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Časopis občine Jesenice, 4. novembra 2016, številka 16

Premier in ministrica
na obisku v bolnišnici

V šoli nov razlog
za veselje
Na Osnovni šoli Koroška Bela so se razveselili
novih prostorov knjižnice, zbornice, računalniške
učilnice in pisarn.
3. stran

Splošno bolnišnico Jesenice sta obiskala predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za zdravje Milojka
Kolar Celarc. Bolnišnico sta opisala kot »primer odličnih praks in zgled za druge bolnišnice«.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice so gostili predsednika vlade Mira Cerarja, ki si je skupaj z ministrico za zdravje
Milojko Kolar Celarc ogledal
nekatere novosti v bolnišnici, predstavili so mu delovanje vrstomata, paliativno
oskrbo, urgentni center in

delovanje e-napotnice. Tako
predsednik vlade kot minis
trica sta bila navdušena nad
videnim in sta poudarila, da
je jeseniška bolnišnica v
marsičem lahko zgled ostalim bolnišnicam v državi.
»Splošna bolnišnica Jesenice je primer več odličnih
praks in mislim, da je lahko
zgled drugim bolnišnicam.

Gre za povezavo velikega entuziazma vodstva bolnišnice
in zaposlenih, ki se trudijo
iskati vse možne poti za sodelovanje in iščejo nove načine, kako pomagati pacientom, kako skrajševati in odpraviti čakalne vrste,« je ob
tem dejal premier.
Premier je ob tej priložnosti
obsodil primere korupcije v

ljubljanskem kliničnem
centru, direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar pa je zagotovil, da v
jeseniški bolnišnici podobnih postopkov, vsaj po njemu znanih procesih in dogajanju, ni. »Če se dogaja
karkoli takega, pa je to kaznivo dejanje, ki je potrebno
vsake obsodbe,« je poudaril.
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Nova, svetla knjižnica z enajst tisoč knjigami / Foto: Gorazd Kavčič
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Jeseniške novice letos praznujejo okroglo
obletnico izhajanja. Ob jubileju smo za vas, zveste
bralce Jeseniških novic, skupaj z Občino Jesenice ikvlade
niju
sedn
Pred svAcro
pripravili nagradno igro, ki poteka od 16. septembra
dane
do 18. novembra 2016. Izmed prispelih rešitev bomo
izžrebali 20 nagrajencev, ki bodo prejeli praktične
in knjižne nagrade.

Direktor bolnišnice Janez Poklukar je predstavil delovanje vrstomata. / Foto: Gorazd Kavčič
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"Da" za proračun
v prvem branju

Cilj: obdržati mlade
izobražence

Varuh otrokovih
dolžnosti

Na oktobrski seji občinskega
sveta so občinski svetniki v
prvi obravnavi potrdili pre
dlog proračuna za leto 2017.

Ustanovili so Poslovni klub
Jesenice, ki povezuje uspe
šna jeseniška podjetja.

Kako naj otroke vzgojimo v
samostojne in odgovorne
osebe, je na predavanju za
starše otrok jeseniških
osnovnih šol govorila Simo
na Levc.

O sumu nasilja v
družini je treba
spregovoriti
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Nasilje v družini je nesprejem
ljivo in moramo si nehati za
tiskati oči in se skrivati za za
vesami ...
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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
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil nekaj
aktualnih informacij. Kot je
povedal, se zaključujejo dela
pri sanaciji ceste proti Betelu v Planini pod Golico. Cesta je že asfaltirana, je povedal župan, projekt pa je bil
tako v gradbenem kot finančnem smislu zelo zahteven.
"Poleg gradbenih posegov
in izgradnje opornega zidu
so umeščeni tudi vodovod,
elektrika in javna razsvetljava. Ob tem se krajanom tega
območja opravičujem za
neprijetnosti v času investicije in se jim hkrati zahvaljujem za razumevanje.
Zavedali pa smo se tudi
pomena investicije za kmečki turizem pri Betelu, zato
verjamemo, da bo ta pridobitev pripomogla k še boljšemu obisku," je dejal župan.
Dobre novice se obetajo tudi
za najbolj problematični del
ceste skozi Jesenice, to je od
mostu čez potok Jesenica
pri Splošni bolnišnici Jesenice do križišča pri zdravstvenem domu. "Država je
pridobila dodatna sredstva
za sanacijo cest, med katerimi je tudi ta odsek. Občina
bo v svojem deležu pristopila k sofinanciranju te investicije, v nadaljevanju pa
načrtujemo tudi ureditev
nujno potrebnega pločnika
med Splošno bolnišnico
Jesenice in Hrušico. V dogovoru z Direkcijo Republike
Slovenije za ceste bomo poskusili vzpostaviti tudi povezavo," je poudaril župan.

Na oktobrski seji občinskega sveta so občinski svetniki v prvi obravnavi potrdili predlog proračuna za
leto 2017. Proračun bo predvidoma sprejet na decembrski seji.
Urša Peternel

Tomaž Tom Mencinger
Podal je tudi informacijo
glede priklopa na kanalizacijsko omrežje. "Z ureditvijo
čistilne naprave in kanalizacije v občini so se občani, ki
se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje, po veljavnem odloku dolžni priključiti na kanalizacijsko omrežje. Na terenu se preverja
priključitev in vzpostavlja
evidenca. Javno komunalno
podjetje JEKO-IN je že pozvalo občane na priključitev.
Če bo treba, bomo v reševanje vključili tudi inšpekcijske službe, saj smo dolžni
poskrbeti za priklop na
omrežje in čistilno napravo,
s čimer bomo pripomogli k
boljšemu stanju okolja v
občini," je opozoril.
Župan je tudi čestital uspešnemu gradbenemu podjetju Kovinar Gradnje ST, ki je
praznovalo dvajsetletnico,
občinske svetnike pa sta
skupaj s podžupanjo Vero
Pintar povabila na prihajajoče Čufarjeve dneve.

Volitve in imenovanja
Za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za šport
Jesenice je bil imenovan Gaber Šorn.
Urša Peternel
Na oktobrski seji so občinski svetniki dali mnenje k
imenovanju ravnateljice
Vrtca Jesenice. Med dvema
prijavljenima kandidatkama za mesto ravnateljice
so dali prednost Mateji
Ban z Jesenic.
Ker bo zaradi upokojitve
predčasno prenehal mandat direktorju Zavoda za
šport Jesenice Zoranu Kramarju, je bil objavljen tudi
javni razpis za mesto direk-

"Da" za proračun
v prvem branju

torja zavoda. Prijavili so se
trije kandidati, a nobeden
od njih ni prepričal komisije, zato bodo razpis januarja ponovili, za obdobje največ enega leta pa so za vršilca dolžnosti direktorja imenovali Gabra Šorna. Funkcijo bo nastopil 16. novembra. Ob tem sta Janez Poljšak in Aleksander Pozvek
opozorila, da je bilo neprimerno, da so se kandidati
pred izbirno komisijo
morali predstaviti v tujem
jeziku, to je angleščini.

Vrednost točke
Občinski svetniki so potrdili sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2017, ta bo znašala 0,001484 evra, kar je enako kot v letu
2016. Potrdili so tudi sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine za leto 2017,
ki bo znašala 878,92 evra.

Predstavnik občine v svetu TNP
Za predstavnika Občine Jesenice v Svetu Javnega zavoda
Triglavski narodni park (TNP) so jeseniški občinski svetniki
potrdili Igorja Arha. Nadomestil bo dosedanjo predstavnico
Vesno Lavtižar, ki je poslala izjavo o odstopu s te funkcije.

S 26 glasovi za in nobenim
proti so jeseniški občinski
svetniki na oktobrski seji
potrdili predlog proračuna v
prvi obravnavi. Na predlog
dokumenta so podali nekaj
pripomb in predlogov, prav
tako je občinska uprava prejela nekaj pobud v času javne razprave in na kolegiju
političnih strank. Po predlogu naj bi v letu 2017 proračunski prihodki znašali 16,2
milijona evrov, odhodki 18,5
milijona, razliko bodo pokrili z ostankom sredstev na
računu in z zadolževanjem.
Kot je povedal župan Tomaž
Tom Mencinger, bodo v letu
2017 prednostni projekti
gradnja kanalizacijskega
omrežja v Murovi, Trebežu
in na Šmidovi na Koroški
Beli, obnova strehe Osnovne šole Toneta Čufarja in
stopnišča pri Športni dvorani Podmežakla, nadaljevali
bodo z manjšimi investicijami v osnovne šole, še zadnjič bodo namenili denar
tudi za energetsko sanacijo,
načrtujejo pa tudi postavitev
usmerjevalnih tabel in
obnovo otroških igrišč v KS
Plavž. Po področjih bo največji delež, 23 odstotkov, šel
za področje izobraževanja
(4,4 milijona evrov), za promet in prometno infrastrukturo 12,4 odstotka oziroma
2,2 milijona evrov, za kulturo, šport in nevladne organizacije 11,4 odstotka ali 2,1
milijona. Načrtujejo zadolžitev v višini 830 tisoč evrov,
od tega 630 tisoč za obnovo
dela regionalne ceste R2. Če
bo država začela obljubljeno
obnovo, bo namreč občina
morala zagotoviti denar za
ureditev komunalne infrastrukture, pločnikov, semaforjev in javne razsvetljave.
Že na odborih in v razpravi
na občinskem svetu so sodelujoči podali več pripomb in
predlogov. Tako so denimo
predlagali, naj namenijo več
denarja za subvencije za
razvoj gospodarstva (v predlogu proračuna je za to predvidenih 110 tisoč evrov),
opozorili so, da je obnova
stopnišča pri dvorani Podmežakla, ki naj bi stala 45
tisoč evrov, zelo draga, po
enem od predlogov naj bi ta
denar raje namenili za postavitev montažne tribune pri
nogometnem igrišču, stopnišče pa uredili v letu 2018.
Več denarja naj se nameni
za obnovo vaškega jedra na
Blejski Dobravi, za kolesarske steze, površine za invalide in ureditev krožišč.
Občinska uprava bo predloge in pobude proučila in se

Občinski svetniki bodo proračun za leto 2017 potrjevali na seji 8. decembra. / Foto: arhiv
do druge obravnave do njih
opredelila. Kot je povedal
župan, bodo proračun potrjevali na seji v začetku
decembra.

Turizem, kultura in šport
Na seji so občinski svetniki
sprejeli odlok o lokalni turistični vodniški službi. Stari
odlok so spremenili, da bi
poenostavili postopke in
pospešili dejavnost turističnega vodništva v občini.
Sprejeli so tudi lokalni program za kulturo občine za
obdobje 2017–2020. V izvedbenem načrtu sta navedeni
dve prioriteti, in sicer urejanje območja Stare Save, kjer
naj bi prednostno obnovili
Ruardovo graščino (vrednost investicije je 2,7 milijona evrov) in cerkev (investicija je ocenjena na 700 tisoč
evrov). Druga prioriteta pa
je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za knjižnico s preureditvijo Prireditvenega centra Jesenice, kjer
sta tudi gledališče in kino,
idejna zasnova je že izdelana, investicija je ocenjena
na 7,2 milijona evrov, rok
izvedbe pa naj bi bil 2018–
2020.
Potrdili so tudi strategijo
razvoja športa v občini za
obdobje 2017–2020. Tako
na področju kulture kot tudi
športa pa naj bi v prihodnje
vzpostavili skupne službe za
javne zavode.

Premoženjske zadeve
Občinski svetniki so se strinjali, da Občina Jesenice
pridobi nekaj zemljišč, ki jih
potrebuje zlasti za izvedbo
investicij na komunalnem
področju. Skupaj naj bi v
letu 2017 pridobili za 87
tisoč evrov nepremičnin. Na
drugi strani pa naj bi v prihodnjem letu občina odprodala nekaj zemljišč, in sicer
v predvideni vrednosti 272
tisoč evrov, med drugim
zemljišče za stanovanjsko
gradnjo na Strelski ulici na

Slovenskem Javorniku, stavbno zemljišče na Plavškem
Travniku II – Vrbje, več
manjših zemljišč ob stanovanjskih objektih ... Občina
pa naj bi skušala prodati
tudi pet stanovanj (pri večini
so najemniki izrazili namen,
da jih odkupijo) in dva poslovna prostora (bivše prostore lekarne na Plavžu in
objekt Hrušica 5) v skupni
orientacijski vrednosti 262
tisoč evrov. V letu 2017 naj
bi Občina Jesenice tudi prodala nekaj delnic in štiriod-

Poudaril je, da se v društvu
trudijo, da bi dolg odplačevali v skladu z zmožnostmi,
so pa stroški uporabe ledene
ploskve izredno visoki. Leta
2010 je ura uporabe ledene
ploskve stala 20 evrov,
danes stane 61 evrov, torej
so se stroški po prenovi dvorane povečali za trikrat. Glede na to, da v društvu letno
opravijo več kot tisoč ur na
ledu, znašajo okrog 60 tisoč
evrov, temu pa ni sledil letni
program športa, saj društvu
vsako leto zmanjka polovica

Občinski svetniki se niso strinjali s predlogom
občinske uprave, da bo Občina Jesenice v letu
2017 odprodala žičniško napravo, teptalni stroj
in zemljišče na srednji postaji žičnice Španov
vrh. Opozorili so, da občinski svet doslej ni
sprejel sklepa o zaprtju smučišča, zato bodo,
kot so sklenili, o tem govorili na eni od
naslednjih sej.
stotni delež v Razvojnem
centru Jesenice. Ob ustanovitvi je občina z vstopom v
lastništvo dala podporo razvoju podjetja, vložek je znašal 48 tisoč evrov, zdaj pa ne
sodeluje v raziskovalni dejavnosti in tudi ni udeležena v
dobičku družbe, zato so se v
občinski upravi odločili za
odprodajo deleža.

Dodatna točka
Na predlog občinskega svetnika Borisa Grilca so dnevni
red seje razširili z dodatno
točko, v sklopu katere so
obravnavali finančne obveznosti uporabnikov dvorane
Podmežakla. Iz poročila
Zavoda za šport Jesenice
namreč izhaja, da HD Jesenice mladi (gre za društvo
mlajših selekcij) dolguje
precejšnja sredstva za uporabo ledene ploskve. Podžupan Miha Rebolj, ki je tudi
predsednik društva HD
Jesenice, je pojasnil, da se
dolgovi vlečejo iz leta 2010.

sredstev. "Zato je bil sklenjen dogovor, da društvo plačuje 500 evrov na mesec,
kar je v skladu z zmožnostmi društva. Sponzorji pa
denarja ne želijo dajati za
plačilo ledene ploskve," je
poudaril Rebolj. Na pobudo
nekaterih občinskih svetnikov za odpis dolga in brezplačno uporabo ledene ploskve za domača društva je
direktorica občinske uprave
Valentina Gorišek pojasnila, da odpisi javnih financ
niso možni, razen ko je dolg
v celoti neizterljiv. Prav tako
država ne dopušča brezplačne uporabe za društva, ti
morajo plačevati vsaj obratovalne stroške. Na osnovi
javnega razpisa in meril
bodo po programu športa
društvom prihodnje leto
namenili 280 tisoč evrov,
kar je 50 tisoč evrov več kot
letos. S tem računajo, da se
tudi dolg društva HD Jesenice v prihodnje ne bo več
povečeval.
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Občinske novice

V šoli nov razlog za veselje
1. stran
Urša Peternel
Na Osnovni šoli Koroška Bela
so prejšnji teden tudi uradno
predali namenu nove prostore, ki so jih uredili v sklopu
druge faze celostne prenove
šole. Po besedah ravnateljice
Sande Zupan so pridobili večjo in svetlejšo knjižnico,
novo računalniško učilnico,
prenovljeno zbornico in pisarne, ki so se preselile v novejši del stavbe, poleg tega pa
tudi novo stopnišče in vhod v
telovadnico. Po besedah ravnateljice jih zdaj čaka še tretja
faza, to je porušitev stare, stoletne šole, in ureditev prepotrebnih parkirnih mest.
Odprtja se je udeležil župan
Občine Jesenice Tomaž Tom
Mencinger, ki je poudaril, da
so se že pred leti odločili za
celostno prenovo šole, ki je
razdeljena na več faz. "Odločitev za fazno prenovo je bila
pravilna, saj je bilo potrebnih
veliko sredstev, doslej smo
vložili že več kot 1,3 milijona
evrov, nas pa čaka še nekaj
dela. A že zdaj so v šoli zagotovljeni dobri pogoji za izobraževanje in delo," je poudaril župan.
Za kulturni program so poskrbele učenke Julija, Nika,
Maja, Melissa in Zala, ki so
skozi poezijo predstavile tradicionalni slovenski zajtrk,
Eleonora z recitacijo v ruščini, Hana in Eva s pesmima
v slovenščini, tretješolci pa z
risankami. Program sta povezovali Liza in Ema.

