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bo potekalo
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ob praznovanju!
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velja tudi za vse ostale šolarje.
Vabljeni!

Spoštovani krajani KS Sava! Bodite pozorni
na šolarje, dijake! Pazite nanje, da bodo v

Predsednica sveta KS Sava
Predsednica
Sveta
KS Sava
Majda
Gomilšek
Tina Repovž

Tina Repovž
Predsednica Sveta krajevne skupnosti Sava je prvi mandat članica
Sveta KS, želi pa si predvsem, da bi v krajevni skupnosti znali
reševati probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo krajani.
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V leta
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MANDATNEM
OBDOBJU
ojena je bila
1940 v hiši
Pod gozdom 9 na Jesenicah, kjer

r

je preživljala mladost do 16. leta. Najprej je končala gimnazijo
Adrovič
na Jesenicah, kjerEdin
je z zadnjo
generacijo opravila klasično
maturo. Pot jo je kasneje vodila
naprej
v
Ljubljano
na Vzgojiteljsko
Edin je član Sveta KS prvi
mandat. Kotšolo.
podpredsedniku krajevne
Najprej je morala opraviti diferencialne
izpite,
po
uspešno
opravljenem
skupnosti mu je najbolj pomembno
biti v stiku s krajani, jim prisluhniti
študiju pa je postala vzgojiteljica
predšolskih
otrok.
Delo tekočo
z najmlajšimi
in s skupnimi
močmi
reševati
problematiko. Pomembno je
jo je spremljalo vso delovno
dobo.
Na
ta
leta
ima
danes
polno
lepih dogajanja. Njegovo
tudi vključevanje mlajše populacije
v družbena
spominov, čeprav je bilo pedagoško
delo
zahtevno
in
odgovorno.
vodilo je: »Bodi del rešitve, na pa del problema.«.

Leta 1959 se je zaposlila v Vrtcu Julke Pibernik v naši krajevni
skupnosti. Najprej je bila 18 let vzgojiteljica, kasneje pa še 14 let
vodja vrtca. Ves čas je ob vseh delovnih obveznostih opravljala zelo
pomembne funkcije in nalogeMarija
s področjaMulej
otroškega varstva na Jesenicah,
dva mandata in pol pa je bila tudi podpredsednica Skupnosti otroškega
Je članica Sveta krajevne skupnosti Sava z najdaljšim stažem, saj
varstva Slovenije.
s prekinitvijo enega mandata v njem deluje že od leta 1996, hkrati
V vrtcu Julke Pibernik so zpa
Olgo
prvačlanica
znanjaObčinskega
osvajale generacije
otrok
iz naše
skupnosti.
je tudi
sveta. Želi
pa si,
da bikrajevne
postalo mesto
Velikokrat je z njimi sodelovala
na prireditvah
dogodkihsoseske
v krajevni
skupnosti.
Posebej
Jesenice
privlačno ob
za različnih
mlade. Izgradnja
Gorenjski
sonček
se rada spominja, da so nekoč
s skupno
akcijo
zaposlenihureditev
v vrtcu tega
in staršev
otroško
s svojo
naselitvijo
in dokončna
predelauredili
krajevne
igrišče.
skupnosti bo sigurno vplivala na to, da bo mesto lepše in privlačnejše.
Po upokojitvi se je vključila v vrste Društva upokojencev Jesenice. Najprej zaradi tečaja
nemščine, ki ga je rada obiskovala. Kasneje se je pridružila krožku ročni del in ga od leta 1994
tudi vodi.
Miri Bolte
Miri je članica Sveta krajevne skupnosti drugi mandat, njena
glavna želja pa je, da bi se vsi krajani kar se da razumeli med
sabo in da bi znali težave reševati s pogovori. Želi pa si tudi, da
bi imeli posluh za mlade in potrpljenje.
ojen je bil leta 1938 na Jesenicah, na sedanji Ulici Toneta
Tomšiča 21 B. Že prvi koraki v svet so močno zaznamovali
njegovo mladost. Od rojstva ima cerebralno paralizo, ki mu
onemogoča normalno gibanje in opravljanje vsakodnevnih aktivnosti.
Vse življenje na to težavo gleda s polno mero optimizma in dobre volje,
Ivostojijo
Ščavničar
seveda ob pomoči vseh, ki mu
ob strani.
V prvem mandatu v Svetu krajevne skupnosti si Ivo Ščavničar
Nikoli ga te težave niso ovirale pri doseganju osebnostnih ciljev.
želi, da bi našli rešitve za probleme, ki že vrsto let pestijo krajane,
Dokončal je jeseniško Gimnazijo in Pedagoško akamedijo v Ljubljani.
številni od teh pa se že uspešno rešujejo. Želi si tudi več aktivnosti
Nadaljeval je na Filozofski fakulteti - smer Vzgojitelj domske
krajanov pri delu krajevne skupnosti in dogajanju v njej.
pedagogike.

