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Plišaste igrače
z leda otrokom
v bolnišnico

Čudovito jutro
za odlično
kavo ...

Kar okrog štiristo plišastih igračk
so navijači jeseniških hokejistov
vrgli na led ob zadetku domače
ekipe, zdaj pa so hokejisti z njimi
razveselili otroke.

Tako se začenja eden od verzov,
s katerimi so ljubitelji kave na
svetovni dan poezije lahko
plačali kavo v priljubljenem
jeseniškem lokalu Tea-ter bar.
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Obnova ceste se
vendarle nadaljuje

Pred desetimi leti
je padel meteorit

Potem ko je bila obnova glavne ceste R2 skozi Jesenice od zdravstvenega doma proti bolnišnici nekaj
mesecev zaustavljena, se zdaj nadaljuje. Rok za dokončanje je podaljšan do konca avgusta letos.

Urša Peternel

Urša Peternel
Obnova regionalne ceste
skozi Jesenice, ki je bila ne
kaj mesecev zaustavljena,
se vendarle nadaljuje. Na
Direkciji RS za infrastruk
turo so pojasnili, da so za
plet s pridobivanjem po
trebnih zemljišč rešili tako,
da so z lastniki sklenili so
dno poravnavo.
Večina del je bila sicer za
ključena že pred zimo, tako
so uredili cesto, pločnike,
odvodnjavanje, prometno
opremo in cestno razsvet
ljavo, izvedeni so bili tudi
vsi komunalni vodi.
Izvajalca zdaj čaka še grad
nja mostu čez potoka Jeseni
ca in ureditev uvoza do sla
ščičarne Metuljček. Kot so
pojasnili, je pri Metuljčku
tako iz regionalne kot iz ob
činske ceste predviden uvoz
s poglobljenimi robniki, na
območju križišča pa so, da
bi zagotovili večjo varnost
pešcem, predvideni količki.
Gre za posebne stebričke, ki
so za večja vozila (avtodviga
lo, gasilsko vozilo) povozni
oziroma se upognejo.
Pogodbena vrednost vseh
del znaša 1,4 milijona evrov,

rok za dokončanja del pa je
bil najprej sredina in zatem
konec lanskega leta, zdaj pa
je rok podaljšan do konca
avgusta letos, so nam pove
dali na Direkciji RS za infra
strukturo.
Gre za državni projekt,
Občina Jesenice sodeluje s

sofinanciranjem v višini
pol milijona evrov. Na Ob
čini Jesenice so zadovoljni,
da se dela nadaljujejo, ob
čane pa prosijo, naj upo
števajo prometno signali
zacijo na tem območju, ki
jo bodo izvajalci sproti pri
lagajali poteku del. Obe

nem občane prosijo za ra
zumevanje.
Doslej je država že obnovila
odseka Hrušica–Splošna
bolnišnica Jesenice in Re
stavracija Turist–Petrol na
Koroški Beli. Zgrajeno je
bilo tudi novo krožišče na
Hrušici.
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Tretja redna seja

Vodarji zaključili delo
na hudourniku Bela

Zakaj tako boli?

Dan zdravja 2019

Sanacija regulacije struge
potoka Bela na Koroški Beli
je zaključena, prav tako tudi
gradnja dveh novih zaplavnih pregrad nad vasjo.

To je naslov knjižice, ki jo je
izdalo združenje Ozara, nastala pa je z namenom, da
olajša iskanje odgovorov na
vprašanja, ki se ob samomoru bližnjega pojavljajo v
družini.

V Kolpernu bo Dan zdravja
2019 potekal v petek, 19.
aprila. To je priložnost za
vse občane, da pridejo na
brezplačne meritve.
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Na marčevski seji občinskega sveta so potrdili zaključni račun proračuna, se strinjali z dvigom cen storitve
pomoč na domu in sprejeli
spremembe odloka o pospeševanju malega gospodarstva.
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Devetega aprila bo minilo deset let, kar je na
Mežaklo padel meteorit. Temu dogodku bo
posebna pozornost namenjena na letošnjem
4. dnevu znanosti in fantastike Meteorita, ki bo
potekal 13. aprila.

Obnova ceste pri Metuljčku in na mostu čez potok Jesenica se zdaj nadaljuje.

Devetega aprila 2009 ob
treh zjutraj je prebivalce na
avstrijskem Koroškem in v
Gornjesavski dolini predra
milo strašljivo bobnenje.
Gasilci, ki so ob tej zgodnji
uri zaradi gozdnega požara
dežurali nad Jesenicami, so
na nebu opazili svetlo sled,
ki se je pojavila nad Kara
vankami in se izgubila za
Mežaklo. Približno tristo
kilogramov težak meteor je
med okoli štirisekundno
svetlo potjo skozi ozračje
razpadel na več manjših
kosov. Na zemljo so padli
trije deli; prvega sta našla
17. maja Jožef Pretnar in
Bojana Krajnc, Ralph
Sporn in Martin Neuhofer
sta 21. julija našla drugega,
tretjega pa 27. avgusta Da
nijel Repe.
Meteorit Jesenice je eden iz
med le enajstih meteoritov z
znano orbito, kar ga uvršča
med izjemne v svetovnem
merilu. Na slovensko ozem
lje so doslej padli štirje me
teoriti, poleg meteorita Jese
nice še meteoriti Avče, Ja
vorje in Jezersko.
Deseti obletnici padca me
teorita na Mežaklo bo po
sebna pozornost namenje
na na letošnjem 4. dnevu
znanosti in fantastike Me
teorita 2019, ki bo potekal
v soboto, 13. aprila. Osre
dnje dogajanje bo na Ču

farjevem trgu, kjer organi
zatorji (Društvo Meteorita
oziroma Društvo za razvoj
turizma Jesenice) pripra
vljajo Meteoritin sejem, ve
soljske delavnice, predava
nja in pogovore, podelili
bodo nagrade za najboljša

V nedeljo, 14. aprila,
Društvo za razvoj
turizma Jesenice
pripravlja voden
pohod do mesta padca
meteorita na Mežakli.
znanstvenofantastična lite
rarna dela. Posebna atrak
cija bo tudi letos tekmova
nje v suvanju meteorita,
lani so obiskovalci izzivali
Denisa Porčiča - Chor
chypa, letos bosta gosta
tudi Jernej Kuntner in Kle
men Bunderla.
Že ves teden pred glavnim
dogodkom, od 8. do 12.
aprila, pa bo v sklopu 5.
Dnevov astronomije v avli
in Kinu Železar na ogled
razstava Od meteoritov do
črnih lukenj, ki jo priprav
lja Prirodoslovni muzej
Slovenije, na ogled pa bo
tudi planetarij. Za obisko
valce, zlasti učence šol, pa
Društvo za razvoj turizma
Jesenice vsak dan ob 17. uri
pripravlja tudi vodene ogle
de razstave.

Večji kos Meteorita Jesenice je varno shranjen v
Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani, zaradi
varnosti pa bo tokrat na Jesenicah na ogled le
njegova kopija, ki jo bodo obiskovalci lahko tudi
prijeli. Na ogled pa bo nekaj manjših drobcev
jeseniškega meteorita.
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Občinske novice
Izročilo je lahko
priložnost

Tretja redna seja

Na Jesenicah smo s številnimi prireditvami zaznamovali 90. obletnico pridobitve
mestnih pravic. Tako smo
se ob prazniku skupaj poveselili, hkrati pa izdvojili
nekaj ključnih vprašanj, ki
so pred nami. Prav gotovo je
vprašanje staranja prebivalstva in odseljevanje mladih
ena najbolj perečih tematik,
ki nas bo zaposlovala v bližnji prihodnosti, a ne smemo
zapostaviti drugih pomembnih vidikov življenja v naši
lokalni skupnosti.
Dejstvo je, da nas je železarstvo na Jesenicah zelo zaznamovalo. Pa ne le zaradi
narave dela, ki je bilo težaško, ampak tudi zaradi različnih okoliščin, ki so Jesenice
zaznamovale v preteklosti in
nas zaznamujejo še danes.
Posebej želim poudariti
množično priseljevanje
delovne sile na Jesenice po
koncu druge svetovne vojne.
Železarski gigant je v želji
po razvoju in širjenju dejavnosti uresničeval gospodarsko politiko države tudi z

Na marčevski seji občinskega sveta so potrdili zaključni račun proračuna, se strinjali z dvigom cen
storitve pomoč na domu in sprejeli spremembe odloka o pospeševanju malega gospodarstva.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
neje povežeta Kulturna
mavrica (srečanje folklornih
skupin) in kulinarični projekt, imenovan Multikultinarika. Oba predstavljata
Jesenice, pri čemer zlasti
slednji ponuja priložnost za
nadgradnjo na podjetniški
ravni. Kulinarični potencial
je bil namreč že izkazan.
Prireditev Multikultinarika
je na Jesenice večkrat privabila številne obiskovalce od
blizu in daleč, tudi ugledna

Prebivalstvena struktura Jesenic je z delovnimi
migracijami postala bolj pisana in na tej podlagi
lahko razmišljamo o priložnostih, ki nam jih
ponuja ta kulturna pestrost.
množičnim zaposlovanjem
delovne sile. Politika bratstva in enotnosti je tako s trebuhom za kruhom na Jesenice privabila številne delavce iz vseh republik nekdanje
skupne države. Na Jesenice
so se priseljevali Hrvati,
Bošnjaki, Srbi, Črnogorci,
Makedonci in drugi.
Vsak predstavnik posameznega naroda posebej v novo
okolje na Jesenice ni prinesel le svojih (delovnih) navad
in znanja, pač pa tudi svoj
jezik, pesmi in zgodbe, kulturo, vero, ne nazadnje tudi
kulinarično izročilo. Prebivalstvena struktura Jesenic
je z delovnimi migracijami
postala bolj pisana in na tej
podlagi lahko razmišljamo o
priložnostih, ki nam jih
ponuja ta kulturna pestrost.
Ob pogledu na prireditve v
občini nas v naši kulturni
pestrosti in pisanosti najtes-

imena. Dodana vrednost pri
tem je zagotovo spoznanje,
da naši ljudje znajo okusne
jedi pripraviti po različnih
izročilih, to pa je zanimivo
za obiskovalce. V obdobju,
ko so kuharski šovi zelo
gledane televizijske oddaje
in ko turizem tudi za Jesenice lahko predstavlja poslovno priložnost, bi lahko
izkoristili ta kulinarični
potencial. Doslej so prireditelji omenjene prireditve ta
potencial uresničevali na
civilnodružbeni ravni in
prostovoljno, zdaj se ponuja priložnost za razmislek,
da se potencial nadgradi na
podjetniški ravni.
S takšnim pristopom bi lahko zgradili del turistične
ponudbe na svojih prepoznavnih pozitivnih lastnostih, hkrati pa soustvarjali
zgodbo in utrjevali identiteto Jesenic.

