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Festival družin
v Kolpernu

Postali so
navijači Jesenic

Glasbena šola Jesenice je v
Kolpernu pripravila Festival
družin, na katerem je nastopilo
kar 37 glasbenih družin, od
katerih vsaj en član obiskuje
Glasbeno šolo Jesenice.

Jeseniški hokejisti so še enkrat
dokazali, da niso samo odlični
športniki, ampak tudi super
fantje. Tako so z obiskom
razveselili otroke na
pediatričnem oddelku Splošne
bolnišnice Jesenice.
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Predsednik državnega
sveta na obisku

Direktor SIJ Acroni
znova Slavko Kanalec

Jeseniško občino je obiskal predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Na Občini Jesenice so ga
seznanili z aktualnim dogajanjem v občini, zatem je obiskal uspešno podjetje Sumida Slovenija in
Splošno bolnišnico Jesenice, na koncu pa gostoval na Radiu Triglav.

Urša Peternel

Vodenje največjega jeseniškega podjetja je znova
prevzel Slavko Kanalec, ki je bil glavni direktor že
med leti 2007 in 2014.

Urša Peternel
Kot je dejal župan Tomaž
Tom Mencinger, so predse
dniku državnega sveta Mitji
Bervarju predstavili položaj
občine in ga seznanili s
problemi in načrti, pri če
mer so dali poudarek zlasti
projektom, pri katerih lah
ko pričakujejo pomoč dr
žavnega sveta. Župan je
predstavil načrt gradnje
razbremenilne ceste od Li
dla proti Slovenskemu Ja
vorniku, dotaknili so se tudi
še vedno nerešene proble
matike karavanške pitne
vode, župan pa je predstavil
tudi prizadevanje, da Splo
šna bolnišnica Jesenice kot
regijska bolnišnica ostane v
jeseniški občini. Tako naj
bi Občina Jesenice zagoto
vila potrebne površine za
morebitno gradnjo nove
bolnišnice, pri čemer bi se
danje prostore lahko name
nili negovalni bolnišnici ali
za potrebe doma starostni
kov, je dejal župan. Predse
dnik državnega sveta Mitja
Bervar je obljubil pomoč
pri povezovanju in iskanju
rešitev za probleme, na ka
tere ga je opozoril župan,
kot je povedal, pa so govori

li tudi o športu, zlasti
prihodnjem razvoju hokeja
na Jesenicah. "Želeli bi, da
se na Jesenicah vzpostavi
nov slovenski hokejski cen
ter in zgradi dodatna infra
struktura, zlasti hotel, kar
bi pripomoglo tudi k razvo
ju turizma," je dejal Bervar.

Gorenjski državni svetnik
Stevo Ščavničar je ob tem
poudaril, da ima občina Je
senice dobro infrastrukturo,
urejene institucije, šolstvo,
zdravstvo, kulturo, šport ter
lepo, čisto okolje. Ovira za
hitro rast podjetij predstav
ljata zlasti prostorska omeje

nost in pomanjkanje dovolj
usposobljenih kadrov. Tudi
Ščavničar je poudaril, da je
pomembno, da regijska bol
nišnica ostane na Jesenicah,
o tem pričakuje pogovore na
državni ravni.

OBČINSKE NOVICE

KRAJEVNA SKUPNOST
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Novi direktor Zavoda
za šport Jesenice

Težave z golobi

Jeseniški komedijanti
slavili v Pekrah

O nekdanjih trgovinah

Predsednik državnega sveta Mitja Bervar in župan Tomaž Tom Mencinger / Foto: Gorazd Kavčič

Prvega junija bo vodenje Zavoda za šport Jesenice prevzel magister prava Almin
Gorinjac.

V Splošni bolnišnici Jesenice
imajo velike težave z golobi,
ki so se močno namnožili.
Na Jesenicah že od leta 2010
velja odlok, ki prepoveduje
hranjenje prostoživečih živali, tudi golobov.
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Na Festivalu komedije v Pekrah sta bila nagrajena predstava Najlepše, najboljše in
najbolj slečene in igralec Klemen Klemenc.

Na muzejskem večeru v
Ruardovi graščini je dr.
Marko Mugerli govoril o
nekdanjih jeseniških trgovinah. Se še spomnite Zarje,
Murke, Kekca?
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Glavni direktor družbe SIJ
Acroni Jesenice je ponovno
postal Slavko Kanalec. Kana
lec je največje jeseniško pod
jetje vodil že med leti 2007 in
2014, torej sedem let, zatem
pa je opravljal funkcijo izvr
šnega direktorja za tehnolo
gijo za celotno Skupino SIJ.
Na Kanalčevo mesto v SIJ
Acroni so leta 2014 imeno
vali Blaža Jasniča, septem
bra lani pa zamenjali tudi
Jasniča (ta je postal direktor
družbe SIJ Elektrode Jeseni
ce) in na njegovo mesto po
stavili Petra Časa. A Čas je
SIJ Acroni vodil le nekaj
mesecev, v začetku marca je
iz osebnih razlogov odsto
pil, vodenje podjetja pa je
začasno prevzel Matija
Krajnc, sicer izvršni direktor
za finance v družbi.
Novi direktor Slavko Kana
lec podjetje dobro pozna, saj
se je v njem zaposlil takoj po
študiju metalurgije (bil je
tudi štipendist Acronija),
nato pa je od vodje obrata
postopoma napredoval do
mesta glavnega direktorja

Slavko Kanalec je ponovno
postal glavni direktor SIJ
Acroni. / Foto: Bor Dobrin
družbe, ki ga je zopet pre
vzel v petek. Po izobrazbi je
Kanalec univerzitetni diplo
mirani inženir metalurgije,
zaključil pa je tudi magiste
rij iz poslovodenja in orga
nizacije (MBA) na Poslovni
šoli IEDC Bled.

Naslova za hokejiste
Matjaž Klemenc
Lansko leto je Hokejsko
društvo Jesenice ostalo brez
naslova državnih prvakov.
Letos pa sta kar dve selekciji
stopili na najvišjo stopničko.
Selekcija U-18 se je v finalu
merila s kranjskim Trigla
vom. Dobili so tako tekmo v
gosteh (4:3) kot tudi doma
(4:2).
Podobna zgodba je bila pri
selekciji U-16, le s to razliko,
da so se v finalu merili z
Olimpijo. V gosteh so zma
gali z rezultatom 3:2, doma
pa z 2:1.

Blizu naslova je bila tudi se
lekcija U-14. Prvo tekmo
doma proti Olimpiji so dobili
s 5:2, nato pa dve izgubili (5:6,
3:7). Selekcija U-12 je v polfi
nalu izgubila dvakrat z Ble
dom (3:13, 1:7). Za tretje mesto
so igrali s Slavijo. Prvo tekmo
doma so izgubili z 2:3, drugo
dobili s 3:1, odločilno, tretjo,
pa znova dobili s 3:2 in se tako
uvrstili na tretje mesto.
Posebna zgodba je selekcija
U-20, ki je nastopila v mla
dinski ligi EBEL. Med 18 eki
pami so se uvrstili v veliki fi
nale, kjer pa so morali pri
znati premoč Dunaju.
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Občinske novice
Županov kotiček
Urša Peternel
Na zadnji seji občinskega
sveta je župan Tomaž Tom
Mencinger predstavil nekaj
aktualnih informacij. Povedal je, da so se na občini
sestali s pobudniki, ki želijo
oživiti žičnico Španov vrh.
Govorili so o možnostih
prenosa koncesije, prav
tako pa so pobudniki predstavili poslovni načrt, na
katerega sta Občina Jesenice in Krajevna skupnost
Planina pod Golico podali
nekaj pripomb in ugotovitev. "Dogovorjene so bile
aktivnosti, ki jih je treba
opraviti, zatem pa se bomo
ponovno sestali, uskladili
odprta vprašanja in dorekli
termin obravnave gradiva
na občinskem svetu," je
povedal župan.
Župan je občinske svetnike
seznanil tudi z obiskom
predsednika državnega sveta Mitje Bervarja na Jesenicah, s katerim so obiskali
tudi podjetje Sumida Slovenija na Blejski Dobravi, ki
je s skoraj štiristo zaposlenimi že tretji največji zaposlovalec v občini, za Acronijem in Splošno bolnišnico Jesenice. V zvezi z razpravami o tem, da Gorenjska potrebuje regijsko bolnišnico, se je Mencinger
zavzel, da ta ostane na Jesenicah, obstajata pa dve
možnosti: prostorska razširitev na sedanji lokaciji ali
pa novogradnja. Po Mencingerjevih besedah obstaja
možnost širitve na obstoječi lokaciji, in sicer v dveh
zgornjih etažah garažne
hiše, v vsaki je več kot 1400

Marčevska redna seja
Na 19. redni seji so se sestali jeseniški občinski svetniki. Med drugim so potrdili zaključni račun
proračuna za leto 2016, poročilo o razpisih, potrdili nekaj sprememb odlokov, prižgali pa so tudi
zeleno luč novim cenam obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
Urša Peternel

Župan Tomaž Tom
Mencinger
kvadratnih metrov, v stanovanjskem objektu, kjer so
bila včasih stanovanja
zaposlenih, in na Klinarjevem travniku, ki je v zasebni lasti, a je prostorsko
opredeljen za zdravstveno
dejavnost. "Lokacija, ki jo
ponuja Občina Jesenice, je
daleč najboljša, odločitev
pa je na strani ministrstva,"
je dejal Mencinger.
Dotaknil se je tudi ponovnih
kadrovskih menjav v podjetju SIJ Acroni. "Gre za največje podjetje v občini, zato je
dogajanje v njem pomembno za nas. Funkcijo glavnega direktorja je ponovno
prevzel Slavko Kanalec in
imam že dogovorjen sestanek z njim," je povedal
župan.
Dejal je še, da je bil Jožefov
sejem dobro obiskan, lokacija v pokritem prireditvenem
prostoru se je pokazala kot
dobra. Obenem pa razmišljajo, da bi silvestrovanje ponovno preselili na Čufarjev trg,
saj je to želja občanov.

Ravnateljica Vrtca Jesenice postala Vanja Kramar
Svet zavoda Vrtec Jesenice je 22. marca za ravnateljico imenoval Vanjo Kramar, ki že zdaj opravlja funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice. Kramarjeva je bila izbrana na ponovljenem razpisu, na prvem razpisu namreč ni bil izbran noben
kandidat. S tem je župan Tomaž Tom Mencinger seznanil
občinske svetnike na marčevski seji. Občinski svet bi v skladu z zakonodajo moral podati mnenje k imenovanju ravnateljice, a dopisna seja, na kateri bi občinski svetniki morali
podati svoje mnenje, ni bila sklepčna. Ob tem so nekateri
občinski svetniki izrazili nezadovoljstvo, da so lansko jesen
po prvem razpisu za izbiro ravnateljice že dali pozitivno
mnenje drugi kandidatki, zdaj pa so na mize dobili povsem
drugačen predlog. A v skladu z zakonodajo občinski svet
podaja samo mnenje, izbira ravnatelja pa je v pristojnosti
sveta zavoda.

Nakup poslovnih prostorov
Ljudska univerza Jesenice bo v stavbi na Delavski ulici, kjer
ima svoje prostore, odkupila še en poslovni prostor v pritličju s tremi parkirnimi mesti v vrednosti 98 tisoč evrov. Ker
je ustanoviteljica univerze Občina Jesenice, so namero
morali potrditi jeseniški občinski svetniki, kar so tudi storili.
Nakup bo Ljudska univerza Jesenice financirala z lastnimi
sredstvi, v novih prostorih pa med drugim za potrebe Večgeneracijskega centra Gorenjske želijo urediti "javno dnevno sobo", v kateri bo poleg učilnice tudi kuhinja, prostor za
družabne igre in TV kotiček, namenjen Jeseničanom za
neformalno druženje in skupnostno učenje.

Nova predstavnica v skupščini JEKO-IN
Nova predstavnica Občine Jesenice v skupščini javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN je postala Simona Štravs.
Dosedanja predstavnica Mojca Košir Štojs je namreč podala
odstopno izjavo.

Na marčevski seji občinskega sveta so jeseniški
občinski svetniki potrdili
zaključni račun proračuna
za leto 2016. Kot je povedal
župan Tomaž Tom Mencinger, je nadzor nad izvedbo zaključnega računa
začel tudi že nadzorni
odbor. Ob koncu leta 2016
je na računu proračuna
ostalo za 3,6 milijona evrov
sredstev, zlasti zaradi
zamika nekaterih investicij, so pa pretežni del teh
sredstev upoštevali pri pripravi proračuna za letos.
Ob tem sta občinska svetnika Janez Poljšak in
Simona Štravs menila, da
bi bila potrebna večja učinkovitost pri izvrševanju
proračuna, da na računu
ne bi ostajala sredstva in
da bi porabili vsa, zlasti pri
investicijah.

Poročilo o izvedenih
razpisih za leto 2016
Občinski svetniki so sprejeli tudi poročilo o izvedenih javnih razpisih v občini za leto 2016. Kot je
povedala direktorica občinske uprave Valentina Gorišek, so lani izvedli sedemnajst razpisov, večino pa je
vodil oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve. "Ugotavljamo, da razpisi dosegajo svoj namen,
večinoma so vsa sredstva
porabljena, potrebe so na
vseh področjih še večje, za
kak manjši razpis, ki ni
dosegel namena, pa razmišljamo, kako bi ga spremenili, da bi dosegli uporabnike," je dejala Goriškova.

Spremembe odlokov
Na seji so v drugi obravnavi
potrdili tudi nekaj sprememb odlokov. Tako so
sprejeli spremembe odloka o
dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj gospodarstva,
ki je dobil tudi novo ime.
Tako se bo odslej imenoval
odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za
pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice.
Poleg spremembe imena so
v odlok vnesli tudi nekaj vsebinskih sprememb. Potrdili
so tudi spremembe odloka o
dodeljevanju sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev ter
izvedbo otroških in mladinskih projektov.

Obdelava mešanih
odpadkov
Seje se je udeležil tudi Ivan
Hrženjak, direktor podjetja
EKOGOR, ki ima koncesijo
za opravljanje gospodarske
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v
CERO Mala Mežakla. Hrženjak se je v uvodu opravičil
občanom za nevšečnosti,
predvsem smrad, ki so jih
povzročali na CERO Mala
Mežakla v času pridobivanja
potrebnih dovoljenj. Kot je
povedal, so 31. januarja prejeli dovoljenje za poskusno
obratovanje, od 16. februarja pa odpadke, ki so jih celo
lansko leto skladiščili, že
predelujejo. Biološko so stabilizirali že več kot polovico
uskladiščenih količin odpadkov, jih presejali in ostanek
odložili, je povedal in zagotovil, da bodo najkasneje do
konca maja predelali vse

uskladiščene odpadke, k
čemur jih zavezuje tudi
odločba inšpekcije. S tem
glavnega vira smradu ne bo
več, obenem pa so tudi že
podali vlogo za izvoz lahke
frakcije v energetsko izrabo
v tujino.
Na osnovi povedanega so
občinski svetniki prižgali
zeleno luč k predlogu uveljavitve cene obdelave mešanih
odpadkov, kar so na januarski seji zavrnili. Ta bo za
občane Jesenic znašala 98
evrov za tono pripeljanih
odpadkov, predlagano ceno
pa so od prve obravnave znižali za tri evre (občanom
Jesenic ne bo treba plačevati
odškodnine, ki jo mora EKOGOR plačevati Občini Jesenice za pripeljane odpadke iz
območij ostalih občin).
Obenem so na seji dopolnili
odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki tako, da bo
za obračunavanje storitve
obdelave mešanih komunalnih odpadkov JEKO-IN v
dogovoru z EKOGOR-jem
občanom lahko izdal le eno
položnico.