r

JOže VinDiŠAr

30 let je bil zaposlen kot vzgojitelj v Domu učencev ŽIC na
Jesenicah, nekaj let bil tudi vodja. Delo je kasneje nadaljeval še v
Centru usmerjenega izobraževanja na Jesenicah.

Egon
Kepic
Vsa leta je Jože Vindišar
izredno
požrtovalen in vztrajen družbeni delavec v številnih
organizacijah. Začel je v mladinski
organizaciji
zatem krajevne
prevzel naloge
še vSava
drugih.
Bil je med
Egon Kepic interese in
krajanov
skupnosti
zagovarja
prvimi predsedniki krajevnetudi
skupnosti
Sava
in
kot
delegat
iz
vrst
stranke
LDS
je
sedel
v prvi
v Občinskem svetu. Želi si, da bi se v krajevni skupnosti
Skupščini občine Jesenice v odprla
samostojni
Sloveniji.
Sedaj
je
predvsem
zagnan
in
vedno
koristni
nova delovna mesta in bi tudi gospodarstvo na Jesenicah član
Društva upokojencev Javornik-Koroška
Bela, kjer
vneto
skrbi za organizacijo kulturnih prireditev
dobilo nov zagon
za lepšo
prihodnost.
in drugih dogodkov.
V življenju ga vedno spremlja smisel za humor in takšnega ga ves čas poznajo njegovi sodelavci
in drugi, ki ga srečujejo na cesti ali ob drugih priložnostih.
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kar potorbica
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težka,
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od
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meni, da mu je bilo gledališče položeno
kar v
je polnaZ pasti
in nevarnosti.
Rumene
rutke so
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gledališčem
ali drugimi
oblikami
naopozorilo pa
nam
da jih
nosijoprecej
prvošolčki
stopanja
se vsem,
še danes
ukvarja
članov
– negotovi,družine.
ranljivi in
ne preveč
oprezni.
To
razširjene
Tako
so prava
gledališka
zadnje velja tudi za vse ostale šolarje.
družina.
»V bistvu sem
naKSodru
stal
že pred
rojSpoštovani
krajani
Sava!
Bodite
pozorni
stvom,
saj
je
moja
mama
igrala
še
med
nosečna šolarje, dijake! Pazite nanje, da bodo v
nostjo. Prvo vlogo pa sem imel pri petih letih,
to je bilo leta 1967, v igri Mogočni prstan.« je
povedal Klemen Košir, ki je že vrsto let nepogrešljiv član kolektiva Gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah, za katerega meni, da si zasluži
bistveno večje priznanje v lokalnem okolju, kot

ga dobiva,
saj se amaterski
jeseVsem učencem
Osnovnegledališčniki
šole Prežihovega
niškega
gledališča
zlahka
kosajo
s
profesionalVoranca, Poldeta
Stražišarja, dijakom
ciGimnazije
iz poklicnihin gledališč,
kar so
večkrat pa
tuditudi
že
Srednje šole
Jesenice,
dokazali.
vsem učiteljem želim uspešno delo v novem