Volitve in imenovanja
Urša Peternel
V sklopu volitev in imenovanj so člani občinskega sveta na zadnji seji kot predstavnico Občine Jesenice v
Svet javnega zavoda Zavod
za šport Jesenice (namesto
Žive Varl, ki je podala odstopno izjavo) imenovali Dejana Pavlovića.
V Svet zavetišča za zapuščene živali so imenovali Boštjana Omerzela.
Imenovali pa so tudi Svet za
varstvo uporabnikov javnih

dobrin Občine Jesenice za
mandatno obdobje 2018–
2022, in sicer v sestavi:
Ivanka Zupančič (predsednica KS Plavž), Alma Rekić
(predsednica KS Podmežakla), Janez Marinčič (predsednik KS Hrušica), Mitja
Branc (predsednik KS Planina pod Golico), Matej Brus
(predsednik KS Slovenski
Javornik - Koroška Bela),
Anton Hribar (predsednik
KS Blejska Dobrava) in Tina
Repovž (predsednica KS
Sava).

Na marčevski seji občinskega sveta, tretji redni v tem
mandatu, so jeseniški občinski svetniki obravnavali
deset točk dnevnega reda.
Med predvidenimi točkami
je bil sicer tudi predlog rebalansa proračuna občine
Jesenice za leto 2019, a so
ga predhodno z dnevnih
redov umaknili na sejah
vseh delovnih teles oziroma
odborov. Župan Blaž Račič
je zato umik točke predlagal
tudi na seji občinskega sveta; predlog je bil potrjen in
rebalans bodo predvidoma
obravnavali na aprilski seji.

Zaključni račun
proračuna
Občinski svetniki so potrdili
predlog Zaključnega računa
proračuna občine Jesenice
za leto 2018 s poročilom o
porabi splošne proračunske
rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev.
V lanskem letu je občina
realizirala za 17,3 milijona
evrov prihodkov in za 17,6
milijona evrov odhodkov,
proračunski primanjkljaj pa
je znašal 292 tisoč evrov. V
letu 2018 se Občina Jesenice ni zadolževala, je pa
odplačala nekaj manj kot
770 tisoč evrov glavnic
domačega dolga po že prej
sklenjenih kreditnih pogodbah. Investicijska poraba je
v letu 2018 znašala 4,2 milijona evrov.

Cene storitve pomoč
na domu
Na seji so podali tudi soglasje k spremembi cene socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu, ki
jo izvaja Dom upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jesenice. Razlog za dvig cen so
višji stroški dela. Cena storitve za uporabnike se med
delovniki ne spreminja in
ostaja 3,69 evra na uro
(Občina Jesenice bo povišala
subvencijo), ob nedeljah pa
se bo cena za uporabnike
povišala za 0,09 evra na
uro, med prazniki in dela

prostimi dnevi pa za 0,10
evra na uro. Nove cene in
višina subvencije so v veljavo stopili 1. aprila. Ob tem
so občinski svetniki dali
pobudo, da naj bi se cena
diferencirala glede na socialni status uporabnikov, a je
vodja oddelka za družbene
dejavnosti na Občini Jesenice Petra Dečman pojasnila,
da zakonodaja tega za zdaj
ne omogoča, bodo pa s predlogom seznanili Skupnost
občine Slovenije.

Spremembe odloka
V drugi obravnavi je bil
sprejet predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah
Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za
pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice.
Spremembe se nanašajo na
bolj natančno opredelitev
določenih pojmov oziroma
določil, podaljšanje roka za
dopolnitve vlog vlagateljev,
natančnejšo opredelitev
določenih stroškov, razširitev določenih ukrepov ...

Poročilo župana
Župan Blaž Račič je občinske svetnike seznanil z več
aktualnimi informacijami.
Med drugim je povedal, da
so v sklopu prizadevanj za
ohranitev regijske bolnišnice na Jesenicah novemu
ministru za zdravje že poslali dopis s stališčem, da
Občina Jesenice vztraja pri
tem, da bolnišnica ostane na
Jesenicah, na voljo pa ima

Boris Grilc (Levica - Jeseniška alternativa) je
predlagal, naj na dnevni red seje uvrstijo tudi
problematiko deponije Mala Mežakla. Župan
Blaž Račič je predlagal, da se ta točka obravnava
aprila, ko bo predstavljeno tudi poročilo Ekogorja
za leto 2018. Občinski svetniki so se s tem strinjali.
tudi zemljišča na Plavškem
travniku oziroma na Dobravskem polju.
Glede problematike deponije Mala Mežakla se je župan
na ministrstvu za okolje in
prostor sestal s takratnim
državnim sekretarjem
Simonom Zajcem (medtem
je bil imenovan za ministra), ki je po Račičevih besedah dejal, da bo problematiko morala rešiti občina
sama. Račič je povedal, da je
Občina Jesenice naročila
študijo pri zunanji revizijski
družbi LM Veritas, ki bo
preverila koncesijsko pogodbo in predlagala možne scenarije ukrepanja. Občina
naj bi se povezala tudi z
ostalimi občinami, v katerih
se skladiščijo odpadki, da bi
skupaj nastopili v pogovorih
z državo.
Župan je bil tudi na sestanku na ministrstvu za šolstvo,
kjer je dal pobudo, naj država kot lastnica pospeši obnovo Srednje šole Jesenice. Po
načrtih ministrstva naj bi
najprej začeli obnavljati
stavbo strojnih delavnic, prihodnje leto naj bi pridobili
gradbeno dovoljenje, dela pa

Vprašanja in pobude
Urša Peternel
Na marčevski seji občinskega sveta so občinski svetniki
postavili več vprašanj in dali
več pobud. Maja Otovič (SD)
je vprašala, kakšne so možnosti za ponovno uvedbo
programa strojništvo na Srednji šoli Jesenice. Tomaž
Tom Mencinger (SD) je
županu postavil vprašanje
glede kadrovskih sprememb
v uredniškem odboru Jeseniških novic in komisiji za

izbiro direktorja javnega
komunalnega podjetja
JEKO. Janez Marinčič (SD)
je dal pobudo za ureditev
ceste do betonarne. Alma
Rekić (Levica) je opozorila
na neurejeno stanje vrtičkov
v Podmežakli. Vlado Mlinarec (Levica) je dal pobudo,
da se avtobusno postajališče
Potoki opredeli kot postajališče mestnega prometa in s
tem domačinom omogoči
plačevanje enake cene vozovnice kot ostalim prebival-

cem mesta. Marko Zupančič (SLS) je predstavil pobudo krajanov Potokov, ki opozarjajo, da sta avtobusna
nadstreška v kraju v katastrofalnem stanju. Marko
Plečnik (SDS) je vprašal,
kdaj je načrtovana obnova
poškodovane ceste na Kejžarjevi do TVD Partizan.
Uros Lakić (ZBJ) je opozoril
na plakate z nestrpno vsebino, ki so se pojavili na Koroški Beli. Miha Rezar (LMŠ)
je dal pobudo, naj pristojne

naj bi bila zaključena v letu
2021. Šele zatem naj bi sledila obnova telovadnice in
glavne šolske stavbe.
Na nadškofiji v Ljubljani pa
se je župan pogovarjal o
možnostih sodelovanja pri
obnovi cerkve na Stari Savi,
a po Račičevih besedah Cerkev ne namerava širiti svojih
verskih dejavnosti v omenjeni cerkvi, prav tako pa tudi
ne sodelovati pri obnovi.
Na Stanovanjskem skladu v
Ljubljani pa so se pogovarjali o načrtih gradnje dveh
novih večstanovanjskih
objektov na območju TVD
Partizan. Odlok o OPPN
Partizan je bil v prvi obravnavi sprejet že pred časom,
župan ga bo v drugem branju uvrstil na eno od prihodnjih sej občinskega sveta. Če
bo sprejet, bo s tem prižgana zelena luč za gradnjo štiridesetih do petdesetih
novih stanovanj, ki naj bi jih
dali v neprofitni najem mladim družinam. To je eden
od načinov, da bi mlade
zadržali na Jesenicah, je
dejal Račič, kar je tudi ena
od glavnih nalog, ki si jih je
zadal kot župan.

službe preverijo možnost
postavitve enotnih tabel za
podjetja, ki delujejo na naslovu Cesta železarjev 8.
Almin Gorinjac (LMŠ) je
menil, da ni sprejemljivo, da
Ekogor odlaga odpadke na
občinsko zemljišče zastonj.
Dal je pobudo, naj Občina
Jesenice Ekogorju obračuna
najemnino ali neupravičeno
bogatitev. Iztoka Pergarca
(Levica) je zanimalo, kdaj bo
obnovljena cesta v Planino
pod Golico.
Na te in ostale pobude oziroma vprašanja bo občinska
uprava pripravila pisne
odgovore.
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Občinske novice

Devetnajstim dosedanjim častnim občanom občine Jesenice se letos pridružuje novo ime. To je
84-letni Peter Papić s Koroške Bele. Njegova življenjska pot je dolga in zanimiva, opus dejanj, s
katerim se uvršča na to ugledno mesto, pa obsežno in vsega spoštovanja vredno. Desetletja je bil
vpet v delo na različnih področjih. Predvsem izstopata dve, delo v okviru poklicnega dela v Železarni
pri tehničnih izboljšavah in delo v TVD Partizan Javornik - Koroška Bela.
Janko Rabič