Še en dodatni redar
Občinski svetniki so začeli
tudi postopek spremembe
odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica. Občina Kranjska
Gora je namreč izrazila željo po stalni prisotnosti
redarja vsaj v času velikih
prireditev, kot sta Planica in
Pokal Vitranc. Tako naj bi
zaposlili še enega dodatnega
redarja, dodatna sredstva za
njegovo delo naj bi zagotovila Občina Kranjska Gora,

posledično pa se bodo spremenili odstotki udeležbe štirih občin v skupnem organu. Naj bi pa preostale tri
občine, tudi jeseniška, tudi
po spremembi imele zagotovljen enak obseg nalog
občinskega redarstva na njihovem območju. Predlog so
potrdili v prvi obravnavi,
čaka jih še drugo branje,
prav tako pa morajo zeleno
luč spremembam prižgati
občinski sveti preostalih
treh občin.

Celostna prometna
strategija
Na seji so se občinski svetniki v prvi obravnavi seznanili
tudi s Celostno prometno
strategijo. Občina Jesenice je
sredstva za pripravo strategije pridobila na razpisu ministrstva za infrastrukturo,
dokument pa so pripravili v
podjetju B22. Gre za strateški dokument, ki bo temelj
za nadaljnji razvoj urbane
mobilnosti, v njem pa je dan
večji poudarek pešačenju,
kolesarjenju, javnemu potniškemu prometu … Doslej je
bilo izvedenih več delavnic,
javnih razprav in anket,
dokument je objavljen na
spletni strani Občine Jesenice in je nanj mogoče podati
predloge in pripombe do 15.
aprila. Občinski svetniki so
podali več pripomb in predlogov, zlasti so opozorili na
problem parkiranja, so se pa
strinjali z županom, ki je
dejal, da je spreminjanje
navad ljudi dolgotrajen proces in da bo trajalo leta, celo
desetletja, da se bodo ljudje
nehali voziti z avtomobili in
bodo začeli hoditi peš ali se
voziti s kolesi.

Novi direktor Zavoda za šport Jesenice
Prvega junija bo vodenje Zavoda za šport Jesenice prevzel magister prava Almin Gorinjac.
Urša Peternel
Novi direktor Zavoda za
šport Jesenice je postal
Almin Gorinjac, magister
prava z Jesenic. Jeseniški
občinski svetniki so ga na
to mesto imenovali na zadnji seji občinskega sveta na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Potem ko prvi
razpis za izbiro direktorja
(po upokojitvi Zorana Kramarja) ni uspel, saj niso
izbrali nobenega kandidata, so za vršilca dolžnosti
direktorja imenovali Gabra
Šorna. Na ponovljen razpis
je prispelo pet prijav, po
besedah predsednika komisije Boštjana Žigona so vsi
prijavljeni kandidati izpol-

njevali razpisne pogoje, z
vsemi so opravili tudi razgovore, kot najustreznejšega pa so predlagali Almina
Gorinjaca.
Ob tem velja omeniti, da je
svet Zavoda za šport Jesenice zapisal, da "ne prepozna,
v čem bi bil predlagani kandidat primernejši in boljši
od ostalih kandidatov". Svet
zavoda tudi meni, da iz
odločitve komisije ni mogoče razbrati, kakšne so bile
slabosti in pomanjkljivosti
pri delu vršilca dolžnosti
Gabra Šorna, da ni dobil
zadostne podpore za potrditev mandata. A svet zavoda
poda samo mnenje o imenovanju direktorja, tako da o
izbiri na koncu odloči občinski svet.

Almin Gorinjac je magister prava, doslej je delal v zasebni
družbi za pravne rešitve, v prostem času pa se že vrsto let
ukvarja s karatejem. / Foto: Sincera
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Občinske novice

V novi jeseniški soseski Gorenjski sonček so prodali že 34 stanovanj, kar je že več kot polovica.
Urša Peternel
Po dobrega pol leta, kar so
začeli prodajati stanovanja v
novi jeseniški soseski Gorenjski sonček, je prodana že
več kot polovica stanovanj.
Kot so povedali v družbi Anepremičnine, so doslej prodali
34 stanovanj od skupaj 62, še
za devet stanovanj pa imajo
potrjene rezervacije, saj bodoči kupci še urejajo financiranje. Večina kupcev prihaja
iz okolice Jesenic pa tudi iz
Kranja. Kupci se najbolj zanimajo za dvosobna in trosobna stanovanja pa tudi za
garsonjere. Kupci, ki se selijo
iz stanovanjskih hiš v stanovanje, pa se raje odločijo za
atrijska stanovanja, pravijo v
družbi Anepremičnine.
"Nova stanovanjska soseska
je med prebivalci Gorenjske
in širše okolice zelo dobro
sprejeta, prvi stanovalci so
nad stanovanji navdušeni. V
družbi Anepremičnine si
prizadevamo, da bi bil Gorenjski sonček prepoznaven

Stanovanja so z balkoni obrnjena na jug, kar zagotavlja obilo sonca ves dan.
po celotni Gorenjski kot družinam prijazna in varna stanovanjska soseska. Z ureditvijo dostopne ceste, pešpoti
do Stare Save in s tem do
nakupovalnega središča ter
postavitvijo nadhoda z neposrednim dostopom do centra
mesta je poskrbljeno za
odlične logistične povezave,"
so povedali.

Gorenjski sonček je ena redkih novogradenj na Gorenjskem, cena kvadratnega metra znaša med 1250 do 1350
evrov, kar po zagotovilih
družbe Anepremičnine sodi
med najkonkurenčnejše ponudbe novogradenj na Gorenjskem. Kot poudarjajo, je
ena od prednosti bivanja v
novi stanovanjski soseski

Urša Peternel

Suzi Kvas, predsednica Sekcije za varne hiše in materinske
domove, in pobudnik akcije, direktor podjetja SIGR Bizjak
Grega Bizjak

tudi premišljena usmerjenost stanovanj z balkoni na
jug, kar zagotavlja stanovalcem obilo sonca ves dan. Do
notranjih parkirnih mest
lahko stanovalci dostopajo z
dvigalom, pred sosesko je
na voljo brezplačna polnilna
postaja za električna vozila
in lepo urejeno igrišče za
najmlajše.

dan tudi zanje, saj je predaja cvetja potekala s še večjo
pozornostjo in prijetnimi
občutki.
»Vsaka od naših uporabnic
ima svojo zgodbo, trudimo
pa se, da jim omogočimo
prijetno bivanje v naših organizacijah. Cvetje so ženske sprejele kot prijazno
pozornost, ki jim je polepšala dan, in se zanjo iskreno zahvaljujejo,« je povedala Suzi Kvas, predsednica
Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne
organizacije v Sloveniji.
»Glede na to, da vsak dan
prepeljemo na tisoče cvetlic
po številnih državah Evropske unije in Balkana, je bila
odločitev, da polepšamo materinski dan ženskam v stiski, pravzaprav zelo logična,« je povedal pobudnik
akcije Grega Bizjak, direktor
podjetja SIGR.

Ozaveščanje o varnosti pri delu
Delavci Skupine SIJ, ki so utrpeli poškodbe pri delu v preteklih letih, bodo kot ambasadorji ozaveščali
druge sodelavce o pomenu doslednega upoštevanja vseh predpisanih pravil in ukrepov za varno delo.

V Skupini SIJ, pod okrilje katere sodi tudi SIJ Acroni Jesenice, so zaključili kampanjo
Znamo varno, zmoremo
zdravo. Na jeseniški lokaciji
sta bila zmagovalca akcije
obrat Jeklovlek in uprava SIJ
Elektrode Jesenice. V skupini
SIJ v zadnjih letih beležijo

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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V podjetju SIGR Bizjak so ob materinskem dnevu poklonili cvetje ženskam,
ki bivajo v materinskih domovih in varnih hišah.

Urša Peternel

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
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Predsednik državnega
sveta na obisku

Cvetje za ženske
Ob nedavnem materinskem
dnevu se je jeseniško podjetje SIGR Bizjak, ki je specialist za mednarodni transport
hitro pokvarljivega blaga,
zlasti cvetja, odločilo, da bo
polepšalo praznik ženskam,
ki bivajo v materinskih domovih in varnih hišah po
državi. Tako so jim ekipe
podjetja pripeljale cvetje v
njihove začasne domove po
vsej Sloveniji.
Voznice in vozniki podjetja
SIGR so ob tem povedali,
da je bil to prav poseben

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

Prodana že več kot
polovica stanovanj

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

trend zmanjševanja števila
nezgod pri delu, s čimer zasledujejo trende jeklarske industrije v globalnem obsegu,
kjer se je po podatkih Svetovnega združenja jeklarjev v
zadnjih desetih letih število
nezgod zmanjšalo za kar 65
odstotkov. Prizadevanja za
dvig ozaveščenosti zaposlenih o varnosti in zdravju pri

delu bodo v Skupini SIJ nadaljevali z novimi aktivnostmi. Letos bodo poseben poudarek dali osebni odgovornosti zaposlenih. "Pri teh prizadevanjih bodo pomembno
vlogo odigrali delavci, ki so
utrpeli poškodbe pri delu v
preteklih letih in bodo kot
ambasadorji ozaveščali druge
sodelavce o pomenu dosle-

dnega upoštevanja vseh predpisanih pravil in ukrepov za
varno delo vsakega posameznika in vseh sodelavcev," so
povedali v Skupini SIJ. V prihodnjih mesecih bodo poskrbeli tudi za namestitev defibrilatorjev in poskrbeli, da
bodo sodelavci na vseh lokacijah, tudi jeseniški, usposobljeni za ravnanje z njimi.

Zatem so gostje obiskali eno
najuspešnejših in s 387 zaposlenimi tudi eno največjih
podjetij v občini, Sumida
Slovenija na Blejski Dobravi. Podjetje jim je predstavil

novi direktor Primož Egart,
ki je zamenjal dolgoletnega
direktorja Janeza Ločniškarja, ki se je upokojil. Sledil je
obisk Splošne bolnišnice Jesenice, na koncu pa je predsednik državnega sveta gostoval še na Radiu Triglav.

Bervar se je srečal tudi z novim direktorjem Sumide
Slovenija Primožem Egartom.

Avstrijska veleposlanica obiskala Jesenice
Občino Jesenice je obiskala veleposlanica Republike Avstrije
Sigrid Berka. Župan Tomaž Tom Mencinger ji je predstavil
občino, veleposlanica pa je izrazila priznanje, da kljub velikemu številu beguncev, ki so bili prepeljani preko Jesenic
naprej v Avstrijo, situacija ni povzročila težav. Veleposlanica
si je ogledala tudi Staro Savo, Kolpern, Kasarno in muzej.
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WWW.JESENICE.SI

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
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si
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. 6/letnik XII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 28, ki je izšel 7. aprila 2017.
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, 7. aprila 2017

Občinske novice
Priporočila pred
čistilnimi akcijami
Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil
nekaj nasvetov za udeležence čistilnih akcij.
Urša Peternel
Pred spomladanskimi akcijami čiščenja okolja je
Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil nekaj
priporočil. Svetujejo predvsem, naj se udeleženciprimerno oblečejo in obujejo ter zaščitijo roke z rokavicami; priporočljive so
usnjene delovne rokavice
ali rokavice iz čvrstejšega
blaga, ojačane z gumo ali
usnjem. Pri pobiranju
odpadkov lahko naletijo na
ostre predmete (denimo
odprte pločevinke, razbito
steklo ...), s katerimi je treba ravnati še toliko bolj
previdno.
"Če naletimo na injekcijsko iglo, jo z orokavičeno
roko previdno poberemo in
odložimo v plastenko iz
trde plastike. Plastenko
nato dobro zapremo s
pokrovčkom. Oddamo jo
organizatorju čistilne akcije. Če čistimo sami, zaprto
plastenko oddamo poobla-

ščenemu zbiralcu," svetujejo na inštitutu.
Če udeleženci čistilne akcije
naletijo na nevarne odpadke,
kot so posode s kemikalijami,
posode ali steklenice z neznano vsebino, naj upoštevajo
navodila organizatorja čistilne akcije. "Če čistimo sami,
jih oddamo pooblaščenemu
zbiralcu nevarnih odpadkov.
Če ocenimo, da bi bilo premeščanje takih odpadkov
nevarno, kraj le označimo in
o tem sporočimo organizatorju. Če čistimo sami, sporočimo pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov,"
priporočajo. Azbestnih
odpadkov naj sodelujoči v
čistilni akciji ne pobirajo, niti
manjših količin.
Sicer pa udeležencem čistilnih akcij še svetujejo, da
med delom ne kadijo in ne
uživajo hrane. Priporočljivo
je, da so cepljeni proti klopnemu meningoencefalitisu, upoštevajo pa naj tudi
ostala navodila organizatorja čistilne akcije.

Sreča v življenju je
odvisna od dobrih misli
Simona Zarnik je postala nadomestna članica jeseniškega občinskega sveta na listi stranke DeSUS.
Urša Peternel

Simona Zarnik je nadomestila preminulega
člana Branka Berganta. To je že peta
nadomestna članica občinskega sveta v tem
mandatu, Zorana Kramarja, ki je odstopil, je
zamenjala Simona Štravs, Ahmeda Pašića (ki je
odstopil) Jure Krašovec, (preminulega) Matjaža
Kašeta Veronika Vidmar, Elvisa Vukalića (ki je
podal odstopno izjavo) pa Alma Rekić.

Kratka osebna predstavitev:
starost, stan, število otrok,
kaj ste po izobrazbi, kje ste
zaposleni?
"Rojena sem leta 1939 na
Koroški Beli kot Simona
Bernot, v letu 1961 poročena
Zarnik. Od leta 1993 sem
upokojenka. Imam hčerko
Eriko in tudi dva vnuka, Klemena in Majo. Na pedagoški fakulteti sem pridobila
naziv predmetna učiteljica.
Gospodinjstvo sem učila od
leta 1961 do upokojitve, najprej na gospodinjski šoli na
Jesenicah, nato na srednji
gostinski šoli na Bledu in
nazadnje na Osnovni šoli
Koroška Bela."

sem bila na listi DeSUS kot
nadomestna članica po
nedavno preminulem članu
Branku Bergantu."

Kakšne so vaše izkušnje v
politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za
mesto občinske svetnice?
"V politiki doslej nisem
imela izkušenj. Izvoljena

Katere cilje boste v štirih
letih skušali uresničiti kot
občinska svetnica?
"Ker sem članica DeSUS, se
bom zavzemala za smernice
naše stranke."

Simona Zarnik

Kateri je po vašem mnenju
ta čas največji problem v
občini?
"Največji so okoljska problematika, Acroni, zdravstvo,
pokojnine, vodovodno
omrežje ..."
Kaj vam zapolnjuje prosti
čas?
"Kot upokojenka imam vedno 'malo časa'. Že trideset
let sem aktivna članica TVD
Partizan Slovenski Javornik
- Koroška Bela, obenem sem
tudi članica bralne akcije Ta

veseli knjižni svet pri Občinski knjižnici Jesenice. Za
'rekreacijo' pa imam doma
velik vrt."
Zadnja prebrana knjiga
"Simona Lečnik: Slovenština in jaz. Modrosti Indijancev – Ali veš, da drevesa
govorijo."
Življenjsko vodilo
"Čim manj se smili sam
sebi. Sreča v življenju je
odvisna od dobrih misli, ki
nas navdajajo!"