šolskem
Klemenletu.
Košir si je priznanje krajevne skupnosti dobil ravno s svojim gledališkim delom
Vsem krajanom pa naj zlata jesen prinese
- igral je že kar 52 vlog v več kot 700 predstaobilo darov vseh oblik! Predvsem pa, da bi
vah.
užili čimveč lepih trenutkov!
»Trenutno študiram 53. vlogo. Obenem pa
krajankam
krajanom
čestitam
ob
sem Vsem
gledališče
izkusil intudi
v drugih
pogledih,
prazniku
krajevne
skupnosti
Sava terrežiserja
vabim,
tako
z mesta
scenografa,
režiserja,
da se udeležite
prireditev,
ki smo
jih pripravili
lutkovne
predstave,
mentorja.
V bistvu
skoraj
praznovanju!
naobvseh
mestih na odru in za odrom, kar je
svojevrstna prednost, saj razumeš vso tehniko
in tehnologijo, ki je Predsednica
potrebna za sveta
to, daKS
gledaliSava
šče deluje.«
Majda Gomilšek

25 let že sodeluje tudi z Viteško skupino
Gašperja Lamberga, ki se je začela v Gledališču Toneta Čufarja, svoj stalni dom pa našla
na Blejskem gradu, kjer skrbi za pravo grajsko
doživetje.
»Včasih ti je kar malo nerodno, da si skoraj v vsaki predstavi na odru.« Skoraj pri
vseh predstavah pripravlja tudi scenografijo:
»Res poznam skoraj vse plati gledališča, le
tista gledalska mi je včasih bolj tuja, saj komaj kdaj najdem čas, da bi si samo ogledal
predstavo.«
Kot dodaja Košir, so igralci Gledališča Toneta Čufarja na pravem profesionalnem nivoju in
predstave jemljejo skrajno resno, kar je za gledališče nuja, za dobro predstavo pa morajo vsi
sodelavci gledališča priti skupaj. Tako nastajajo
dobre predstave, kar lahko opazijo tudi tisti, ki
pridejo na Čufarjeve dneve in gledajo vse predstave: »Pa še vedno, če zmagamo, pravijo, da
je to kuhinja.«.
Priznanje krajevne skupnosti, v kateri deluje, mu pomeni izjemno veliko: »Lepo je, da
te poznajo in prepoznajo tudi tisti, ki so ti
najbližje, s katerimi se srečuješ. Tako sem
zelo vesel te nagrade, čeprav sem se najprej
kar malo ustrašil - ko pričneš dobivati takšne
nagrade, se začneš zavedati svoje starosti.«
še v smehu pove Košir.
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Majda Gomilšek,
dobitnica
priznanja KS Sava
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ajda Gomilšek je desetletja pomembno
Pri delu je bil ves čas poudarek na delu s
ojena
biladruštvenih
leta 1940 vdejavnosti
hiši Pod gozdom
9 na Jesenicah,
kjer Na večje težave nisem
vpeta
v je
delo
in krajani
in za krajane.
je preživljala
mladost
donjenega
16. leta.družNajprejnaletela,
je končalaprobleme
gimnazijoin spore smo pri Svetu v
krajevne skupnosti
Sava.
Začetki
na Jesenicah,segajo
kjer je65z let
zadnjo
opravila
benega udejstvovanja
nazaj,generacijo
ko največji
meriklasično
poskušali rešiti v skupno korist.
maturo.
Pot jovključila
je kasneje
vodila naprej
v Ljubljano Je
na pa
Vzgojiteljsko
šolo. naše skupnosti v tem obse je najprej
v pionirsko
organizacijo
viden napredek
Najprej
morala opraviti
diferencialne
izpite,
in zatemje nadaljevala
z delom
v mladinski
or-po uspešno
dobju, čeopravljenem
ga gledamo širše. Smo pomemben
študiju
pa V
je kasnejših
postala vzgojiteljica
z najmlajšimi
ganizaciji.
letih je bilapredšolskih
najbolj pre-otrok.
delDelo
mesta,
kjer imamo različne ustanove, sedež
jo
je taborniški
spremljalo organizaciji.
vso delovnoVključila
dobo. Na
leta ima
danesUpravne
polno lepih
dana
se ta
je leta
Občine,
enote, več šol, gledališče in
spominov,
bilo pedagoško
delo zahtevno
in odgovorno.
1952, ko ječeprav
bil najeJesenicah
ustanovljen
Rod Muzejski
kompleks Stara Sava.
jeklarjev. Poleg tega je opravljala več nalog v
Poudariti moram, da imam svojo krajevno
Leta 1959
je zaposlila
Vrtcu Julke
Taborniški
zveziseSlovenije.
Že odv mladih
let na-Pibernik v naši krajevni
skupnost