Posebej pa ste ponosni na
svoj patent?
»To je bilo mikro povrtalo za
obnovo izrabljenega ventila
za regulacijo obratov turbine pri remontu hidroelektrarne Vintgar Zasip. Tako
se je že po mesecu dni za
deset do petnajst odstotkov
povečala proizvodnja električne energije.«

Opravljal je številne funkcije v Železarni,
krajevni skupnosti in občini ter na področju
humanitarnih dejavnosti. Vsega se je nabralo
toliko, da je nemogoče vse strniti v to
predstavitev. Pogovor, ki je nastal na njegovem
domu v družbi žene Marije in hčerke Marjete, je
le nekaj kamenčkov v njegovem razgibanem
življenjskem mozaiku. Veličina njegovega dela
ni velikokrat širše izstopala, saj ni človek, ki bi
skrbel za svojo večjo prepoznavnost.
Najbolj pa ste bili vpeti v
delo TVD Partizan Javornik
- Koroška Bela?
»Vključil sem se iz velikega
veselja, ker me je to zanimalo. Sam sem se v mlajših letih veliko telovadil in se
ukvarjal z različnimi športi.
Potem pa je društvo kar
spontano postalo del mene.
Začel sem s popravilom telovadnega orodja, pa potem
nadaljeval z opravljanjem
najrazličnejših nalog. Dvaindvajset let sem bil predsednik. Vseh prostovoljnih ur
se preprosto ni dalo sešteti.
Delal sem z dobro ekipo, vedno je bil dom društva pri-

pravljen za športne aktivnosti. Te bilo je bilo največ, kar
smo lahko ljudem ponudili
za razvedrilo. Pa različna popravila, obnovitvena dela ves
čas. Veliki dogodki so bili ob
stoletnici društva, kjer je napisal tudi bilten o zgodovini.
Posnet je bil film, ki je bil
večkrat predvajan na TV Slovenija. V društvu smo bili
vedno posebno ponosni, da
so iz vrst društva izšli olimpijci: telovadka Ada Smolnikar, smučarska skakalca Jože
Zidar in Ludvik Zajc.«
Ob vsem tem pa ste bili
tudi med ustanovitelji

Nagrada za vse pa zdaj naziv
častni občan?
»Prav počaščen sem. Predvsem moram reči, da sem
bil presenečen, ko sem izvedel za to, nisem pričakoval
tega. Vse delo, ki sem ga
opravljal, sem vedno čutil
kot državljansko dolžnost.
Niso pa to le moje zasluge,
temveč tudi zasluge mojih
sodelavcev v TVD Partizan,
sodelavcev na delovnem mestu v Železarni, v Društvu
invalidov Jesenice in številnih drugih.«
Da je vse še bolj slavnostno,
pa še jubilej mesta Jesenice?
»Tudi na to sem ponosen.
Mesto sem imel rad že od
takrat, ko sem prišel na Jesenice. Veliko se je spremenilo, na bolje seveda. Ni
bilo marsikatere hiše, stolpnic, veliko je bilo makadamskih cest. Seveda bi rad
to priložnost izkoristil in
vsem čestital ob občinskem
prazniku in devetdesetletnici mesta.«

www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Občinski svetniki so se strinjali s prodajo štirih zemljišč,
med drugim tudi zemljišča ob betonarni na zahodnem delu
poslovne cone na Plavškem travniku, kjer Ribiška družina
Jesenice želi urediti ribogojnico. Seznanili so se tudi s prodajo teptalnega stroja Športnemu centru Španov vrh po
ceni nekaj manj kot 13 tisoč evrov in z nakupom novega hibridnega osebnega avtomobila VW Golf v vrednosti 19 tisoč
evrov, ki ga je kupila Občina Jesenice za lastne potrebe.

Obveščamo, da je Občina Jesenice objavila Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev
in okroglih obletnic delovanja društev v občini Jesenice v
letu 2019.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:
a) 	prireditev oz. dogodkov za ohranjanje tradicij NOV in
osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
b) 	prireditev ob praznovanju okroglih obletnic delovanja
društev in neprofitnih organizacij (10, 20, 30, 40, 50 …
let) v občini Jesenice ter tradicionalnih prireditev, ki se
izvajajo najmanj 25 let zaporedoma in je po njih občina
Jesenice prepoznavna širši javnosti.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dodelitev sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in
način oddaje prijav so objavljeni na spletni strani Občine
Jesenice www.jesenice.si.
www.jesenice.si

Pri opravljanju različnih del
na specialnih strojih ste bili
zelo nemirnega duha, zavzemali ste se za odpravljanje zastojev v proizvodnji,
večjo storilnost ...
»Pri delu sem veliko razmišljal, kako nekaj izboljšati
pri obratovanju strojev, povečati storilnost. Večkrat ni
bilo rezervnih delov za zamenjavo na strojih, dolgo je
bilo treba čakati na uvoz.
Zavzel sem se, da bi to narediti sami. Jaz sem dal idejo, izdelal prototip in smo
uspeli. Kar okoli trideset
predlogov in tehničnih izboljšav je bilo. Vesel sem
bil nagrade, zlatega znaka,
na jugoslovanski razstavi
tehničnih izboljšav in patentov na Reki.«

- za novogradnje
- zamenjava starih oken

Prodaja zemljišč in teptalnega stroja

Povsod pa ste bili cenjeni,
priljubljeni in spoštovani?
»Moje vodilo je bilo vedno,
da je treba nekaj narediti za
dobrobit naše skupnosti, za
vse občanke in občane. Delal sem z voljo, s spoštovanjem do vsakega človeka. Z
vsemi sem bil vedno prijatelj. Če smo se odločili za
udarniško akcijo, smo šli in
delo opravili.«

Častni občan Peter Papić na Jesenicah živi že 66 let in je
prvi častni občan iz vrst priseljencev.

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

Krajevna skupnost Plavž obvešča krajane in krajanke, da
bodo skupaj z Društvom bolnikov z osteoporozo organizirali
brezplačno ultrazvočno merjenje kostne gostote na petnici.
Meritve bodo potekale v prostorih Krajevne skupnosti Plavž,
Tavčarjeva 3b, v sredo, 17. aprila, od 11. do 16. ure.

Nekaj časa se je menda našlo tudi za planinstvo?
»Res je, moj največji dosežek je bil vzpon na Škrlatico in nekaj pohodov na
Vajnež«

Kaj pa družina, vam je uspelo vedno za vse najti čas?
»Uspelo mi je in upam, da
delim mnenje z vsemi mojimi. To so žena Marija ter
hčerki Marjeta in Magda.
Imam dva vnuka, eno vnukinjo in pravnuka. Pomembno je, da smo harmonična družina in se spoštujemo.«

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

Meritve kostne gostote v KS Plavž

Društva invalidov Jesenice
in še kup drugih funkcij ste
opravljali?
»Veliko je bilo teh funkcij,
tudi v delavskem svetu in
sindikatu v mojem obratu v
Železarni in v krajevni skupnosti ter drugod. Za vse
mi je potem kar zmanjkalo
časa in sem se bolj posvetil
v delu v TVD Partizan in pri
inovacijah.«

Kdo ste, Peter Papić, za tiste, ki vas manj ali še ne poznajo?
»Rojen sem bil v Gornjem
Klakarju v Bosni in Hercegovini, kjer sem tudi obiskoval osnovno šolo. Na
Reki sem kasneje naredil
poklicno šolo za strojnega
ključavničarja. Kot mladega fanta me je pot zanesla
na Jesenice, kjer sem bil v
Železarni s skupino monterjev kolektiva Djuro Djaković iz Slavonskega Broda, ki smo montirali
kavperje in druge konstrukcije. Ostal sem tukaj,
spoznal bodočo ženo in si
ustvaril družino. V Železarni sem začel delati po odsluženem vojaškem roku
in ostal do upokojitve.«
Ste kot priseljenec kdaj naleteli na težave?
»Nikoli nisem imel tega občutka ali kakšnih težav. Med
seboj se nismo pogovarjali,
kdo je kdo ali od kod je prišel. Ob prihodu sem čutil
velik ponos, da sem prišel
na Jesenice. Moj moto je bil,
da se moram prilagoditi
okolju, kjer bom živel. Da se
naučiš najprej jezika, da
spoštuješ kulturo, da ne zanemarjaš svoje kulture.«

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

Predanost delu na
številnih področjih

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Župan Blaž Račič
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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.
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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.
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Mnenja
Praznina, ki zbada
s spomini
Eva Branc
Ko smo z družino nekaj
časa živeli v Kopru, nam je
prišlo v navado, da se ob
sobotah dopoldne odpravimo na tržnico. Že res, da je
najbrž koprska tržnica po
svoji prestižnosti takoj za
ljubljansko, a sobotno navado smo ohranili tudi, ko
smo se preselili (nazaj) na
Jesenice. Tako si zdaj brez
kajmaka, mleka, jajc, različne zelenjave in klobas pravzaprav ne moremo več predstavljati sobote.
Ti rituali mi v spomin prikličejo otroška leta, ko smo po
jajca hodili na staro jeseniško tržnico, tisto nad Murko,
ki je svoje čase premogla
tudi ribarnico. In spomnim
se obraza ženske, ki je prodajala ribe. Z leti je celo
postajal podoben živežu, ki
ga je nudila.
A kakorkoli, stara tržnica
zdaj sameva. In ne sameva
samo poslopje, kjer smo
nekoč kupovali dobrine,
temveč (z izjemo mesarja,

Eva Branc
na stari tržnici. Sonce je tja
namreč pokukalo.
Bolj polno kot prostor, kjer
danes stojijo stojnice, je
sicer tamkajšnje parkirišče,
saj je zdajšnja lokacija tržnice vsaj od zahodnega dela
mesta (ne nazadnje gre za
eno najbolj gosto naseljenih območij v državi) oddaljena toliko, da se tja le redkokdo odpravi peš. Kljub
novim mostovom.