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

Na Osnovni šoli Koroška Bela so se razveselili novih prostorov knjižnice, zbornice, računalniške
učilnice in pisarn.

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

Mladim prijazna občina
Občina Jesenice je prejela certifikat Mladim prijazna občina,
ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju
s Skupnostjo občin Slovenije. Certifikat velja štiri leta, podeljujejo pa ga lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija
prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe,
kot so načrtno obravnavanje področja mladine, participacija, organiziranje, informiranje, zaposlovanje in izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih. S
pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na
področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo
področje mladih še naprej sistemsko urejala in izboljševala.

Nova celostna označitev bolnišnice

Za kulturni program so poskrbeli učenci.

Ustanovili so Poslovni klub Jesenice, ki povezuje uspešna jeseniška podjetja. Eden glavnih ciljev je
obdržati mlade, perspektivne izobražene ljudi v domačih podjetjih.

V Splošni bolnišnici Jesenice so se odločili za novo celostno
označitev bolnišnice, ki naj bi olajšala orientacijo pacientom
in ostalim obiskovalcem. Stavbe so dobile nova poimenovanja: A – Ambulantna stavba, B – Glavna bolnišnična stavba,
C – Urgentni center, D – Vratarnica, E – Upravna stavba in F
– Blok. Na pročeljih so nameščene vidne velike tiskane črke
– črkovne oznake objektov, sledila pa bo še namestitev
usmerjevalnih tabel na hodnikih in oznak na vratih ambulant.

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

Na Jesenicah je zaživel Poslovni klub Jesenice, neformalno združenje, ki povezuje uspešna jeseniška podjetja
Acroni, Sumida, SIJ Elektrode, Niro Steel, KOV, DamaTech, Eurosol, TPJ ter Splošno bolnišnico Jesenice.
Kot je na nedavnem ustanovnem srečanju v Kosovi graščini dejal Stevo Ščavničar iz
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, ki vodi projekt,
na ta način želijo povezati
močna in zdrava jeseniška
podjetja v skupnem cilju, to
je vzpostavitvi učinkovitejšega poslovnega okolja. Želijo
pokazati, da tudi na Jesenicah obstajajo odlična podjetja, zlasti s področja jeklarstva in predelovalne industrije. Ker je eden od večjih problemov Jesenic odliv mladih
izobraženih kadrov, naj bi si
tudi prek kluba prizadevali,
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Župan Tomaž Tom Mencinger si je v spremstvu ravnateljice Sande Zupan ogledal nove
prostore, tudi računalniško učilnico. / Foto: Gorazd Kavčič

Cilj: obdržati mlade izobražence
Urša Peternel
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da bi mlade izobražence zadržali doma in jim ponudili
možnost kariernega razvoja
v domačih podjetjih.
Na ustanovnem srečanju so
zato v pogovoru z ravnateljico Gimnazije Jesenice Lidijo
Dornig in Srednje šole Jesenice Andrejo Vehar Jerman
iskali možnosti sodelovanja
prek raziskovalnih nalog,
prakse in štipendiranja. Prav
tako naj bi se že v kratkem

sestali tudi na pogovoru o
tem, kakšna znanja potrebujejo in pričakujejo od mladih
v podjetjih, tako da bi šoli ta
znanja vključili v izbirne vsebine oziroma vsebine prostega kurikula. Ravnateljica Gimnazije Lidija Dornig je ob
tem dejala, da se vse več njihovih maturantov odloča za
tehniške fakultete, pri čemer
bi jim jeseniški delodajalci
morali predstaviti konkretne

Ustanovno srečanje Poslovnega kluba Jesenice v Kosovi
graščini

zaposlitvene priložnosti, da
bi se po študiju vrnili na Jesenice in ne bi ostajali v Ljubljani. Andreja Vehar Jerman iz Srednje šole Jesenice
pa je povedala, da so v program strojni tehnik v sodelovanju z Acronijem že vključili metalurške vsebine, medtem ko programa metalurški
tehnik žal tudi prihodnje leto
(še) ne bo na Jesenicah.
Vera Djurić Drozdek, vodja
oddelka za gospodarstvo
Občine Jesenice, pa je ob
tem opozorila, da je v vzgojo
mladih kadrov treba vlagati
čas in tudi denar, pri čemer
pa se v dveh letih niti eno
podjetje ni prijavilo na občinski razpis za sofinanciranje mentorstva.
Ustanovitev Poslovnega kluba Jesenice je del projekta
Coworking, ki ga sofinancira Občina Jesenice s ciljem
obdržati mlade, perspektivne ljudi v domačem okolju.

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

Jeseniške novice, št. 16/letnik XI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 88, ki je izšel 4. novembra 2016.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno,
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 /
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

4

Jeseniške novice, petek, 4. novembra 2016

Občinske novice
O zasvojenosti s spletom
in mobilnimi telefoni
ČAMDŽIĆ NIJAZ, s.p., FUŽINSKA C. 3, Jesenice

Z vami že 20 let

Tematika letošnjega meseca boja proti odvisnosti je opozarjanje na
problem zasvojenosti s spletom in mobilnimi telefoni.
Urša Peternel
Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje zasvojenosti v
občini Jesenice (LAS občine

Jesenice) pretežno v mesecu
novembru, mesecu boja
proti odvisnosti, pripravlja
več dogodkov. Organizatorji
aktivnosti so društvo Žarek,

Med energetsko
najodmevnejšimi

Občina Jesenice
Lokalna Akcijska Skupina - LAS za preprečevanje zasvojenosti v občini Jesenice

organizator

Tema 2016:
»SKUPAJ ZMOREMO VEČ«

prireditev, dejavnost

datum in ura

Občina Jesenice se je uvrstila med tri energetsko
najodmevnejše velike občine v državi.
kraj

vabljeni,
ciljna skupina

Gimnazija Jesenice
in ZŠJ-Mladinski
center Jesenice

Predavanja in delavnice na temo »VZGOJA ZA DRUŽINO,
MIR IN NENASILJE« - izvajalec Društva za nenasilno
komunikacijo

8. in 22. oktober

Mladinski center
Jesenice

dijaki 3. letnika
Gimnazije Jesenice

Gimnazija Jesenice

Preventivne delavnice na temo trgovine z ljudmi
»TELESNICA« – izvajalec Društvo Ključ

26. oktobra

Gimnazija Jesenice

dijaki 2. letnika
Gimnazije Jesenice

OŠ Kor. Bela

Predavanje in delavnice na temo zasvojenosti - kajenje,
alkohol, IKT, droga - sodeluje Zdravstveno vzgojni center

oktober

OŠ Kor. Bela

učenci 5. razredov

7., 14., 21. in 28.
november

telovadnica v Športni
dvorani Podmežakla

vsi zainteresirani

8. november
ob 18. uri

Kolpern na Stari Savi

starši, širša
zainteresirana javnost

prostori društva
Titova 78, Jesenice

Mladi iz Dnevnega centra
(Naj mladih ne vzgaja ulica)
in drugi mladostniki

Zavod za šport
Jesenice
LAS Jesenice

Športno rekreativna jutranja vadba (1 €/obisk)
od 10.30-11.30 ure

Predavanje Sanje Rozman »KAJ MORATE STARŠI VEDETI O PASTEH NOVODOBNIH
ODVISNOSTI«

Društvo ŽAREK
Jesenice

»RECI DA ŽIVLJENJU« - redni preventivni program –

(povezanost med vrednotami življenja ter izbira smisla in
življenja zasvojenosti; tudi pričevanje bivšega odvisnika)

16. november

ZŠJ – Mladinski
center Jesenice

»PRIKLENJENI NA MOBI«, ogledalo zasvojenosti z
mobilnimi telefoni

15. november
16. november

MCJ INFO točka
na Srednji šoli Jesenice
in GJ Jesenice

dijaki Srednje šole
Jesenice in Gimnazije
Jesenice

ZŠJ – Mladinski
center Jesenice

»DANES DOBRA FORA, JUTRI NOČNA MORA« - o
nepremišljenih objavah na spletu in posledicah

22. november
23. november

MCJ INFO točka
na Srednji šoli Jesenice
in GJ Jesenice

dijaki Srednje šole
Jesenice in Gimnazije
Jesenice

OŠ Toneta Čufarja
Jesenice

Predavanje »VARNA IN ODGOVORNA UPORABA SPLETA«
- izvajalec Varni internet

24. november
ob 17. uri

OŠ T. Čufarja
Jesenice

starši in učitelji

OŠ Toneta Čufarja
Jesenice

Delavnice na temo pasti spleta »SPLETKARIMO PROTI
NASILJU«, »MOBILNA DRUŽBENA OMREŽJA« - izvajalec
Varni internet

24. november

OŠ T. Čufarja
Jesenice

učenci 8. in 9. razredov

Društvo Krma

Predstavitev rehabilitacije po zdravljenju odvisnosti od
alkohola zdravljencem v PB Begunje

november

PB Begunje

osebe na zdravljenju
odvisnosti od alkohola

november

prostori društva
Titova 78, Jesenice

vsi zainteresirani

Društvo ŽAREK
Jesenice

POGOVORNE ČAJANKE - v okviru odprtih vrat
sprejemnega centra Skupnosti Žarek – pogovori,

informacije glede zasvojenosti in načinih zdravljenja

OŠ Kor. Bela

Problematika odvisnosti od interneta in varna uporaba
spleta

november

OŠ Kor. Bela

učenci šole

OŠ Toneta Čufarja
Jesenice

Delavnica na temo različnih oblik odvisnosti – izvajalec
društvo Žarek Jesenice

november

OŠ T. Čufarja
Jesenice

učenci 7. razredov

OŠ Toneta Čufarja
Jesenice

Delavnica na temo trgovine z ljudmi; natečaj »Bodi
pozoren, bodi previden« - izvajalec Karitas

november

OŠ T. Čufarja
Jesenice

učenci od 7. do 9.
razreda

OŠ Kor. Bela

Predavanje in praktična priprava zdravih zajtrkov

november
december

OŠ Kor. Bela

učenci šole

OŠ Toneta Čufarja
Jesenice

Delavnica na temo zasvojenosti s tobakom »O2 ZA
VSAKEGA« - izvajalec Mladin.zveza Brez izgovora

december

OŠ T. Čufarja
Jesenice

učenci 7. razredov

OŠ Toneta Čufarja
Jesenice

Delavnica na temo zasvojenosti z alkoholom »KAJ PA ČE
NE BI« - izvaja Mladin.zveza Brez izgovora

december

OŠ T. Čufarja
Jesenice

učenci 9. razredov

Center za socialno
delo Jesenice

Posredovanje novoletnih čestitk in informiranje o
nadaljevanju rehabilitacije po zaključku zdravljena

december

komune, inštitucije

zasvojeni z drogami iz
jeseniške občine, vključeni
v zdravljenje oz. urejanje

OŠ Prežihovega
Voranca Jesenice

Predavanja in delavnice na temo varne uporabe
interneta in mobilnih telefonov – Safe.si

januar 2017

OŠ P. Voranca
Jesenice

učenci od 6. do 9.
razreda

Mobilna družbena omrežja in varovanje zasebnosti

januar/april 2017

Mladinski center
Jesenice

dijaki 4. letnika zdravstvene
in strojne usmeritve
Srednje šole Jesenice

Interaktivne delavnice »NENASILNA KOMUNIKACIJA« in
»REŠEVANJE KONFLIKTOV« - izvajalec Društvo za
nenasilno komunikacijo

10. februar 2017

Mladinski center
Jesenice

dijaki 1. letnika, smer
mehatronik, Srednje šole
Jesenice

Zavod za šport
Jesenice

Rekreacijsko drsanje
- urnik na spletni strani www.zsport-jesenice.si

vsak vikend in vse
dni šolskih počitnic

Športna dvorana
Podmežakla

vsi zainteresirani

OŠ Prežihovega
Voranca Jesenice

Zdravstvena vzgoja (zdravje, varnost, zasvojenost) –
sodeluje Zdravstveno vzg.center in ZD Jesenice

šolsko leto
2016/2017

OŠ P. Voranca
Jesenice

učenci šole

Srednja šola in ZŠJMladinski center
Jesenice
Srednja šola in ZŠJMladinski center
Jesenice

Priznanje je prejel podžupan Jesenic Miha Rebolj.

Urša Peternel
Občina Jesenice se je na
letoš
njem tekmovanju za
energetsko najodmevnejše
občine v Sloveniji, ki ga je že
sedmo leto pripravila Energetika.net, uvrstila med tri
najboljše v kategoriji velikih
občin. Zmagala je Občina
Velenje, med tri superfinali-

stke pa se je uvrstila še Občina Škofja Loka. Gre za občine, ki predstavljajo primere
dobrih praks, se zavedajo
pomena energetsko učinkovitega ravnanja in so usmerjene v trajnostno prihodnost.
V kategoriji srednje velikih
občin je zmagala Občina
Pivka, med malimi pa Miren
Kostanjevica.