skupnosti.
Najprej
je
bila
18
let
vzgojiteljica,
kasneje
painšemesto
14 letJesenice rada, vedno delo
prej jo je navduševal šport. Bila je umetnostna
opravim
z
veliko
volje,
vodja
vrtca.
Ves
čas
je
ob
vseh
delovnih
obveznostih
opravljala
zelo nobena stvar mi ni predrsalka in kasneje vaditeljica mladih tekmotežka.
Ne
gre
pa
ves
čas le za delo, pomembno
pomembne
funkcije
in
naloge
s
področja
otroškega
varstva
na
Jesenicah,
valcev. Vrsto let je različne naloge opravljala
je
tudi
druženje.
dva
mandata
in
pol
pa
je
bila
tudi
podpredsednica
Skupnosti
otroškega
v Plavalnem klubu Jesenice. Vse to je delala
varstva
Slovenije.
ob službi
v Železarni, kjer je opravljala različZa naprej predvsem želim novemu, mlajna administrativna dela, posebej zahtevna in šemu vodstvu s predsednico Tino Repovž, da
V vrtcu Julke Pibernik so z Olgo prva znanja osvajale generacije otrok iz naše krajevne skupnosti.
odgovorna v Oddelku tehnične kontrole, ter nadaljuje zastavljeno delo in uresničuje naloge
Velikokrat je z njimi sodelovala na prireditvah ob različnih
dogodkih v krajevni skupnosti. Posebej
ob družini. Po upokojitvi se je vključila v delo
dobro vsehv krajank
krajanov,
za še
večjo
se rada spominja, da so nekoč s skupno akcijo vzaposlenih
vrtcu ininstaršev
uredili
otroško
Društva upokojencev Jesenice, kjer uspešno in kakovost življenja in bivanja. Sama bom še priigrišče.
vestno opravlja zaupane naloge.
skočila na pomoč po svojih močeh, če bodo to
in želeli.«
Po
upokojitvi
se je vključila
v vrste Društva
upokojencev
Jesenice. Najprej zaradi tečaja
Majda
je del predanega
dela družbeni
sku- potrebovali
nemščine,
ki ga jetudi
rada
obiskovala.
Kasneje se je pridružila
krožku
ročnidolgoletni
del in ga družbeni
od leta 1994
pnosti namenila
naši
krajevni skupnosti,
Majda je v bogati
katudi
vodi.svoj dom. Najprej je delovala v volilnih rieri prejela več različnih priznanj. Letos je ob
kjer ima
odborih in pri uresničevanju nalog v akciji Nič občinskem prazniku prejela tudi Plaketo občinas ne sme presenetiti. Eno mandatno obdobje ne Jesenice. Ob priznanju krajevne skupnosti
je bila članica Sveta krajevne skupnosti, zatem Sava ji izrekamo iskrene čestitke!
pa dva mandata predsednica Sveta krajevne
skupnosti Sava.
ojen je bil leta 1938 na Jesenicah, na sedanji Ulici Toneta
»Ko sem
prevzela
funkcijo
predsednice,
ni- so močno zaznamovali
Tomšiča
21 B.
Že prvi
koraki v svet
sem imelanjegovo
večjih inmladost.
pravih izkušenj
na
tem
poOd rojstva ima cerebralno paralizo, ki mu
dročju. Še posebej
semgibanje
čutila in
veliko
odgovor-vsakodnevnih aktivnosti.
onemogoča
normalno
opravljanje
nost,
ker
sem
to
funkcijo
prevzela
od
prejšnjega
Vse življenje na to težavo gleda s polno mero optimizma in dobre volje,
predsednika,
sedanjega
Občineob
Jesenice
seveda
ob pomoči
vseh,župana
ki mu stojijo
strani.
Tomaža Toma Mencingerja. V veliko pomoč mi
Nikoli
ga te težave
nisoDarka
ovirale
pri doseganju
osebnostnih ciljev.
je bila
strokovna
sodelavka
Rebolj.
Lažje
Dokončal
je lotila
jeseniško
Gimnazijo
in Pedagoško
sem se dela
tudi zato,
ker sem
že od prej akamedijo v Ljubljani.
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1948
najprej
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skladišče
za
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so
ga
zadnje velja tudi za vse ostale šolarje.
imenovali Rudni dvor, kasneje pa še več drugih
obratov
za potrebe
takratne
Železarne.
Spoštovani
krajani
KS Sava!
Bodite pozorni
na Podoba
šolarje, Hrenovice
dijake! Pazite
nanje,
da bodo
se je v naslednjih
letih vdo
današnjih dni spet večkrat spreminjala. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so naprej podrli mali