Tudi opuščena območja naj bi revitalizirali, ne
pa za vsako ceno gradili novih (trgovinskih)
poslopij. Menda je skrajna ura, da duh tega časa
pride tudi v naše mesto.
trgovine in fitnesa – ti so v
današnjih časih očitno postali profitabilna dejavnost)
samevajo tudi zgornji prostori, kjer smo včasih kupovali nogavice za staro
mamo in kjer je ne nazadnje domovala najbrž daleč
največja jeseniška zgodba o
uspehu – Domenca. Spomnim se, da smo še prej otroci za Murko hodili gledati
ribice v akvariju trgovinice
za male živali, pa tudi
takratnega ZDK-ja, ki ga je
nato zamenjala drogerija,
zdaj preseljena na obrobje
mesta.
In na obrobje mesta je preseljena tudi tržnica. Prostor,
ki kar kliče po koncertnih
dogodkih, tako vsako soboto
napolni nekaj stojnic, kjer
pozimi prezebli branjevci
prodajajo svoje (ali pa tudi
ne) pridelke. Ne vem, če bi,
vsaj v tem delu leta, tam z
užitkom pila kavo. Se pa
spomnim, da smo svoje
prve kave z družbo pili prav

Medtem je pločnik, ki sledi
cesti skozi mesto, bolj prazen. Tako kot je prazna
Murka, in tako kot je ne
nazadnje prazen tako imenovani Center 2, kjer sicer
iz mojega otroškega spomina vztrajata še banka in
knjigarna. Mesarja tam ni
več, prav tako trgovin z
igračami, pa Alpine in
Peka tudi ne. Namesto tja
se po čevlje in otroške potrebščine zdaj odpravimo
na prej omenjeno obrobje.
Z avtom, kakopak.
Pravijo sicer, da naj bi v luči
v tej dobi modernega trajnostnega razvoja avtomobile
uporabljali čim manj. Saj
veste, izpustni plini, preveč
pločevine, potrebni prostori
za parkiranje, ne nazadnje
potuha za telo. Tudi opuščena območja naj bi revitalizirali, ne pa za vsako ceno gradili novih (trgovinskih) poslopij. Menda je skrajna ura,
da duh tega časa pride tudi v
naše mesto.

Kje smo?
Kaj hočemo?
Novi župan Jesenic Blaž Račič
v Jeseniških novicah išče odgovore o DNK-ju Jeseničanov.
Zagotovo je to nekaj novega.
Pohvalno, kajti če ugotovimo,
kdo smo in kaj hočemo, bo veliko lažje načrtovati in uresničevati interese občanov. Tudi
pogled v zgodovino našega
bogatega družbenega življenja,
ki je bil zaradi »matere« Železarne v prejšnjem stoletju postavljen na visoko raven, ki so
nam jo zavidali v marsikaterem večjem okolju, je pomemben pri iskanju odgovorov, ki
jih išče župan. Visoko razvita
kulturna dejavnost in razvejana, bogata športna dejavnost s
številnimi olimpijci, ko ni več
matere železarne, postane na
neki način breme lokalni skupnosti. Državna politika je z
velikim birokratskim aparatom, ki si za svoj obstoj izmišlja nove in nove birokratske
ovire, te prinesla tudi v lokalno
okolje, ki jih velikokrat v občini
še bolj potencirajo.
Družbene dejavnosti (mislim
šport in kulturo) se še komaj
držijo nad vodo. Dotaknil se
bom športa. V zadnjem tednu
so vodilni Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez glasno opozorili na
izredno podcenjevalni odnos
države do športa, pa čeprav
šport skozi lastno dejavnost in
promocijo državi prinaša velike
koristi. Kultura je dobila dodatna sredstva, ima pač svoje
ministrstvo in lobije. Športu pa
so sredstva celo znižali. Na
občinski ravni je višina sredstev
sicer na ravni preteklih let, vendar pa so stroški dejavnosti vse
večji. Ob koncu devetdesetih let
so se politiki v želji čim bolj
podrediti šport svojim interesom odločali za ustanavljanje
Zavodov za šport, jim dodelili
naloge upravljanja in vzdrževanja športnih objektov, mimogrede pa še dodali izvajanje

strokovnih nalog in si tako
zagotovili odvisnost (ponižnost) civilne sfere. Danes ugotavljamo, da so zavodi ena najdražjih oblik upravljanja športa. Če pogledamo naš občinski
proračun, ugotovimo, da gre za
dejavnost društev le tretjina
sredstev, dve pa za delovanje
zavoda. Od teh sredstev pa se
skozi najemnine občinskih
športnih objektov še vsaj 30
odstotkov vrne v proračun. V
Ljubljani in še nekaj občinah so
zato uvedli kvote ur za letni
program športa, za takšno rešitev uporabe športnih objektov v
lasti občine se borimo že vsaj
pet let. Izteka se Strategija razvoja športa občine 2017–2020.
To pomeni priložnost za nove
poglede na razvoj športa v naslednjem obdobju. H (hokej) v
občinskem grbu je simbolično
priznanje panoge, po kateri
naše mesto poznajo doma in
tujini. Ali smo sposobni to priznati tudi v strategiji in hokeju
nameniti posebna zaslužena
sredstva za promocijo občine,
dodaten denar v letnem programu športa? Ali smo sposobni v
strategijo zapisati obveze, ne
samo spiska želja? V aktualni
strategiji je kup želja, od katerih nismo uresničili skoraj ničesar. Zadnje nove (obnovljene)
športne objekte smo dobili leta
2013. Dobili smo idejni projekt
obnove kopališča Ukova, sedaj
pa ne vemo, kaj bi s to idejo na
papirju. Atletska steza ostaja
pobožna želja, mnogo je objektov, grajenih po vojni – večinoma s prostovoljnim delom, ki so
sedaj potrebni modernizacije in
obnove. Če ne bomo določili
prioritet in realnih rokov, bo
tudi nova strategija le mrtva
črka na papirju. Sprehajalne
steze in parki so pomembni,
toda naj bodo zapisani v strategiji komunalne direkcije. Počasi se je treba zavedati, da je
šport lahko gospodarska priložnost tudi v naši občini, za kar
je potrebna vizija. Večkrat slišim kritike, da je naša lepotica
– hokejska dvorana – premalo
izkoriščena, da v njej ni koncer-

tov, prireditev. Iz športnega
zornega kota menim, da je
zasedena zelo dobro, nekaj
rezerve je še v pridobitvi reprezentančnih dogodkov panožnih zvez. Za druge prireditve
in koncerte pa dvorana potrebuje še kar nekaj opreme, da bi
bila lahko hitro prilagojena
potrebam. Dodaten problem pa
je tudi obisk potencialnih prireditev. V redkih poskusih je bil
obisk porazen.
Za konec sprašujem, ali Jesenice po 90 letih mestnih pravic
postajajo zaspana vas? Ali v
zadnjih letih nismo izgubili že
skoraj vsega, kar nas je pred leti
uvrščalo med pomembna regijska upravna središča v državi?
Če nam vzamejo bolnišnico, bo
z njo izginila zdravstvena
fakulteta, srednje šole in na
Jesenicah kmalu ne bo več drugega kot smetišče na Mali
Mežakli, prazne ulice ter nekaj
trgovskih centrov. Zato je zadnji čas, da ugotovimo, kdo smo
in kaj hočemo.
Branko Jeršin

Pohvala
V soboto, 16. marca 2019, je
bil Dan odprtih vrat v obratu
SIJ Acroni Jesenice. Z velikim
zanimanjem sem si ogledala
potek dela pod vodstvom strokovno usposobljenih vodičev in
varnostnih inženirjev. Lahko
samo čestitam, da je vaše delo
ob strokovnem kadru, ki vodi
potek dela, zelo uspešno. Lju-

dje, ki si tu služijo svoj vsakdanji kruh, vedo, da ni lahko
zaslužen, saj je ob potu in vročini, ki jo oddaja valjanje pločevine pri 1700˚C, delo kar
zahtevno. Ob teh težkih preizkušnjah pa jim stojijo ob strani strokovnjaki na svojih področjih dela, tudi izven delovnega časa. Jesenice so ponosne
na svoj slogan: mesto jekla in
cvetja.
Marija Golob, Jesenice

Vprašanje
županu
Spoštovani župan!
Zanima me, kako ste se
dokončno dogovorili z Ekogorjem glede odlaganja na občinsko parcelo? Na občinski parceli se bale v foliji kopičijo, še
huje pa je z nepovitimi balami
v kockah. Te so sedaj zasedle
in zaprle že del ceste. Balirka
(govorim o povijanju) vsega
ne zmore sproti zaviti, zato
podjetje Ekogor izdeluje še kocke. Kje je meja? Občinska parcela je vsak dan bolj polna.
Zanima me tudi to, od kod
kamioni dovažajo frakcijo?
Očitno se sedaj tudi od drugje
vozi frakcija k nam. Kljub
temu da "svojih" smeti ne
morejo predelati, dovažajo še
drugo frakcijo.
In ja ... spet smrdi!
V pričakovanju odgovora
Simona Demšar

Deponija Mala Mežakla, 15. marca / Foto: Simona Demšar

Anketa/besedilo: Ana Hering

Zakaj je lepo živeti na Jesenicah?

Mnenjska stran
Vabimo bralke in bralce, občanke in občane, da nam sporočijo svoje mnenje, kritiko ali pohvalo. Zapisi naj bodo
dolgi največ 3000 znakov s presledki. Daljše prispevke bo
uredništvo skrajšalo po lastni presoji. Mnenja morajo biti
podpisana s polnim imenom in priimkom, anonimnih
mnenj ne bomo objavljali. Prav tako ne bomo objavljali
mnenj, ki bodo žaljiva in ne bodo spoštovala kulture dialoga, ter mnenj s politično vsebino ali v imenu določene
politične stranke. O objavi odloča uredniški odbor Jeseniških novic. Mnenjsko stran ureja članica uredniškega
odbora Ana Hering. Mnenja lahko pošiljate na e-naslov:
novice.jesenice@jesenice.si.
Uredništvo Jeseniških novic

Olja Šest:

Erik Janc:

Renato Vezzosi:

Pavla Klinar:

"Všeč mi je, ker so Jesenice
tako zelene, ker je toliko dreves povsod. In všeč mi je, da
Jeseničani lahko počnemo
marsikaj, če le hočemo: imamo številna kulturna društva, športna društva. Veliko
ustvarjalnega se tu dogaja."