Novi prostori jeseniškega Rdečega križa
Jeseniška območna enota Rdečega križa se je že julija letos
preselila v nove prostore v nekdanjo Policijsko postajo Jesenice, kjer so uredili tako pisarne kot tudi skladišče. Nove
prostore pa so 11. oktobra tudi uradno predali namenu. Slovesnosti ob odprtju sta se udeležila tako jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger in žirovniški župan Leopold Pogačar kot tudi predsednik Rdečega križa Dušan Keber. Razmere za delo so po besedah zaposlenih v Rdečem križu dobre,
čeprav je bilo za ureditev razmer potrebno veliko dela. Kot
je dodala sekretarka Mateja Krašovec, so hvaležni Občini
Jesenice, ki jim je omogočila brezplačno uporabo prostorov.

www.jesenice.si

MESEC BOJA PROTI
ODVISNOSTI v občini Jesenice

Mladinski center Jesenice,
Center za socialno delo,
društvo Krma, osnovne šole,
obe srednji šoli in drugi.
Letošnja vseslovenska tema

je Skupaj zmoremo več,
večina aktivnosti v občini
Jesenice pa se bo odvijala
okrog obravnave in opozarjanja problematike zasvojenosti s spletom in mobilnimi telefoni. Med drugim
pripravljajo predavanje Sanje Rozman na aktualno
temo Kaj morate starši vedeti o pasteh novodobnih odvisnosti, ki bo v torek, 8.
novembra, ob 18. uri v Kolpernu na Jesenicah. Številni
zanimivi dogodki, predavanja in delavnice potekajo
tudi na jeseniških šolah.
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Krajevna skupnost
Pihalni orkester za
pomoč Emily

Tudi o optičnem omrežju v Podmežakli

Na dobrodelnem koncertu so zbirali denar za
pomoč družini bolne deklice s Hrušice.
Andraž Sodja
V Pihalnem orkestru Jesenice - Kranjska Gora so
letošnji oktober dobrodelno
obarvali, in sicer so se skupaj z Gledališčem Toneta
Čufarja, Krajevno skupnostjo Hrušica, folklorno skupino Julijana iz Kulturno-športnega društva Hrušica
in folklorno skupino Kulturno-športnega društva
Boš
n jakov Biser Jesenice
odločili za izvedbo dobrodelnega koncerta. S koncertom so zbirali dodatna, pomembna sredstva za pomoč 19-mesečni deklici
Emily s Hrušice, ki je zbole-

la za redko obliko otroškega
raka nevroblastom. Na koncertu v dvorani Gledališča
Toneta Čufarja so izvedli
pester program plesov obeh
folklornih skupin in skladb
pihalnega orkestra. Na dobrodelnem koncertu so
zbrali 1290 evrov, ki so
jih namenili za kritje dela
stroškov staršev, ki bodo po
operaciji in nadaljnjem
zdravljenju z malo Emily v
Parizu. V imenu družine se
je izvajalcem in gledalcem v
dvorani za pomoč zahvalila
tudi mamica Špela. Mala
Emily je na nadaljnje zdravljenje in okrevanje v Parizu odšla 23. oktobra.

Meritve sladkorja, holesterola in tlaka

O novoletnem sprejemu, problematiki smeti ...
Na 12. redni seji so se sestali svetniki Krajevne skupnosti
Sava, ki so ugotovili, da so bile prireditve ob prazniku krajevne skupnosti dobro obiskane, zato so se odločili, da bodo
tak koncept praznovanja ohranili tudi v prihodnje. Pripravljajo pa tudi že prireditve pred koncem leta, tako bodo pripravili tradicionalni novoletni sprejem za starejše krajane, ki
bodo letos dopolnili 75 let in več. Tudi letos bo sprejem v
banketni dvorani Kolpern, krajani pa bodo prejeli osebna
vabila. Vse, ki se zaradi bolezni ali onemoglosti sprejema ne
bodo mogli udeležiti, pa bodo obiskali in obdarili na domu.
Obravnavali pa so tudi problematiko smeti – stiropora na
bivši tržnici in križišča za Podmežaklo, ki je po ugotovitvah
krajanov nevarno, saj nepazljivi vozniki pogosto zmotno zapeljejo na kolesarsko pot, ki jo zamenjajo za odcep proti
podvozu. Z obema težavama bodo seznanili pristojne občinske službe.

Umetniška predstavitev
pesniške zbirke Geneza

Andraž Sodja
V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice se je 7. oktobra v
organizaciji kluba Artista ter
v sodelovanju z Gledališčem
Toneta Čufarja in Mladinskim centrom Jesenice odvijal enkraten dogodek različnih umetnostnih praks Geneza, ki je bil posvečen
predstavitvi najnovejše pesniške zbirke jeseniškega
pesnika Jerneja Kusterla z
naslovom Tipkopisi: Geneza. Maloštevilnim obiskovalcem je klub Artista pripravil
umetniški performans, ki se
ga ne bi sramovali veliki svetovni odri. Domišljeno in

dodelano interpretacijo avtorjevih pesmi so predstavili
Staš Hrenič s skupino 30
stopinj v senci, plesna skupina Tribal Bizzare, plesna
skupina Ritualke, ki deluje
pod vodstvom Nadije Džamastagič, in vokalno-instrumentalna skupina Kavaret.
V okviru dogodka sta pri
Klubu Artista uradno izšli
dve knjigi, in sicer: pesniška
zbirka Tipkopisi: Geneza
Jerneja Kusterla in zbrano
delo Emanuela Kolmana, ki
ga je uredil Kusterle. Projekt
je sofinancirala Občina Jesenice v okviru javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2016.

Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni bo Krajevna skupnost Plavž v sodelovanju z Društvom diabetikov Jesenice
organizirala brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka za krajane. Meritve bodo potekale v
torek, 8. novembra, od 15. do 17. ure v prostorih Krajevne
skupnosti Plavž na Tavčarjevi 3b.

Na redni seji so se 18. oktobra zbrali člani Sveta Krajevne
skupnosti Podmežakla, kjer so obravnavali tudi poročilo o
prazniku krajevne skupnosti, ki ga tradicionalno obeležujejo
avgusta na Zakopu na Mežakli. Letos je bila udeležba na praznovanju še posebej dobra, saj se je praznika tudi zaradi slavnostnega odprtja prenovljene partizanske bolnišnice udeležilo precej večje število pohodnikov pa tudi gostov iz drugih
krajevnih skupnosti in sosednjih občin, zato bodo tudi v prihodnje praznik poskušali organizirati v enaki obliki. Tudi v
krajevni skupnosti Podmežakla bodo pripravili slavnostni
sprejem starejših krajanov pred novim letom, in sicer bo ta 8.
decembra v banketni dvorani Kolpern. Obravnavali pa so tudi
vprašanje krajanov, kdaj bo v Podmežakli dokončno urejeno
optično omrežje, saj so bile ob izgradnji kanalizacije položene tudi cevi za optično omrežje, ki pa še ni dokončano. Opozorili pa so tudi na nevarnost v podhodu Podmežakla, in sicer
na križišču stopnic in podhoda, kjer zaradi nepreglednosti
prihaja do nevarnih srečanj med pešci in kolesarji, zato so
predlagali namestitev ogledala na ograji nasproti stopnic.

Vsak dan je SENIOR dan

20%
POPUST

ZA VEDNO!

NA PAKETIH
ZAČETNI
IN SVOBODNI

Obiščite najbližje prodajno mesto Si.mobil
ali pokličite 040 40 40 45 in naši prijazni
svetovalci vam bodo pomagali pri izboru
najprimernejšega paketa in telefona za vas.

NOKIA
108

1

€
X 24 MESECEV

NA PAKETU ZAČETNI M

HTC
DESIRE 530

1

€

X 24 MESECEV

NA PAKETU SVOBODNI S

SENIOR ponudbo za 20% popust na mesečno naročnino na paketih ZAČETNI in SVOBODNI za vedno lahko izkoristijo upokojenci s predložitvijo upokojenske kartice, kjer je zapisana pokojninska številka. Navedeno ponudbo lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega
nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. Navedene cene telefonov veljajo do 30. 11. 2016 oz. do razprodaje zalog, ob vezavi za 24 mesecev na navedenem paketu. Cena telefona je razdeljena na enake zaporedne mesečne obroke, ki se mesečno prištevajo računu za
opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe Si.mobil, d. d.. V primeru nakupa naprave na obroke se naročniku na prvem računu zaračuna Strošek odobritve obročnega nakupa naprave v višini 1,99 EUR. Vse cene vključujejo DDV. Za pakete ZAČETNI in SVOBODNI
veljajo splošna pravila, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin, pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike ter pogoji ponudbe ob 12-mesečni vezavi na voljo na 040404040, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih.
Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.

simobil.si
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Kultura
Zvoki indijske glasbe
Pia Kokelj
Glasbena šola Jesenice je v
sodelovanju z Veleposlaništvom Indije organizirala
Delavnico indijske glasbe.
Vodila sta jo Rohan Dasgupta s sitra kitaro in Sandip
Banerjeeji s tabla bobni, s
flavto pa ju je spremljala
Ivana Kočevar.

Iz dvorane Lorenz je bilo
tako slišati le indijske zvoke
kitar, violin, bobnov in klavirja. Učenci so namreč na
delavnici z veseljem prisostvovali, saj so se naučili nekaj
novega, poleg tega pa so svoje znanje lahko pokazali tudi
na zaključnem koncertu.
»Ob zaključku smo pripravili
kratek nastop, kjer so tako
učitelji kot tudi učenci skupaj zaigrali klasično interpretacijo kompozicij Rabindranatha Tagoreja z naslovom
Amaro porano jaha chae,« je

pojasnila ravnateljica Glasbene šole Jesenice Martina
Valant. Gre za indijsko klasično glasbo, ki se vedno
izvaja v ragah. Raga ali raag
dobesedno pomeni »barva,
odtenek« pa tudi »lepota,
melodija« in predstavlja tonski okvir za skladbo in
improvizacijo. Delavnico in
koncert je spremljal tudi

indijski veleposlanik Sarvajit
Chakravarti, ki je bil vidno
navdušen nad odzivom jeseniških učencev nad indijsko
glasbo. Vsi so pozorno spremljali dogajanje in toku učenja spretno sledili, zato jim
tudi večerni nastop po razvrščanju Raga Kafiv v osemdobnem ritmičnem ciklu ni
predstavljal nobenih težav.
Zanimivost so jim predstavljali tudi indijski instrumenti, kot so sitar, table in bansuri, na katerih so se lahko tudi
preizkusili.

Spomini na
gradnjo predora
Janez Tarman je na muzejskem večeru govoril o
zgodovini železniškega predora skozi Karavanke.
Janko Rabič
Oktobrski muzejski večer v
Kosovi graščini na Jesenicah
so pri Muzejskem društvu
Jesenice namenili 110. obletnici odprtja železniškega
predora skozi Karavanke.
Vneti zbiralec zgodovinskega gradiva Janez Tarman je
najprej poleti na Hrušici
pripravil razstavo o poteku
gradnje s slovenske strani.
Sedaj je stare fotografije,
dokumente in časopisne
članke o tem, za takratni čas
velikem gradbenem dosež-

ku predstavil še članom
društva in drugim zbranim.
Povedal je več o številnih
delavcih, ki so gradili predor, o veliki delovni nesreči
ob eksploziji plina pa tudi o
prigodah med delavci na
Hrušici, kjer je bilo veliko
gradbišče. Predstavitev je
popestril še z drugimi podatki, povezanimi z razvojem
železnice v tem delu Slovenije. Tako o gradnji železniške postaje na Jesenicah in o
vlaku, ki je pred pol stoletja
zadnjič peljal skozi Gornjesavsko dolino do Rateč.

Od Jakca do Dolika
V galeriji Kosova graščina je na ogled likovna razstava Industrijski pejsaž, na kateri Gornjesavski
muzej predstavlja izbor del iz svojih depojev.
Igor Kavčič
V Gornjesavskem muzeju že
od njegove ustanovitve naprej, še bolj pa po vzpostavitvi
galerijske dejavnosti v Kosovi
graščini sredi osemdesetih
let prejšnjega stoletja skrbijo
in načrtno dopolnjujejo
muzejsko likovno zbirko.
Zadnjih deset let še posebno
pozornost posvečajo motiviki
industrijskega pejsaža. V
zbirki je trenutno okrog šestdeset del, kot je povedal kustos za likovno umetnost v
muzeju Aljaž Pogačnik pa
obstoječo zbirko vsako leto
obogatijo z deli bodisi starejših avtorjev, ki so ključni pri
razvoju te motivike, bodisi z
deli aktualne produkcije mladih slikarjev. „Naša želja je,
da bi v prihodnosti na ogled
postavili zbirko industrijskega pejsaža na Slovenskem, ki
bi po svojem obsegu in kvaliteti najbolj zaobjela ta motiv,“
pojasnjuje Pogačnik, tudi
avtor tokratne postavitve.
V pritličju Kosove graščine,
razstavo spremlja tudi katalog
z reprodukcijami, je na ogled

Aljaž Pogačnik ob družbeno angažiranih slikah Janeza Mohoriča - Mokrn'ka / Foto: Igor Kavčič
osemindvajset del štirinajstih
avtorjev. „Izbral sem dela, ki
so v zbirki reprezentančna.
Nekako sem peljal linijo od
Božidarja Jakca in Jake Torkarja do današnjih slikarjev,
tako akademskih kot ljubiteljev,“ o izboru še pove Pogačnik. Tako so v prvi sobi predstavljena dela Božidarja Jakca, Jake Torkarja, Melite Vovk
in Marjan Židaneka, sosednja

soba pa je posvečena domačim ljubiteljskim likovnikom „dolikovcem“. Zadnja
soba je namenjena avtorjem
sodobnejšega likovnega
izraza, med njimi sta Jože
Meglič in Vesna Čadež. Ob
že omenjenih so na ogled še
dela Janeza Mohoriča Mokrn'ka, Janeza Ambrožiča, Rudolfa Arha, Vinka
Bogataja, Viljema Jakopina,

Prva nagrada za Prelet
Za najboljšo fotografijo na društveni razstavi Fotografskega društva
Jesenice je bila izbrana fotografija ptice v soju žarkov, ki jo je posnel
Aleksander Čufar.
Pia Kokelj
V Razstavnem salonu Dolik
so 14. oktobra odprli društveno razstavo Fotografskega društva Jesenice. Gre za
že tradicionalno letno razstavo, na kateri je letos sode-

lovalo kar 22 avtorjev s skupaj 125 fotografijami. Te so
morale biti posnete v zadnjem letu in izdelane na
foto papirju. Razstavljena
dela zajemajo različne motive od pokrajine, portretov,
tihožitja, podeželja, hrane,

narave, aktov do nekaj bližinskih posnetkov. Prvo
nagrado je prejela fotografija ptice v soju žarkov z naslovom Prelet fotografa Aleksandra Čufarja, ki je med
drugimi tudi letošnji najuspešnejši avtor po kriterijih

Aleksander Čufar: Prelet

Dobro obiskan muzejski večer v Kosovi graščini

Helce Krasnik, Ivanke
Arzenšek, Cveta Velikajneta
in Jožeta Dakskoflerja.
Razstava bo odprta do 29.
novembra, 15. novembra ob
10. uri Aljaž Pogačnik pripravlja javno vodenje, 24. novembra ob 18. uri pa bo na sporedu še predavanje na temo
Železarske in jeklarske upodobitve v slikarstvu zahodne
evropske umetnosti.

Foto zveze Slovenije. Druga
nagrada je šla v roke Stanetu
Vidmarju za fotografijo Čas
beži, tretja nagrada pa mlademu fotografu Niku Bertoncelju za fotografijo Tihožije. Prav vsak avtor je bil
izbran z vsaj enim delom, a
je bilo po besedah ocenjevalca določene fotografije zelo
težko izbrati. »Pri nekaterih
avtorjih je primanjkovalo
veliko tehnične kvalitete,
predvsem ostrine, spet pri
drugih so dela zelo izstopala,« je pojasnil Boris Godnič, uspešen slovenski fotograf in prejemnik naziva
mojster fotografije Fotografske zveze Slovenija. Razstavo, ki bo na ogled do 9.
novembra, je odprla podžupanja občine Jesenice Vera
Pintar, za kulturni pridih pa
je z recitiranjem poskrbela
Manca Ropret. Kratek uvodni govor je pripravil tudi
predsednik kluba Bogdan
Bricelj in izpostavil uspešnost jeseniških fotografov
tako doma kot v tujini.
Nedavno so namreč izdali
tudi koledar za prihodnje
leto, ki ga krasijo pokrajinske fotografije iz različnih
delov Slovenije, in ga slovesno predstavili na razstavi
Dobro jutro, Slovenija, ki si
jo je v prostorih Fotogalerije
Gledališča Toneta Čufarja
mogoče ogledati še do 8.
novembra.