hrame učenosti prihajali varno in da se bodo
varno vračali tudi domov!
Vsem učencem Osnovne šole Prežihovega
Voranca, Poldeta
Stražišarja, dijakom
Gimnazije in Srednje šole Jesenice, pa tudi
vsem učiteljem želim uspešno delo v novem
šolskem letu.
Vsem krajanom pa naj zlata jesen prinese
obilo darov vseh oblik! Predvsem pa, da bi
grad
obe vili,lepih
po ukinitvi
železarskih obratov pa
užiliinčimveč
trenutkov!
še preostale obrate in objekte in to območje je
Vsem krajankam
in krajanom
bilo zapuščeno
in neuporabno.
Letačestitam
2008 se ob
je
prazniku
krajevne
skupnosti
Sava
ter vabim,
začela gradnja štirih stanovanjskih blokov.
Kmalu
se udeležite
ki smo jihinpripravili
jeda
prišlo
do velikihprireditev,
težav z investitorji
gradnja
ob
praznovanju!
se je ustavila. Letos so, kot kaže, probleme rešili
in bo sedanji investitor družba ANEPREMIČNINE
še v letošnjem letu dokončala
gradnjo
Predsednica
svetastanovanj
KS Sava
in ureditev okolice, ki je bilaMajda
zaradi štiriletnega
Gomilšek
zastoja že kar pošteno zanemarjena.

V štirih blokih bo v petih etažah 62 stanovanj.
Okolica bo lepo urejena, z novo dovozno cesto
in pločnikom. Pred bloki bodo zelene površine
z otroškim igriščem. Zagotovo zanimiva in dobrodošla pridobitev bo prečna peš povezava od
bližine stavbe TVD Partizan čez bohinjsko progo
do Stare Save. Most čez bohinjsko progo bo dolg
62 metrov. Povezava bo zagotovo pridobitev za
krajane, saj bo na ta način omogočena peš pot
do Stare Save - za obisk zgodovinskih znamenitosti, za nakupe in prijetne sprehode. Prav v
bližini gradnje sedanjega mostu je že stal most,
ki so ga zgradili na začetku dvajsetega stoletja.
Na razglednici Jesenic je most iz leta 1908.