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Nagrade za sodelovanje v anketi
Kar 45 sodelujočih v anketi o prometu in javnih površinah je prejelo nagrade, med drugim kolo, skiro, odsevnike za kolo, brezplačno uporabo sistema za
izposojo koles JesNICE bikes za leto 2017, počitnice v počitniški hiši v Termah Čatež, vstopnice za kopališče, muzej, gledališko predstavo, koncert
Pihalnega orkestra Jesenice.
V okviru projekta Celostne
prometne strategije (CPS)
občine Jesenice, katere naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija
iz Kohezijskega sklada, smo
18. marca zaključevanje
izdelave nove strategije pozdravili s sklepno prireditvijo
na Stari Savi, 30. marca pa
je Občinski svet občine Jesenice predlog tega strateškega dokumenta obravnaval v
prvi obravnavi.
V okviru Jožefovega sejma,
ki je potekal 18. marca 2017
na Stari Savi na Jesenicah,
je občina v sodelovanju z
izdelovalci CPS pripravila
zaključno prireditev z namenom osveščanja občanov o
trajnostni mobilnosti. V
dopoldanskem času so na
stojnici potekale aktivnosti
promocije izdelave CPS, za
najmlajše pa smo poskrbeli
z ogrevanjem pred pomladnim tekom in kolesarskim
poligonom ter delavnico
risanja na asfalt na temo
trajnostne mobilnosti. Ozaveščanje in izobraževanje o
pomenu tovrstne mobilnosti že v otroštvu prinaša velik
in dolgoročen vpliv na kas-

nejše potovalne navade prebivalstva. Na prehodu v drugo polovico prireditve je
občane nagovoril podžupan
Miha Rebolj, čemur je sledilo žrebanje nagrad za sodelujoče v anketi o prometu in
javnih površinah v občini
Jesenice. Izmed sodelujočih
v anketi smo izžrebali kar 45
nagrajencev, ki smo jim v
zahvalo za sodelovanje
podelili kolo, skiro, odsevnike za kolo, dvajset brezplačnih uporab sistema za izposojo koles JesNICE bikes za
leto 2017, bon za dve nočitvi
v počitniški hiši v Termah
Čatež, sedem dnevnih vstopnic za kopališče Ukova,
deset družinskih vstopnic za
Gornjesavski muzej na Jesenicah, dve vstopnici za gledališko predstavo Peep show
ter dve vstopnici za Pomladni koncert Pihalnega orkestra Jesenice. Ob koncu prireditve se nam je z mladostno energijo ob prepevanju
pesmi Lollipop prestavil
pevski zbor Fortissimo iz
Osnovne šole Prežihovega
Voranca Jesenice pod vodstvom zborovodkinje Metke
Magdič.

Aktivno sodelovanje strokovnjakov in zlasti občanov v javnomnenjskih raziskavah, na javnih razpravah in delavnicah je bilo
bistvenega pomena za
izdelavo nabora ukrepov,

ki bodo pripomogli k večji
uporabi trajnostnih mobilnih sredstev v občini –
hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa ter manjši uporabi
avtomobila. Vključevanje

javnosti med celotnim procesom izdelave celostne
prometne strategije je
namreč ključno za zagotavljanje kar najširšega konsenza o potrebnosti uresničevanja strategije.

Predvidoma meseca maja
sledi še druga obravnava
predloga celostne prometne
strategije na seji občinskega
sveta, na kateri naj bi svetniki sprejeli predlagani predlog. Celostna prometna strategija in potrjen akcijski
načrt za njeno izvedbo predstavljata temeljni dokument,
na podlagi katerega se bo
lahko Občina Jesenice prijavila na razpise za sredstva iz
kohezijskih skladov za izvedbo ukrepov trajnostne
mobilnosti.
Občane in občanke Jesenic
vljudno pozivamo, da predlog, ki je dostopen na spletni
strani http://www.jesenice.
si/cps/item/16726-predlog-celostne-prometne-strategije-obcine-jesenice-v-javni-obravnavi, preberete in
svoja opažanja, pripombe in
predloge do 15. aprila 2017
posredujete na elektronski
naslov obcina.jesenice@
jesenice.si. Z vašo pomočjo
bomo dosegli dokončni
sprejem strateškega dokumenta, ki predstavlja začetek dolgoročnega procesa
trajnostnega načrtovanja
prometa v naši občini.
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Krajevna skupnost

Težave z golobi

Pomlajene vrste
godbenikov

V Splošni bolnišnici Jesenice imajo velike težave z golobi, ki so se močno namnožili. Na Jesenicah že
od leta 2010 velja odlok, ki prepoveduje hranjenje prostoživečih živali, tudi golobov.

Pihalnemu orkestru Jesenice - Kranjska Gora so
se letos pridružili novi mladi člani.

Urša Peternel

Janko Rabič

Odlok prepoveduje
hranjenje
Problematike se zavedajo
tudi na Občini Jesenice, saj
težav z golobi nimajo le v
bolnišnici, ampak tudi v ne-

katerih drugih delih mesta.
Kot pravijo, od leta 2010 velja odlok, ki prepoveduje
hranjenje prostoživečih živali, torej tudi golobov. Preveliko populacijo golobov je
namreč mogoče zmanjšati
tudi tako, da se jim prepreči
dostop do hrane in da se
prepreči možnost njihovega
gnezdenja, poudarjajo na
Občini Jesenice.

Zagrožena globa dvesto
evrov
Boštjan Omerzel, vodja
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice, je v
zvezi s tem povedal, da je po
občinskem odloku o javnem
redu in miru prepovedano
hraniti prostoživeče ali zapuščene živali (golobe, mačke, pse ...). Zagrožena globa
za kršitev je dvesto evrov,
občinski redarji pa so doslej
po večkratnih opozorilih, ki
niso zalegla, izrekli tudi že
nekaj glob. "Ukrepi in podrobnejši nadzori se izvajajo
na podlagi lastnih zaznav, v
zadnjem času pa praviloma
po opozorilu občanov. Ugotavljamo, da se je problematika v zadnjih letih zmanjšala, zlasti hranjenja zapušče-

nih mačk je bistveno manj,
saj je občina na Spodnjem
Plavžu uredila bivališče za
mačke, kamor občani lahko
prinesejo hrano," je povedal
Omerzel. Na zmanjševanje
števila golobov pa so vplivale
tudi energetske sanacije
stavb, saj so številni lastniki
objektov podstrešja zapirali
ali zavarovali z mrežami in
tako preprečili dostope golobov v te prostore in jim onemogočili zadrževanje in
gnezdenje. "Marsikje so videli, kakšne težave so na
podstrešjih in strehah povzročili golobi z iztrebki, problem so tudi poginule živali,
saj obstaja velika nevarnost
okužb. Redarji in inšpektorji pa posredno z nadzorom
odmetavanja in puščanja
hrane na javnih površinah
omejujemo prekomerno
hranjenje, kar verjetno omejuje večanje populacije golobov," je povedal Omerzel.
Kot je dodal, je takšna rešitev po njegovem mnenju
boljša od ureditve v nekaterih drugih mestih, kjer populacijo golobov zmanjšujejo z nastavljanjem hrane s
preparati proti razmnoževanju.

Sedemdeset let jeseniškega
alpinističnega odseka
Ob letošnjem jubileju bo njihova dejavnost še posebej pestra in razgibana.
Janko Rabič
Alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice ima dolgoletno bogato in uspešno
zgodovino. Ustanovljen leta
1947 z generacijami odličnih
alpinistov daje pomemben
prispevek v slovensko alpini-

stično zgodovino. Sedaj šteje
61 članov, 39 je registriranih.
Lani so opravili okoli 850 plezalnih vzponov, pet smeri je
bilo prvenstvenih. Matiji Volontarju so podelili nagrado
za najboljšega alpinista. V alpinistični šoli so nadaljevali z
vzgojo mladih alpinistov,

vzorno so skrbeli za štiri bivake. Na Jezerih v triglavskem
pogorju jim je uspela velika
delovna zmaga. Osemdeset
let star in dotrajan Bivak 2 so
zamenjali z novim.
Ob letošnjem 70-letnem jubileju bo njihova dejavnost
še posebej pestra in razgiba-

Vandalizem na Stari Savi
Vandali so tokrat uničevali koše za smeti in klopi na trgu na Stari Savi.
Urša Peternel
Z Občine Jesenice so ponovno opozorili na vandalizem,
ki se že dalj časa dogaja v

različnih delih občine. Vandali so tokrat močno poškodovali ulično opremo na
Stari Savi, to je koše za smeti in klopi. Na občini ponov-

no pozivajo občane, da vandalizem prijavijo, proti vandalom pa bodo ukrepali. Ne
nazadnje uničujejo skupno
lastnino vseh občanov.

na. V juniju bodo med drugim organizirali plezalni tabor v stenah v Franciji, septembra bodo pripravili srečanje alpinistov v Erjavčevi
koči na Vršiču ter izdali
kroniko društva s predstavitvijo jeseniških prvenstvenih plezalnih smeri.

Eden od pomembnih ciljev
Pihalnega orkestra Jesenice
- Kranjska Gora pod vodstvom dirigenta Dejana
Rihtariča je pomlajevanje
svojih vrst. Tudi lani in letos so se vključili novi, spomladanski koncert v dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah pa so izkoristili za njihovo predstavitev.
To so: Rahela Češarek, Eva

Luznar, Jan Jerković, Žiga
Lešnjak, Matic Pagon, Mark
Rozman, Neja Anderle,
Klara Dovžan in Jerneja
Osmić Prešeren.
In da je bil pomladni koncert res mladostno obarvan,
so poskrbeli trije uspešni,
že večkrat nagrajeni učenci
Glasbene šole Jesenice:
Manca Noč, Kevin Kuralt in
Valentin Ravnik, ki so kot
solisti nastopili pri posameznih skladbah.

Del mladih godbenikov, ki so pomladili vrste pihalnega
orkestra.

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.jesenice.si objav
ljen Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v
občini Jesenice za leto 2017.
Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in
turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in
olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na po
dročju turizma in pospeševanje promocije turizma za obmo
čje občine Jesenice.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s po
dročja turizma, ki so v javnem interesu.
To so predvsem:
• 
programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje
razgledišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši,
ocvetličenje ipd.),
• 
programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infra
strukture (npr. turistične signalizacije, tematske, turistične
poti, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
• 
programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne de
diščine v turistične namene,
• 
trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega
območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno
trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na
sejmih ipd.),
• 
programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine
Jesenice,
• 
programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lo
kalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in tu
rizma,
• 
izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava
idejne zasnove turističnih spominkov,
• 
delovanje turističnih društev.
Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 7.000,00 €.
Za prijavitelje bo organizirana predstavitev javnega razpisa, ki
bo v sredo, 12. 4. 2017, ob 16. uri v Sejni sobi Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do torka,
11. 4. 2017, na aleksandra.orel@jesenice.si.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 24. 4. 2017.
Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger

www.jesenice.si

V jeseniški bolnišnici imajo
že dalj časa težave z golobi,
ki so se močno namnožili,
problem pa predstavljajo
zlasti njihovi iztrebki. Kot je
povedala Jana Lavtižar, vodja Enote za obvladovanje
bolnišničnih okužb, so se
zlasti v zadnjem letu dni golobi prekomerno namnožili
in tako predstavljajo že nevarnost za zdravje ljudi.
"Golobi in njihovi iztrebki
so na policah in zunanjih
delih stavbe zgornje etaže
objekta bolnišnice, kjer se
nahaja oddelek za pediatrijo. So povsod po zunanjem
delu zgornje etaže, okenskih policah, žlebovih, strelovodih, po steklenem nadstrešku. Umazana so tudi
okna in fasada stavbe. V toplejših mesecih se posledično pojavi smrad in zaradi
prisotnosti golobov tudi številni škodljivci: pršice, klopi,
uši, bolhe in druge žuželke
ter paraziti, plesni, bakterije
– kampilobakter, klamidija,
rikecije, virusi," je povedala
Lavtižarjeva. V bolnišnici redno izvajajo sanitarno tehnično in sanitarno higien-

sko vzdrževanje, redno preventivno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. A
umazane površine, to so
police, stekleni nadstrešek
in fasada, so težko dostopne, zato je priprava na čiščenje bolj kompleksna, z
njo pa so povezani visoki
stroški. K sodelovanju morajo povabiti zunanje izvajalce, ki lahko varno dostopajo
do teh površin. "Na streho
bolnišnice smo v lanskem
letu namestili ultrazvočne
odganjalnike živali in s tem
nekoliko zmanjšali prisotnost golobov. Žal se je z lepim vremenom ponovno
pojavilo večje število golobov in menimo, da jih sami
več ne zmoremo obvladati,"
je dejala Lavtižarjeva. Kot je
dodala, bodo do sredine leta
na celotni glavni stavbi postavili fizične ovire, ki bodo
preprečevale zadrževaje golobov pod napuščem in na
okenskih policah.
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Kultura
Mojstrovine vezilj
iz Boršta pri Trstu
Urša Peternel
V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela so konec
marca pripravili etnografsko
razstavo vezenih izdelkov
skupine vezilj Zlata nitka iz
Boršta pri Trstu. "Med množico obiskovalcev razstave

tehnike vezenja. Nekatere so
zelo stare in so ljudskega
izvora, druge pa so nove, saj
so nastale v začetku tega stoletja. "Razstavljene so bile
slovenske narodne vezenine
s križci, vezenine v tehniki
"Hardanger" iz Norveške,
"hesensko vezenje" iz Nem-

Jeseniški komedijanti
slavili v Pekrah
Na Festivalu komedije v Pekrah je bila za najboljšo po izboru občinstva izbrana predstava Najlepše,
najboljše in najbolj slečene, posebno priznanje za stransko vlogo pa je prejel Klemen Klemenc za
vlogo očeta v komediji Peep Show.
Urša Peternel

Obisk vezilj iz Boršta pri Trstu / Foto: Jože Horvat
smo vezilje iz Boršta spoznali po ročno vezenih ovratnikih, ki so si jih nadele tik
pred odprtjem in so njihov
prepoznavni znak. Vezilje se
ob ročnem delu družijo že
26 let, skupino pa je ustanovila gospa Marija Sedmak.
Pod njenim vodstvom so
dosegle zavidljivo raven.
Veliko so razstavljale v domačih krajih in širom Slovenije
in to je njihova že 28. samostojna razstava. Zadnja leta
so sodelovale tudi na mednarodnem festivalu v Velenju
in lani osvojile prvo nagrado.
Prav v Velenju so se vezilje
spoznale z našimi članicami
krožka ročnih del in tam so
se začele tkati vezi, ki so že
prerasle v pravo vezenino,"
so ob obisku povedali v Farnem kulturnem društvu
Koroška Bela.
Na tokratni razstavi so vezilje
iz Boršta predstavile različne

čije, ki je tudi narodnega
izvora, vezenje "punto antico" iz Toskane, kjer so vezenine opremljene z bogatimi
ažurji, ki segajo daleč v preteklost. Razstavljen je bil prt s
klasičnimi vbodi, kot je "Richeleu", ter senčni polni stebelni vbod. Predstavile in razstavile so še tehniko "aquileia", iz leta 2000, ki ponazarja
mozaike bazilike v Ogleju,
moderno tehniko "art deco",
ki je nastala v začetku prejšnjega stoletja v Parizu in
dosegla mednarodni vrhunec
med dvema svetovnima vojnama, moderno tehniko
"silin", ki si jo je izmislila
neka gospa v letu 2006, in
njihovo najnovejšo, zelo
zanimivo, lepo pa tudi zahtevno tehniko "black work". Na
ogled so postavile tudi domačo, slovensko, breško narodno nošo," so povedali v Farnem kulturnem društvu.

Srečanje harmonikarskih orkestrov
Jesenice bodo jutri ponovno gostile srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije, tokrat že deveto. Sodelovalo bo 22
harmonikarskih orkestrov iz dvajsetih glasbenih šol, tudi iz
Glasbene šole Jesenice. Skupaj bo nastopilo kar okrog 600
mladih harmonikarjev. Dopoldanski del se bo v dvorani
jeseniškega gledališča začel ob 9.30, popoldanski pa ob 14.
uri. Že drevi ob 19. uri pa bodo v preddverju Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice odprli razstavo Harmonikarski
oddelek skozi sedem desetletij. Organizator je Glasbena
šola Jesenice v sodelovanju z Zvezo glasbenih šol Slovenije.