Premiera Peep Show

Slikarska razstava

V petek, 11. novembra, bodo ob 19.30 v Gledališču Toneta
Čufarja pripravili prvo premiero v novi sezoni, in sicer kome
dijo Peep Show v režiji Vida Klemenca.

V razstavnem salonu na Slovenskem Javorniku danes, v pe
tek, ob 18. uri odpirajo prvo samostojno slikarsko razstavo
Majde Gašperin z naslovom Amaterska likovna dela.
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Šport

"Železna" športnika
Preplavati 3,8 km, prekolesariti 180,2 km ter preteči 42,2 km. To so discipline in razdalje, ki sta jih v
enem kosu premagala 36-letna Tjaša Žnidar iz Lipc in 29-letni Klemen Žbontar s Koroške Bele,
udeleženca ironmana, Tjaša na Majorki, Klemen v Celovcu.
Matjaž Klemenc
Redki so, ki se odločijo za
ironman (triatlon dolge dolžine) in ga na koncu tudi
uspešno opravijo. Kaj je vas
pripeljalo do tega?
Tjaša Žnidar: "Rada plavam,
tečem in kolesarim, v tem
vrstnem redu, in rada grem
daleč. Ironman je pojem, ki
združuje vse našteto, in o
udeležbi na tem tekmovanju sem sanjala že dolgo.
Želja se mi je uresničila septembra letos, na Majorki."
Klemen Žbontar: "Vse skupaj je bil splet okoliščin, triatlon pa mi je bil že od nekdaj
zanimiv. Tekel sem veliko,
ko sem treniral hokej, rad
kolesarim. Treba je bilo dodati še plavanje, šport, ki mi
ni toliko domač. Na ironman
sem pomislil, ko sva se o tem
malo bolj resno začela pogovarjati s prijateljem Anžetom
Pretnarjem, ki je že imel izkušnje s triatlona. Najprej
sva šla na polovični ironman
v St. Pölten, in ko sva tega
uspešno opravila, sva dobila
»vstopnico« za Celovec."
Treningi morajo biti odlično
organizirani, da se pokrijejo
vse discipline.
Tjaša: "Zelo veliko je prilagajanja, predvsem družini
in službi, zato vsak prost trenutek izkoristim za trening.
Večkrat s kakšno disciplino
opravim že v zgodnjih jutranjih urah. Dobro izkoriščen
čas predstavlja prevoz v
službo s kolesom, ali pa tek
vsaj v eno stran, to je približno 15 km. Daljše kolesarske razdalje in daljše kolesarske ture opravim ob koncu tedna. Ni mi težko treninga opraviti sami, sem pa
vesela, če se mi kdo pridruži. V sredah tečem s Tekaško skupino Jesenice. Z motivacijo in spodbudo mi ves
čas ob strani stoji Borut."
Klemen: "Treba je trenirati
tri različne športe in meni
odlično podlago nudi dolgoletno treniranje hokeja in še
kakšnega športa zraven. Tukaj je še dobra psihična pripravljenost in ni mi težko
trdo trenirati. Če se ozrem

Vsake lepe stvari, za jeseniške hokejiste je bila to neporaženost v AHL, je enkrat
konec. V 10. kolu so Jeseničani v Podmežakli 'položili
orožje' proti ekipi Ritter
sport. A kako! Po 40 minutah so vodil s 5:2 in malokdo
v dvorani ni vpisal novih treh
točk »železarjem«. V 20 mi-

V Zrečah je potekal 2. Mednarodni turnir SLO OPEN v teakwon-doju. Tekmovalo je več kot 600 tekmovalcev iz Moldavije, Bolgarije, Grčije, Češke, Italije, Madžarske, Makedonije,
Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. Dobro so se
odrezali tudi člani Taekwon-do kluba Thor iz Jesenic. Nika
Plečnik (članice) je bila prva v formah črni pas III. DAN in
druga v borbah do 51 kg. Mirko Benič (veterani) je bil prvi v
borbah nad 80 kg in tretji v formah rdeči pas. Marko Mulej
(člani) je bil drugi v formah rumeni pas. Osvojeni sta bili še
dve tretji mesti, Timon Zrnič (mlajši dečki) borbe do 35 kg,
Nik Zupančič (starejši dečki) borbe do 40 kg. Mirko Benič je
bil proglašen za najboljšega veterana. V Šentjurju na AHAC
OPEN 2016 se je izkazal Luka Panič. V mladinski kategoriji
forme črni pas je osvojil prvo mesto.

Dve zmagi v jesenskem delu
Jeseniški balinarji so v 1. ligi vzhod v zadnjih dveh tekmah
jesenskega dela dosegli polovičen uspeh. Doma so s 15:7
premagali Rogaško Crystal. Žal uspeha niso ponovili v gosteh pri ekipi Tržič AC Žepič. Gostitelji so tekmo dobili z
19:3. Jesenski del bo na vrhu »prezimila« ekipa Sloga z 11
točkami. Sledijo Center Kranj 9, Planina Kranj 9, Tržič AC
Žepič 8, Mengeš Rakoll 7, Čirče VAN-DEN 7, Jesenice 5 (dve
zmagi, en remi, štirje porazi), Rogaška Crystal 0.

Strelci v državni ligi

Klemen Žbontar in Tjaša Žnidar
na priprave za Celovec, sem
plavanju posvetil največ časa.
Pri pripravah sem sledil namenskemu planu treningov.
Plana se je treba držati, da se
telo navadi na vse te napore
in razdalje. Del priprav sta
bila tudi tekaški polmaraton
in maraton. Velike kolesarske tekme me ne privlačijo,
saj je zaradi množičnosti velika možnost poškodb."
Bi kakšno od teh treh disciplin postavili v ospredje?
Tjaša: "Od teh treh je plavanje najbolj moja disciplina.
Če si dober plavalec, je vsekakor plus, saj si med prvimi iz vode. Drugače mislim,
da je bistvena sestavina triatlona kolo, kjer pa imam še
precej rezerve."
Klemen: "Kar se tiče pripravljenosti, sem na kolesu najbolj močan, kar se tiče zabave, pa najbolj uživam v gorskem teku. Rad tudi plavam,
saj tam dela celotno telo."
Kako ste vi videli tekmo na
Majorki oz. v Celovcu?
Tjaša: "Tekma na Majorki,
organizirana v sklopu prireditev ironmana, je bila na
izredno visokem nivoju. Vsi
trije sklopi so bili atraktivni,
plavanje z vmesnim izhodom na obalo, kolesarska

trasa z enim večjim vzponom in tek v krogih po obali. Bila sem dobro pripravljena in strahu nisem čutila.
Tekmovanje mi je minilo
hitro, brez večjih težav in
kriz. Plavala sem tako, kot
sem si želela. Počutje na kolesu in teku je bilo dobro.
Razdalja 180,2 km mi je minila kot še nikoli prej, prav
tako maraton. Malorka zaradi hribovite kolesarske trase
velja za težak ironman, dež
na tekaškem delu, namesto
običajnih 30 stopinj vročine,
ga je vsaj zame naredil nekoliko lažjega."
Klemen: "Celovec je bila
zelo lepa in hkrati zelo grenka izkušnja. Zelo dobrodošla je bila že omenjena izkušnja iz St. Pöltna. V Celovcu
je bilo vse še enkrat daljše,
zato je bilo prisotno nekaj
strahu. Prva disciplina v Celovcu, plavanje, mi je šla
zelo dobro. Podobno se je
dogajalo na kolesu, a le do
40. kilometra, ko mi je odpovedala sedežna opora. Začetni šok je bil kar velik, a z
nekaj znanja in iznajdljivosti mi ga je uspelo za silo
popraviti. Izgubil sem kar
nekaj časa in predvsem
energije, saj sem večino vozil stoje. Na žalost se je utrujenost prenesla tudi na tek."

Na lestvici zdaj drugi
Matjaž Klemenc

Turnirja v Zrečah in Šentjurju

nutah pa popoln preobrat.
Gostje so šli na vse ali nič in
s štirimi goli domov odnesli
vse, zmago 5:6 (Sotlar, Rajsar, Cerkovnik, Brus,
Kranjc). Pred to tekmo so Jeseničani v zadnjem obdobju
odigrali tri tekme, vse tri
doma. S 3:0 so premagali
Kitbühel (Magovac, Pance,
Čimžar), s 3:2 Feldkirch (Kalan 2, Manfreda) in z 2:1 po

podaljšku Lustenau (Pance,
Rodman). Kljub temu da so
proti Lustenauu osvojili »le«
dve točki, je ta zmaga odmevna, če vemo, da je Lustenau
največja nočna mora, odkar
so Jeseničani vstopili v INL
oz. AHL. Oktobrski ciklus so
zaključili v soboto, na gostovanju pri ekipi Pustertal, in
izgubili po podaljšku s 3:2
(Pance, Sodja). Na vrhu le-

Ste dosegli svoj cilj?
Tjaša: "Glavni cilj mi je bilo
priti skozi cilj in začutiti, kaj
to sploh je. Pričakovala sem
čas nekje okrog 12 ur. Na
koncu je bilo še bolje, 11 ur
38 minut. Občutke, ki sem
jih bila deležna ob prihodu v
cilj, je težko opisati, intenzivna čustvena izkušnja, ki
se je bom spominjala še dolgo. Maratonsko razdaljo
smo pretekli v štirih krogih
in pol. Ob koncu tretjega so
na plan že prišle emocije, ko
sem se začela zavedati, da
mi bo uspelo. Lepo je priteči
v cilj na tekaškem maratonu. Priti v cilj ironmana je
še veliko, veliko več."
Klemen: "Uspelo mi je zaključiti dirko. Rezultat 10 ur
59 minut ni slab, a moja pričakovanja so bila nekje 10
ur. Če ne bi bilo vseh teh
naštetih težav, verjamem,
da bi mi uspelo. To je naloga za naslednjič."
Se boste lotili še kdaj česa
podobnega?
Tjaša: "To čudovito izkušnjo
bi seveda rada ponovila še
kdaj, še kje drugje, še bolje
in še hitreje."
Klemen: "Prihodnje leto je v
planu ponoviti St. Pölten in
čez dve leti še enkrat v Celovec »poravnati« račune."

stvice je Ritter sport s 36 točkami in tekmo več. Jeseničani so drugi s 30 točkami.
Poleg igranja v AHL so se
Jeseničani tudi letos prijavili
za igranje v Celinskem pokalu. Zadnjič so v njem nastopili v lanski sezoni, a ne
preveč uspešno. Eno tekmo
so dobili (Jaca 3:1), dve pa izgubili (Miskolc 3:4, Riga 1:4)
in izpadli iz tekmovanja. Žal
letošnja zgodba ni nič bolj
uspešna. Na letošnjem tekmovanju v poljskem Tychyu
so turnir začeli s porazom.

V Ljubljani je potekalo 1. kolo državne lige, na katerem so
bili prisotni tudi strelci Triglav Javornik-Koroška Bela. V 1. A
ligi je bila ekipa šesta. Med posamezniki je bil Gašper Bernot osmi, Anže Presterel pa dvanajsti. Uvodno kolo, prav
tako v Ljubljani, so imeli tudi pionirji in mladinci. Pionirji: 1.
Ernest Eman Babača, 9. Anton Korbar; ekipa v postavi Ernest Eman Babača, Anton Korbar, Martin Ravnik Papič je
osvojila prvo mesto; mladinci: 5. Matevž Pivk; mladinke: 12.
Sara Horvat. Mladinci so bili ekipno dvanajsti.

Odličen začetek
Odbojkarice Zgornje Gorenjske so letošnjo sezono začele zelo
spodbudno. V treh tekmah, vse so igrale doma, so dosegle
dve zmagi. V uvodni tekmi so bile s 3:1 (19, 19, -18, 18) boljše
od Mislinje. Sledil je poraz proti favorizirani ekipi Nova KBM
Branik. Izgubile so z 0:3 (-13, -17, -20), a z nekaj sreče in predvsem zbranosti v odločilnih trenutkih bi lahko dobile vsaj en
niz. V 3. kolu so spet navdušile, ko so v izenačeni tekmi, polni
preobratov, s 3:0 (25, 25, 19) premagale ekipo Luka Koper.

Judo turnir v Kopru
V Kopru je potekal mednarodni judo turnir, na katerem je
nastopilo 391 judoistov iz petih držav. Pobližje si poglejmo
uvrstitve judoistov TVD Partizan Jesenice. U-14: 1. Denis
Mušič do 38 kg, 9. David Zlatanov do 60 kg; U-16: 1. Mark
Klinar do 60 kg, 3. Nina Jeretič nad 70 kg; U-18: 2. Kati Ambrožič do 52 kg, 3. Nuša Ambrožič do 52 kg, 5. Luka Ambrožič do 60 kg.

Jeseničani se še kar držijo vrha
Jeseniški kegljači SIJ Acroni, novinci v 1. B ligi, navdušujejo
iz tekme v tekmo. V 4. kolu so v gosteh pri Rudarju iztržili
neodločen rezultat 4:4. Še bolj uspešni so bili doma, kjer so
s 7:1 premagali Radensko I. Na vrhu lestvice sta Pivka in
Jesenice s po 9 točkami. Najbližji zasledovalci Radenska I,
Hidro in Rudar zaostajajo za tri točke.

Muta premočna
Jeseniške namiznoteniške igralke, ki tekmujejo v 1. ligi, so v
drugi tekmi doživele še en poraz. Na gostovanju na Muti so
izgubile s 5:0.

Še enkrat je bil madžarski
Miskolc previsoka ovira. Po
vodstvu z 1:0 so na koncu
izgubili s 4:1 (Oraže). V drugi tekmi so z 2:1 (Oraže,
Manfreda) po podaljšku odpravili domači Tychyu. Ta
zmaga ni kaj dosti pomagala, saj je bilo že pred zadnjima tekmama jasno, da so
Jeseničani brez možnosti za
prvo mesto, ki je edino vodilo naprej. Zadnja tekma z
romunsko ekipo Galati je
bila zgolj formalnost. Jeseničani so jo dobili s 3:2 (Brus,

Rodman) po kazenskih strelih. Na koncu so osvojili tretje mesto, naprej pa je napredovala ekipa Tychy. Kljub
vsemu je bila to dobra izkušnja, saj je trener Nik Zupančič lahko videl, kako se
igralci odzovejo v treh zaporednih igralnih dneh.
Ta teden je odmor zaradi reprezentančnih tekem, Slovenci igrajo turnir na Bledu.
Naslednja tekma v AHL bo
naslednjo soboto, ko v Podmežaklo prihaja italijanska
ekipa Asiago.
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Rožnat dan v boju
proti raku dojk
Na Čufarjevem trgu je združenje Europa Donna
obeležilo evropski dan zdravih dojk.