PREDLOGI IN POBUDE ZA BOLJŠO
PROMETNO UREDITEV V KS SAVA

V

letošnjem letu v vseh krajevnih skupnostih Občine Jesenice poteka obravnava prometne študije, ki zajema mirujoči
promet, kolesarski promet, peš poti, javni
potniški promet in ostale ureditve, vezane na
cestni promet. Gre za obsežno in zahtevno
problematiko, ki zahteva resne obravnave
obstoječega stanja in iskanje ustreznih rešitev, predvsem na področju mirujočega pro-

2
6

meta, površin za pešce in za kolesarje ter
druga pereča vprašanja.
Člani Sveta krajevne skupnosti Sava so o
prometni študiji razpravljali na seji v začetku
meseca septembra in podali več pripomb, priporočil in predlogov.
Za področje mirujočega prometa so predlagali
označitev parkirišča na bivši tržnici s talnimi ozna-

NICE
SAVSKEGA MUZEJA JESE
FOTO: ARHIV GORNJE

SPOŠtOVAne
KrAJAnKe,
PESTRA ZGODOVINA
OBMOČJA
HRENOVICA
SPOŠtOVAni KrAJAni!
rajevna skupnost Sava se razprostira na
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kami, odstranitev nadstreška na bivši tržnici in na ranca, obnovo pločnika na Cesti železarjev ter
tem mestu ureditev parkirnih prostorov, ureditev obnovo vseh cest na področju KS Sava.
parkirišča za stavbo Gorenjske banke (asfaltiNadalje so predlagali ureditev podhoda ali
ojena je hiša
bila leta
1940 v parkirišča
hiši Pod gozdom
9 na
Jesenicah, kjer
ranje ali parkirna
), ureditev
pri nadhoda
od železniške postaje do Stare Save
je preživljala
mladost (štev.
do 16.69leta.
Najprej je končala gimnazijo
blokih na Cesti
Toneta Tomšiča
– 70e),
(bivše Lesnine), proučitev možnost ureditve prena Jesenicah,
je zpazadnjo
generacijo opravila klasično
na parkirišču
ob Kopališčukjer
Ukova
namestitev
hoda za pešce pri TVD Partizan Jesenice, sprematuro.
Pot jo je kasneje vodila naprej v Ljubljano na Vzgojiteljsko šolo.
talnih
oznak.
membo cestnega režima na Cesti bratov StražiNajprej je morala opraviti diferencialne izpite, po uspešno opravljenem
Ostali predlogi zajemajo: ureditev Razgledne šarjev (pobuda krajanke) ter ureditev oziroma
študiju pa je postala vzgojiteljica predšolskih otrok. Delo z najmlajšimi
poti (sprehajalna ali intervencijska pot), nadalje- spremembo prometnega režima na območju stajo je spremljalo vso delovno dobo. Na ta leta ima danes polno lepih
vanje ureditve kolesarske poti od Gimnazije proti novanjskih zgradb Cesta maršala Tita 16 do 22.
spominov, čeprav je bilo pedagoško delo zahtevno in odgovorno.
Slovenskemu Javorniku, ureditev nadstreška na
Predlagali so tudi omejitev oziroma poostren
avtobusnem
postajališču
pri OŠ vPrežihovega
Vo-Pibernik
Leta 1959
se je zaposlila
Vrtcu Julke
naši krajevni
nadzorv hitrosti
na področju celotne KS Sava, zlaskupnosti. Najprej je bila 18 let vzgojiteljica, kasneje
pa še
let Stražišarja ter Aljaževe
sti v okolici
OŠ14
Poldeta
vodja vrtca. Ves čas je ob vseh delovnih obveznostih
opravljala
zelo veliko otrok hodi peš v
ulice. Tam
ni pločnikov,
pomembne funkcije in naloge s področja otroškega šolo,
varstva
na Jesenicah,
avtomobili
pa pogosto precej presegajo dodva mandata in pol pa je bila tudi podpredsednicavoljene
Skupnosti
otroškega
hitrosti.
Podan je bil tudi predlog za navarstva Slovenije.
mestitev semaforjev z merilci hitrosti.