Leta 1961 je Mednarodni gledališki inštitut, ki deluje pod
okriljem Unesca, 27. marec
razglasil za svetovni dan gledališča. Gledališče Toneta
Čufarja je letošnji praznik
obeležilo zmagoslavno, saj so
se z zaključka 13. Festivala
komedije v Pekrah vrnili s
kar dvema priznanjema.
"Priznanje je bilo že to, da je
selektor in umetniški vodja
festivala Rado Pavalec uvrstil
v tekmovalni del kar dve naši
predstavi: seniorke oziroma

Komedija nam je
pokazala, kako je
možno preko humorja
in igre uresničiti svoje
sanje in pokazati svoj
talent, doseči
življenjski izziv, utrditi
svojo samozavest in
pogum, si spremeniti
življenje in v njem
uživati – vse to so nam
pričarale hudomušne
igralke Gledališča
Toneta Čufarja v
predstavi Najlepše,
najboljše in najbolj
slečene, so zapisali.

Klemen Klemenc (v ospredju) je za stransko vlogo očeta v Peep Showu prejel posebno
priznanje. / Foto: GTČ Jesenice
»dekleta s koledarja« pod
naslovom Najlepše, najboljše
in najbolj slečene in naš Peep
Show oziroma Resničnostni
šov družine Holzer. Na zaključni prireditvi so zmago po
izboru »žirije občinstva« slavile Najlepše, najboljše in
najbolj slečene v režiji Nike
Brgant in Katje Stušek. Iz
našega gledališča pa prihaja
tudi prejemnik posebnega
priznanja za stransko vlogo,
to je Klemen Klemenc za vlogo očeta v komediji Peep
Show v režiji Vida Klemen-

Klemen Klemenc je do popolnosti obvladal
mimiko obraza in govorico telesa in ni
potreboval nobene besede, pa je pred nami
polno zaživel lik nepokretnega devetdesetletnega
dedka, ki ostane v ekipi resničnostnega šova tudi
po tem, ko se vsi ostali igralci zamenjajo, je
zapisala žirija v obrazložitvi.
ca," je povedala direktorica
gledališča Branka Smole.
Teden, ki se je začel s svetovnim dnevom gledališča, pa
so v Gledališču Toneta

Mladi igralci na odru
Na Jesenicah sta potekala Čufarjev maratonček in Kekčevo srečanje.
Urša Peternel
Na odru jeseniškega gledališča so v marcu in začetku
aprila svoj prostor dobili
mladi igralci. Najprej je med
17. in 20. marcem potekal
Čufarjev maratonček, ki je
bil namenjen predstavitvi
vseh gledaliških izdelkov, ki
so nastali na območju jese-

niške območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v sezoni
2016/2017. S srečanjem so
združili območno srečanje
mladinskih gledaliških in
lutkovnih skupin – Festival
Vizije, srečanje otroških gledaliških skupin ter srečanje
lutkovnih skupin. Prvi dan
maratončka so se predstavi-

le mladinske gledališke skupine, in sicer pet dramskih
skupin Gimnazije Jesenice
ter mladinska skupina Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Predstave si je ogledala
regijska strokovna spremljevalka Ana Ruter, ki je predstavila svoje videnje in mnenje o predstavah, ogled vseh
predstav na Gorenjskem pa

Z vami že 20 let

Otroška gledališka skupina pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je nastopila s predstavo
Coprnica Zofka. / Foto: Andraž Sodja

Čufarja nadgradili v soboto,
1. aprila, z jubilejno 50.
uprizoritvijo Kralja Arthurja
(premierno je bila uprizorjena junija 2006).

bo botroval še izboru za
regijsko srečanje v Škofji
Loki, ki bo 12. aprila.
Drugi in tretji dan Čufarjevega maratončka pa se je
predstavilo sedem otroških
gledaliških skupin in ena
lutkovna, med njimi iz jeseniške občine Lutkovna skupina Ringo raja, Otroška
gledališka skupina pri GTČ
Jesenice in Otroška gledališka skupina FKD Koroška
Bela.
Po uspešno zaključenem
območnem srečanju pa je v
sredo in četrtek jeseniški
oder gostil še regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, ki nosi ime Kekčevo
srečanje. Na njem je nastopilo deset otroških gledaliških skupin oziroma dramskih krožkov, katerih predstave je na območnih srečanjih izbral regijski strokovni
spremljevalec Matjaž Loboda. Med izbranimi predstavami sta bili tudi dve skupini iz jeseniške občine, in
sicer Otroška gledališka skupina pri GTČ Jesenice s
Coprnico Zofko in Otroška
gledališka skupina FKD
Koroška Bela s predstavo
Pozor! Hudobe na delu.
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Šport

Prvega se ne pozabi!
Z okroglo mizo v Kolpernu je bil obeležen spomin na prvo hokejsko zvezdico pred šestdesetimi leti v
bivši državi in prvo slovensko zvezdico pred petindvajsetimi leti.

V dveh letih dve
stopnički
Jeseniški kegljači so se v samo dveh letih prebili
do 1. A lige.
Matjaž Klemenc

Ivo Jan, Albin Felc, Boris Čebulj, Dušan Dragojevič, Franc Smolej in Tone Mlakar

Matjaž Klemenc
Za razliko od lanskega leta
je letošnje leto na Jesenicah
spet bolj hokejsko. Članska
ekipa se je ustavila v polfinalu AHL. Hokej je postal hit.
Polne tribune spet spominjajo na zlate čase jeseniškega hokeja. Dve selekciji U-18
in U-16 sta postali najboljši
v državi, selekcija U-14 pa je
morala, kljub temu da so
prvo finalno tekmo dobili,
priznati premoč Olimpiji.
Prejšnji četrtek je bil hokejsko obarvan. Članska ekipa
se je v Asiagu borila za finale AHL (po vodstvu z 2:0 so
v odločilni tekmi na koncu
morali priznati poraz z 2:4),
selekcija U-20 pa je doma
iskala drugo zmago v finalu
in s tem še možnost za osvojitev lige (na koncu je Dunaj
dobil tekmo z 2:0 in osvojil
ligo). Tretji dogodek je bil v
dvorani Kolpern, kjer so se
spomnili 60. obletnice osvojitve prvega naslova hokejskega državnega prvaka v
bivši državi in 25. obletnice
osvojitve prvega naslova v
samostojni Sloveniji. Začetek prireditve je bil glasbeno
obarvan. Iz trobente so zadoneli zvoki Prelepe Gorenjske. To jeseniško hokejsko
himno je v dvorani Podmežakla ob državnih naslovih
in zmagah nad Olimpijo ob

koncu tekme z velikim veseljem zaigral nekdanji Avsenikov trobentač in veliki ljubitelj jeseniškega hokeja
Franc Košir.
Tretji februar 1957 je bil
dan, ko je na Jesenice po
zmagi v Beogradu proti Partizanu romal prvi naslov državnih prvakov Jugoslavije v
hokeju na ledu. Od tiste generacije, ki je prinesla toliko
veselja na Gorenjsko in še
posebej na Jesenice, je živ le
še Boris Čebulj, kapetan te
generacije. Njemu so na
»okrogli mizi« pripadle uvodne besede.
»Spomini od takrat so nepozabni. To je bil velik uspeh
jeseniškega hokeja. Sprejem na Jesenicah po vrnitvi
iz Beograda je bil nekaj posebnega. Veseli me, da ta
hokej, ki smo ga mi začeli,
še živi, in upam, da bo še
zelo dolgo.« Ta naslov je
bila velika prelomnica, saj
so jeseniški hokejisti zapored osvojili štirinajst naslovov državnega prvaka. Franc
Smolej, dolgoletni igralec
prve ekipe in kasneje funkcionar v klubu, je sodeloval
pri šestnajstih naslovih.
Prvi ekipi se je priključil v
naslednji sezoni po osvojitvi
prvega naslova. »Verjetno
sem človek z najdaljšim stažem v jeseniškem hokeju in
hkrati neka vez med staro

in mlado generacijo,« je povedal Smolej. V istem obdobju kot Smolej je bil prvi
ekipi priključen tudi Albin
Felc, ki je bil eden najvidnejših hokejistov v svojem
obdobju. Legendarni Bine
se je spominjal svojih prvih
začetkov v članski ekipi Jesenic. »V začetku smo novinci le bolj sodelovali, v
nadaljevanju pa smo dali
svoj doprinos.« Felc je bil
ob Borisu Čebulju in Dušanu Dragojeviču, ki je okroglo mizo povezoval, eden
glavnih »krivcev«, da je do
obuditve spominov v Kolpernu sploh prišlo. Felc je
tudi predlagal, da bi bil vsako leto na datum osvojitve
prvega naslova turnir za
mlade igralce, ki bi ob tekmah tudi spoznali zgodovino jeseniškega hokeja. Mesto za »okroglo mizo« sta
zasedala tudi Ivo Jan (za
prvo ekipo sta igrala tudi
njegova dva brata Bogo in
Milan) in Tone Mlakar.
Mlakar je zanimivo razmišljal, kaj si misli o spominih
iz preteklosti. »Narod, ki ne
pozna svoje zgodovine, je
ne spoštuje in se je sramuje, ne more obstati. Enako
velja tudi za klub.« Leti 2011
in 2012 veljata za krizni, kar
se tiče jeseniškega hokeja.
Na srečo se je članski hokej
v Podmežakli hitro spet po-

stavil na noge. Leta 2013 je
spet zaživela članska ekipa.
Ta je v sezoni 2014/2015 z
amatersko ekipo nepričakovano, a povsem zasluženo
osvojila naslov državnega
prvaka. V klubu se zavedajo,
da jih do pota stare slave
čaka dolga in strma pot. Pogoj za pravo pot je sodelovanje HD Mladi Jesenice in
HDD SIJ Acroni Jesenice.
Med ljubitelji hokeja je vse
več govora o ligi EBEL. »Za
nastopanje v EBEL so potrebni pogoji, denar. Bilo bi
lepo, če bi tam spet igrali, a
je vprašanje, ali je lahko na
vsaki domači tekmi vsaj
3000 gledalcev. S podporo
poznanih, ki so sedaj prišli
zraven, upam, da se bodo
zadeve izboljšale,« je o nastopanju v ligi EBEL razmišljal Franc Smolej.
Drugo leto bo 70. obletnica
ustanovitve kluba (6. januar
1948). Glavno besedo o tej
temi je še enkrat dobil Boris
Čebulj. »Želim, da bi se našel prostor, kjer bi se zbrale
stvari, povezane z jeseniškim hokejem od nas pa do
danes.« Na okrogli mizi je
bil dan še en predlog, ki je
bil toplo pozdravljen, in sicer, da bi bili nekje v dvorani, na vidnem mestu, z zlatimi črkami vpisani vsi, ki so
zaslužni za prvi naslov. Prvega se ne pozabi nikoli!

Poraz v odločilni tekmi
Na odločilni peti tekmi polfinala AHL so jeseniški hokejisti po vodstvu z 2 : 0 na koncu izgubili z
2 : 4. S tem se je njihovo tekmovanje v AHL končalo.
Matjaž Klemenc
Potem ko so jeseniški hokejisti že v četrtfinalu po uvrstitev v polfinale šli po daljši
poti, se je podoben scenarij
zgodil tudi v polfinalu. Po
prvi polfinalni tekmi v Asiagu, ki so jo izgubili s 5:1, niti
približno ni kazalo na tako
zanimiv polfinalni obračun.
A varovancem trenerja Nika
Zupančiča je uspelo narediti
preobrat. Na Jesenicah so zaostanek 3:4 v slabi minuti
obrnili v vodstvo 5:4 (končni
rezultat 6:4), v Asiagu pa so

pri rezultatu 1:1 v zadnjih petih minutah druge tretjine
trikrat zadeli v polno (na
koncu 4:2) in povedli v zmagah z 2:1. Na četrti tekmi je
vladalo odlično vzdušje, bilo
blizu 3000 gledalcev, ki pa
so žal videli preveč medel začetek Gorenjcev. Jeseničanom je uspelo izničiti hitro
vodstvo gostov. V nadaljevanju so bili slednji bolj zbrani,
Jeseničani so jih lovili, a na
koncu ostali praznik rok. Italijani so tekmo dobili s 4:3.
Na odločilno peto tekmo so
šli varovanci trenerja Nika

Zupančiča odločni, da si priigrajo finale. Odlično so začeli in že vodili z 2:0. Dobljeni gol z igralcem več jim je
spodrezal krila. Izkušeni gostitelji so hitro izid poravnali,
11 minut pred koncem pa
povedli s 3:2. Jeseničani so,
podobno kot na Jesenicah,
lovili Italijane, a neuspešno.
Še več, v zadnji minuti so dobili še en zadetek v prazno
mrežo. Kljub izpadu si nimajo prav nič očitati, saj so v
močni konkurenci šestnajstih klubov prišli v polfinale.
Bili so blizu finala, a so ga

najverjetneje zapravili na tretji tekmi na Jesenicah.
Polfinale državnega prvenstva so odigrali po pričakovanjih. Že na prvi tekmi, ko so
doma premagali Celje z 11:3,
se je videla razlika v kvaliteti.
Da so boljši tekmec, so potrdili na povratni tekmi v Celju,
ki so jo dobili z 8:2. Včeraj so
odigrali prvo finalno tekmo z
Olimpijo (igra se na tri zmage). Termini ostalih tekem so
naslednji: 9. 4. Jesenice, 12.
4. Ljubljana, morebitna četrta
in peta tekma: 14. 4. Jesenice,
16. 4. Ljubljana.

Jeseniškim kegljačem SIJ
Acroni je uspel svojevrsten
podvig. V dveh letih so se iz
2. lige – letos skozi 1. B ligo
– prebili v 1. A ligo. Jesenski
del so končali na drugem
mestu s sedmimi zmagami,
enim porazom in enim neodločenim rezultatom. Še
boljši je bil spomladanski
del, saj so v devetih tekmah
dosegli prav toliko zmag.
Ligo so zaključili s 33 točkami. Druga je bila Radenska
s 27 točkami, tretja pa Pivka
s 25 točkami. V ligi so dvakrat premagali Rudar, Kočevje, Triglav, Radensko,
Hidro, Belo krajino in Tro
Korotan. Zmago in neodlo-

čen rezultat imajo proti Siliku, zmago in poraz pa proti
Pivki. 1. A ligo so »prikegljali« Matjaž Vovk, ki je bil
tudi vodja ekipe, Kristjan
Mijatovič (intervju z njim
bo objavljen v naslednji številki), Igor Čosič, Aleš Mavsar, Nik Medja, Matic Rajakovič, Andreas Wrann in
Grega Vovk. »Čestitam
igralcem za velik uspeh. V 1.
ligi si želimo čim višjo uvrstitev. Imamo perspektivno
ekipo, ki je v povprečju najmlajša v vseh štirih ligah.
Spet dajem poudarek najmlajšim, ki jih vabimo v
svoje vrste. Za najmlajše
skrbi Andrija Mijatovič,« je
povedal predsednik kluba
Marjan Uršič.

Šport na kratko
Trikrat brez težav
Košarkarice Kranjska Gora - Jesenice so dosegle tri prepričljive zmage. V gosteh so premagale Koš Celovec s 103 : 37
in Žiri s 74 : 54, doma pa Felix Zasavje s 84 : 40. Po 12. kolih
zasedajo drugo mesto in dve tekmi pred koncem je že jasno, da se bodo uvrstile na zaključni turnir, ki bo dal prvaka
mednarodne Extra lige.