"Alko očala", prevračalnik ...
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice je v mednarodnem tednu otroka
izvedel tradicionalno akcijo Bodi preViden na Čufarjevem trgu na Jesenicah.
Urša Peternel
Na akciji so poleg predstavnikov Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
Občine Jesenice sodelovali
še Policijska postaja Jesenice, Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica, Agencija za varnost v prometu (AVP) RS in
AMZS. Akcije se je udeležilo
okoli 350 udeležencev, pred-

vsem predšolskih in šolskih
otrok. Predstavniki AVP RS
so obiskovalcem demonstracijske naprave šotor VIDKO
pojasnili pomen uporabe
odsevnih teles, ki ponoči ali
ob zmanjšani vidljivosti pripomorejo k večji vidnosti in
varnosti pešcev v prometu.
Otrokom so predstavili tudi
tehtnice, ki prikazujejo naletno težo, lahko pa so preizkusili tudi simulator vožnje
motor. AMZS je na poligo-

nu s pomočjo štirikolesnikov uprizoril promet v
malem, upoštevajoč cestnoprometne predpise. Predstavili so tudi prevračalnik, s
katerim so obiskovalci spoznali in preizkusili, kako pravilno ravnati, če se avto prevrne v prometni nesreči.
Otroci in odrasli so se lahko
z "alko očali" sprehodili med
prometnimi stožci. Posebna
očala na nazoren način prikažejo, kakšna je vidljivost

okolice v vinjenem stanju.
Policisti in redarji so otrokom podrobno razložili,
kako naj se obnašajo v prometu. Otroci so si lahko pobliže ogledali policijski avtomobil, pregledniški avtomobil za ceste in avtomobil
redarske službe. Udeleženci
akcije so prejeli odsevne
obeske zajčke oziroma odsevne trakove, s katerimi bodo
ob poznopopoldanskih sprehodih bolj vidni.

Ples na skladbo Lep je dan

Janko Rabič
Sobota, 15. oktobra, je bila na
Trgu Toneta Čufarja rožnato
obarvana. Mesto Jesenice se
je letos prvič pridružilo Slovenskemu združenju za boj
proti raku dojk Europa
Dona, ki je obeležilo evropski dan zdravih dojk. Dobrodelna prireditev Lep je dan je
izzvenela z jasnimi sporočili
o dejstvih in ozaveščanju o
bolezni, ki je številka ena
med ženskami. Osrednji
dogodek je bil ob 11. uri, ko
so dijakinje in dijaki Srednje
šole Jesenice – zdravstvena
usmeritev, Gimnazije Jesenice ter dekleta, ki so prebolele raka dojk, zaplesali na
skladbo Lep je dan v izvedbi
pevke Anje Rupel. Zbranim
je najprej spregovorila članica upravnega odbora Europe
Donne Rina Klinar, ki je
med drugim poudarila glavna cilja Europe Donne, ozaveščanje o bolezni ter vsem
ženskam zagotoviti enake
možnosti za zgodnje odkri-

vanje bolezni, takojšnje
učinkovito zdravljenje in
rehabilitacijo. Z dobrimi
mislimi v skupnih prizadevanjih se ji je pridružila podžupanja Občine Jesenice
Vera Pintar. Program je
popestrila jeseniška pevka
Nina Bauman. Članice
Društva podeželskih žensk
pod Golico in Stolom se prireditve zaradi svojega praznovanja kmetic niso mogle
udeležiti, so pa na prireditvi
prebrali njihovo pismo podpore skupnim prizadevanjem v boju proti raku dojk. V
sodelovanju z Zdravstvenim
domom Jesenice se je lahko
vsaka ženska na modelu seznanila z načinom samopregledovanja dojk. Z rožnato
pentljo – simbolom boja
proti raku dojk – so poleg
dreves na trgu okrasili tudi
več drugih dreves v mestu.
Ob tem je žalostno dejstvo,
da so neznanci sedem pentelj s sporočilom odstranili z
dreves, kar dvakrat ob občinski stavbi.

Otroci in odrasli so se lahko z "alko očali" sprehodili med
prometnimi stožci. Alko očala na nazoren način prikažejo,
kakšna je vidljivost okolice v vinjenem stanju. / Foto: Vinko Lavtižar

Obiskovalci so v prevračalniku spoznali in preizkusili, kako
pravilno ravnati ob morebitni situaciji prevrnjenega
avtomobila v prometni nesreči.

Otroci so preizkusili tudi simulator vožnje motor.

AMZS je na poligonu uprizoril promet v malem.

Rožnati dan v zdravstvenem domu
Zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice je
letos v "rožnatem oktobru", mesecu boja proti raku na dojki,
skupaj z združenjem Europa Donna in Gorenjskim društvom
za boj proti raku pripravil rožnati dan. Diplomirani medicinski sestri Ksenija Noč in Nevenka Vrhovnik ter Petra Miklič,
članica združenja Europa Donna, so ženske učile samopregledovanja dojk, delile misli, znanje in izkušnje, pripenjale
rožnate pentljice, vse z namenom, da bo raka na dojkah čim
manj. "Samopregledovanje je osnova. Prsi naj si ženske pregledujejo redno, vsak mesec nekje na sredini ciklusa, v menopavzi pa na izbrani dan v mesecu. Le tako zgodaj odkrijemo
morebitne spremembe, kar je pogoj za uspešno zdravljenje
raka na dojki," je ob tem poudarila Ksenija Noč.

2-LETNO FINANCIRANJE
EOM = 0 % + GRATIS KASKO*
GORIVO V
VREDNOSTI 1.000 €
ZIMSKE PNEVMATIKE
NA PLATIŠČIH

www.suzuki.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,1-5,9 l/100km in 106-135 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0065-0,0525 g/km, trdi delci: 0,00012-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,70 E11/km.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva
in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.
* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 16.700 • lastna udeležba (polog): € 5.567 • znesek financiranja: € 11.133 • število obrokov:
2 • letni obrok: € 5.567 • stroški odobritve: € 0 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 11.133 • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 14.09.2016. Kasko po tej akciji obsega osnovna zavarovalna
kritja, brez dodatnih oziroma delnih kombinacij, pri čemer je pogoj za koriščenje ugodnosti gratis kaska veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o. in za ves čas trajanja pogodbe sklenjeno obvezno in kasko
zavarovanje vozila preko zastopnika Summit Leasing Slovenija d.o.o. Akcija velja do 31. 12. 2016.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Alpska 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 805

Zaposlimo avtomehanika (m/ž) z izkušnjami.

www.avtomony.si

info@avtomony

Ksenija Noč, Petra Miklič in Nevenka Vrhovnik pri stojnici
"rožnatega oktobra"
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Varuh otrokovih
dolžnosti
Kako naj otroke vzgojimo v samostojne in odgovorne osebe, je na predavanju za starše otrok
jeseniških osnovnih šol govorila Simona Levc, svetovalna delavka in soavtorica knjige Varuh
otrokovih dolžnosti.
Urša Peternel
Ob tednu otroka so v Mladinskem centru Jesenice v
goste povabili Simono Levc,
logopedinjo in svetovalno
delavko na osnovni šoli v
Slovenj Gradcu, ki je skupaj
z Markom Juhantom napisala knjigo Varuh otrokovih
dolžnosti ali nehajte se
ukvarjati z otrokovimi pravicami. Staršem jeseniških
osnovnošolcev je govorila o
tem, kako naj vzgajajo samostojne in odgovorne otroke. Levčeva je poudarila, da
nihče ni srečen samo zaradi
pravic, ki jih ima. Že otrok
potrebuje tudi dolžnosti in
naloge, ki mu bodo omogočile, da doživi uspeh ob lastnem vloženem trudu. »Ne
glede na to, koliko je otrok

star, pomislite, kaj lahko naredi sam,« je položila na
srce staršem, ki da otrokom
pogosto ne dajo priložnosti,
da bi pridobivali lastne izkušnje. Starši večino opravil
opravijo namesto otrok, za-

mo nesamostojne, nesamozavestne otroke, je menila
Levčeva. Po njenih besedah
je otroke treba vzgajati na
dosleden, miren način. »Ne
grozite otroku tja v tri dni,
saj je najslabše od otroka ne-

Tisto, kar v resnici potrebujejo otroci, sta
ljubezen in čas, ki jim ga namenijo starši. In še
nekaj. Otroku je treba vsak dan povedati, da ga
imamo radi. Tudi takrat, ko ne odobravamo
njegovega vedenja, je poudarila Levčeva.

radi česar otrokom primanjkuje vztrajnosti. Poleg tega
so slovenski starši nagnjeni
k nenehnemu opozarjanju v
stilu: pazi! in premalo k
spodbujanju. S tem vzgaja-

kaj zahtevati, potem pa pri
tem ne vztrajati.« Pri vzgoji
se je treba izogibati kričanju, saj to otroka poniža, ga
naredi jeznega ali žalostnega. »Spoštljiv način in dosle-

dnost bosta prinesla veliko
boljše rezultate kot kričanje,« je opozorila. Kot je dodala, je za otrokovo srečo
veliko pomembnejše, da vlagamo v njegov duhovni svet,
in ne v materialnega. Današnje generacije otrok so navajene, da hočejo vse dobiti
takoj in zdaj. Levčeva svetuje staršem, naj otrokom ne
izpolnijo vseh želja, saj se
morajo naučiti želje odložiti. Otroci, ki znajo odložiti
želje, so v življenju srečnejši
in uspešnejši. Zelo pomembne so tudi domače
dolžnosti. Če otrok nima delovnih navad, ne more razviti dobrih učnih navad, je
dejala predavateljica. Pri
vzgoji najstnikov pa je zelo
pomembno zaupanje, je povedala. »Več bomo dosegli,

Logopedinja in svetovalna delavka na osnovni šoli Simona
Levc je na predavanju na Jesenicah spregovorila tudi o
lastnih izkušnjah z vzgojo dveh sinov. Povedala je zgodbo
o mlajšem Vidu, ki je v šoli med odmorom metal
mandarine, učiteljica pa mu je za kazen naložila, da v šoli
ves teden ni smel jesti malice. Levčeva je kot mama
učiteljico podprla, Vid je nekaj dni ostal brez malice, mu pa
ni nikoli več prišlo na misel, da bi naokrog metal hrano ...
če zaupamo, ne samo prepovedujemo,« je dejala. In
ko otrok nekaj naredi narobe, namesto pridige, kazni
in kričanja Levčeva predlaga
nekaj drugega. Otroku po-

stavimo par vprašanj na
črko K. Kaj boš pa sedaj?
Kako boš rešil problem?
Kdaj? Tako si otrok sam izdela načrt, kako bo nekaj popravil.

Po ulicah železarskega mesta (5. del)
Ulica bratov Rupar
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po
bratih Rupar, in sicer Petru
- Peru (*29. 6. 1924, Polje,
†24. 7. 1943, pod Stolom) in
Janezu (*1925, Jesenice,
†marec 1945). Oba sta bila
pripadnika NOV, ki sta padla za domovino.
Prejšnje poimenovanje: Ulica Toneta Čufarja (1949–
1954)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1949

Ulica Cankarjevega
bataljona
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je dobila svoj naziv po
slavnem Cankarjevem bataljonu, ki je bil ustanovljen 5.
avgusta 1941 na Jelovici. Sestavljen je bil iz dveh čet:
Jeseniške in Jelovške. V tej
ulici sta stanovala kar dva
borca Cankarjevega bataljona: prvi komandant Jože
Gregorčič in drugi komandant Albin Žemva.
Prejšnje poimenovanje: Ciril Metodova ulica (1930–
1941, 1945–1961), Cyrill Metodgasse (1941), Hüttengasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica Franca Benedičiča
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po
Francu Benedičiču (*23. 9.
1905, Slovenski Javornik,
†13. 4. 1942, Jesenice), jese-

niškem krojaču in obrtniku,
ki se je po pobegu iz koncentracijskega taborišča
Kraut na Koroškem 1. avgusta 1941 pridružil NOV.
Prejšnje poimenovanje:
(del) Ciril Metodova ulica
(1930–1941, 1945–1954),
(del) Cyrill Metodgasse
(1941), (del) Hüttengasse
(1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica Franca Jerala
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po
Francu Jeralu (*16. 1. 1900,
Jesenice, †28. 4. 1943, Log
nad Škofjo Loko). V času
med obema vojnama je deloval kot zaveden pripadnik
delavskega gibanja. Kmalu
po nemški okupaciji se je
pridružil NOV, kjer je oprav
ljal funkcijo kurirja.
Prejšnje poimenovanje:
(del) Ilirska cesta (1930–
1941, 1945–1954), (del) Illy
rienstrasse (1941), (del)
Narwikstrasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica Gustla Štravsa
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica nosi naziv po aktivistu
OF Gustlju Štravsu - Lipetu
(*1915, †22. 12. 1943), ki so
ga ubili pripadniki organizacije Črna roka.
Prejšnje poimenovanje:
(del) Industrijske ulice
(1930–1941, 1945–1954),

(del) Industriegasse (1941),
(del) Dr. Göbbelstrasse
(1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica heroja Verdnika
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po narodnem heroju Matiji Verdniku - Tomažu (*28. 9.
1916, Slovenski Javornik, †1.
2. 1944, Spodnja Bistrica v
Rožu), jeseniškem predvojnem revolucionarju, komunistu in prvoborcu ter organizatorju SKOJ, OF in NOV.
Za narodnega heroja je bil
proglašen 20. 12. 1951.
Prejšnje poimenovanje: Sav
sko nabrežje pod Možakljo
(1930–1941), Sawaufer
(1941), Savsko nabrežje
(1945–1961)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica Janeza Šmida
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je poimenovana po Janezu Šmidu (*3. 8. 1902,
Selo pri Bledu, †20. 3. 1943,
Jesenice), predvojnem revolucionarju, ki je bil v času
okupacije zaprt v begunjskih
zaporih. Kmalu po izpustitvi
je leta 1941 vstopil v NOV,
kjer je deloval kot kurir OK
KPS. Ujet je bil 16. 3. 1943 in
prepeljan na sedež Gestapa
na Jesenicah, kjer je podlegel
poškodbam in umrl.
Prvič uvedena v ulični sistem: 1974

Ulica Karla Prežlja
Okoliš (KS): Koroška Bela
Ulica je poimenovana po
Karlu Prežlju - Stanku (*4.
11. 1908, Jesenice, †7. 4.
1943, Mišače pri Podnartu),
predvojnem tovarniškem
delavcu železarne KID na
Jesenicah in prvoborcu
NOV.
Prvič uvedena v ulični sistem: 1974

Ulica Mirkota Roglja
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po
Mirku Roglju - Petku (*15.
4. 1924, Jesenice, †4. 2.
1945, Planina pod Golico).
Pred vojno je bil tovarniški
delavec v železarni KID na
Jesenicah, nato najprej borec v Jeseniški četi, od 14. 1.
1943 pa je deloval kot pripadnik VOS Mobilizacijskega
voda pod Stolom.
Prejšnje poimenovanje:
Cerkvena ulica (1930–1941,
1945–1949), Kirchengasse
(1941–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica prvoborca
Okoliš (KS): Slovenski Javornik
Ulica prvoborca je poimenovana v spomin na vse jeseniške prvoborce NOV, hkrati
pa je v hiši na naslovu Ulica
prvoborca 1 prebival prvoborec Cankarjevega bataljona
Ignac Kralj, ki so ga 19. 9.
1942 kot talca ustrelili na

Selu pri Št. Vidu na Dolenjskem.
Prvič uvedena v ulični sistem: 1954

Ulica Srečka Kosovela
Okoliš (KS): Slovenski Javornik
Ulica je poimenovana po
Srečku Kosovelu (*18. 3.
1904, Sežana, †27. 5. 1926,
Tomaj), slovenskem pesniku, kritiku in publicistu.
Dandanes velja za najvidnejšega predstavnika slovenske
poezije po moderni.
Prejšnje poimenovanje:
Glühergasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1943

Ulica Staneta Bokala
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po
Stanetu Bokalu (*29. 4.
1907, Jesenice, †19. 1. 1942,
Lipanski vrh na Pokljuki).
Ob nemški okupaciji se je
24. 6. 1941 pridružil NOV.
Bil je eden izmed organizatorjev decembrske vstaje
1941 na gorjansko-bohinjskem območju.
Prejšnje poimenovanje: Zavetiščna cesta (1930–1941,
1945–1949), St. Heminastrasse (1941–1945), Marinkova ulica (1949–1954)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Ulica Viktorja Kejžarja
Okoliš (KS): Jesenice

Ulica je poimenovana po
Viktorju Kejžarju (*28. 10.
1910, Sorica, †28. 8. 1942,
Jelovica), jeseniškem predvojnem revolucionarju, komunistu in prvoborcu NOV.
Prejšnje poimenovanje:
Obrtniška ulica (1930–1941,
1945–1961), (del) Dr. Göbbelstrasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Zgornji Plavž
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po domačem ledinskem imenu
Plavž, ki je označevalo tudi
naselje.
Prejšnje poimenovanje:
Oberbleiofner (1941–1945),
Bleioferstrasse (1943–1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930

Žerjavec
Okoliš (KS): Jesenice
Ulica je poimenovana po domačem ledinskem imenu
Žerjavec.
Prejšnje poimenovanje:
(del) Zgornji plavž (1930–
1941, 1945–1954), (del)
Oberbleiofner (1941–1945),
(del) Bleioferstrasse (1943–
1945)
Prvič uvedena v ulični sistem: 1930
Vir: Aljaž Pogačnik, Po ulicah
železarskega mesta, Gornjesavski muzej Jesenice, 2016, str.
40-58.