r

so otrok
tudi na
nelegalne
prehode
preko
V vrtcu Julke Pibernik so z Olgo prva znanja osvajaleOpozorili
generacije
iz naše
krajevne
skupnosti.
železniške
proge,
ki
prav
tako
predstavljajo
varnoVelikokrat je z njimi sodelovala na prireditvah ob različnih dogodkih v krajevni skupnosti. Posebej
problem. vGre
za nelegalne
prehode:
se rada spominja, da so nekoč s skupno akcijo stni
zaposlenih
vrtcu
in staršev
uredili vzhodno
otroško
od
Železniške
postaje
Jesenice
–
proti Skladiščni
igrišče.
ulici, Ulica Viktorja Kejžarja 7 (Kobal), pri Čopograbnu in pri
blokih naNajprej
Cesti Toneta
Po upokojitvi se je vključila v vrste Društva vem
upokojencev
Jesenice.
zaradiTomšiča.
tečaja
nemščine, ki ga je rada obiskovala. Kasneje se je pridružila krožku ročni del in ga od leta 1994
tudi vodi.

GRADNJA TRDNIH TEMELJEV TURIZMA

K

JOže VinDiŠAr

onec junija je bilo na Jesenicah po več kot memba javne podobe Jesenic, saj Jesenice večina
15 letih znova ustanovljeno društvo, ki se še vedno dojema kot umazano železarsko mesto,
ojens je
bil leta 1938
na saj
Jesenicah,
sedanji
Ulici Toneta
bo ukvarjalo
področjem
turizma,
je Turi- na mesto
rdečega
prahu. Celo domačini še niso dojeli
Tomšiča
21 B.šeŽe
prvi koraki
v svet sodejstva,
močnodazaznamovali
stično društvo
Jesenice
v prejšnjem
tisočletju
živijo v sodobnem, čistem mestu, z veliko
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cerebralno
mu
prenehalonjegovo
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Načrti novega
društvaima
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površin inkirelativno
dobro kvaliteto življenja.
onemogoča
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aktivnosti.
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da jih čaka
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polno mero
dobre volje,
saj
turizemna
na to
Jesenicah
v zelosslabem
stanju,optimizma
voljneži.in Vedno
je še možno kaj narediti bolje.
seveda
ob nekaterih
pomoči vseh,
ki mu stojijo
ob strani.
kljub
trudu
posameznikov,
ki kažejo,
da Vsak pa ima tudi svoje poglede, zato vabimo Jeturizem in Jesenice nista nezdružljiva.
in Jeseničanke,
naj se nam pridružijo
Nikoli ga te težave niso ovirale pri doseganjuseničane
osebnostnih
ciljev.
Kot
je
povedal
predsednik
Društva
za
razvoj
tuter
po
svojih
močeh,
s
članstvom
in prostovoljnim
Dokončal je jeseniško Gimnazijo in Pedagoško akamedijo v Ljubljani.
rizma
Jesenice
Andraž
Sodja,
je
najpomembnejša
delom
pomagajo
Jesenice
postaviti
na mesto, ki
Nadaljeval je na Filozofski fakulteti - smer Vzgojitelj domske
naloga,
s
katero
se
bodo
spopadli
v
društvu,
spresi
ga
zaslužijo.«
pedagogike.
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30 let je bil zaposlen kot vzgojitelj v Domu učencev ŽIC na
Jesenicah, nekaj let bil tudi vodja. Delo je kasneje nadaljeval še v
Centru usmerjenega izobraževanja na Jesenicah.
Vsa leta je Jože Vindišar izredno požrtovalen in vztrajen družbeni delavec v številnih
organizacijah. Začel je v mladinski organizaciji in zatem prevzel naloge še v drugih. Bil je med
prvimi predsedniki krajevne skupnosti Sava in kot delegat iz vrst stranke LDS je sedel v prvi
Skupščini občine Jesenice v samostojni Sloveniji. Sedaj je predvsem zagnan in vedno koristni član
Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela, kjer vneto skrbi za organizacijo kulturnih prireditev
in drugih dogodkov.
V življenju ga vedno spremlja smisel za humor in takšnega ga ves čas poznajo njegovi sodelavci
in drugi, ki ga srečujejo na cesti ali ob drugih priložnostih.
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turizma Jesenice, je veliko vlogo pri tem
SPOŠtOVAne razvoj
KrAJAnKe,
odigral Turistično informacijski center Jesenice,
z nasmehom in dobro voljo sprejmejo vsakoSPOŠtOVAnikjer
KrAJAni!
gar, kar je v turizmu še posebej pomembno.