"Ker imamo vse pri roki: bolnišnico, nakupovalne centre.
Okoli nas je čudovita narava,
v kateri lahko uživamo, sploh
jaz, ker sem doma v Planini
pod Golico." (smeh)

"Na Jesenicah je lepo, ker je
vedno 'šajba', ko pogledaš v
nebo. Ko se voziš iz službe iz
Ljubljane, je vedno megla, še
vsi golobi so pri tleh. Ko pa se
pripelješ čez Peračico, je kot
bi prišel na Bahame." (smeh)

"Na Jesenicah je lepo živeti,
ker so multikulturalno okolje, ker je veliko mladih, ki jih
sama poznam. Ker poznam
marsikoga, ki je uspel in se je
sem vrnil ali pa se redno vrača. Med sabo se razumemo
in meni je tu lepo."
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Občinske novice, krajevna skupnost

Vodarji zaključili delo
na hudourniku Bela

Mercator prodaja
poslovne prostore
Naprodaj je tudi veliko nezazidano zemljišče v
Hrenovci, cena je skoraj štiri milijone evrov.
Urša Peternel

Sanacija regulacije struge potoka Bela na Koroški Beli je zaključena, prav tako tudi gradnja dveh
novih zaplavnih pregrad nad vasjo.
Urša Peternel
Vodarji so na Koroški Beli
pred dnevi zaključili delo,
regulacija struge potoka
Bela v vasi je sanirana, prav
tako so izpraznjene in oči
ščene zaplavne pregrade
nad vasjo, zgradili pa so še
dve novi, veliki pregradi, ki
odslej varujeta vas pred mo
rebitnimi nanosi materiala
iz zalednih grap.

Sanacija struge potoka
Bela
Spomnimo, avgusta lani je
Vodnogospodarsko podje
tje (VGP) Kranj začelo sa
nacijo struge potoka Bela v
vasi. Struga je bila zarašče

na, zidovi so bili razpokani,
pragovi poškodovani, v njej
pa je bilo veliko skal, ostan
kov vejevja, dreves ... V zad
njih mesecih so regulacijo
struge na dolžini enega ki
lometra v celoti obnovili,
sanirali poškodovane pra
gove in zidove, posekali ve
getacijo in očistili naplav
ljen material. Dela so po
besedah tehničnega direk
torja VGP Kranj Borislava
Majkića že zaključili.

Dve novi zaplavni
pregradi
Obenem je država zagotovi
la denar za ureditev zaplav
nih pregrad nad vasjo, ki so
namenjene zadrževanju

Že v prihodnjih tednih bodo na plazu Čikla
namestili sistem opazovanja s kamerami in
tipali, ki bodo zaznavala premike na plazu in v
strugi potoka. Denar – 40 tisoč evrov – je
zagotovila Občina Jesenice. Občina je financirala
tudi gradnjo gozdne ceste do zaplavnih pregrad.
Uprava za zaščito in reševanje pa pripravlja tudi
projekt vzpostavitve sistema alarmiranja.
materiala, ki ga hudournik
prinese iz zalednih grap.
Tako so prvo prodno pregra
do pri vodohranu obnovili
in povišali, eno obstoječo pa
izpraznili. Zgradili so še dve
novi pregradi, gradnja pa je
bila zaradi velikosti izziv,

druga pregrada je, denimo,
visoka skoraj deset metrov.
Po besedah Urbana Ilca iz
Direkcije RS za vode bi za
plavne pregrade teoretično
zadržale pet tisoč kubičnih
metrov materiala, v praksi
pa še bistveno več, od 20 do
30 tisoč kubičnih metrov.
Na vprašanje, ali je torej Ko
roška Bela zdaj varna pred
plazovi, sta tako Majkić kot
Ilc odgovorila, da je pojem
varnosti sicer relativen, vse
kakor pa je ogroženost vasi
zaradi hudourniškega do
godka ali celo drobirskega
toka zdaj zmanjšana.

Dan odprtih vrat

Ena od dveh novozgrajenih zaplavnih pregrad nad Koroško Belo

Po besedah Urbana Ilca so
dosedanji ukrepi stali blizu
800 tisoč evrov; financirala
pa jih je država.
Na svetovni dan voda, ki ga
obeležujemo 22. marca, je
Direkcija RS za vode pripra
vila dan odprtih vrat na ne
katerih od svojih infrastruk
turnih objektov, tudi na za
plavni pregradi nad Koroško
Belo. Ogleda se je udeležilo
tudi nekaj domačinov Koro
ške Bele, ki z zanimanjem
spremljajo dogajanje v zvezi
s plazom.

Poslovni sistem Mercator
prodaja več poslovnih pro
storov, tudi na območju je
seniške občine. Na Jeseni
cah prodajajo prostore zapr
tih trgovin na Titovi 41 in
Tavčarjevi 4 in prodajalno
na Benedičičevi 2. Naprodaj
je tudi poslovni prostor na
Poti Otmarja Novaka in pi
sarniški prostori na Titovi.
Mercator se je odločil prodati

Mercator je pred leti na območju Hrenovce nameraval
graditi trgovski center s tehničnimi izdelki, zdaj zemljišče
prodaja.

Pošta prodala prostore na Blejski Dobravi
Pošta Slovenije je na javni dražbi v začetku marca prodala
poslovne prostore nekdanje pošte na Blejski Dobravi. Poštna poslovalnica v vasi je vrata zaprla pred dobrim letom
dni, Pošta Slovenije pa se je prostore odločila prodati. Prostori v pritličju stavbe merijo nekaj manj kot 60 kvadratnih
metrov, niso bili zasedeni z najemniki in so opremljeni s
pohištvom. Izklicna cena je bila 30.500 evrov, na Pošti Slovenije pa podrobnosti in imena novega lastnika brez njegovega soglasja niso želeli razkriti. S tem, kdo je kupil prostore, niso seznanjeni niti v Krajevni skupnosti Blejska Dobrava, nam je povedal predsednik Anton Hribar.

Začasna selitev otroškega in
šolskega dispanzerja
Zaradi prenove stavbe Zdravstvenega doma Jesenice otroški in šolski dispanzer začasno deluje na
novi lokaciji, v prostorih uprave.
Urša Peternel
V ponedeljek, 1. aprila, se je
otroški in šolski dispanzer
Zdravstvenega doma Jeseni
ce začasno preselil v prostore
uprave, glavni vhod zdra
vstvenega doma – levo, poleg
fizioterapije. Uprava pa se je
začasno preselila v prostore
sejne sobe, prav tako v pritli
čju zdravstvenega doma na
sproti glavnega vhoda.
Kot so pojasnili v Zdra
vstvenem domu Jesenice,

Kolektiv otroškega in šolskega dispanzerja ob
tem starše in otroke prosi, da so v začasnih
majhnih prostorih in čakalnici razumevajoči
in strpni.
je prenova prostorov otro
škega in šolskega dispan
zerja nujna, saj so prostori
premajhni, neprimerno
razporejeni in nefunkcio
nalni. S prenovo bodo pri
dobili štiri ordinacije s se

strskimi prostori, ločenimi
čakalnicami, dvema pove
zovalnicama, urejenim pre
hodom za paciente iz dis
panzerja v zdravstveni
dom. Velika pridobitev pa
bo predvsem prostor za

izolacijo otrok z nalezljivi
mi boleznimi, ki je bil v do
sedanjem dispanzerju po
polnoma neustrezen.
Prenova dispanzerja, ki je
nujna za kakovostno obrav
navo dojenčkov, majhnih
otrok in mladine, naj bi po
tekala do konca septembra.
V ponedeljek pa se je v nove
prostore že preselila razvoj
na ambulanta – nevrofizio
terapija, ki je bila sedaj zača
sno v prostorih otroškega
dispanzerja.

tudi skoraj 16 tisoč kvadra
tnih metrov veliko nezazida
no stavbno zemljišče sredi
Jesenic, na Hrenovci, po iz
hodiščni prodajni ceni skoraj
4 milijone evrov. Spomni
mo, pred leti so tam želeli
zgraditi trgovski center, a so
kasneje zaradi gospodarske
krize projekt zaustavili. Na
Blejski Dobravi pa prodajajo
poslovno stavbo, v kateri je
bila včasih trgovina (del stav
be je oddan v najem).

Z vami že 25 let
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Kultura
Čufarjev maraton 2019
Urša Peternel
V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice se bo prihodnji
teden začelo območno sre-

čanje gledaliških skupin
Čufarjev maraton 2019. Prijavljenih je pet gledaliških
skupin s predstavami, ki so
nastale v zadnjem letu dni.

Na ogled bodo romantična
komedija s songi in bendom
v živo Za zmeraj! (v torek, 9.
aprila), drama Slovenec za
vse večne čase (v petek, 12.

aprila), komedija Nore babe
(v ponedeljek, 15. aprila),
ljudska igra Vedež (v torek,
16. aprila) in komedija Skok
čez plot (v sredo, 17. aprila).

Predstavili novi
jeseniški zbornik
Predstavitev Jeseniškega zbornika 2019
v Kosovi graščini je naletela na veliko
zanimanje med občani.

IZLET / OD 31. MAJA DO 2. JUNIJA 2019

€
CENAv:i 4204go9stov)

(ob prija

Budimpešta,
madžarska paprika in Pecs

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi,
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Janko Rabič

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične
poslovalnice: Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.
Organizator :

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotočku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško bastijo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo.
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Videli bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima.
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica.

S predstavitve zbornika v Kosovi graščini

Ob letošnji devetdesetletnici
mesta Jesenice je izšla 12. številka Jeseniškega zbornika.
Po pričakovanju je pomembna publikacija naletela na
veliko zanimanje med občani, kar se je pokazalo na predstavitvi v Kosovi graščini na
Jesenicah. Direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice

in urednica zbornika Irena
Lačen Benedičič je predstavila vsebino in avtorje. Ob tem
je poudarila, da je šlo za
pomemben projekt in izrazila zahvalo Občini Jesenice, ki
finančno podpira izdajo, da
je zbornik dostopen čim širšemu krogu prebivalcev. Za
dobro opravljeno delo se je
vsem zahvalil župan Občine
Jesenice Blaž Račič.