(Konec)

10

Jeseniške novice, petek, 4. novembra 2016

Mladi
Godalni večer
Iz Glasbene šole Jesenice so se v četrtek zvečer, 20. oktobra,
slišali zvoki godal. Prvič letos so namreč učitelji skupaj s
svojimi učenci pripravili nastop godalcev. Na nastopu so
svoje znanje pokazali učenci čisto vseh razredov, tudi tisti,
ki so se letos šele začeli učiti, saj s tem preganjajo tremo in
dobijo vzpodbudo za vnaprej. V najvišji dvorani glasbene
šole, dvorani Lorenz, so učenci na violine, viole, violončelo
in kontrabas zaigrali kratke etude znanih skladateljev. Ure
godal so sicer poleg trobil ob novem šolskem letu najbolj
zasedene, na jeseniški glasbeni šoli je v aktivu godal kar šest
učiteljev. Ti so pred nastopom posameznih inštrumentov
poslušalcem predstavili skladbe in imena glasbenikov, nastop pa je organizirala vodja aktiva godal Natalija Šimunović.
Za konec sta se predstavila še dva tria, violinski in klavirski,
ter poskrbela, da se je večer zaključil v sproščujoče zabavnem vzdušju.

Indijanska noč v šoli
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja so ob tednu otroka pripravili vrsto zanimivih aktivnosti,
učenci so tudi prespali v šoli.
Urša Peternel
V tednu otroka so na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja
na Jesenicah pripravili več
aktivnosti. Kot je povedala
ravnateljica Aleksandra
Valančič, so že tradicionalno ves teden zbirali star
papir, odpadne kartuše,
zamaške in baterije. Na
novem športnem igrišču
pred šolo so v sodelovanju
z Mladinskim centrom
Jesenice organizirali različne športne igre. S prijatelji

z Osnovne šole Antona Janše Radovljica so izpeljali
videokonferenco, na kateri
so učenci prek omrežja
Skype igrali različne igre,
med drugim tudi pantomimo in igro asociacij. Ravnateljica je sklicala prvi sestanek šolske skupnosti in
otroškega parlamenta.
Učenci so na bolšjem trgu
kupovali oblačila, knjige,
igrače in ostale rabljene
predmete za gumbe.
Vrhunec tedna otroka pa je
bila Noč pravljic. Osrednja

nit druženja in večernega
branja so bile indijanske
pripovedke in legende.
Tako so večino časa posvetili spoznavanju življenja
Indijancev in njihovih običajev. Vsak udeleženec si je
nadel indijansko ime ter
izdelal perjanico, lok in
lovilec sanj. Spoznali so
prehrano Indijancev, odnos
plemena do rastlin, živali
in narave. Seznanili so se,
kdo so bili vrači, ugotavljali, zakaj so Indijanci kadili
pipo, spoznali, kako so

izdelovali glasbila, kaj so
jim predstavljali duhovi in
kako so si zaslužili orlovo
perjanico. Igrali so se indijanske igre, peli ter plesali
v indijanskem duhu. Poslikali in postavili so indijanski šotor in postali poglavarji plemena. Pekli so tudi
kostanj in hrenovke. Ko je
padla noč, pa so v učilnicah
legli k počitku. A zabave še
ni bilo konec, saj so brali
pustolovske in skrivnostne
indijanske legende, dokler
niso zaspali.

Violinistki Lara in Manja Potočnik

Srednješolci na Vrtiljaku poklicev
Srednja šola Jesenice se je predstavila na vsakoletni prireditvi Vrtiljak poklicev, ki je letos potekala v Radovljici. "Mentorji in dijaki predšolske vzgoje so učence popeljali v otroški
svet z igrico Škrat Skokomavh, zanimivimi kemijskimi poskusi in s predstavitvijo ustvarjalnih izdelkov. Na strojni
usmeritvi so učenci spoznali, kako poteka 3D-tiskanje,
pomagali so pri ulivanju izdelka, v teoriji in praksi so primerjali lastnosti različnih materialov ter se srečali s svetom
robotike. Zdravstvena usmeritev je ponudila delavnici prve
pomoči in zdravstvene nege otroka. Po želji pa so dijaki
opravili tudi meritev krvnega tlaka, krvnega sladkorja in vsebnosti kisika v krvi," je o predstavitvi Srednje šole Jesenice
povedala profesorica Ines Rajgelj.

Učenci so se na Noč pravljic prelevili v indijance.

Pred spanjem so brali skrivnostne indijanske legende.

Naj umivanje rok postane
navada!
Urša Peternel
Svetovni dan umivanja rok,
ki ga obeležujemo 15. oktobra, opozarja na pomembnost
umivanja rok z milom in
vodo, kar je eden izmed najučinkovitejših in cenovno najdostopnejših preventivnih
zdravstvenih ukrepov. V
Splošni bolnišnici Jesenice
so ob tem pripravili dogodek,

s katerim so želeli promovirati umivanje rok. Tako so v
sodelovanju z dijaki Srednje
šole Jesenice – zdravstvena
smer in študenti Fakultete za
zdravstvo Jesenice postavili
stojnico, na kateri so obiskovalce, paciente in zaposlene
spodbujali k izvajanju postopka razkuževanja rok, ki je
enak postopku umivanja rok.
Ali so postopek izvedli pravil-

no, so preverili v skrinjici
Black box. Dijaki srednje šole
in otroci iz Vrtca Angelce
Ocepek iz enote na Tavčarjevi 3a (skupinic Sovice in Želvice) so v avli bolnišnice
odplesali plesno točko o umivanju rok. Dijaki so izdelali
tudi maskoto v obliki roke in
skupaj s študenti obiskali
oddelke ter enote v bolnišnici
in delili sladka presenečenja.

"Da je umivanje rok učinkovito, se mora izvajati na ključnih mestih, predvsem po
uporabi stranišča in pred
hranjenjem. Za dolgoročen
pozitiven učinek higiene
rok mora umivanje rok postati navada in dnevni ritual,"
sta ob tem poudarili Jana
Lavtižar in Adrijana Ilievski
iz Splošne bolnišnice Jesenice.

Dijakinje predšolske vzgoje so učence popeljale v otroški
svet z igrico Škrat Skokomavh. / Foto: Srednja šola Jesenice

Evropska poslanka na Gimnaziji Jesenice
Evropska poslanka Tanja Fajon in njena sodelavka Maja
Kezunovič Krašek sta obiskali Gimnazijo Jesenice. Evropska
poslanka je dijakom prvih in drugih letnikov predstavila
Evropsko unijo in njene institucije, razloge za njen nastanek, njen pomen in prihodnost. Na kratko je predstavila še
sebe in svoje delo v Evropskem parlamentu, dijaki pa so ji
postavili več zanimivih vprašanj.

Evropska poslanka Tanja Fajon med gimnazijci

Dijaki srednje šole in otroci iz Vrtca Angelce Ocepek iz enote na Tavčarjevi 3a so v avli bolnišnice odplesali plesno točko o
umivanju rok.
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Zanimivosti

O sumu nasilja v družini
je treba spregovoriti

Za tople obroke
za osnovnošolce
V akciji Drobtinica so zbrali dovolj denarja za 229
toplih obrokov za učence osnovnih šol.

Nasilje v družini je nesprejemljivo in moramo si nehati zatiskati oči in se skrivati za zavesami, češ
»ničesar nisem videl« ...
Urša Peternel
Na Centru za socialno delo
Jesenice so pripravili delovno srečanje na temo preprečevanja nasilja v družini, ki
je bilo namenjeno ravnateljem šol in vrtcev ter predstavnikom zdravstva. Po besedah direktorice centra Anite Bregar je kljub prizadevanjem, da bi v družbi povečali
občutljivost glede nasilja, to
še vedno prisotno, ena od
glavnih težav pa je, da na
centru ne dobivajo dovolj
prijav občanov o nasilju, ki
se dogaja za štirimi stenami,
češ »mene se to ne tiče«. Na
centru ugotavljajo, da mnogi
zakonci svoja partnerska ne-

soglasja rešujejo tako, da
spregledajo otroke, ti pogosto postanejo sredstvo manipulacije in žrtve težkih obračunov med staršema. Aleksandra Kafol, koordinatorka za preprečevanje nasilja v
družini za Gorenjsko, je zato
spregovorila predvsem o
tem, kako lahko ukrepajo v
vrtcih, šolah in zdravstvenih
ustanovah v primeru, da posumijo, da je otrok žrtev nasilja. Kot je poudarila, se je
na tak sum treba odzvati takoj, še isti dan in začeti postopke ugotavljanja, ali je
sum upravičen. Otroka je
treba zaščititi, pri čemer je
potrebna velika občutljivost,
da otroka v postopkih še do-

datno ne obremenijo.
Kriminalistka s Policijske
uprave Kranj Mihaela Perković Karadža je spregovorila o tem, kako se v postopke
vključi policija. Predvsem je
poudarila, da se na policiji
odzovejo na vsako informacijo o nasilju, tudi anonimno prijavo, ki jo dobijo na
telefonsko številko 113. Nasilje v družini je nesprejemljivo in moramo si nehati zatiskati oči in se skrivati za zavesami, češ »ničesar nisem
videl«, je poudarila.
Da je glavni problem v postopkih ugotavljanja nasilja v
družini dokazovanje, pa je
opozorila vodja okrožnega
državnega tožilstva v Kranju

Posvet o preprečevanju nasilja v družini na Jesenicah / Foto: Gorazd Kavčič

Marija Marinka Jeraj. Dokazov je v večini primerov
malo, saj modrice izginejo,
poškodbe se zacelijo, in če jih
ženska ne fotografira ali ne
odide k zdravniku, tožilcem
ostanejo edino priče. Glavne
priče pa so prav žrtve, to je
ženske in otroci, tudi sorodniki, ki pa na sodišču največkrat uporabijo t. i. pravno
dobroto, to je pravico, da ne
pričajo. Policisti izjave še dobijo, na sodišču pa po navadi
priče vse zanikajo, čudežno
izgubijo spomin ... Po njenih
besedah so zato zadnja bilka,
ki jo imajo tožilci, šole, vrtci
in zdravstvene ustanove, zato
je pomembno, da v primeru
suma nasilja napravijo vsaj
zabeležko, zapisnik. Opozorila je na dolžnost prijave
suma nasilja, ki jo imajo
ustanove, poleg tega pa je kaznivo dejanje nasilja v družini pregonljivo po uradni dolžnosti. Četudi žrtev reče, da
ne želi preganjati storilca, je
to dolžno storiti tožilstvo.
Da je nasilje proces, ki v
povprečju traja vsaj deset
let, pa je iz izkušenj povedala Anita Bregar, direktorica
CSD Jesenice. Storilec si žrtev leta in leta sistematično
podreja, žrtev si želi ohraniti družino, nase prevzema
krivdo. A mnoge ženske se
na koncu vendarle, tudi ob
pomoči za to pristojnih
ustanov, tako okrepijo, da
so sposobne tudi oditi.

Stojnica, ki so jo napolnili donatorji.

Urša Peternel

stavracija Ejga in Slaščičarstvo Konditus), ponujali
kruh, pekovske izdelke in
kremne rezine, občani pa so
v zameno darovali skupno
250 evrov, še dodatnih 254
evrov pa sta darovala podjetje Kovinar gradnje Jesenice
in Sindikat Neodvisnost Jesenice. Tako so na Jesenicah
v akciji zbrali 504 evre, s katerimi bodo učencem osnovnih šol omogočili 229 toplih
obrokov, je povedala strokovna sodelavka Območnega združenja Rdečega križa
Jesenice Rina Beravs Zor.

Območno združenje Rdečega križa Jesenice je ob svetovnem dnevu hrane tudi
letos pripravilo akcijo Drobtinica, v kateri zbirajo sredstva za plačilo toplih obrokov osnovnošolcem. V Hipermarketu Mercator na Jesenicah in v Marketu Mercator na Borovški v Kranjski
Gori so na stojnicah, ki so
jih napolnili donatorji (Pekarna Karavanke, Pekarna
Planika, Slaščičarna Metuljček, Pekarna Magušar, Re-

Anketa o prometu
Občina Jesenice je v sklopu Celostne prometne strategije
začela z izvajanjem ankete, s katero želijo izvedeti, kakšne
so potovalne navade občanov in njihove želje za ureditev
prometa v mestu. Anketa je objavljena na spletni strani Občine Jesenice, odgovori pa bodo snovalcem prometne strategije v pomoč pri izbiri ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja občine. Vsi, ki bodo oddali anketo, se bodo
lahko potegovali za zanimive praktične nagrade.