Kot je še dodal Sodja, je priložnosti na pretek, prepoznati pa jih morajo tudi krajani sami,
saj je najlažje čakati, da bo nekdo drug nekaj
naredil. Potrebno se je aktivirati in stvari, ki te
motijo, tudi
as spremeniti.
počitnic je minil. Vrnili smo se z

Č
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Vsem18,
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Osnovne
šole na
Prežihovega
na Titovi
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Poldeta
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spletnih
družbenih
omrežjih.
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postaviti novo prihodnost Jesenic.
Vsem krajanom pa naj zlata jesen prinese
obilo darov vseh oblik! Predvsem pa, da bi
užili čimveč lepih trenutkov!

prvič prestopijo šolski prag. Prerasli so vrtec,
za seboj so pustili najnežnejša otroška leta.
Dosedanje igre postajajo resno delo. Šolska
torbica je težka, pot od doma do šole in nazaj
Vsem krajankam in krajanom čestitam ob
je polna pasti in nevarnosti. Rumene rutke so
prazniku krajevne skupnosti Sava ter vabim,
opozorilo nam vsem, da jih nosijo prvošolčki
da se udeležite prireditev, ki smo jih pripravili
– negotovi, ranljivi in ne preveč oprezni. To
ob praznovanju!
zadnje velja tudi za vse ostale šolarje.
Zadnji teden v septembru praznuje krajevna skupnost SAVA svoj praznik,
ki je posvečen spominu
omembe
naselja Sava v letu 1538.
Spoštovani
krajanina
KSprve
Sava!
Bodite pozorni
Predsednica sveta KS Sava
na
šolarje,
dijake!
Pazite
nanje,
da
bodo
v
Letos bomo praznik obeležili s prireditvami v dneh od 23. do 27. septembra 2015:Majda Gomilšek

VABILO

V sredo, 23. septembra 2015:
- ob 8.30 uri: odprti balinarski turnir trojic za Memorial Draga Tarmana - na balinišču v Bazi.

V petek, 25. septembra 2015:
- ob 19.00 uri: osrednja slovesnost v dvorani Gledališča Toneta Čufarja s kulturnim programom
in podelitvijo priznanj krajevne skupnosti Sava za leto 2015.

V nedeljo, 27. septembra 2015:
- ob 9.00 uri: pohod čez Dole na Pristavo (od kopališča na Ukovi do Doma Pristava);
- ob 11.00 uri: družabno srečanje na Pristavi.
Organizirali bomo tudi prevoz s kombijem. Prijave za prevoz sprejemamo na telefonski številki:
031/787-363 (Darka Rebolj). Za vse udeležence bo na voljo tudi brezplačna malica.

Prisrčno Vas vabimo, da se nam pridružite na prireditvah, vsem
krajanom krajevne skupnosti Sava pa čestitamo ob prazniku!

Savčan, informativni bilten KS Sava
Predsednica sveta KS Sava Tina Repovž
Številka 19, september 2015
Naklada 1500 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v KS Sava
Distribucija Pošta Slovenije, Izpostava Jesenice
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