Drugo mesto Tima Pahorja na članskem
državnem prvenstvu
Na Prevaljah so se v judu merili kadeti in člani za državne
naslove. V kadetski konkurenci je nastopilo 174 judoistov in
judoistk iz triindvajsetih slovenskih klubov. Tekmovalci Judo
sekcije Partizan Jesenice so ostali brez odličij. Nina Jeretič
(do 70 kg) in Mark Krajzel (do 60 kg) sta osvojila sedmo
mesto. Jernej Razingar (do 50 kg) je ostal brez uvrstitve. V
članski konkurenci so nastopili 104 tekmovalci iz enaindvajsetih slovenskih klubov. Tim Pahor (do 60 kg) je ponovil
lanski uspeh, drugo mesto. Naj spomnimo, da je Tim nedolgo nazaj postal državni prvak v mladinski konkurenci. V
članski konkurenci je nastopil tudi Luka Ambrožič (do 60
kg) in osvojil peto mesto.

Trikrat tri proti dva
Po uvodnem porazu z ekipo Kema Puconci v zeleni skupini
so odbojkarice Zgornje Gorenjske dosegle dve zmagi s 3 : 2.
Boljše so bile od ekipe Kopra (14, 17, -18, -21, 6) in v gosteh
od Mislinje (20, 21, -9, -22, 8). Tudi tretjo tekmo so končale
z rezultatom 3 : 2 (13, -22, -20, 15, 15), le da so jo izgubile v
gosteh proti ekipi Kema Puconci. Igralke slednje ekipe premočno vodijo na lestvici s 35 točkami. Gorenjke so druge s
17, Luka Koper je tretja s 14, Mislinja, ki je že nekaj časa
odpisana, ima 2 točki. Zgornja Gorenjska je zelo blizu cilju
sezone, obstanka v ligi. Do konca jih čaka še gostovanje v
Kopru in domača tekma z Mislinjo.

Razlike ostajajo enake
Jeseniški nogometaši so v prvem spomladanskem delu z
goloma Huseinbašiča in Kuzmiča z 2:0 premagali Polet.
Zmagala sta tudi Bohinj in Žiri. Lestvica prvih treh v 1. Gorenjski ligi je sledeča: 1. Bohinj 29, 2. Žiri 26, 3. Jesenice 26.

Poraz doma
V 6. kolu so jeseniški košarkarji v pomembni tekmi doma
gostili Hrastnik. Da bi ostali na drugem mestu, je bila zmaga nujna. Prva četrtina je bila izenačena, minimalno pa so jo
dobili gostitelji s 25:24. Naslednji dve so dobili gostje (20:27,
21:25) in v zadnjih 10 minut šli s prednostjo 66 : 74. Prednost so obdržali in se Jeseničanom oddolžili za domači poraz. Prvo mesto je že oddano Medvodam, bo pa zanimivo,
kdo bo drugi v skupini od prvega do šestega mesta. Dve koli
pred koncem imajo tri ekipe dvanajst točk (Hrastnik, Jesenice, Koper). Nazarje jih ima enajst, zadnja Litija pa devet.
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Zanimivosti
Uporaba spleta
v podjetništvu

O nekdanjih trgovinah

Urša Peternel

Na muzejskem večeru v Ruardovi graščini je dr. Marko Mugerli govoril o nekdanjih jeseniških
trgovinah. Se še spomnite Zarje, Murke, Kekca?

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske vas v sklopu projekta Podjetniška kavica pripravlja aprilski sklop delavnic. Prva bo imela naslov
Izdelaj si sam spletno stran,
na njej pa se bodo udeleženci spoznali z brezplačnim
spletnim
programom
Weebly, ki je prijazen in
enostaven spletni pomagač
za izdelavo spletnih strani.
Izbirali bodo med različnimi predlogami, se naučili
pisati besedila za splet, jih
oblikovati, dodati fotografije
in celo video posnetke.
Zaželeno je, da udeleženci s
seboj prinesejo svoje prenosnike. Delavnica bo potekala
v sredo, 19. aprila, od 10. ure
do 13.30 v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenj-

ske, Spodnji plavž 24e, 4270
Jesenice. Delavnico bo vodil
Blaž Branc. Druga aprilska
delavnica pa nosi naslov
Facebook, Linkedin, blogi in
Twitter ter druge oblike družbenih medijev v poslovni
rabi. Na praktični delavnici
bodo pokazali, kako s pomočjo družbenih medijev pridobiti nove kupce, skrbeti za
njihovo zadovoljstvo in širiti
poslovanje podjetja. Delavnica bo organizirana v torek,
25. aprila, od 10. ure do
13.30 v prostorih Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske,
vodil pa jo bo Blaž Branc.
Udeležba je brezplačna, saj
delavnice sofinancirajo občine Kranjska Gora, Jesenice,
Gorje, Žirovnica, Radovljica
in Bohinj. Prijave sprejemajo na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske.

Hranilnica semen je Semenjalnica
Hranilnica semen, ki jo bodo še letos odprli v Čebelarskem
centru v Lescah, se bo imenovala Semenjalnica. To ime je
bilo izbrano na natečaju, avtor je Andrej Kokot. V Semenjalnici bodo zbirali ekološka semena, kupci bodo ekološki
vrtičkarji in kmetje. V projektu sodeluje tudi občina Jesenice.

Urša Peternel
V sklopu razstave Jesenice
– mesto železarjev, ki je na
ogled v Ruardovi graščini, v
Gornjesavskem muzeju pripravljajo tudi zanimiva predavanja. Eno takšnih je
potekalo sredi marca, ko je
dr. Marko Mugerli govoril o
nekdanjih jeseniških trgovinah. Obudil je spomine na
Kašto, ki je bila trgovina
tedanje Kranjske industrijske družbe, v njej pa so
delavci lahko kupovali živež
po nizkih cenah, in to kar z
nadomestnim denarjem.
Pred drugo svetovno vojno
so trgovine ustanavljale celo
politične stranke, tako sta
na Jesenicah delovala Črni
konzum in Rdeči konzum.
Leta 1938 je bila na Jesenicah zelo znana tudi železnina Klabus, pred železniško
postajo so prodajali južno
sadje, zelo uspešen podjetnik tedaj je bil Jože Sablatnik, ki je izdeloval posteljne
vzmetnice. Pomemben

Dr. Marko Mugerli je predstavljal nekdanje jeseniške trgovine.
pečat v mestu je pred vojno
pustil tudi Andrej Čufer, po
katerem se še danes imenuje trgovina Pri Čufarju, saj
je na Jesenicah imel več
trgovin z mešanim blagom,
vlagal je v nepremičnine,
imel je žago, izdeloval je
celo smuči. Po drugi svetov-

ni vojni je povsod vladalo
hudo pomanjkanje, zato so
občani prejeli potrošniške
knjižice za prehrano in potrošniške nakaznice za tekstil in obutev. Šele kasneje,
v šestdesetih letih, so začeli
odpirati trgovine, najbolj
znane so bile Murka, Zarja,

Kekec ... Zaradi inflacije pa
so se v osemdesetih letih
stvari zopet spremenile,
police trgovin so bile prazne, ljudje so začeli hoditi
čez mejo po kavo, prašek,
banane ... Predavanje je dr.
Mugerli popestril tudi z
zanimivimi fotografijami.

Santorini – raj na zemlji
Turistična agencija GTA Neptun z Jesenic vabi na enega najlepših grških otokov, Santorini.
Otok lave in sonca. Vina, pistacij in paradižnikov. Slikovitih vasic s hiškami iz belega
kamna in z nebesno modrimi
okni in vrati. Čudovitih sončnih zahodov in prostranih
plaž. Vse to je Santorini, ena
najbolj priljubljenih počitniških destinacij na svetu in
otok, ki je bil izbran za najlepši vulkan na svetu ...
Prav zaradi vulkanskega izvora so plaže na Santoriniju kar
treh barv: črne, bele in rdeče.
Najlepša je zagotovo plaža

Kamari na vzhodni strani otoka, to je skoraj tri kilometre
dolga črna prodnata plaža,
ob kateri se vije sprehajalno-nakupovalna promenada
z restavracijami, tavernami,
bari, trgovinicami s spominki,
nakitom iz lave ... Črna plaža
je tudi Perivolos, ki skupaj s
plažo Perissa združuje najdaljšo črno plažo na otoku. Rdeča plaža (Kokkini Paralia) se
nahaja na jugu otoka in velja
za najbolj unikatno plažo vulkanskega izvora, do nje pa je

mogoče priti le peš ali po
morju. Bela plaža Vlyhada na
jugu otoka pa z belimi vulkanskimi kamninami spominja na Lunino površino.
A Santorini ponuja še veliko
več kot samo čudovite plaže.
Idealen je za dolge sprehode,
iz glavnega mesta Fira do
starega pristanišča vodi okoli
600 stopnic. Prav tako je vredno ogleda samo glavno
mesto Fira z arheološkim in
zgodovinskim muzejem pa
starodavna arheološka nasel-

bina Akrotiri, najstarejša otoška vas Pirgos, malodane
obvezen je ogled romantične vasice Oia, ki velja za kraj z
najlepšim pogledom na sončni zahod na svetu.
Posebno doživetje je ogled
vulkana, ki je še vedno delujoč, mogoče je začutiti vročino vulkanskega peska pod
nogami in se okopati v enem
od mnogih vročih vrelcev, ki
jih je na otoku vse polno. Temperatura vode, ki prihaja iz
njih, je kar 35 stopinj Celzija.

AGENCIJA NEPTUN D.O.O., DELAVSKA ULICA 1, JESENICE

Vsakega potnika,
ki se bo odločil
preživeti počitnice na
Santoriniju, čaka v
GTA Neptun posebno
presenečenje.
Santorini velja za enega najlepših grških otokov, v enem
od zapisov ga imenujejo kar
"supermodel" med grškimi
otoki. Ta najjužnejši grški
otok v Kikladih ponuja obiskovalcem tako bogato zgodovino kot sproščeno uživanje v modrem morju.
Kot pravi Gašper Habjanič iz
GTA Neptun, posebej priporočajo počitnice na otoku v
predsezoni ali posezoni, ko
ni gneče, prav tako pa cene

niso tako visoke. Prvi let na
Santorini v letošnji sezoni z
brniškega letališča bo že 27.
maja, zatem pa bodo direktni leti vsako soboto prek
poletja.
V turistični agenciji GTA Neptun so pripravili posebej

ugodno ponudbo za bralce
Jeseniških novic za termine
27. maj in 3. junij ter 23. in 30.
september, izbrali pa so dva
preverjena hotela v najbolj
živahnem in priljubljenem
turističnem središču na otoku Kamari.

9

Jeseniške novice, petek, 7. aprila 2017

Zanimivosti

Festival družin v Kolpernu
Glasbena šola Jesenice je v Kolpernu pripravila Festival družin, na katerem je nastopilo kar 37 glasbenih družin, od katerih vsaj en član obiskuje Glasbeno
šolo Jesenice. Tako so učenci igrali skupaj z bratci in sestricami, starši, starimi starši, tetami in strici ... Nastopilo je skoraj sto glasbenikov, ki so se
predstavili z ljudsko, klasično, zabavno in narodno-zabavno glasbo, za priredbe so poskrbeli učitelji glasbene šole, ki so pripravili celo nekaj avtorskih
skladb. Kot je dejala ravnateljica Martina Valant, so pet let prirejali koncert glasbenih družin, a zanimanje je postalo tako veliko, da so prerasli majhno
dvorano glasbene šole in se letos preselili v Kolpern. Prav vsi nastopajoči pa so navdušili in poželi glasne aplavze polne dvorane poslušalcev.

Babica Helena in vnuka Matic in Nejc Vidmar: "Na začetku je bilo kar težko, potem pa
nam je steklo. Matic in Nejc sta pridno vadila in imeli smo se prav lepo," je dejala babica
Helena, ki je sicer včasih veliko nastopala s citrami in tudi kot pevka.

Trio družine Pogačnik Peterman: Matevž in Katja s harmonikama in Iza s tamburinom. Vsi
trije otroci so učenci Glasbene šole Jesenice, Matevž je tudi hokejist, Katja in Iza telovadki
ritmične gimnastike, vsi pa so tudi gasilci začetniki.

Ženski del šestčlanske družine Žuber: Katarina s klarinetom in mamica Polona z violino (ki
jo igra tudi pri folklori). "Ni tako lahko, kot se zdi, je pa lepo," sta dejali o skupnem
muziciranju in zaigrali tržaško ljudsko Stu ludi.

Očka in hči Domen in Ema Stegnar: Ema se je menda že rodila z glasbo in še kot čisto
majhna je bobnala po vsaki stvari, ki jo je dobila pod roke. Lotila se je celo atijeve violine
... Zdaj igra klavir, skupaj pa sta zaigrala irsko ljudsko Na razburkanem morju.

Ena bolj ljubkih glasbenih zasedb so bili trije otroci družine Kralj: Gašper s harmoniko,
Manca s kljunasto flavto in komaj triletni Oskar z ropotuljico.

Sestrici Lea in Tisa Lužnik nadaljujeta družinsko glasbeno tradicijo. Na violino in flavto sta
zaigrali prekmursko narodno Ne ouri, ne sejaj. / Besedilo in fotografije: Urša Peternel
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Mladi
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so sredi marca
gostili predstavnike finske univerze Humak University of
Applied Sciences iz Helsinkov in predstavnico mladinskega
centra Anjala Youth Center. V Slovenijo so prišli na povabilo
Boštjana Gradišarja, vodja CŠOD – doma Planica. Na
Gorenjskem so si gostje ogledali več zanimivosti, obiskali
pa so tudi največjo jeseniško šolo. Kot sta povedali učiteljici
Marija Burnik in Mateja Cuznar Zadnik, so za goste na šoli
pripravili brošuro v angleščini, po uvodni predstavitvi pa sta
vodenje po šoli prevzela devetošolca Timotej Mlakar in
Mark Krajzelj. Učenca sta na zanimiv način in s svojega vidika gostom predstavila njuno devetletno bivanje na šoli.
Učenci četrtega razreda so zapeli pesmico v angleščini. V
pogovoru s finskimi gosti so na šoli ugotavljali, da si mladostniki v današnjem času niso zelo različni. Kot zanimivost
so gostje povedali, da se pri njih veliko šolskih dejavnosti že
seli na prosto, da otroke potegnejo ven iz zaprtih prostorov
od tablic, računalnikov, mobilnikov. Učenje v naravi je vezano na pridobivanje novih izkušenj in učenj iz naravnega
okolja. "Poslovili smo se v upanju, da se še srečamo. Za
naslednje leto pa se dogovarjamo, da se kak razred naše
šole poveže s finskimi učenci," so povedali na šoli.

Obiskali nemška vrtca
Dijaki predšolske vzgoje Srednje šole Jesenice so v sklopu ekskurzije po Nemčiji obiskali tudi dva
vrtca v pobratenem mestu Nagold.

Urša Peternel

Finski gostje so obiskali Osnovno šolo Toneta Čufarja
Jesenice. / Foto: Klemen Klemenc

Glasovanje za EKOfilme
V sklopu Goodyearovega EKOtekmovanja Pozor(!)ni za okolje je dvajset sodelujočih šol posnelo EKOfilme, v katerih so
dijaki predstavili svoje okoljske aktivnosti. Med sodelujočimi
sta tudi obe jeseniški srednji šoli, Srednja šola Jesenice in
Gimnazija Jesenice. Dijaki so v enominutnih filmčkih na kreativen način prikazali svojo skrb za okolje. Dijaki Srednje šole
Jesenice so svojemu filmu dali naslov Ne pozabi, ponovno
uporabi!, posneli pa so sejem ponovne uporabe, ki je potekal
na šoli, in izdelavo unikatnih izdelkov iz rabljenih materialov.
Dijaki Gimnazije Jesenice pa so v filmu prikazali, kako na šoli
skrbijo za okolje: uporabljajo papirnate brisače, varčujejo z
vodo, ločeno zbirajo odpadke, iz odpadnih plastenk izdelujejo nove izdelke ... Najboljši film bo izbran s pomočjo všečkov
obiskovalcev na spletni strani projekta in s pomočjo točk
strokovne komisije. Tudi filme jeseniških dijakov je mogoče
všečkati še danes, 7. aprila, do polnoči, na spletni strani projekta. Zmagovalno šolo bodo proglasili maja.