Vrt je najboljša lekarna
Pia Kokelj
Kako pravilno združiti živila, kako do dobrega počutja
in še bolj pomembno, kako
do zdravja? Vse to je razkril
doktor agronomije Jan Bizjak na četrtkovem predavanju Pravilno združevanje
živil, ki je potekalo v knjižnici na Hrušici.
Jan je 29-letni biotehnik, zaljubljen v naravo, ki ga je življenjska situacija pripeljala
oziroma prisilila k spremembam v prehrani. Pred
skoraj desetimi leti se mu je
namreč pojavila rana na želodcu, težava, s katero se danes sooča preveliko število
Slovencev, in ga postavila
pred dejstvo, da mora na
svojem jedilniku zadeve
konkretno spremeniti. Vse
od takrat se intenzivno
ukvarja s preučevanjem pra-

vilnega združevanja živil in
kako to vodi do izboljšanja
našega počutja. »Iz svojega
primera sem se marsikaj naučil in sedaj to z veseljem
delim z drugimi.« Zaposlen
je kot vrtnar v ekološki vasi
Garden Village na Bledu,

kjer skrbi, da sta gostom vedno na voljo sveže sadje in
zelenjava. Pri vrtnarjenju ne
uporablja umetnih gnojil in
škropil. Na predavanju je
predstavil, katere vrste živil
kombiniramo skupaj, da po
obroku nismo zaspani, na-

pihnjeni, utrujeni, presiti.
Izpostavil je tudi pomen prosa in ajde, ki so ju včasih vsakodnevno uporabljali, danes
pa nanju kar pozabimo.
»Ključno je, da v prehrano
vključimo domače pridelke.
Po žita, mlečne izdelke, sadje in zelenjavo se vedno lahko odpravimo k lokalnemu
kmetu, saj bomo s tem podprli slovensko pridelavo, živila pa bodo zagotovo bolj
kakovostna od tuje, uvožene
hrane.« Njegov najljubši rek
je »Vrt je naša domača lekarna«, saj s pravilnim prehranjevanjem, ki vsebuje doma
pridelane vrtnine, večkrat
lahko že vnaprej preprečimo, da bi telo zbolelo. »Ljudje hrano premalo cenijo in
podcenjujejo njen vpliv.
Imamo samo eno telo in za
tega moramo skrbeti, kot da
je sveto.«

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

Doktor agronomije Jan Bizjak je na četrtkovem predavanju v knjižnici na Hrušici govoril o pravilnem
združevanju živil. Njegov najljubši rek je: »Vrt je naša domača lekarna.«

tel + 386 (0)8 205 77 97
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Zanimivosti
Iz policijskih
beležk
Urša Peternel
Premoženjska kazniva
dejanja
Jeseniški kriminalisti so v
zadnjem obdobju preiskali
nekaj premoženjskih kaznivih dejanj, ki so jih izvedli
različni storilci. Z zbiranjem
obvestil so preiskali vlom v
trgovino z računalniško
opremo aprila letos in poskus vloma v drugo prodajalno maja letos. V povezavi z
vlomom v trgovino z računalniško opremo so eno osebo ovadili še zaradi prikrivanja, preiskali pa so tudi
poskus avgustovskega ropa
trgovine na Jesenicah. Storilec je z imitacijo pištole
takrat zamaskiran vstopil v
prodajalno in od trgovca
zahteval denar, vendar v
dejanju ni uspel, saj ga je
trgovec pregnal s solzivcem.
V dejanju ni bil nihče poškodovan.

Zasegli predelan moped
Policisti so sporočili, da so
na Jesenicah mladoletniku
zasegli predelan moped.

Preoblečena v klovna
strašila ljudi
Jeseniški policisti preverjajo
več informacij o pojavu
oseb, ki so preoblečene v
klovne na Jesenicah strašile

mo, čim prej sporočijo policiji na interventno število
113 ali anonimni telefon
policije 080 1200," opozarjajo policisti.

Nesreča pri delu

Upokojenci v Bruslju
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske se je odzvala vabilu poslanca EU Iva Vajgla in je 23 zaslužnim prostovoljcem iz vseh društev upokojencev Gorenjske omogočila
udeležbo na javni razpravi z naslovom Prostovoljske strategije – kako so lokalne in nacionalne prostovoljske strategije
povezane s politikami in programi EU. Razprava je potekala
v Evropskem parlamentu v Bruslju. Med udeleženci sta bila
tudi člana Društva upokojencev Jesenice Albina Seršen in
Stane Arh. Kot je povedal Arh, so si v Bruslju ogledali Evropski parlament, slovenski predstavniki v parlamentu so jih
seznanili z delovanjem parlamenta, Ivo Vajgl pa z delom
evropskega poslanca. V sklopu obiska so si upokojenci ogledali tudi Bruselj, Brugge in Luksemburg.

V plinskem podjetju na
Jesenicah se je pri remontu
plinske infrastrukture poškodovalo pet delavcev. Nesreča se je zgodila med prečrpavanjem perlita iz komore stolpa, ko je prišlo do
izpusta večje količine te
snovi, ki se je raztresla po
tleh in delavcih. Reševalci
so pet delavcev odpeljali v
jeseniško bolnišnico, nihče
pa ni bil v smrtni nevarnosti. Snov ni nevarna za okolico, o dogodku pa gorenjski
kriminalisti še vodijo postopek.

Pred Evropskim parlamentom / Foto: Stane Arh

OKNO V SVET

Motorist padel
Gorenjski prometni policisti
so na priključku avtoceste
na Hrušici obravnavali tujega motorista, ki je na mokri
cesti zaradi neprilagojene
hitrosti vožnje padel. K sreči
se je samo lažje telesno poškodoval in bil odpeljan v
jeseniško bolnišnico. Policisti zaradi povzročitve nesreče proti njemu vodijo prekrškovni postopek. "Nevarnosti, kot je mokra in posledično spolzka cesta, pa niso
izpostavljeni samo motoris-

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

O klovnih, ki strašijo, je treba obvestiti policijo, saj ima
tako početje znake prekrška ali celo kaznivega dejanja.
ljudi. Zamaskirane osebe
naj bi strašile in lovile predvsem otroke, pojavljale pa so
se predvsem v okolici Osnovne šole Prežihovega Voranca, na avtobusni postaji, pri
Spominskem parku in na
Blejski Dobravi. Z zbiranjem obvestil so izsledili dva
mlajša Jeseničana, ki sta
preoblečena v klovne ljudi
vznemirjala. "Ogroženosti
oseb v dosedanjem zbiranju
policisti sicer niso potrdili,
opozarjamo pa, da ima tako
početje znake prekrška, v
nekaterih primerih pa lahko
tudi kaznivega dejanja, četudi gre morebiti samo za
potegavščino. Zato bomo ob
prijavah in zaznavah dosledno ukrepali. Kdor bi bil priča takemu dogodku ali ima
informacije o osebah, ki to
počnejo, naj podatke, prosi-

ti, temveč tudi mopedisti in
kolesarji, ki se pri nižjih
hitrostih vozijo v in zunaj
naselij. Jesenske razmere
namreč že zelo dvigajo zahtevnost takih voženj, vozne
površine so povečini že hladnejše, pogosto mokre,
ponekod tudi umazane, na
cesti je listje, oprijem pnevmatik je bistveno slabši, pot
ustavljanja daljša ipd. Zato
tako udeležbo predvsem v
zahtevnejših razmerah
odsvetujemo," svetujejo
gorenjski policisti.

Trčil v peško, vlom
Voznik na Jesenicah je pri
vzvratni vožnji trčil v peško.
Policisti so na Jesenicah
obravnavali tudi vlom, kjer
pa storilci niso odnesli ničesar.

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.
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Hišni ljubljenček:
planinski orel Sky
Nik Marčič z Blejske Dobrave je po zaslugi svojega hišnega ljubljenčka,
planinskega orla Skyja, postal znan po vsej državi. Sky je namreč Niku ušel,
nato pa v Kamniku zgrabil majhno čivavo, ki jo je k sreči odnesla brez
poškodb. Kdo je sploh fant, ki se ukvarja s planinskimi orli?
Urša Peternel
Zgodba se je začela pred približno mesecem dni, ko se je
orel Sky med treningom
zmedel in odletel v neznano.
Njegov lastnik Nik Marčič z
Blejske Dobrave ga je s prijatelji takoj začel iskati, celo v
gozdovih na Mežakli, a Skyja
niso našli. Nik je o izginotju
orla obvestil pristojne službe, tudi center za obveščanje. Ko je že obupal, da bo
svojega ljubljenčka še kdaj
videl, pa je po šestnajstih
dneh dobil klic, da je neki
orel v Kamniku napadel čivavo. Takoj je sedel v avto in
se odpeljal v Kamnik, kjer je
presrečen ugotovil, da gre za
njegovega Skyja. Kot se je izkazalo, je Sky psička zgrabil

in dvignil v zrak, nato pa
tudi takoj spustil. Čivava je,
tako Nik, k sreči ostala nepoškodovana, prav tako njen
lastnik, bila pa sta oba prestrašena. Gospod je bližnje
srečanje z orlom k sreči
sprejel z razumevanjem,
Nik pa se je tudi opravičil za
dogodek. A dejstvo, da je planinski orel lahko hišni ljubljenček, je pritegnilo množico novinarjev in Nik s svojim Skyjem je postal prava
medijska zvezda ...
Kot je povedal Nik, se je nad
ujedami navdušil že kot
otrok. Njegov oče je imel
krokarja, sam pa se je navdušil nad planinskimi orli.
Sky ni njegov prvi orel, prvega je ubila elektrika na bližnjem daljnovodu, tako da

je pred pol leta kupil novega
orla, ki mu je dal ime Sky.
Kupil ga je pri rejcu v Zagrebu, zanj ima vse potrebne
dokumente, tudi rodovnik.
Takšni orli – gre za vrsto
golden eagle – stanejo dva
tisoč petsto evrov in več.
Orlu je Nik za domačo hišo
na Blejski Dobravi uredil
prostorno kletko, trenira pa
ga na pro
stem, vsak dan
tudi po tri ali štiri ure. Sky
svojega lastnika uboga na
žvižg, na vprašanje, ali Sky
ni nevaren, saj je vendarle
ujeda, pa Nik preprosto pravi: »Živalim moraš zaupati.«
Sky tudi ni napadalen, saj je
še mladiček, in tudi ne zna
loviti plena. V šestnajstih
dneh avanture tako ni nič
jedel in ko ga je Nik našel, je

Sky / Foto: Gorazd Kavčič

Sky je vendarle ujeda in pogled na njegove kremplje je kar malce strašljiv.
bil shujšan in nadvse prestrašen. Zdaj, ko je spet na
varnem doma, skrbi, da mu
zaloge prepelic nikoli ne
zmanjka. Nik pravi, da bo
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www.visitkranj.si

Urša Peternel
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Kranjski hiši,
Glavni trg 2,

Petrol servisih
in na vseh prodajnih
mestih

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

Več kot 30 degustacijskih točk

Ta konec tedna se na Jesenicah znova predstavljajo rejci malih živali.
Njihovo društvo praznuje osemdeset let.

Vstopnice s

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

hitreje našel. Ker je življenjska dobra orlov od petdeset
do osemdeset let, bo torej
njuno prijateljstvo lahko trajalo še zelo dolgo ...

Razstava malih živali
ob jubileju

sobota

november

zaradi zadnje izkušnje zdaj
bolj pazil na Skyja, saj mu
bo nadel sledilno napravo,
tako da ga bo v primeru ponovnega izginotja lažje in

Društvo rejcev malih živali
Jesenice letos praznuje
osemdeseto obletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo
leta 1936, v zadnjih desetletjih pa velja za eno najuspešnejših slovenskih društev
na področju gojenja malih
živali. V jubilejnem letu
bodo člani ponovno organizirali razstavo malih živali, ki
bo potekala od 4. do 6. novembra v prostorih Osnovne
šole Prežihovega Voranca na
Jesenicah. Na ogled bodo

kunci, golobi, perutnina in
morski prašički jeseniških
gojiteljev, pridružili pa se jim
bodo tudi številni prijatelji iz
tujine, tako da bo na razstavi
predstavljenih skoraj tristo
živali domačih ter italijanskih in avstrijskih gojiteljev.
Jeseniški gojitelji so sicer letos sodelovali na več razstavah in na njih dosegli tudi
lepe uspehe. Na razstavi v
Avstriji je bil golob Mirana
Rijavca izbran za najlepšega
na celotni razstavi, enak
uspeh pa je dosegel Jože
Ločniškar pri morskih pra-

šičkih. Med prejemniki priznaj so bili tudi kunci Andreja Meterca in Tomaža
Klinarja. V oktobru so se
štirje jeseniški gojitelji udeležili tudi razstave v Špitalu,
kjer so bili uspešni s svojimi
kunci, saj so priznanja osvojili Mateja Verginc, Andrej
Meterc in Jože Ločniškar, ki
je dominiral tudi s svojimi
morskimi prašički, s katerimi je osvojil prav vse podeljene nagrade.
Kroniko delovanja društva
so sedanji člani zabeležili
tudi v posebnem biltenu.

Umetniška tržnica

Zaprti postojanki

V Kolpernu bodo danes, v petek, ob 16.30 odprli Umetniško
tržnico, ki bo odprta tudi jutri, v soboto, med 9. in 18. uro.
Potekale bodo tudi ustvarjalne urice z razstavljavci.

Koča na Golici in Tičarjev
dom na Vršiču sta prek
zime zaprta.
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Sudoku
s končno rešitvijo
































     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je VADBE Z MONIKO FITNES JESENICE. Sponzor križanke so Vadbe z Moniko, intenzivne vodene vadbe z Moniko
Udir, ki potekajo v O2 Fitnesu na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 22, Jesenice, www.facebook.com/VadbezMoniko, monikaudir8@gmail.com. Podarjajo: 1. nagrada – mesečna vstopnica: Senka Zrnić, Jesenice; 2. nagrada – en obisk: Mirjana
Planinčič, Jesenice; 3. nagrada – en obisk: Urška Taler, Krnica.
Za nagrade pokličite Moniko Udir na 040 971 595.

Bučno-krompirjev pire
Pripravljen iz muškatne buče z nežnim okusom po orehih in maslu je priljubljena in okusna priloga v
jesensko-zimskem času tako za navadne dni kot za posebne, slovesne priložnosti.
Jelka Koselj

Bučno-krompirjev pire –
poseben (diplomatski)

Bučno-krompirjev pire –
navaden

Potrebujemo enake sestavine kot za navaden bučno-krompirjev pire, le da
malo ohlajenemu pireju
vmešamo še dva rumenjaka
in po potrebi dosolimo.
Krompirjevo maso damo v
dresirno vrečko (ali plastično vrečko, ki ji nekoliko
odrežemo vogal) in naredimo kupčke, ki jih polagamo
na z maslom namaščen
pekač. Na vsak kupček pireja damo še črno olivo. Kupčke svetlo rumeno zapečemo, v pečici jih pri 180 stopinjah C pečemo približno
pol ure. Če želimo, lahko
kupčke tik pred serviranjem
pokrijemo z rezinami sira in
postavimo v močno ogreto
pečico le toliko, da se sir raztopi. Jed ponudimo k mesnim jedem, solatam in prikuham. Prikuhe naj bodo iz
temno zelene zelenjave, ki
se tudi barvno podajo k
rumeni prilogi. Na primer:

Potrebujemo (za za štiri osebe): 1 muškatno bučo (približno 60 dag), 50 dag mokastega
krompirja, 1 žlico soli, 2 dl
kisle smetane ali mleka, za
oreh masla in sveže naribani
muškatni orešček.
Priprava: Bučo olupimo, očistimo semenja in narežemo
na kocke. Krompir olupimo
in narežemo na kocke. Bučo
in krompir damo kuhati v
krop z dodatkom 1 žlice soli.
Kuhamo jih do mehkega,
kar traja približno 20 minut.
Nato odcedimo vodo, dodamo smetano ali mleko, maslo in malo naribanega muškatnega oreščka. Vse dobro
pretlačimo. Še topel bučno-krompirjev pire ponudimo poleg mesnih jedi, kot
so na primer naravni zrezki
z omakami. Jed dekoriramo
z olivami, žlico smetane in
vejico peteršilja. Postrežemo še sezonsko solato.

