNA
RASTLINA,
JETIČNIK,
ČIŠLJAK

PLOŠČINSKA
MERA

2

NABAVLJAVEC

7

ČAGONA: kraj nad Pesniško dolino v občini Lenart, VOĆIN: naselje na Hrvaškem, ARIES: romunska reka, OČIST: zdravilna rastlina,
AKCESOR: nabavljalec, VEČNA LUČ: prižgana sveča kot simbol večnega življenja, ANKELE: nekdanja smučarka, OPAST: viseč snežni zamet

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 13 / 2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Septembrske prireditve
Petek, 16. septembra
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

KINODVORANA JESENICE, ob 18.30
Moj kino – Dojenček Bridget Jones, komedija

KINODVORANA JESENICE, ob 21. uri
Moj kino – Ben Hur, biografska drama

Podobe likovne ustvarjalnosti 2016 – območne likovne razstave

Sobota, 17. septembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 15. uri

KULTURNI DOM JAVORNIK – TURIST, JESENICE
ob 18. uri

Hokej AHL HDD Jesenice : HC Gherdeina

Nedelja, 18. septembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17. uri

Pohod čez Dole na Pristavo

DOM NA PRISTAVI, ob 11. uri
Družabno srečanje krajanov KS Sava

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, ob 16.30

INFO TOČKA: Obeleženje mednarodnega dneva miru (21. septembra)

Nogomet GNL NK Jesenice : NK Železniki

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokej AHL HDD Jesenice : EC Red Bull Salzburg II

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita
41, Jesenice, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok – prvo srečanje v šolskem letu 2016/2017: ZAKAJ MOJ OTROK NIČ NE SLIŠI?

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

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, OB 17. uri
Predavanje Mira Kodra: Zahodna Turčija – vzpon na Ararat

Torek, 20. septembra
JESENICE, RAZLIČNE LOKACIJE, od 7.30 dalje
Peš bus, spremstvo otrok peš v šolo v okviru tedna mobilnosti

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

Prireditve za osnovnošolce in mlade do 15. leta
Sobota, 24. septembra
ZBOR: PARKIRIŠČE PRI KOPALIŠČU UKOVA, ob 9. uri

Hokej EBYSL U20 HD Mladi Jesenice : KHM Budapest

Ponedeljek, 19. septembra
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri

MLADINSKI CENTER JESENICE

Kako so včasih praznovali?, medinstitucionalna razstava

Hokej EBYSL U20 HD Mladi Jesenice : HC Innsbruck

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30

Prireditve za mlade od 15 do 30 let

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Čufarjev maraton – Robert Harling, Jeklene mangolije v izvedbi KUD
Radovljica Linhartov oder

Nedelja, 25. septembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Hokej EBYSL U20: HD Mladi Jesenice : EC VSV

Ponedeljek, 26. septembra
LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Ustvarjalnica: Izdelovanje copatkov za porodniški oddelek Splošne
bolnišnice Jesenice

GLASBENA ŠOLA JESENICE, DVORANA LORENZ

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

Razstave
Od 16. 9. 2016 so 11. 10. 2016 Razstavni salon Dolik Jesenice, ob 18.
uri, Podobe likovne ustvarjalnosti 2016 – območne likovne razstave
Do 19. 9. 2016, Železarski muzej na Stari Savi od torka do sobote od
10. do 18. ure, etnološka razstava: Pranje in perilo skozi čas
Do 30. 9. 2016, Kolpern na Stari Savi, od torka do sobote od 10. do 18.
ure, Reprodukcija slik indijskih umetnikov: Rabindranath Tagore, gostujoča likovna razstava
Do 10. 10. 2016, Kosova graščina, od torka do petka od 10. do 12. ure
in od. 16. do 18. ure, medinstitucionalna muzejska razstava: Naše tovarne naš ponos – Industrijska dediščina Gorenjske
Do 31. 10. 2016, Zdravstveni dom Jesenice, muzejska razstava: Po
ulicah železarskega mesta
Do 15. 11. 2016, Železarski muzej na Stari Savi, od torka do sobote, od
10. do 18. ure, muzejska razstava: Delavke železarne

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Od 15. do 17. ure delavnice indijske glasbe
Balinarski turnir za Memorial Draga Tarmana

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

Ob 18. uri Koncert indijske glasbe

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA
BELA, ob 19. uri
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja: Poti v Karavankah

PARKIRIŠČE MED MURKO IN TIC JESENICE, od 13. do 16. ure
Teden mobilnosti – Igrajmo se: Železarske igre
Predstavitev sistema JESENICE BIKES

LJUDSKA UNIVERZA, ob 16.30
Delavnice prvinska duša ženske: Glas intuicije – Kaj mi govori in kako
ga prepoznam?

Torek, 27. septembra
ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 10. uri
DEKD – Dediščina okoli nas, Spremembe v vsakdanjem življenju,
razstava in predavanje

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

Sreda, 21. septembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
INFO TOČKA: Obeleženje mednarodnega dneva miru (21. septembra)

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

LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Sredino predavanje: O industrijski konoplji od A do Ž

Četrtek, 22. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 9. ure dalje
Mini cicibanova olimpijada

LJUDSKA UNIVERZA, ob 18. uri
S fotoaparatom po Karavankah: Predavanje Pavel Smolej

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokej EBYSL U20: HD Mladi Jesenice : HK Triglav Kranj

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

www.gorenjski-glas.si

BALINIŠČE V BAZI, ob 9. uri

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 15. ure dalje
Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

LJUDSKA UNIVERZA, ob 16.30
Delavnice prvinska duša ženske: Zavezanost sebi, partnerstvo

VELIKA TELOVADNICA GIMNAZIJE JESENICE, ob 18. uri
Sprejem maturantov generacije 2016 in njihovih staršev

Sreda, 28. septembra
LJUDSKA UNIVERZA, ob 14. uri
Pripravimo se na nov šolski dan

Na sejmu v Nemčiji
Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, v katerem sodeluje tudi Občina Jesenice, se je predstavil na največjem svetovnem sejmu s področja kampinga
in karavaninga Caravan Salon Düsseldorf 2016. Na njem so
obiskovalci lahko dobili brezplačno brošuro o stotih lokacijah v Sloveniji, namenjenih popotnikom z avtodomi.