Otroci o načrtovanju prihodnosti
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah je 23. marca potekal medobčinski otroški parlament za občine Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Gre za obliko izražanja lastnih mnenj, dilem in idej otrok o različnih aktualnih temah,
ki so pomembna v času njihovega odraščanja. O njih se
pogovarjajo na šolskih parlamentih, občinskih in medobčinskih ter nacionalnem v državnem zboru v Ljubljani. Letošnja
tema je Otroci in načrtovanje prihodnosti. O tem so predstavniki učencev skupaj z mentorji vseh petih šol iz občin
Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica govorili na treh delavnicah, kjer so največ pozornosti namenili človeškim vrednotam, skrbi za okolje ter svojim ciljem, kako si prihodnost
predstavljajo čez dvajset let. Zaključke so predstavili ravnateljem šol in gostom. Za organizacijo medobčinskega otroškega parlamenta je poskrbela Zveza društev prijateljev
mladine Jesenice, za popestritev srečanja in dobrodošlico
za učence in goste pa gostitelji na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja Jesenice.

Dijaki programa predšolska
vzgoja drugega letnika Srednje šole Jesenice so se odpravili na ekskurzijo Po poti Primoža Trubarja in ogled vrtca
v Nagoldu, mestu, ki je pobrateno z Jesenicami.
Prvi dan so obiskali mesto
Augsburg in najstarejšo
socialno ustanovo Fuggerei,
ogledali pa so si tudi Mercedesov muzej v Stuttgartu.
Naslednji dan pa so obiskali
dva vrtca v Nagoldu. Del
dijakov je obiskal mestni
vrtec, del pa evangeličanski
vrtec. Dijakinja Anja Mohorič je opisala vtise z obiska
mestnega vrtca: »Program
vrtca je nekoliko drugačen
kot v Sloveniji, vsekakor pa
zelo zanimiv. Otroci so v vrtcu od 7. do 13. ure, ob torkih
pa še popoldan od 14. do
16.30. Razdeljeni so na prvo
in drugo starostno obdobje.
Otrok iz prvega starostnega
obdobja je zelo malo, zato
tvorijo eno samo skupino.

Otroci drugega starostnega
obdobja pa niso porazdeljeni po skupinah kot v Sloveniji, ampak so vsi skupaj in
se prosto sprehajajo po
celem vrtcu in zunaj njega.
Sami si izbirajo igralnice in
kotičke, kjer se bodo igrali.
Te igralnice so zelo velike,
vsaka igralnica pa predstavlja določeno tematiko, npr.
mehanska soba, umetniška
soba z dramskim kotičkom,
kotičkom dom in kotičkom
za likovno ustvarjanje, soba
z različnimi družabnimi in
montessori igrami, soba za
umiritev in sproščanje, lahko pa gredo tudi ven na igrišče. Te sobe se odprejo ob
osmi uri, ko ena od vzgojiteljic pozvoni na triangel. Proti popoldnevu jih čaka vsakodnevni polurni sprehod,
ki ga opravijo ne glede na
vreme. Ob torkih gredo v
telovadnico, kjer imajo športne dejavnosti, ob sredah in
četrtkih v vrtec pride glasbena pedagoginja, s katero
otroci preživljajo glasbene

urice. Ob petkih pa imajo
otroci možnost, da gredo v
gozd in tam preživijo celo
dopoldne. V vrtcu so vključeni tudi v projekt gledališče. Vzgojitelji si prizadevajo
za čim boljši razvoj otrok,
zato dajejo velik poudarek
tudi na opazovanju vsakega
posameznika. Dvakrat letno
namreč napišejo, kako posamezni otrok napreduje, redno pa izpolnjujejo tudi portfolio."
Dijakinja Maruša Topriš pa
je opisala evangeličanski
vrtec: »Veliko otrok je iz
drugih držav, samo trije so
bili iz Nemčije. Vsakič, preden začnejo jesti, molijo.
Malico morajo otroci prinesti s seboj od doma. Tisti
otroci, ki ne želijo moliti, v
miru počakajo na svojih stolih. V dnevni rutini imajo
tudi mašni obred, ki pa ni
obvezen, tako da otroci lahko svobodno izbirajo, ali
želijo iti v cerkev. Za vsak
dan imajo drugačne dejavnosti: gibalne aktivnosti,

dan za umetnost, obisk bivališč z živalmi ... V igralnici
so imeli na steni obešen plakat z rojstnimi dnevi otrok.
Na njem so bili napisani
meseci, zraven pa je bila slika otroka, ki je imel na glavi
krono. To pomeni, da je
imel v tistem obdobju rojstni dan. V igralnici so imeli
razne kotičke, kot so na primer: frizerski salon, družina, dom, umetnostni kotiček, miselni kotiček in drugi. V vrtcu nimajo počitka,
ker vrtec deluje samo do 14.
ure in povprečno otroci v
vrtcu preživijo le šest ur ...«
Pod vodstvom prijaznih
uslužbencev občine Nagold
so si dijaki ogledali še samo
središče Nagolda, kje stoji
tudi jeseniški livar, ki pa je,
kot so povedali, na žalost v
zelo slabem stanju. Pot naprej jih je vodila po poti Primoža Trubarja, kjer so si
ogledali mesta, v katerih je v
času svojega življenja deloval in bival: Tübingen,
Derendingen in Bad Urach.

Šest zlatih plaket
Učenci Glasbene šole Jesenice so znova dosegli
izvrstne uspehe.
Urša Peternel
Od 6. do 20. marca je na
Gorenjskem potekalo 46.
tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije.
Iz Glasbene šole Jesenice je
nastopilo sedem solistov in
dve komorni skupini, kot je
povedala ravnateljica Martina Valant, pa zdaj stene šole
krasi novih šest zlatih plaket, od tega ena 1. in ena 3.
nagrada, dve srebrni plaketi
in bronasta plaketa.
Tolkalec Valentin Ravnik je
v disciplini jazz – solo v I.
kategoriji dosegel zlato plaketo in 1. nagrado. Dominik
Čepič je dosegel zlato plaketo v disciplini tolkala, v 1. a

kategoriji. Mentor tolkalcev
je Boštjan Gradišek, Dominikova korepetitorka Saša
Golob, Valentina pa sta
sprem
ljala basist Klemen
Repe in pianist Luka Zavišič.
V disciplini harmonika sta
nastopila Zala Zarja Mesec
in Aleš Jakopič. Zala je v 1. b
kategoriji dosegla zlato plaketo in posebno nagrado za
najbolje izvedeno obvezno
skladbo, Aleš Jakopič pa v 1.
c kategoriji bronasto plaketo. Mentorica harmonikarjev je Diana Šimbera.
Luka Noč je nastopil v disciplini trobenta. V 1. a kategoriji je dosegel srebrno plaketo. Kevin Kuralt je prav tako
v disciplini trobenta, v 1. c

Foto: Sašo Valjavec

Obisk Fincev na šoli

Tolkalec Valentin Ravnik je prejel zlato plaketo in 1. nagrado.
kategoriji dosegel zlato plaketo. Maks Kermc pa je tekmoval v disciplini rog in v 1.
a kategoriji dosegel srebrno
plaketo. Mentor trobilcev je
Gašper Breznik, korepetitorka Monika Toman.
Na tekmovanju sta nastopili
tudi dve komorni zasedbi.
Klavirski trio MET (Eva Kramar – violina, Tezej Križa-

nič Žorž – violončelo, Marko Ponjavić – klavir) je v 1. a
kategoriji dosegel zlato plaketo in 3. nagrado, mentorica je Klavdija Jarc Bezlaj.
Violistki Tinkara Jan in Kristina Klara Čušin pa sta pod
mentorstvom Urške Praprotnik Zupan nastopili v II.
kategoriji in dosegli zlato
plaketo.
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"Bolje je trpeti v dvoje"
Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Študent germanistike Žiga Dvoršak z Jesenic je s štirimi aforizmi v nemškem jeziku uspel na natečaju
aforizmov in pesmi v Nemčiji.
Urša Peternel
Es ist besser zu zweit zu leiden. (Bolje je trpeti v dvoje.). Die Bitternis des Lebens ist allmählich ein
anerzogener Geschmack.
(Grenkoba življenja je postopoma privzgojen okus.)
Manchmal merkt man erst,
wenn man in den Apfel gebissen hat, dass er faul ist.
(Včasih opazimo šele, ko
smo že ugriznili v jabolko,
da je gnilo.) Beim Erwachen steckt ein bitterer Ge-

schmack im Mund. (Ob
prebujenju tiči v ustih grenek okus.)
To so štirje aforizmi, s katerimi je Žiga Dvoršak, študent germanistike z Jesenic,
uspel na natečaju z naslovom Die süße Jagd nach Bitternissen (Sladki lov za
grenkobami), ki ga je razpisala nemška založba Stefan
Hölscher & Geest, na njem
pa so izbirali pesmi in aforizme, ki bodo objavljeni v
posebni antologiji. Na natečaj je prispelo kar 1451 pri-

Študent germanistike Žiga Dvoršak

spevkov avtorjev iz celotne
Evrope, v antologiji pa bodo
objavljena besedila okrog sedemdesetih avtorjev, tudi
Žigovi aforizmi. »Ker študiram germanistiko, me večkrat navduši kako besedilo,
ki ga obravnavamo pri pouku, in potem še sam primem za pero oziroma tipkovnico. Potem po internetu
poiščem in preučujem vse
možne razpise in natečaje v
nemščini, na katerih lahko
sodelujem. Obstaja spletna
stran wortmagier.de, ki izpi-

še najnovejše natečaje, in
tako sem tudi naletel na
omenjenega. Poslali smo
lahko največ tri pesmi ali štiri aforizme, tako so se glasile formalne omejitve, tema
pa se je morala nanašati na
naslov natečaja Die süße
Jagd nach Bitternissen, ki bi
se lahko prevedel kot Sladki
lov za grenkobami. Pravzaprav gre za besedno igro, saj
bi Bitternis lahko prevajali
kot grenkoba ali trpljenje. V
štirih aforizmih torej govorim o grenkih straneh življenja ...« je povedal ta študent
tretjega letnika germanistike na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Žiga je zaključil
Gimnazijo Jesenice, nemščino pa je izbral tudi kot
predmet na maturi. Jezika
se je sicer dve leti učil že v
osnovni šoli, šele konec gimnazije pa ga je nemščina
tako pritegnila, da se je odločil, da jo bo tudi študiral. In
bolj ko je nemščino spoznaval, bolj ga je zanimala in
danes je čisti navdušenec
nad tem jezikom. Tako je
pogost gost Goethejevega
inštituta v Ljubljani, pogosto zahaja tudi na literarne
prireditve ali dogodke v sosednjo Avstrijo. V študiju
uživa, vsa komunikacija,
tako ustna kot pisna, s profesorji pa poteka v nemščini, nekateri profesorji so
tudi Avstrijci in Nemci. Žiga
zlasti zanima literatura, pa
ne le v nemščini, tudi v slovenščini, tako nenehno piše,
od pesmi do proze, eksperimentalnih besedil, dram ...
Zanimajo ga tudi glasba, fotografija, slikarstvo, potovanja ...

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V Razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem
Javorniku je do 21. aprila na ogled fotografska razstava
člana Fotografskega društva Jesenice Bogdana Briclja z
naslovom V svetu žuželk in pajkov.

Že 17 let z vami!

®
www.asteriks.net

www.asteriks.net

 tende - markize
žaluzije - zunanje in notranje
 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese


SENČILA ASTERIKS d.o.o.

Cesta na Loko 2, 4290 Tržič
T: 04 59 55 170
tende - markize
G: in
041
733 709
žaluzije (zunanje
notranje)
info@asteriks.net
rolete E:panelne
zavese

SVET SENČIL

komarniki screen roloji roloji
Obiščite
nasplise
v našem
rolo garažna
vrata
zavese

razstavnem
Svetovanje, izdelovanje,
salonu.
montaža in ServiS

Iz policijskih beležk
Ukradeno kolo
Pri vlomu v klet na Ulici Viktorja Kejžarja na Jesenicah je bilo
ukradeno kolo. "Običajno je največ koles ukradenih na
ulicah, v kolesarnicah, kletnih prostorih in na dvoriščih stanovanjskih hiš oziroma blokov. Vrednost in znamka nista
ključna faktorja, storilcem pa je največkrat bolj pomembno,
da je tatvina čim bolj enostavna in čim manj opazna. Zato
morajo biti kolesa vedno ustrezno varovana s kvalitetnimi in
ustreznimi ključavnicami ter priklenjena ob stabilen predmet, kar naj velja tudi za hrambo v zaprtih prostorih. Vedno
naj bodo zaklenjeni tudi ti prostori. Lastniki naj si tudi zapišejo podatke o kolesu in ga fotografirajo. Ko prijavijo krajo,
znajo namreč oškodovanci navadno povedati le znamko in
barvo svojega kolesa, drugih podatkov pa ne, kar otežuje
preiskovanje teh dejanj. Več je podatkov, ki jih policisti dobijo ob prijavi tatvine, večja je možnost, da se kolo identificira in nazadnje tudi vrne lastniku," svetujejo gorenjski policisti.

Nesreča otroka na skiroju
Jeseniški policisti so obravnavali nesrečo otroka, ki se je lažje poškodoval med vožnjo skiroja po pločniku.

Čelno trčila
V soboto popoldne sta na Jesenicah čelno trčila dva voznika
osebnih avtomobilov.

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

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS
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Noč s pravljicami
in psičko Honey
Drugošolci Osnovne šole Toneta Čufarja so Noč
z Andersenom znova preživeli v šoli.

Navdušenec nad
zelenjem in tekom
Aljoša Ulčar iz Podmežakle je prevzel strokovno delo v komisiji za obrez, odstranitev in novo
zasaditev dreves, v prostem času pa je navdušen (ultra)tekač.
Urša Peternel

Na Noči z Andersenom je bila tudi psička Honey.

Urša Peternel
Na Osnovni šoli Toneta
Čufarja Jesenice so prvo
soboto v aprilu znova, že
šestič zapored, praznovali z
Andersenom. Noč z Andersenom 2017 je bila posvečena pravljici Cesarjeva nova
oblačila. Za učence 2. c so
tri pravljične delavnice pripravile učiteljice Marjetka
Noč, Saša Femc Knaflič, Elena Vasilkova in terapevtski
par Janka Bergel Pogačnik
in Honey. Prva delavnica je
potekala v knjižnici. Pogovarjali so se o Andersenovih
pravljicah, ki jih poznajo. Iz
koščkov sestavljanke so ses-

tavljali naslovno sličico
Andersenovih slikanic. V
drugi delavnici so ustvarjali
rastlinska bitja iz dežele,
kjer živi Palčica. V tretji
delavnici pa so učenci poustvarjali pravljico Cesarjeva
nova oblačila in iz papirja
ustvarili oblačila za Andersenovega cesarja. Na delavnicah jih je spremljala zlata
prinašalka Honey in jim
pomagala s svojo toplo pasjo
navzočnostjo. Predvsem pa
je bila vsem na voljo za
čohanje in s tem za ustvarjanje prijetnega vzdušja. Otroke pa je pospremila tudi v
"cesarske sobane" in izbrala
pravljico za lahko noč.