Blitvo s stebli vred operemo
in skuhamo v malo osoljenem kropu. Nato jo odcedimo, popopramo in polijemo
z olivnim oljem.
Zelo priporočam tudi kodrolistni ohrovt, ki je ena
najbogatejših
jesensko-zimskih zelenjav, ki
varuje pred prehladi. Na
olju ga podušimo, dolijemo
slano vodo in kuhamo dob-

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

Sponzor križanke je AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik. Poleg kvalitetne pralnice vam strokovno uredijo prodajo ali nakup ter uredijo prepis vozil. Več informacij na www.avto-svetina.com ali po tel.
04/586-20-97, gsm 041/639-288. Za naše reševalce so pripravili nagrade: 1. pranje os. vozila, voskanje in okvirčki za registrske tablice, 2. pranje os. vozila, vroče voskanje, 3. pranje os. vozila.
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TEMELJNA
BARVA

POSMEHLJIVEC
UREDIMO
VAM PREPIS
VOZIL
IN PRENOS
LASTNIŠTVA

VRSTA
SLAŠČICE

SNEŽNI PLAZ

SREDINA
BENDŽA

STROKOVNO
SVETOVANJE
PRED NAKUPOM AVTOMOBILA

ZNAČILNA
KAVKAŠKA
VAS

4

PRIPRAVA ZA
MERJENJE
ČASA
PARKIRANJA
GLAVNA
SESTAVINA
MAŠČOB

rih 30 minut, dokler voda
ne povre. Začinimo ga s
soljo in limoninim sokom.
Lahko pa ga polijemo s precvrto slanino ali pečenkino
omako.
Namig: Ko vnukom postrežemo pireje, si vedno le-te
pokapajo z limoninim
sokom. Gost iz Nemčije pa
je pireje posladkal. Okusi
ljudi so pač različni.

ZAŠČETEK
ŠČIPANJA

BORIS
URBANČIČ

ŽICA BREZ
VOKALOV

6

PREBIVALKE
IGA

NA OSMI DAN
PONAVLJAJOČA MRZLICA
MISELNA
IGRA
PRETEPAČ

13

KATHARINA
HEPBURN

3

AMERIŠKI
SLIKAR IN
GRAFIK (BEN,
1898 - 1969)

SCHAHN: ameriški slikar in grafik (Ben), GER: predhodnik atletskega kopja, LANZA: ameriški tenorist (Mario), AREKA: azijska palma,
TUJA: vrsta iglavca, klek, EVORA: mesto na Portugalskem, AUL: značilna kavkaška vas, ALEKO: tip ruskega avtomobila

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 16 / 2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 4. novembra
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 9. do 19.
ure
Razstava malih živali

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 16.30

Hokej AHL, HDD Jesenice : Asiago

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Peep Show, komedija v izvedbi GTČ Jesenice

Nedelja, 13. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje, urnik na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

Slavnostna otvoritev Umetniške tržnice na Jesenicah

KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,
Razstavni salon Viktorja Gregorača, ob 18. uri
Slikarska razstava Majde Gašperin

Sobota, 5. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Koncert Mance Izmajlove, Pesmi mojih krajev

Ponedeljek, 14. novembra
TELOVADNICA V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA, od
10.30 do 11.30
Jutranja vadba za starejše

Rekreacijsko drsanje, urnik na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 9. do 19. ure

DOM DU JESENICE, POD GOZDOM 13, ob 17. uri
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Razstava malih živali

BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 9. do 18. ure
Umetniška tržnica na Jesenicah

PROSTORI CP ŽP, KURILNIŠKA ULICA 10a, od 14. do 18. ure
Ogled makete in voženj vlakcev

OŠ PREŽIHOV VORANC, ob 19. uri
Tekma košarka 3. SKL, ENOS Jesenice : Janče

Nedelja, 6. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje, urnik na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, od
9. do 16. ure
Razstava malih živali

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA
NAMIZNI TENIS, od 18. do 21. ure

PROSTORI KOV, CESTA FRANCETA PREŠERNA 56, ob 16. uri

Polaganje cvetja ob kipu Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu ob 19. uri

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Odprtje 29. Čufarjevih dni

Torek, 15. novembra
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri
INFO TOČKA 'PRIKLENJENI NA MOBI', ogledalo - zasvojenosti z
mobilnimi telefoni

KOSOVA GRAŠČINA, ob 10. uri
Javno vodstvo po razstavi Industrijski pejsaž: iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Ken Ludwig, TI NORI TENORJI, komedija v izvedbi Šentjakobskega
gledališča Ljubljana

Sreda, 16. novembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
INFO TOČKA 'PRIKLENJENI NA MOBI', ogledalo zasvojenosti z mobilnimi telefoni

Jutranja vadba za starejše

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, DVORANA ZA
NAMIZNI TENIS, od 18. do 21. ure

William Shakespeare, MACBETH tragedija v izvedbi KUD Zarja Trnovlje – Celje

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

Torek, 8. novembra
CERKEV SV. LENARTA JESENICE, ob 18.30

Četrtek, 17. novembra
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Muzejski večer: doc. dr. Verena Vidrih Perko Tacitova Germanija

Nastop organistov GŠ Jesenice in GŠ Kranj

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.20
Sreda, 9. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 19.30
Hokejska tekma AHL, HDD Jesenice : EK-KAC II

Koncert z gosti iz Glasbene šole na Koroškem

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Yasmina Reza, BOG MASKARA drama v izvedbi KUD Fofite, Medvode

Četrtek, 10. novembra
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop

Petek, 11. novembra
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri
Srečanje bralnega kluba

RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri
Odprtje razstave Andreja Čučnika

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Cikel ruskega filma: Ivanovo otroštvo

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Premiera komedije Peep Show v režiji Vida Klemenca

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

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri

Slavnostno odprtje novih prostorov društva KPŠHD Vuk Karadžić

Ponedeljek, 7. novembra
TELOVADNICA V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA, od
10.30 do 11.30

Žalost ob boleči izgubi vaših
najdražjih lahko v trajni
spomin izrazite z objavo
zahvale v Jeseniških novicah.

Rekreacijska občinska liga v namiznem tenisu

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 10.00
Vaša naša matineja – POGUMNI KROJAČEK

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

Nedelja, 20. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje, urnik na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri
Vaša naša matineja – Zelenčki in njihovo nepozabno potovanje, v izvedbi KD FIGURA

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Zaključek 29. Čufarjevih dni, podelitev nagrad in predstava Jaka A.
Vojevica, HAMLET PA POL
Avla gledališča, ob 18.30 Miroslav Pengal – KLOBUKI PRIPOVEDUJEJO, slikarstvo, glasba, gledališče

Ponedeljek, 21. novembra
DOM DU JESENICE, POD GOZDOM 13, ob 17. uri
Predavanje S POTI PO ŠUMADIJI v sliki in besedi – predavatelj Pavel
Smolej

MCJ MLADINSKA TOČKA CENTER II, Cesta maršala Tita
41, Jesenice, ob 17. uri
Klepet staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok – tema POSTAVLJANJE
MEJA: »Otrok tepe, ščipa, grize, ne uboga«

Torek, 22. novembra
SREDNJA ŠOLA JESENICE, ob 10. uri
INFO TOČKA v izvedbi Mladinskega centra Jesenice: 'DANES DOBRA FORA, JUTRI NOČNA MORA', o nepremišljenih objavah na spletu in posledicah

TELOVADNICA V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA, od
10.30 do 11.30
Jutranja vadba za starejše

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 19. uri
Nastop oddelka brenkal

Petek, 18. novembra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Tommy Sune Hansen, BOMBA V BORDELU, komedija v izvedbi Gledališča 2B, Boh. Bistrica

Sobota, 19. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje, urnik si lahko ogledate na spletni strani Zavoda
za šport Jesenice.

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, ob 18.30
Hokej AHL, HDD Jesenice : HC Pustertal *, 3. krog IHF CC

OŠ PREŽIHOV VORANC, ob 19. uri

Sreda, 23. novembra
GIMNAZIJA JESENICE, ob 10. uri
INFO TOČKA 'DANES DOBRA FORA, JUTRI NOČNA MORA', o nepremišljenih objavah na spletu in posledicah

FOTOGALERIJA JESENICE V AVLI GLEDALIŠČA TONETA
ČUFARJA JESENICE, ob 19. uri
Razstava fotografij članov Fotokluba Hrastnik Portreti

Četrtek, 24. novembra
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri
Aljaž Pogačnik: Železarske in jeklarske upodobitve v slikarstvu zahodne evropske umetnosti, predavanje

Košarka 3. SKL, ENOS Jesenice : Krvavec Meteor

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Sobota, 12. novembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje, urnik na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 17. uri
Kegljanje 1. B SL, SIJ Acroni Jesenice : Triglav II

www.gorenjski-glas.si

Novembrske prireditve

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, 18.30

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30
Molier, prir. T. Partljič, ZDRAVNIK PO SILI, komedija v izvedbi DKD
Svoboda, Senovo

DVORANA KOLPERN, ob 20. uri
Novembrska zabava društva KPŠHD Vuk Karadžić

Koncert učiteljev

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

Sedem predstav
Čufarjevih dni

Na steno pokritega prireditvenega prostora na Stari Savi je poljski ulični umetnik M-city naslikal
ogromno stensko poslikavo. Umetnik je s svojimi umetninami doslej polepšal mestne fasade
Varšave, Gdanska, Verlina, Pariza, Sao Paola, New Yorka, Londona, Barcelone ...

Letošnji 28. Čufarjevi dnevi se začnejo 14.
novembra, selektor je izbral šest predstav, še ena
dodatna pa bo popestrila spremljevalni program.
Janko Rabič
Štirinajstega novembra se
bo dvignil zastor letošnjih
28. Čufarjevih dni. Člani
organizacijskega odbora so
sredi mrzličnih priprav, saj
želijo, da ta v širšem slovenskem prostoru uveljavljeni
festival ljubiteljskih gledališč spet privabi zvesto publiko. Selektor Marko Plantan je med 27 izbral šest
predstav, ki jih bo poleg gledalcev ocenjevala strokovna
žirija v sestavi: Boris Kuburič, Urška Hlebec in Klavdija Zupan. Prvi dan (14.
novembra) bo oder namenjen domači igralski skupini
GTČ s predstavo Samotni
zahod. V naslednjih dneh se
bo zvrstilo ostalih pet tekmovalnih predstav: 15.
novembra Ti nori tenorji
(Šentjakobsko gledališče
Ljubljana), 16. novembra
Macbeth (KUD Zarja Trnovlje Celje), 17. novembra Bog
masakra (KUD Fofite Medvode), 18. novembra Bomba
v bordelu (Društvo gledališče 2B Bohinjska Bistrica),
19. novembra Zdravnik po

sili (DKD Svoboda Senovo).
Vse predstave se bodo začele ob 19.30.
Spet se obeta tudi pester
spremljevalni program. V
ponedeljek, 14. novembra,
bo obiskovalce prve tekmovalne predstave na ogled
pospremil Pihalni orkester
Jesenice - Kranjska Gora, ki
bo ob 19. uri zaigral na Trgu
Toneta Čufarja. V nedeljo,
20. novembra, bodo v gledališki avli odprli razstavo Klobuki pripovedujejo. Gre za
projekt Miroslava Pengala,
na ogled pa bodo klobuki iz
različnih gledaliških iger z
modelom, igralko Jasno
Koron. Na platno so jih upodobili slikarji: Andrej Srna,
Miroslav Pengal in Tanja
Eržen. V gledališki dvorani
bo ob 19.30 sledila koprodukcijska predstava poklicnih gledališčnikov Hamlet
in pol ter podelitev nagrad
in plaket Toneta Čufarja.
Pozornost bodo namenili
tudi jubilejema dveh domačih igralcev: Tatjani Košir za
60 let in Ivanu Berlotu za
50 let gledališkega ustvarjanja.

Poljski umetnik Mariusz Waras, znan kot M-city, pri delu

Urša Peternel

kov, so na ta način na Jesenice prinesli nekaj urbane
umetnosti. Umetnik je v
mrazu in vetru ustvarjal kar
pet dni, delal pa je v povprečju deset ur vsak dan. M-city
je sicer v svetu ulične umetnosti znano ime, s svojimi
umetninami je doslej polepšal mestne fasade Varšave,
Gdanska, Berlina, Pariza,
New Yorka, Londona, Barcelone ... Poslikal je tudi
150-metrski letališki kontrolni stolp na Norveškem,
formulo 1 dirkača Kimija
Raikkonena ...

V pokritem prireditvenem
prostoru na Stari Savi je ulični umetnik Mariusz Waras
s Poljskega, ki ustvarja pod
umetniškim
imenom
M-city, izdelal veliko stensko poslikavo, imenovano
mural. Velika je več kot tristo kvadartnih metrov, umetnik pa je izbral industrijski
motiv, ki se lepo vklaplja v
okolje nekdanjega železarskega obrata na Stari Savi.
Kot je ob tem v imenu organizatorjev dejal Dejan Cvet-

Pesmi mojih krajev

ČUFARJEVI
DNEVI

29.

Program:

V nedeljo, 13. novembra, bo na Jesenicah nastopila Manca Izmajlova s
koncertom Pesmi mojih krajev z istoimenskega albuma.

2016

Ponedeljek,
14. november 2016
ob 19.00

Polaganje cvetja ob kipu Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu

ob 19.30

ODPRTJE 29. ČUFARJEVIH DNI,
FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

Urša Peternel
Pevka Manca Izmajlova in
violinist, komponist in glasbeni producent Benjamin
Izmajlov sta po osmih letih
pripravila nov glasbeni projekt, Pesmi mojih krajev/
Songs of My Home. Posvečen je 25-letnici samostojne
Slovenije, ljubezni do domovine, ohranjanju slovenske
glasbene ustvarjalnosti in
vsem, ki imajo radi Sloveni-

Martin McDonagh: SAMOTNI ZAHOD
KD Igralska skupina pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice
Torek,
15. november 2016
ob 19.30

Ken Ludwig: TI NORI TENORJI
Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Sreda,
16. november 2016
ob 19.30

William Shakespeare: MACBETH
KUD Zarja Trnovlje - Celje

Sobota,
19. november 2016
ob 19.30
Nedelja,
20. november 2016
ob 18.30 (avla GTČ)
ob 19.30

KUD Fofité, Medvode

Tommy Sune Hansen: BOMBA V BORDELU
Društvo gledališče 2B, Bohinjska Bistrica

Moliere, prir. Tone Partljič: ZDRAVNIK PO SILI
DKD Svoboda Senovo

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Projekt Miroslava Pengala: KLOBUKI PRIPOVEDUJEJO
slikarstvo, glasba, gledališče
SPREMLJEVALNI PROGRAM

Jaka Andrej Vojevec: HAMLET IN POL

Koprodukcija: Celinka, Cankarjev dom, Zavod Bufeto, Zavod SeVeDa

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO
NAGRADE IN PLAKET TONETA ČUFARJA

...v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

www.jesenice.si

Petek,
18. november 2016
ob 19.30

Yasmina Reza: BOG MASAKRA

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

Četrtek,
17. november 2016
ob 19.30

Velikanska umetnina na Stari Savi je nastajala več dni.

jo. Na albumu je petnajst
pesmi, večino priredb je
napisal Benjamin Izmajlov,
po eno novo priredbo pa so
prispevali še Slavko Avsenik
ml., Sašo Fajon in Patrik
Greblo. Med pesmimi so na
albumu tudi Lipa zelenela
je, Kernjakova Rož, Podjuna, Zila, ljudski Barčica in
Regiment po cesti gre, tudi
Robežnikova Lastovka pa
znamenita Avsenikova Zvezde na nebu žare in Ipavče-

va Domovini. Gre za premišljen izbor slovenskih pesmi, ki do sedaj povečini še
nikoli niso zvenele z orkestrom. Ljudje jih dobro poznajo, a jih vedno slišijo v
komorni, zborovski ali
podobni izvedbi. Z novim
albumom Pesmi mojih krajev so pesmi dobile nove priredbe. Kako zvenijo, bodo
lahko slišali tudi poslušalci
na Jesenicah, in sicer v
nedeljo, 13. novembra.