Obiščite nas!
Vianor Tipstop
TROHA
JESENICE
Spodnji Plavž 24 g
4270 Jesenice
031/641 897

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€

www.petrol.si/tipstop

PETROL D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA

kupon za premontažo*

www.vianor.si
*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih
servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu.
Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Vianor_tipstop_Troha_259_191.indd 1

26.2.2019 14:54:57
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Šport

Otroke učimo discipline,
spoštovanja, trdega dela ...
Mitja Jukič Grm iz Radovljice je 45-letni inštruktor pri Kempo arnis Jesenice in trener ju-jitsa z licenco.
Matjaž Klemenc
Kateri borilni veščini je najbolj podoben kempo arnis?
"Kempo arnis je mešanica
vsega, kar poznamo. Učimo
karate-kempo, ki so se ga
včasih učili na Okinavi, s tem
da smo ga postavili v moderno dobo. To ni karate, ki ga
poznamo v športni izvedbi.
Le-ta izvira za samoobrambo. Ustanovljen je bil na Okinavi (otočje Ryukyu) za
obrambo pred vdorom sovražnika. V kempo arnisu imamo tudi kate, enako kot klasični karate, le da se učimo
tudi prijeme in mete, ki so v
kati zapisani. Arnis pa izvira
s Filipinov in je bil ravno
tako namenjen za uporabo
proti sovražniku. Uporabljali
so bolo – meč, ki ga pri nas
nadomestimo s palico."
Kdaj ste se vi prvič srečali z
borilnimi veščinami?
"Že v prvem razredu osnovne šole sem se pri judo sekciji Partizan Jesenice seznanil
z judom. Nekje v tretjem letniku srednje šole sem se
pridružil Karate klubu Bohinj, leta 1998 pa pomožni
policiji, kjer sem se prvič seznanil z ju-jitsom. Leta 2004
sem opravil mojstrsko stopnjo črni pas 1. DAN. Vzporedno pa sem treniral še ka-

pa v prostorih v dvorani
Podmežakla. Začeli smo s
starejšimi od 18 let, leta
2017 pa smo pridružili še
mlajše od 18 let. V klubu je
šestdeset članov, od katerih
jih je dvajset aktivnih."
Je potrebno kakšno predznanje za vpis v klub?
"Predznanje ni potrebno.
Če kdo obvlada kakšno izmed borilnih veščin, je pa to
samo plus."

Mitja Jukič Grm
rate v klubu Slovan in judo
na policiji v Kranjski Gori.
Leta 2006 sem se v Ljubljani
spoznal s kempom. Všeč mi
je bilo, da to ni šport, ampak
je veščina, zasnovan na čisti
samoobrambi. Leta 2012
sem opravil mojstrsko stopnjo v kempo arnisu. Lansko
leto sem jo nagradil na stopnjo 3. DAN pred mnogo
gledalci v športni hali v Novem mestu."
Ste bili v kateri disciplini rezultatsko uspešni?
"S tekmovanji se nisem prav
veliko ukvarjal. V ju-jitsu
sem bil na mednarodnem
tekmovanju v Krškem, kjer

Šport na kratko
KARATE

Mednarodni turnir v Kopru
V Kopru je potekal mednarodni turnir v tradicionalnem karateju. Nastopilo je 207 tekmovalcev iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Italije. Pobližje si poglejmo medalje
dveh jeseniških klubov, MI-KI in Waza-ari. Karate klub MI-KI: 1. mesto: Denis Čatak dvakrat, Naja Reškovac; 2. mesto:
Aleksander Jovanovič dvakrat, Denis Čatak, Matija Legat; 3.
mesto: Denis Čatak, Naja Reškovac, Aleksander Jovanovič,
Matija Legat, Katrin Čehajič, Enej Otovič, Sergej Dobovišek;
Waza-ari: 2. mesto: Adna Silič, Patricia Dobravec, Azra
Omanovič; 3. mesto: Adna Silič, Sadik Muqa, Patricija Dobravec, Azra Omanovič, Aida Agič, Muhamed Osmančevič
(vsi po dvakrat).
KEGLJANJE

Jeseniški kegljači v 1. B ligo
V zadnji tekmi 1. A kegljaške lige so jeseniški kegljači SIJ
Acroni doživeli še en poraz. Doma jih je s 7:1 premagal
kranjski Triglav. Jeseničani so ligo končali na zadnjem mestu in se selijo v 1. B ligo. Edino zmago so dosegli v 5. kolu,
ki so v gosteh s 6:2 premagali Gorico.
KYOKUSHINKAI KARATE

Kempo Arnis Jesenice uspešen v Novem mestu
V Novem mestu je potekalo 1. Pokalno tekmovanje v kyokushinkai karateju. Med približno 100 udeleženci iz cele Slovenije so se dobro odrezali mladi tekmovalci Kempo Arnis Jesenice in si priborili kar nekaj stopničk. Pobližje si oglejmo
njihove uvrstitve na stopničke po kategorijah: dečki
2010/2009 do 35 kg: 3. Patrik Lakner; dečki 2010/2009: 1.
Gaber Grm; dečki 2008/2009 do 40 kg: 2. Matevž Grm, 3.
Lian Dolenc.

sem osvojil drugo mesto.
Bolj resno sem se podal v
trenerske in sodniške vode."
Kdaj je kempo arnis zašel v
Slovenijo?
"Ustanovitelj kempo arnisa
v Sloveniji pred dvajsetimi
leti je Borut Kincl iz Novega
mesta, 7. DAN shihan. Kincl
je znanje pridobival v tujini.
Skupaj je združil kempo iz
Okinave in arnis s Filipinov
v enoten sistem."
Koliko časa obstaja klub na
Jesenicah?
"Na Jesenicah smo s kempo
arnisom začeli leta 2012, na
Gimnaziji Jesenice, kasneje

Koliko treningov opravite tedensko?
"Treninge imamo ob torkih
in četrtkih. Začnejo mladi
od 18.30 do 19.30. Nadaljujejo starejši, ki imajo termin od 19.30 do 21.00. Je
pa možnost, da se udeležujejo treningov v naših centrih v Novem mestu, Litiji,
Kopru, Ljubljani, Mariboru
in Kranju."
Trening ima več pomenov.
"Zagotovo. Poleg učenja
kempo arnisa se učimo discipline, spoštovanja, trdega
dela. Zagovarjamo, da morajo biti otroci uspešni v šoli."
Kako je s tekmovanji?
"V Novem mestu so začeli z
organizacijo tekmovanj kyokushinkai/kempo kontakt
karatejem. Letos so se tudi

naši člani udeležili prve pokalne tekme. Tekma je najboljši kontakt, da iz športa
razviješ veščino. Zraven
mladini damo možnost, da
vidijo neko perspektivno,
neki cilj. Ti, ki so dobili prve
medalje, na treningu kažejo
še večjo zagnanost."
Kako ste bili uspešni?
"Naši mladi tekmovalci so
osvojili eno zlato, eno srebrno in dve bronasti medalji."
So tekmovanja obvezna?
"Tekmovati ni obvezno. Čista izbira vsakega posameznika. S tekmovanjem lahko
ustvariš neki psihološki pritisk, posebej pri otrocih, kar
pa ni naš namen."
Kakšne cilje ste si v kempo
arnisu postavili za prihodnost?
"Prvi cilj je, da nekoga poskušam pripeljati do mojstra, za kar je potrebno nekje šest do osem let. Po drugi strani mi je cilj otroke
pripeljati do znanja tehnik,
ob tem pa osvojiti kakšno
medaljo in jih predvsem peljati v pravo smer. Želimo
jih odvrniti od telefonov, računalnikov. Odkar sem začel učiti, spoznavam, da so
otroci manj motorično razviti, kot so bili v preteklosti."

V spomladanski del
s porazom
Jeseniški nogometaši so v
letošnjem pripravljalnem obdobju imeli srečo z vremenom, saj praktično ni bilo
snega. V tistih redkih obdobjih, ko je sneg prekril igrišče
z umetno travo, pa so igralno površino hitro očistili za
normalni trening. Že po tradiciji se jeseniški nogometaši odpravijo na mini priprave
v Umag. Štiridnevnih priprav
se je udeležilo več kot sto
nogometašev od kategorije
U9 do članov. Omeniti velja,
da sta bila nogometaša Luka
Dovžan Karahodžič in David
Mladenovič, oba kategorija
U13, s strani francoske ekipe
Paris Saint Germain (PSG)
povabljena, da igrata za njihovo ekipo na turnirju v
Umagu. Prejšnjo soboto se
je začel spomladanski del v
1. Gorenjski ligi za člane. Jeseničani so prezimili na 4.
do 6. mestu skupaj z ekipo
Zarica Kranj in Britof. Na
vrhu lestvice je Bohinj. V soboto so Jeseničani gostovali
pri Zarici Kranj in izgubili z
1:0. Zdaj so šesti s 17 točkami. Jutrišnjo tekmo proti Bohinju bodo zaradi vzdrževalnih del na igrišču v Podmežakli odigrali v gosteh.