LJUDSKA UNIVERZA, ob 17. uri
Sredino predavanje: Simbolika Venere v astrologiji

Ocvirek

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Čufarjev maraton – Martin McDonagh, Samotni zahod, v izvedbi GTČ
Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Čufarjev maraton – Fran Milčinski, Butalci v izvedbi Teater, prof., Gimnazija Jesenice

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Od čevljev do slamnikov – Industrija v Tržiču in Domžalah

Petek, 23. septembra
KINODVORANA JESENICE, ob 13.30

Četrtek, 29. septembra
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 15. uri
INFORMATIVNO SREČANJE za zainteresirane mlade med 15. in 29.
letom za usposabljanje »ANIMATOR od A do Ž« (1. 10. 2016 med 9.
in 16. uro)

KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: Od igre do smodnika – Industrija v Kranju in Kamniku

Moj kino – Ledeni morilec; Vrnitev, akcijski film

KINODVORANA JESENICE, ob 16. uri
Moj kino – Ovce in volkovi, animirana pustolovska komedija

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Čufarjev maraton – Aldo Nicolaj, Hamlet v pikantni omaki v izvedbi
GTČ Jesenice

Bralec nam je poslal nekaj fotografij navlake, ki se kopiči
na Ulici bratov Rupar. Kot je zapisal, lastnika objekta in
parcele očitno ne zanima, da so se namnožile podgane, v
bližini se igrajo otroci, poleg pa je tudi trafo postaja.
"Upam, da se bo po objavi to počistilo," upa bralec, ki ga
moti tako neodgovoren odnos do okolja.
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Dan odprtih vrat
v domu Trilobit
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Trilobit v Javorniškem Rovtu so ob krajevnem
prazniku pripravili dan odprtih vrat. V sodelovanju s PGD Javorniški Rovt in PGD Koroška Bela so
pripravili gasilsko mokro vajo z gašenjem objekta in reševanjem otrok iz goreče stavbe z avtolestvijo.
Obiskovalci pa so se lahko tudi s kanuji vozili po jezeru, plezali po umetni steni, streljali z loki, si
ogledali zbirko kamnin in fosilov ter si izdelali odlitek fosila.
Urša Peternel
Kot je povedal vodja CŠOD
Trilobit Tomaž Petek, so
dan odprtih vrat doma pripravili zato, da bi zlasti sosedom, krajanom Javorniškega Rovta, pokazali, kaj v
CŠOD sploh delajo. Najprej

so v sodelovanju s PGD
Javorniški Rovt in PGD
Koroška Bela pripravili
gasilsko vajo, v kateri so prikazali reševanje skupine
otrok, ki so obtičali v zadimljenih sobah. Obiskovalcem
so zatem razkazali tudi
samo hišo, nekdanjo stra-

žarnico, ki ima 58 ležišč, v
njej pa preko šolskega leta
gostijo šolske skupine v
šolah v naravi, pripravljajo
različne projektne tedne,
konce tedna in dneve z zanimivimi programi, od preživetja v naravi, proučevanja
kamnin, orientacije ... V

domu je devet zaposlenih,
od tega štirje učitelji, ki si
prizadevajo, da so programi
šol v naravi in drugih dejavnosti čim bolj zanimivi in
poučni. Veliko pozornosti
namenjajo prav geologiji,
saj je območje Zahodnih
Karavank bogato z najdbami

Panoramski posnetek doma Trilobit s čudovito okolico / Foto: Tomaž Petek

Otroci so se lahko preizkusili v streljanju z loki in v
plezanju na zunanji umetni steni. / Foto: Urša Peternel
fosilov, tudi trilobita, po
katerem nosi ime dom. Trilobit je namreč trokrpar,

izumrli morski členonožec,
katerega ostanke so našli
prav v tem delu Karavank.

V gasilski vaji so prikazali reševanje otrok iz goreče stavbe z avtolestvijo. / Foto: Tomaž Petek

Andreja, Kranj

Borut, Škofja Loka

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Irena, Železniki

Ana, Gorenja vas

Boštjan, Ljubljana

Dragan, Kranj

Tadej, Žiri

NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si
PE KRANJ

Koroška cesta 1
tel.: 04/ 201 03 00

Poslovalnica
Jesenice
Lekarna Plavž
Cesta maršala Tita 77
tel.: 04/ 58 33 830
Vzajemna - Oglas_MLADI_259x150_(9-9-2016).indd 1

080 20 60

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V Paketu MladI dobIš:
1 Darilno kartico v višini 25 € za nakup v

trgovinah Spar in Interspar alI bon v
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah
Extreme Vital ali na www.extremevital.com
alI bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2 Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam

omogoča plačilo na obroke doma, po svetu
in na spletu.
3 Kupon za spodnjice Freegun.

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni
panike generacijo.
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