Po dveh
razprodanih
delih planinskega
vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigi. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

15
EUR
+ p o t nin a
š

Aljoša Ulčar je Podmežaklar, tudi predsednik Krajevne skupnosti Podmežakla,
sicer pa vrtnar, arborist, strokovnjak za urejanje vrtov in
parkov in v prostem času
navdušen tekač. Kot predstavnik stroke je član komisije, ki v občini skrbi za
obrez, odstranitev in novo
zasaditev dreves in nadaljuje
delo, ki ga je toliko desetletij
srčno in strokovno opravljal
častni občan Janez Pšenica.
Kot je povedal Aljoša Ulčar,
se je v delo na področju
arboristike, to je ohranjanja
in vzdrževanja dreves v
urbanem okolju, vključil
pravzaprav naključno ob
žledolomu, ki je pred leti
prizadel tudi Jesenice.
Takrat je bilo ogromno dreves in grmovnic polomljenih, da bi preprečili stihijsko obrezovanje in sajenje
novih dreves, pa je skrbela
komisija. Ta še vedno deluje, po Ulčarjevih besedah pa
sam kot predstavnik stroke
želi nadaljevati pionirsko
delo gospoda Pšenice, ki je
zaslužen, da na Jesenicah
raste toliko različnih dreves
in grmovnic kot v nobenem
drugem gorenjskem mestu.
"Gospodu Pšenici čestitam
za naziv častni občan. Res je
neverjetno, s koliko entuziazma in prostovoljnega dela
so takrat skrbeli za zelenje v

mestu," je dejal. Kot je
dodal, se dela želijo lotiti
strokovno in celostno, tako
da bodo najprej pripravili
celostno strategijo vzdrževanja dreves na javnih zelenih
površinah. "Potem bomo
ljudem lažje odgovarjali,
zakaj naj kakšno drevo ostane, kakšno drugo pa se lahko požaga," je dejal Ulčar, ki
ga zlasti veseli, da so na Jesenicah prenehali "obglavljati"
drevesa, kar je povzročalo
največjo škodo. "Obglavljeno" drevo namreč postane
nevarno, saj na trhli podlagi
odžene debele veje. Zato
med arboristi velja pravilo,
da je drevesa treba obžagovati z majhnimi žagami, nikakor ne z "motorkami" ...
Aljoša Ulčar je pogosto prisoten pri obžagovanju dreves, kot pravi, pa z veseljem
pride tudi na ogled, če so
občani pri kakšnem od dreves v dilemi, kaj storiti z
njim. Želje so pogosto različne, nekatere stanovalce blokov kakšno drevo neznosno
moti, drugi uživajo v zeleni
senci in ptičjem petju ... S
pomočjo strokovnih pojasnil
bo tako lažje sprejemati
odločitve, še dodaja Ulčar, ki
je v tem mandatu tudi predsednik Krajevne skupnosti
Podmežakla.
Pa ne le to, v prostem času
je navdušen tekač, član
Tekaške skupine Jesenice, v
teh dneh pa se že pospešeno

Aljoša Ulčar, strokovnjak za arboristiko in navdušen tekač
pripravlja na junijski stokilometrski tek v Bielu v Švici.
Gre za najstarejši stokilometrski tek na svetu, že 59. po
vrsti, udeležil pa se ga bo
skupaj s tekačicama Drago
Žbontar in Sanjo Vebster v
spremstvu kolesarja Blaža
Račiča. "Udeležba na tem
teku je bila že dolgo moja
želja, a zmeraj je šlo bolj za
'tipanje'. Potem pa mi je
konec lanskega leta žena za
štirideseti rojstni dan podarila prijavo na tek. Zdaj je
vse skupaj preraslo v projekt, v Biel bo šla mini

odprava, Samir Sula pa nam
bo prijazno posodil avtodom," je povedal. Kot je
dodal, tako dolge razdalje še
ni pretekel, najdaljši tek, ki
ga je pretekel, je bil Ljubljanski maraton, a tako dolge razdalje tako ali tako ne
moreš natrenirati. Zdaj ob
koncih tedna za trening preteče po trideset kilometrov,
v naslednjih tednih pa bo
treninge še podaljšal. "Do
štirideset, petdeset kilometrov dolg tek lahko natreniraš, pri daljših tekih pa je
vse – v glavi," še dodaja.

Rak je ozdravljiv ...
... če ga odkrijemo dovolj zgodaj. Zato je še posebej pomembno, da se občani odzovejo na presejalne
programe, kot je Program Svit, s pomočjo katerega odkrivajo predrakave spremembe in raka na
debelem črevesju in danki.
Urša Peternel
S staranjem prebivalstva se
povečuje pojavnost raka,
tudi raka na debelem črevesu in danki. Na pojavnost
poleg starosti vplivajo še
drugi dejavniki, med katerimi so nekateri posledica življenjskih navad. K zmanjševanju pojavnosti pa pomembno prispeva tudi odkrivanje
ogroženih oseb. V Sloveniji
imamo od leta 2009 na voljo Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb in
raka na debelem črevesu in
danki, imenovan Program
Svit, ki ga vodi Nacionalni
inštitut za javno zdravje
(NIJZ). Žal pa je odzivnost
prav v občini Jesenice naj-

slabša na Gorenjskem, saj
se Jesenice z nekaj več kot
57-odstotno odzivnostjo v
program uvrščajo na zadnje,
osemnajsto mesto med
gorenjskimi občinami.
Na Gorenjskem je v letu
2013 za rakom debelega črevesa in danke zbolelo 134
oseb oziroma 66 oseb na
100.000 prebivalcev. "Rak
debelega črevesa in danke je
ozdravljiva bolezen, če ga
odkrijemo in zdravimo v
zgodnji razvojni stopnji. S
presejalnim testom lahko
zaznamo, s presejalno kolonoskopijo pa odkrivamo in
odstranimo predrakave
spremembe (polipe) in
odkrivamo ter zdravimo
zgodnje oblike raka," poudarjajo na NIJZ.

Program Svit vključuje moške in ženske v starosti od 50
do 74 let vsaki dve leti. "V
osmih letih, odkar se Program Svit v Sloveniji izvaja,
je bilo odkritih več kot 2500
rakov in več kot 70 odstotkov jih je bilo odkritih v
zgodnji razvojni fazi. Dokler
rak ne preraste črevesne stene, je zdravljenje enostavno
in uspešno. Četrtina vseh
rakov, odkritih v Programu
Svit, je odkrita tako zgodaj,
da odstranitev polipa pomeni tudi ozdravitev," poudarjajo v NIJZ.
Na Gorenjskem je bilo 6,6
odstotka testov pozitivnih in
pri vseh osebah s pozitivnim testom je bila opravljena kolonoskopija. Tako je
bilo s presejalnim progra-

mom v letu 2016 odkritih 35
primerov raka debelega črevesa in danke, večina v zgodnjih fazah, ko dodatno
onkološko zdravljenje ni
potrebno, pri 313 osebah pa
napredovani adenom, ki
predstavlja večje tveganje za
nastanek raka.
V NIJZ poudarjajo, da Program Svit rešuje življenja,
zato si želijo, da bi bila odzivnost Jeseničank in Jeseničanov na presejalni test čim
večja. "Če prejmete povabilo
za vključitev v Program Svit,
svetujemo, da se nanj tudi
odzovete," svetujejo. Za
pomoč uporabnikom pa v
vseh zdravstvenih domovih,
tudi v zdravstvenem domu
Jesenice, deluje Svitova kontaktna točka.
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Kolesarski izlet Za Jureta 2017
Urša Peternel
V teh dneh bi prezgodaj
preminuli ekstremni kolesar Jure Robič dopolnil 52
let. V njegov spomin vsako
leto pripravljajo kolesarski
izlet z Jesenic do pokopališča v Kranjski Gori, kjer je

pokopan. Letošnje spominsko kolesarjenje, že sedmo
po vrsti, bo potekalo v nedeljo, 9. aprila, start bo pred
Športno dvorano Podmežakla ob 11. uri, predvidoma
ob 11.50 se bodo kolesarji
ustavili pri spominskem
obeležju v Gozdu - Martulj-

V sklopu prireditve bo ob
11.05 tudi začetek kolesarskega izleta za družine v Mojstrano do Slovenskega planinskega muzeja, kjer si bodo kolesarji ogledali bivak, slovenske
gore s posebnimi očali, se
udeležili animacij v sklopu
Dneva za spremembe ...

ku, ob 12.15 pa bodo na pokopališču v Kranjski Gori
prižgali svečke v Juretov
spomin. Organizator je Zavod za šport Jesenice, prostovoljne prispevke, ki jih
bodo zbrali na dogodku, pa
bodo namenili Fundaciji
Jure Robič.

Drsalna smetana
v Podmežakli
Na Jesenicah v teh dneh poteka vrhunsko
tekmovanje najboljših umetnostnih drsalcev,
Triglav Trophy 2017. Nastopa kar tristo
tekmovalcev z vsega sveta.
Urša Peternel

OKNO V SVET

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

AMIGO 4,99 EUR

CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

AMIGO PLUS 9,99 EUR

KUL 14,99 EUR

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

300 min
300 SMS/MMS
3 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

100 min
100 SMS/MMS
1 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

500 min
500 SMS/MMS
5 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

Na zaključku letošnje sezone v umetnostnem drsanju
so Jesenice ponovno prizorišče vrhunskega tekmovanja
najboljših umetnostnih drsalcev z vsega sveta, 26. tekmovanja Triglav Trophy.
Zveza drsalnih športov je to
tekmovanje ponovno zaupala Drsalnemu klubu Jesenice. Kot je povedal predsednik kluba Vinko Otovič, so
mnogi dosedanji udeleženci
kasneje postali pomembni
drsalci v mladinski in članski kategoriji, nekateri med
njimi tudi evropski in svetovni prvaki, kot denimo
Stephane Lambiel, Yu-na
Kim, Evan Lysacek, Rachael
Flatt ...
Tekmovanje v Športni dvorani Podmežakla se je začelo včeraj, trajalo pa bo do
nedelje. "Pričakujemo drsalce iz devetnajstih držav,
med drugim iz drsalnih velesil Rusije, Nemčije, Češke,
Slovaške, Koreje, Kanade,
Avstralije. Nastopili bodo
tudi najboljši slovenski drsalci, tudi nekaj jeseniških.
V štirih dneh bo skupaj nastopilo kar okrog tristo tekmovalcev," je povedal Otovič. Jeseniški klub je v tej
sezoni uspešno tekmoval,
saj se lahko pohvalijo z drugim mestom evropskega
kriterija Lare Hrovat.
Tekmovanje, ki je velik organizacijski zalogaj za člane
organizacijskega odbora, sestavljenega iz članov Drsalnega kluba Jesenice in pred-

Danes pridite
na Dan zdravja!

KUL PLUS 19,99 EUR

ČETVORČEK 15,00 EUR

Urša Peternel

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

telefonski impulzi
SMS
prenos podatkov
dodatna minuta
dodani SMS
dodatni MB prenosa

Danes, v petek, 7. aprila, na
svetovni dan zdravja, v Kolpernu poteka Dan zdravja
2017. Za občane pripravljajo
različne meritve, prikaze, izobraževanja, katerih namen
je preprečevanje bolezni in
krepitev zdravja. Organizator dogodka je Zdravstveni
vzgojni center Zdravstvenega doma Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice.
Kot je v imenu organizatorjev povedala diplomirana
medicinska sestra Ksenija
Noč, bodo potekale številne
brezplačne aktivnosti, katerih namen je preprečevanje

1000 min
1000 SMS/MMS
10 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

neomejeno
neomejeno
4 GB data
0,05 EUR
0,05 EUR
0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček

www.telesat.si

sedstva Zveze drsalnih športov Slovenije, je hkrati tudi
priložnost za promocijo Slovenije in še posebej Gorenjske, saj sodi med najpopularnejša uradna mednarodna tekmovanja v tem športu. "Da bo letošnje tekmovanje zanimivo, kaže že podatek, da prihaja na Jesenice
največji strokovnjak in najboljši trener na svetu Alexei
Mishin, ki je bil trener mnogih najboljših svetovnih tekmovalcev, med njimi so Aleksej Jagudin, svetovna prvakinja leta 2015 Elizaveta
Tuktamiševa, svetovna prvakinja iz leta 2012 in petkratna evropska prvakinja Caroline Costner in najboljši
drsalec na svetu Evgenij
Plushenko. Mishin na Jesenice prihaja s svojo ekipo
petih ruskih drsalcev," je še
povedal Otovič.
Danes, v petek, bodo med
16.30 in 19. uro v kratkem
programu nastopale mladinke, med 19. uro in 20.15
v kratkem programi člani,
med 20.15 in 21.10 pa članice. Jutri, v soboto, bodo v
prostem programu nastopile kadetinje (med 13. uro in
15.40), kadeti med 15.40 in
16.10 in mladinci med
16.10 in 16.35. V nedeljo pa
bodo v prostem programu
nastopili še mladinke (med
9. uro in 11.50), člani (med
11.50 in 13.30) in članice
(med 13.30 in 14.50). Od 15.
ure dalje pa bo na vrsti podelitev priznanj zmagovalcem in revija najboljših tekmovalcev.

bolezni in krepitev zdravja.
Občani bodo lahko izmerili
krvni sladkor, tlak, se stehtali in se pogovorili o zdravi
prehrani. Na modelih se
bodo lahko poučili o pravilnem samopregledovanju za
preprečevanje rakastih obolenj. Reševalci bodo prikazovali temeljne postopke oživljanja in uporabo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. Na voljo bodo nasveti o
oskrbi ran in povijanju nog,
o zobni higieni in preventivi, o zdravi spolnosti in kontracepciji, o cepljenju ... Fizioterapevtke bodo prikazovale vaje in svetovale o telesni dejavnosti.

Velikonočni blagoslov jedi na Stari Savi
V soboto, 15. aprila, bo ob 10. uri na trgu na Stari Savi potekal velikonočni blagoslov jedi.
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Zanimivosti
SUDOKU jn6

Mafini s korenčkom

Sudoku s končno rešitvijo
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... ali kolački za zajčke. Priprava je preprosta, zato lahko sodelujejo otroci. Najlažje jih pripravimo v
pekaču za mafine in v vdolbine namestimo papirnate posodice. Iz sestavin dobimo dvanajst mafinov.
Jelka Koselj
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je NOVE BARVE ZA LEPO STANOVANJE. Sponzor
križanke je Slikopleskarstvo Marko Kepic, s. p., Ulica Staneta Bokala 19, Jesenice. Kvalitetna in hitra izvedba slikopleskarskih del, GSM 040 833 787. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade, nakup materiala v trgovini Mavrica na Jesenicah: v vrednosti 20 evrov: Sara Ignjatič, Jesenice; v vrednosti 15 evrov: Marija Jenko, Zgornji Brnik; v vrednosti 15 evrov:
Adam Omanović, Jesenice. Čestitamo, za nagrado pokličite
Slikopleskarstvo Marko Kepic.

ohladijo. Pečene mafine
popolnoma ohladimo in
šele potem jih glaziramo ali
nanje damo kremni sir in
okrasimo. Za glazuro stopimo belo čokolado z maslom
v vodni kopeli. Glazuro
polagamo z žličko na mafine. Prav tako sveži kremni
sir nadevamo na mafine. V
kremni sir lahko dodamo še
malo masla in sladkorja v
prahu po želji. V glazuro ali
kremo zataknemo okraske.

Potrebujemo: 14 dag bele
moke, 14 dag pirine moke, 4
žličke pecilnega praška iz vinskega kamna, 12 dag naribanega korenja, 5 dag sesekljanih orehov, sok ene pomaranče, 5 dag orangeata v kockah
(kandirana oranžna lupina),
1 žlico medu, 2 jajci, ščep soli,
4 žlice sladkorja, 7 dag stopljenega masla, 10 dag čokoladnih kapljic ter dišave: noževo
konico cimeta, muškatnega
oreščka in ingverja. Za namaz
uporabimo glazuro ali kremo. Glazura: 10 dag bele
čokolade in za oreh masla.
Krema: sveži kremni sir
(mascarpone), malo masla
in sladkorja v prahu. Okraski: zajčki in korenčki iz marcipana, ki jih kupimo že
nerejene v trgovini ali jih
sami pripravimo.