Namiznoteniške
igralke Jesenic osme
Zadnje tri tekme v 1. ženski
namiznoteniški ligi so Jeseničanke končale z zmago in
dvema porazoma. S 5:0 so
premagale Preserje. S 5:1 so
izgubile proti Ljubljani in s
5:2 proti Logatcu. Na vrhu
lestvice je Ljubljana s 30 točkami. Jeseničanke so med
devetimi ekipami osme.
Osvojile so 6 točk.
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Šport, zanimivosti
Bo železarjem uspelo
priti v finale?
Poraja se vprašanje, ali bo jeseniškim hokejistom preko Pustertala uspela
uvrstitev v finale.
Matjaž Klemenc
Šport včasih piše čudne zgodbe. Po domačem porazu 23.
februarja z 1:3 proti Lustenauu je marsikdo že prečrtal
letošnjo sezono članske ekipe
HDD SIJ Acroni. Po pravici
povedano tudi sam nisem bil
optimist, po drugi strani pa
sem obsojal govorice, da je
potrebna ponovna sprememba na vroči jeseniški klopi.
Sem zagovornik tega, da je
novemu trenerju treba dati
čas, da spozna igralce, da
igralci spoznajo njega.
Od takrat se je marsikaj zgodilo, po tistem domačem

78. minuti s 3:2. Dobra forma se je nadaljevala in Asiago je bil po domačem porazu z 1:3 še enkrat na kolenih.
Pred četrto tekmo so bila
pričakovanja v »rdečem«
taboru velika, in kdor se je
odločil, da si tekmo ogleda v
živo, je zadel v polno. Jeseničani so odigrali pravo poezijo in goste odpihnili s teniškim rezultatom 6:0. Če
vemo, da so igrali brez prvih
dveh centrov (Tadej Čimžar,
Luka Kanal), je končni uspeh
še toliko večji.
Po uspehu so ostali osem
dni brez tekme. Po eni strani dobro, saj je imel Marcel
Rodman čas, da je lahko
povsem omilil evforijo. Po
desetih zaporednih zmagah
in razliki v zadetkih 50:6 je
težko drugače.
Jeseničani so že odigrali dve
tekmi polfinala s Pustertalom. V gosteh so po vodstvu
z 2:0 na koncu izgubili s 3:2
po podaljšku. Za sredino
tekmo doma vas moramo
spet prikrajšati.
Danes je na sporedu že tretja tekma (igra se na tri zmage). Morebitna četrta bo v
nedeljo na Jesenicah, peta
pa v torek v Pustertalu.

porazu z Lustenauom se je
kazalec obrnil navzgor.
»Železarji« so nanizali štiri
zmage v rednem delu (Milano 7:0, Fassa 10:0, Bregenzerwald 6:2, Cortina 7:0).
Sledila sta dve gladki zmagi
v osmini proti Vipitenu (obakrat 3:0). Naenkrat so Jeseničani postali favoriti proti lanskemu prvaku Asiagu in
vlogo favorita na papirju so
potrdili tudi na ledeni ploskvi. Že na prvi tekmi v gosteh so naredili velik korak,
ko so se domov vrnili z zmago z 2:1. Odločilna je bila
verjetno druga tekma, ko so
Asiago strli v podaljšku, v

Danes je na sporedu tretja tekma. / Foto: arhiv HDD SIJ Acroni Jesenice

Dve tesni zmagi košarkarjev

Triglav Trophy in
Narcisa Cup 2019

V zadnjih dveh tekmah v ligi za razvrstitev so jeseniški
košarkarji dosegli dve zmagi. Najprej so doma v izenačeni
tekmi z 79:76 premagali Krvavec Meteor. Sledilo je gostovanje pri ekipi Janče Litija in še ena tesna zmaga Jesenic s
84:81. Na vrhu lestvice je Kolpa Črnomelj z 21 točkami. Jeseničani so drugi z 20 točkami. Sledita Krvavec Meteor s 15
točkami in Janče Ljubljana s 13 točkami. Obe ekipi imata
tekmo manj.

Drsalni klub Jesenice organizira tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav
Trophy in Narcisa Cup 2019.
Potekalo bo od srede, 10.,
do nedelje, 14. aprila, v ledni
dvorani Podmežakla. Zadnji
dan bo revija zmagovalcev.

Sedem prostovoljnih
bolničarjev v ekipi
Jesenice so dobile prvo ekipo prve pomoči Rdečega križa Jesenice.

Najmlajša člana ekipe Tjaša Maučec in Jakob Razinger v Planici, kjer so kot ena od šestih
ekip prve pomoči pomagali pri skrbi za varnost obiskovalcev

Urša Peternel
Na nedavnem Jožefovem
sejmu na Jesenicah so se
prvič javno predstavili bolničarji prve ekipe prve pomoči
Območnega združenja Rdečega križa Jesenice. V ekipi
je sedem članov, in sicer
Karmen Križaj, Tjaša Maučec, Jakob Razinger, Klemen Bevc, Velimir Podgorelec, Zvone Horvat in vodja
ekipe Andraž Sodja.
Kot je povedal Sodja, so prva
izšolana in opremljena ekipa Rdečega križa na Jesenicah. Vsi člani so opravili
sedemdeseturno strokovno
usposabljanje za bolničarja
prve pomoči. Po Sodjevih
besedah so pridobili tudi vso
potrebno opremo, od nahrbtnikov s prvo pomočjo, nosil
do avtomatskega eksternega
defibrilatorja (AED). Prav
tako jim je Rdeči križ zagotovil značilna oblačila v rde-

či barvi. Ekipa je usposobljena, da priskoči na pomoč v
primeru naravnih in drugih
nesreč, denimo potresa,
železniške nesreče ... Pripravljeni pa so pomagati tudi
vsakomur, ki se znajde v stiski in potrebuje prvo pomoč.
Svojo dejavnost in zlasti
temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja
predstavljajo na različnih
dogodkih, prvi je bil Jožefov
sejem, v prihodnje načrtujejo obiske po šolah, društvih,
pripravljajo se tudi na svoje
prvo tekmovanje ekip prve
pomoči ... Ekipa pa je bila
tudi ena od šestih ekip prve
pomoči, ki je sodelovala na
nedavni prireditvi v Planici,
kjer so pomagali skrbeti za
varnost obiskovalcev. K sreči
je prireditev potekala brez
večjih težav, po Sodjevih
besedah je bil miren dan (do
zdravniške pomoči so pospremili le nekaj alkoholizi-

ranih obiskovalcev), a odlična izkušnja.
Kot je dejal Sodja, je eden od
ciljev ekipe tudi ta, da spodbujajo javnost, da se odzove v
nujnih primerih, ko lahko
vsakdo reši življenje s temeljnimi postopki oživljanja (trideset stiskov prsnega koša,
dva vpiha umetnega dihanja)
in uporabo defibrilatorja. Ko
se sočlovek znajde v življenje
ogrožujočem stanju in leži
na tleh, mnogi namreč otrpnejo in si ne upajo priskočiti
na pomoč, čeprav bi s hitrim
ukrepanjem lahko pomagali
rešiti življenje.
Člani ekipe v prihodnje
nameravajo izpopolnjevati
svoje znanje prve pomoči, k
sodelovanju pa vabijo tudi
ostale prostovoljce, ki bi želeli sodelovati v drugi ekipi, ki
jo nameravajo osnovati. Ekipa sicer deluje na območju
treh občin: Jesenic, Kranjske
Gore in Žirovnice.
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V MERCATOR CENTRU NA JESENICAH
OD PONEDELJKA DO SOBOTE od 8. do 20. ure / Tel.: 04 58 31 187 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

VELIKA IZBIRA HRAN, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

N&D VRHUNSKA
HRANA ZA PSA 12
kg –10%
60% MESA, 20% SADJA,
20% BUČA

mag. Željko Puljić, Iskratel, d. o. o., Kranj
mag. Tomaž Lanišek, Knauf Insulation, d. o. o.
Miha Valentinčič, Petrol d. d.
dr. Darja Ferčej Temeljotov, Lek d. d.
Tilen Travnik, D.Labs, d. o. o.
Prijava na dogodek in več informacij na www.iskratel.com

UGODNA CENA:
samo 29,90 €

VSAK MESEC ENA VRSTA HRANE V AKCIJI.
ISKRATEL, D.O.O., KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA 24 A, KRANJ

Razmišljanje izven okvirov, samoiniciativno iskanje rešitev in kreativnost so
gonilo vsakega uspešnega posameznika in podjetja. Bodi !N in pridi na
Iskratelov DAN INovativnosti z uglednimi gosti iz gospodarstva:

BOSCH 15 KG

ODLIČNA HRANA ZA PSA,
BREZ ŽIT, Z OVČETINO IN
RIŽEM, DODATEK ZA SKLEPE

WC MAČJI PESEK -10%
Pri nas dobite tudi:
7kg 8,30 € ali 15kg 15,80 € - Male živali
-A
 kvarijske in
Vrhunski pesek s
390% vpojnostjo.
ribniške ribe
Vonj po otroškem
- Izdelujemo
pudru. Se ne
akvarije,
prijema na dlako
aqua-terarije ….
in tačke.

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
BOSCH DOG 20 KG

PRESTIGE HRANA ZA
PTICE IN GLODAVCE

KVALITETNA NEMŠKA
PREMIUM HRANA ZA PSA.

UGODNA CENA:
SAMO 29,00 € BUNNY HRANA ZA

1 KG 1,45 €

VSE VRSTE GLODAVCEV

Tokratni nasvet:
Pravočasno zaščitite svojega psa in mačko
proti bolham in klopom
BOLHE SE V STANOVANJU ZELO HITRO RAZMNOŽUJEJO
(VSAKA BOLHA IMA DO 60 MLADIC VSAKIH 5 TEDNOV!)
KAJ MORATE NAREDITI, DA SE IZOGNETE INVAZIJI BOLH?
POKLIČITE ZA NASVET NA TEL.: 040/471-971 ali e-mail
NA ZALOGI IMAMO VELIKO SREDSTEV ZA ZAŠČITO!

SKUDO ZAŠČITA
1 LETO PROTI BOLHAM,
KLOPOM

KUPON - 10%
VELJA ZA VSE
IZDELKE RAZEN ZA
IZDELKE V AKCIJI!
ODREŽI IN PRINESI!

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

IZDELKI V AKCIJI V APRILU –10% in UGODNO
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Zanimivosti

Plišaste igrače z leda
otrokom v bolnišnico
Kar okrog štiristo plišastih igračk so navijači jeseniških hokejistov vrgli na led ob zadetku domače
ekipe na januarski hokejski tekmi, zdaj pa so hokejisti z njimi razveselili otroke, ki se zdravijo na
pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice.
Urša Peternel
Hokejisti HDD SIJ Acroni
Jesenice so konec januarja
tekmo v Alpski ligi proti

ekipi EK Zeller Eisbären
popestrili z akcijo, kakršne
so pogoste v tujih hokejskih ligah. Navijače so pozvali, naj na tekmo prine-

sejo plišaste igrače, ob prvem zadetku domače ekipe
pa naj jih vržejo na led. In
res, v trenutku, ko je odbit
plošček v gol pospravil

Luka Bašič, so led zasule
plišaste igrače. Nabralo se
jih je več kot štiristo, sredi
marca pa so jih hokejisti
prinesli otrokom, ki se

zdravijo na pediatričnem
oddelku Splošne bolnišnice Jesenice.
Hokejisti, ki jih je spremljal
trener Marcel Rodman, so
ob tem otrokom predstavili
tudi hokejsko opremo in
poklepetali z malimi bolniki, ki jih v tem času – k sreči – na oddelku ni bilo veliko. Po besedah pediatrinje
Silvije Mörec Jakopič so se
igrač zelo razveselili, že vrsto let pa je v navadi, da
mali pacienti ob odpustu iz
bolnišnice domov lahko odnesejo plišastega prijatelja
in s tem ohranijo lep spomin na bolnišnico.