Doma narejeni okraski
mo. Zmesi pripravimo v
treh posodah. V prvo posodo damo: korenje, orehe,
sok pomaranče, orangeat,
dišave in med. Sestavine
zmešamo. V drugi posodi
zmešamo suhe sestavine:
obe moki in pecilni prašek.
V tretji posodi pripravimo
jajčno zmes. Z mešalcem
mešamo jajci, sol, sladkor in
maslo, da zmes postane

Priprava: Pečico ogrejemo
na 180 stopinj C. V vrhnje
posodice nakapamo po par
kapljic olja, da jih namasti-

Sponzor križanke je trgovinica KAMRICA, s. p., Irena Varl, 051 857 594, na Cesti maršala Tita 52, pod cerkvijo na Jesenicah, ki ponuja raznovrstne naravne izdelke ekološke pridelave. Pri njih dobite tudi letos zelo iskano magnezijevo
olje, ki pomaga pri različnih težavah. Za naše reševalce so pripravili pet nagrad po 10 evrov za nakup v trgovinici
Kamrica. Vljudno vabljeni!
AVTOR:
CVETO
ERMAN

SPOROČILA

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

ROY
ORBISON

MEHKA
BOMBAŽNA
TKANINA ZA
PLENICE

penasta. V to jajčno zmes
vmešamo s kuhalnico na
hitro suho zmes in korenčkovo zmes. V vso maso
vmešamo še čokoladne kapljice. S testom napolnimo
papirnate skodelice do malo
pod vrhom. Pečemo jih pri
180 stopinjah C približno 25
minut. Če jih pečemo v
pekaču za mafine, jih pustimo v pekaču 5 minut, da se

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 24. aprila 2017, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.

PAPEŽEV
LETNI
DOHODEK

VEČJA,
OSTRA
SKALA V
MORJU

NARAMNIK
(ŽARG.)

TRGOVINICA
Z BOGATO
PONUDBO
EKO, LOKALNO, DOMAČE
PRIPADNIK
LJUDSTVA
V GANI
LOVEC NA
RAKE

MAGNETNA
ENERGIJA, KI
JO ODDAJA
ORGANIZEM
RUSKI PO
TOVALNI VOZ
(NEKDAJ)
IZPRAŠEVANKA

VARNOSTNI
SVET

2

NAŠ
IGRALEC
(PRIMOŽ)
PLAŠNA
GOZDNA
ŽIVAL

ŠIRJAVA

TULEC,
ETUI

KOMUTOVA,
PIRINA,
AJDOVA,
RŽENA
BELA MOKA

EPSKA
PESEM S
TRAGIČNIM
KONCEM

ZAKRNELI
ORGAN

SEDMI
DEL
TEDNA

ROGER
VADIM

STARO IME
ZA PLUG

AZIJSKI
POLOTOK,
ANATOLIJA
RESA,
VRESA

10

ZNAČILNA
RDEČA
BARVA

BUČNO,
KDOR
KONOPLJINO, MELJE IN ZA POL TONA
ZVIŠANA
OLIVNO, LA- PREDELUJE
NOTA A
NENO OLJE
ŽITO

1

KLETARSKA
OBRT
LADO
SMREKAR

LOJZE
ROZMAN

PRIPADNIK
LJUDSTVA
IBOJEV

OBLIKA
IMENA
FRIDOLIN
LINO
VENTURA

KUKAVICA
TROPSKE
AMERIKE
OPUSTITEV
BLOKADE

FAZONA
(REDKO)

7

STARA
MERA ZA
VINO

SLOVARČEK:

EVROPSKA
DRŽAVA GL.
MES. VILNA
SLIKARSKI
OSNUTEK

8

POTUJOČI
PEVEC V ST.
GRČIJI
OBLIKA POUČEVANJA

ATLETSKI
KLUB
PLOŠČINSKA
MERA

PRITRDILNICA

12

ORIENTALSKO
RIŽEVO
ŽGANJE

13

LESENA
OGRAJA

DESNI
PRITOK
VOLGE V
RUSIJI

IVAN
HETRICH
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2

8

3

5

4

12

5

2

6

13

7

4

8

2

5

13

9

2

10

9

10

5

LJUBO
JASNIČ

IME TEKSTOPISKE BUDAU

IME HRVAŠ.
SLIKARJA
JOBA
EVA
ŽEROVNIK

OKRASNI
KAMEN
RAZLIČNIH
BARV

1

PREMIK
TELESA

4

5

RIMSKI
FILOZOF IN
PESNIK,
TITUS ....

9

OSKAR
LANGE

NEK.FRANC.
SMUČAR
(CHRIS
TOPHE)
SREČANJE

GESLO

ZASELEK,
NASELJE
(REDKO)

3

11

NJIVSKI
PLEVEL
SPODNJI
DEL PROSTORA

6

GLAVNO
MESTO
NORVEŠKE
PLETENO
VRHNJE
OBLAČILO
NAŠ BIATLONEC (JAKOV)

AMERIŠKA
TEMNOPOL- RAZLAGALEC
TNA PEVKA ISLAMSKEGA
PRAVA
(EARTHA)

DOVOLJENJE
ZA PREHOD
ČEZ MEJO

SLIKAR Z
VODNIMI
BARVAMI
RISBA, SKICA

IZRASTEK
NA GLAVI
BRAZDA V
APNENCU,
ŠKRAPLJA

OBLIKA
ŽENSKEGA
IMENA
NEŽA

NAŠ PESNIK
(DRAGOTIN)
NAJSTAREJŠI
ODDELEK
JURE

REVNI,
BREZPRAVNI
LJUDJE

IVERNA
PLOŠČA
NAŠA SMUČ.
TEKAČICA
VIŠNAR

Iz kupljenega marcipana
lahko sami oblikujemo figurice. Korenčke izdelamo iz
marcipanove mase in naribanega korenja. Namesto
marcipana lahko uporabimo
zmes iz suhega mleka, sladkorja v prahu, vode in jedilnih barv. Okraske oblikujemo enako kot s kupljeno
marcipanovo zmesjo. Narediti pa jih moramo narediti
nekaj dni prej, ker se sušijo
na zraku.

OTROŠKO
OBLAČILO IZ
HLAČK IN
NOGAVIC

RAPSOD: potujoči pevec v stari Grčiji, KIT T: am. temnopolta pevka (Eartha), IGNJAT: ime hrvaškega slikarja Joba, AKOV: stara mera za vino
TARANTAS: ruski potovalni voz, ŠKRAPA: brazda v apnecu na Krasu, AJATOLA: razlagalec islamnskega prava, LUKRECIJ: rimski filozof

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 6 / 2016
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Petek, 7. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri
Rekreacijska kegljaška liga

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 9. do 19. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup

VEČNAMENSKA DVORANA V PLANINI POD GOLICO,
ob 17. uri
Velikonočne delavnice

FOTOGALERIJA V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA,
ob 18. uri
Odprtje razstave Glasbene šole Jesenice z naslovom: Harmonikarski
oddelek skozi sedem desetletij

Križemkražem

KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri
Rekreacijska kegljaška liga

Sobota, 15. aprila
TRG NA STARI SAVI, ob 10. uri
Velikonočni blagoslov jedi na Stari Savi

Ponedeljek, 17. aprila
KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA, ob 15. uri
Rekreacijska kegljaška liga

MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri
Delavnica AKROJOGA JAM

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 18. ure dalje
Rekreacijska namiznoteniška liga

Sobota, 8. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 9. do 19. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 9. 30
9. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije

Nedelja, 9. aprila
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, od 9. do 19. ure
Mednarodno tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup

PARKIRIŠČE PRED ŠPORTNO DVORANO PODMEŽAKLA,
ob 10. uri
MCJ družinski kolesarski dan (Jesenice–Mojstrana; v sodelovanju s
Trans Julijus in KK Završnica)
ZŠJ organizira kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča – smer
Kranjska Gora

Ponedeljek, 10. aprila
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Moja pot v Indijo

Torek, 18. aprila
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Kreativna delavnica: Velikonočni okraski

Družabno srečanje z ljudmi iz našega okolja

Jesenice – mesto železarjev: Tovarniška stanovanja in bivalna kultura,
muzejski večer, predava Zdenka Torkar Tahir

Sreda, 19. aprila
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri
Delavnica »Izdelaj si sam spletno stran«

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 10. uri
Skupaj odkrivamo zgodbe jeseniške preteklosti: zbiranje spominov in
predmetov za razstavo Migracije

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Sredino predavanje: Post za zdravje

Rekreacijska namiznoteniška liga

Torek, 11. aprila
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 11. uri

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA, ob 19. uri

Petek, 21. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA
BELA, ob 17. uri
Pomladni koncert ženskega pevskega zbora DU Javornik - Koroška
Bela Večerna Zarja

Koncert Simfoničnega orkestra Jesenice

Starši smo dovolj dobri

10 let Kulturne mavrice Jesenic, odprtje gostujoče fotografske razstave
ZŠJ

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 19. uri
Nastop brenkalcev, posvečen spominu na učenko Tejo Kostič

Prireditve za osnovnošolce
MLADINSKI CENTER JESENICE

MLADINSKA TOČKA CENTER II
Četrtki ob 16.30: Čarobni četrtki: Vodene dejavnosti za osnovnošolce
nad 8 let starosti

DRUŠTVO ŽAREK
Od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure – dejavnosti in aktivnosti za
mladostnike do 15. leta starosti: družabne igre, ustvarjalne delavnice,
medvrstniško druženje

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Vsak ponedeljek: 16.00–18.45 Angleške urice (zaključena skupina)
Vsak torek: 17.00–18.45 Nemške urice (zaključena skupina)
Vsako sredo: 17.00–18.30 Ustvarjalne delavnice
Vsak četrtek: 17.00–17.45 Ura pravljic
Vsak petek: 10.00–10.45 Brihtina pravljična dežela

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. 30

KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri

Od ponedeljka do petka od 18. do 20. ure – dejavnosti in aktivnosti za
mladostnike od 15. leta starosti: družabne igre, razbremenilni pogovori, medvrstniško druženje

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30

Temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

DRUŠTVO ŽAREK

Torki ob 16. uri: CIRKUŠKA ŠOLA KLOVNA JAKA ZA OTROKE

Četrtek, 20. aprila
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Mirko Boksić, odprtje likovne razstave

NAMIZNOTENIŠKA DVORANA V ŠPORTNI DVORANI
PODMEŽAKLA, od 18. ure dalje

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

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 18. uri

Slavnostni koncert ob 70-letnici Glasbene šole Jesenice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

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

Delavnica za iskalce zaposlitve

Muzejski večer: dr. Verena Perko »Zadnja novica: Krokodil v Kranju«

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Prireditve od 7. do 27. aprila 2017

Petek, 14. aprila
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 10. uri

Ponedeljek, 24. aprila
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri
Proslava praznika dneva upora proti okupatorju in praznika dela

Prvi četrtek v mesecu ob 13.30 – Modri kviz v knjižnici
Zadnji četrtek v mesecu ob18.00 – Lepo je biti bralec – žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA JAVORNIK KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu: 15.00–16.00 Družabne igre
Zadnji torek v mesecu: 15.00–16.00 Ustvarjalne delavnice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA
BELA, ob 19. uri
Predavanje z digitalno fotografijo: Tajska, Miro Rozman

Zadnji torek v mesecu ob 16.00 Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

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

Sreda, 12. aprila
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Osteoporoza

Četrtek, 13. aprila
GALERIJA FOTOKLUBA JESENICE V MERCATOR CENTRU
JESENICE, ob 18. uri
Odprtje razstave barvnih in črno-belih fotografij GIBANJE, avtor Gaber Košir, član FK Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30
Baletna predstava

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,
ob 19. uri
Šola boljšega življenja: Poskrbite, da res ne bo nikoli več (zadnje iz
niza brezplačnih predavanj Nikoli več …)

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30
Učinkoviti pristopi, kako naučiti psa karkoli

Torek, 25. aprila
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 10. uri
Delavnica »Facebook, Linkedin, blogi in Twitter ter druge oblike družbenih medijev v poslovni rabi«

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 18. uri

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

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

Živel 1. maj! ŽIVEL PRAZNIK DELA! nova medinstitucionalna razstava in muzejski večer

Sreda, 26. aprila
TRG NA STARI SAVI, od 9. do 12. ure
Tržnica na Stari Savi

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Naj ne bo vaš spomin kot švicarski sir

Prireditve za mlade od 15 do 29 let
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure: DNEVNI KLUB MCJ

Razstave
Do 17. 04. 2017, Kosova graščina, od torka do petka od 10. do 12. ure
in od 16. do 18. ure, Iz zasebnih zbirk IV, muzejska razstava
Do 19. 05. 2017, Kosova graščina Jesenice, Bogomirja Jurtela, likovna
razstava
Do nadaljnjega, Železarski muzej v Ruardovi graščini na Stari Savi,
Mesto železarjev, muzejska razstava
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
Pripravil: Turistično informacijski center Jesenice (TIC Jesenice)
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jeseniške novice
Postali so navijači Jesenic
Jeseniški hokejisti so še enkrat dokazali, da niso samo odlični športniki, ampak tudi super fantje. Tako so z obiskom razveselili otroke na pediatričnem
oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Predstavili so jim hokej, hokejsko opremo, jim povedali, kako trenirajo, podelili pa so jim tudi diplome, s katerimi so
malčki postali uradni navijači ekipe HDD Jesenice.

Otroci so dobili diplome, s katerimi so postali uradni
navijači ekipe.

Foto: HDD Jesenice

Hokejisti so polepšali dan tudi medicinskim sestram in ostalemu osebju.

Malčki so preizkusili tudi opremo, ki jo nosijo hokejisti.
Glavni animator je bil najmlajši član ekipe Marko Tarman.

Jeseniški hokejisti so razveselili otroke na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. / Foto: HDD Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

SIMFONIČNI ORKESTER JESENICE

pet. 21. apr. 19.30

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Eden najmlajših novih navijačev ... / Besedilo: Urša Peternel

Simfonični orkester
Urša Peternel
Jesenice so eden redkih krajev
v Sloveniji, ki se lahko ponaša
s simfoničnim orkestrom.
Prof. Rado Kleč je že leta 1951
ustanovil najprej manjši orkester, kasneje pa ga je za potrebe izvajanja operet in drugih
simfoničnih stvaritev povečal
in dodatno izpopolnil z glasbeniki iz ljubljanskih orkestrov. Odlični okoliški pevci in
ljubiteljska publika so ustvarili pravo vzdušje za glasbene
sladokusce. Žal je bil leta
1969 orkester razpuščen.

Leta 2007 se je v Glasbeni
šoli Jesenice porodila ideja o
orkes
tru, ki bi »operetno
vzdušje« na novo obudil.
Skupaj z Gledališčem Toneta
Čufarja so na oder postavili
opereto Planinska roža in jo
enajstkrat nadvse uspešno
ponovili na domačem odru
in gostovanjih. Obujeni orkester je najprej projektno deloval, od leta 2016 pa se redno
sestaja in študira program, ki
ga izvajajo bivši in sedanji
učenci glasbene šole ter učitelji pod vodstvom dirigentke
Natalije Šimunovič.

Letos se bodo predstavili z
Griegovim Peer Gyntom,
Tahiti Trotom Dimitrija
Šostakoviča in z nepozabnimi Leharjevimi valčki Gold
und Silber. Skupaj s pevskimi solisti: Janjo Hvala – sopran, Andrejo Geržina – sopran in Klemenom Torkarjem – tenor bodo izvedli
tudi nekaj najlepših opernih
arij (Puccini, Mozart, Gounod, Verdi, Haydn, Donizetti, Sartori).
V svoje vrste so povabili tudi
solistko na violini Majo
Horvat, ki je izšla iz Glasbene šole Jesenice, trenutno
pa študira na prestižni akademiji Royal Academy of
Music v Londonu.