Kup plišastih igračk za male bolnike / Foto: Gorazd Kavčič

Ljudski umetnik Cena Razingar
Janko Rabič

Čeprav ga poznam že dolgo,
sem vso veličino njegovega
dela in ustvarjalnosti spoznal šele ob tokratnem obisku. Šestdesetletni Cena Razingar iz Planine pod Golico
je ljudski umetnik, za keterega velja rek: kapo dol! V
dobrih štirih desetletjih je
ustvaril kup pravih mojstrovin, ki so občudovanja vredne. Je samouk, tega dela se
ni učil nikjer, vse je naredil
v prostem času, ob poklicnih delovnih obveznostih.
Njegova hiša je pravi gorski
raj v idiličnem okolju Planine pod Golico s pogledom
na Golico, priljubljeni vrh v
Karavankah. Cena je vsestranski umetnik, s spretnimi prsti in z veliko mero
natančnosti ter občutkom za
oblikovanje obdeluje les,
predvsem je primeren lipov.
Poleg tega riše, barva, skratka je mojster za vse. Največ
dela ima zagotovo z velikim
skalnjakom, ki se okoli hiše
razteza na površini štirideset kvadratnih metrov. Pogled nanj vsakogar očara.
In kako se je vse začelo, od
kod ideje, sposobnost obvladovanja zahtevnega in natančnega dela?
»Nekaj sem zagotovo podedoval od staršev,« pravi

Jeseniški hokejisti radi
pomagajo: darujejo
kri, pomagajo
Rdečemu križu
Jesenice pri
razdeljevanju hrane,
zbirajo denar za
socialno ogrožene, v
tej sezoni na vsaki
domači tekmi zbirajo
tudi prostovoljna
sredstva za društvo za
delo z mladimi v stiski
Žarek. Že nekaj let
obiskujejo tudi
jeseniško bolnišnico
in razveselijo male
bolnike tako, da jim
predstavijo hokej,
treninge in jih
prikažejo hokejsko
opremo.

Cena. »Oba sta bila spretna
v ročnih delih, spomin se,
da je ata rad rezljal. Že v
osnovni šoli sem začutil veselje za ustvarjanje, rad sem
risal. Pa veselje do hribov,
res uživam v naravi. Ja, pa
nekaj umetniške žilice je
verjetno res v meni.«
Na naravni skali, ki je ostala
ob izgradnji hiše leta 1978,
se je lotil urejanja skalnjaka.
»Najprej sem naredil Triglav s stolpom, pa Golico,
sledili so drugi domači vrhovi, potem še tuji, Veliki Klek,
Matterhorn, Dolomiti, kar
Alpe v malem. Nič nisem
delal na pamet, vse je po
merah v pomanjšani obliki.
Dodajal sem makete planinskih koč, cerkvic, kar več kot
sedemdeset objektov je že.
Da je vse še bolj originalno,
sem povsod dodal nekaj pravih kamnov, ki sem jih prinesel s teh vrhov. Lepšo podobo daje posajeno planinsko cvetje.«
Cena je daleč naokoli znan
po izdelovanju jaslic, ki jih
na njegovem domu občudujejo številni. »Spomnim se,
da sem že v mlajših letih narisal jaslice na papirju, jih
izrezal in postavil. Največje
so v naravni velikosti od
enega do dva metra. Vseh

sem naredil več kot petdeset, pa različne druge predmete iz lesa, živali, nabožne
podobe, figure ljudi.
Težko je sešteti vse ure, še
težje ovrednotiti opravljeno
delo. In na kaj je Cena najbolj ponosen? »Zagotovo je
to skalnjak, ki se kar širi,
kmalu bo okoli hiše zmanjkalo prostora. Sedaj sem dodal še Bled z gradom, otočkom, pletnami, labodi ter
maketami okoliških hotelov
in drugih objektov. Zahtevna je bila izdelava figur vseh
članov ansambla Lojzeta
Slaka. Za to sem porabil kar
okoli 500 ur. Izdelal sem
jih, ker ta ansambel najraje
poslušam. Za velikega orla
je bilo potrebnih 160 ur.«
In to še ni vsa veličina njegovega dela. Nedaleč od hiše
je ob gorskem potočku postavil miniature planiških
skakalnic, vse po izmerah
pravih. Že v mladosti je s
tem začel, spuščal izdelane
figure skakalcev po njih. In
za povrh se je zgodila kar
unikatna dobrodelna skakalna prireditev Planica po Planici, ki vedno privabi veliko
obiskovalcev.
»Fantje iz domačega Golica
teama so predlagali, da to
skupaj izpeljemo. Vesel

Ustvarjalci

časa

Zlate in srebrne
plakete na TEMSIG-u
Na 48. tekmovanju mladih
glasbenikov TEMSIG je nekaj učencev Glasbene šole
Jesenice doseglo odlične rezultate. Mojca Možina je
prejela srebrno plaketo v kategoriji flavta 1.a, Lara Reš
in Sara Sedovšek srebrno
plaketo v kategoriji flavta
1.b, Ana Poljanšek Žagar
zlato plaketo in 2. nagrado
ter posebno priznanje za
najboljšo izvedbo obvezne
skladbe in posebno priznanje za najboljšo izvedbo
skladbe slovenskega skladatelja v kategoriji klavir, 1.b.
Ana Račič je prejela srebrno
plaketo v kategoriji klarinet,
1.b, Urška Torkar zlato plaketo in 3. nagrado v kategoriji klarinet, 1.c, Jana Dremelj pa zlato plaketo v kategoriji klarinet, 1.c. Tekmovanje, na katerem se predstavijo najbolj nadarjeni glasbeniki iz cele države, je potekalo na gorenjskih glasbenih šolah. Na Glasbeni šoli
Jesenice se je odvijalo tekmovanje v disciplini klavir,
1. in 2. kategorija.

Učenca trobil
v Beogradu
Mednarodnega tekmovanja
mladih glasbenikov Davorin
Jenko v Beogradu sta se
udeležila učenca trobil na
Glasbeni šoli Jesenice Maks
Kermc in Luka Noč. Maks
Kermc je v kategoriji rog, kategorija A, prejel 2. nagrado,
Luka Noč pa v kategoriji trobenta, kategorija A, prav
tako 2. nagrado.

(8.

del)

Cena Razingar je vsestranski umetnik iz "raja pod Golico":
obdeluje les, riše, barva, izdeluje jaslice ... Izdelal je
miniature planiških skakalnic in uredil velik skalnjak z
miniaturami.
sem, da gre za dobrodelni
namen, vedno podpiram to.
Na treh dosedanjih smo
zbrali že več kot deset tisoč
evrov v dobrodelne namene.
Letos bo prireditev spet 1.
junija, zbrani denar bo namenjen za letovanje tistih
otrok, ki si počitnice ob
morju težko privoščijo.«

Njegova hiša je vedno odprta za vse, ki jih pot vodi
mimo. Prijazno razkaže svoj
"raj pod Golico". In kje so
meje njegove zakladnice
idej? »Preprosto ne vem,«
pravi Cena. »Ko nekaj delam, se rojevajo že nove ideje. Veselje imam do tega,
uživam, zato je tako.«
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Mladi
Urejajo otroško
igrišče Katja
Urša Peternel
Na Ulici Viktorja Kejžarja
na Jesenicah, v parku ob
stavbi Mladinskega centra
Jesenice, urejajo otroško
igrišče Katja. Kot so pojasnili na Občini Jesenice, bo
opremljeno z igrali za starostno skupino 1–3 ter 3–12
let. Igrišče so projektirali v
podjetju Delavnica, oblikovanje prostora, z Vrhnike,
izvajalec pa je podjetje
Modro iz Ljubljane. Pri
zasnovi so sledili tematiki,

ki jo zaznamuje lokalno
okolje, to je zgodovina železarstva, mesto narcis, športni duh. Tako so izbrana
tudi igrala, ki bodo povezana v celovito zgodbo. Otrokom bosta na voljo dve
gugalnici, vrtiljak, kombinirano večnamensko igralo
in poligon. Del igral bodo
lahko uporabljali tudi otroci z omejeno gibalno sposobnostjo. Vrednost projekta je nekaj več kot 41 tisoč
evrov, dela pa naj bi bila
končana junija letos.

Dijaki in študenti
na domačem odru
Ob devetdesetletnici mesta Jesenice so v Glasbeni šoli Jesenice pripravili koncert dijakov
in študentov.
Urša Peternel
V Glasbeni šoli Jesenice vsako leto pripravijo koncert
nekdanjih učencev šole, ki
zdaj glasbeno šolanje kot
dijaki in študenti nadaljujejo

na srednjih glasbenih šolah
in glasbenih akademijah.
Letošnji koncert so posvetili
90-letnici Jesenic. Nastopili
so Kevin Kuralt s trobento,
Aleš Jakopič s harmoniko,
Vita Mesec pri klavirju, Jas-

min Balić s harmoniko,
Timotej Willewaldt z violino,
Florjan Kozmus s harmoniko in Sajdin Horozović prav
tako s harmoniko.
"Veseli nas, da se dijaki in
študenti kljub natrpanemu

urniku vsako leto znova
odzovejo povabilu in nastopijo na domačem odru, mi
pa s ponosom opazujemo
njihov napredek," je ob tem
dejala pomočnica ravnateljice Klavdija Jarc Bezlaj.

Predavanje o darovanju organov
Bor Kokalj, bivši dijak Gimnazije Jesenice in sedanji študent
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, je v sklopu prostovoljnega projekta Epruvetka dijakom tretjih letnikov gimnazije predaval o darovanju organov. Predstavil je proces
darovanja organov in dijake seznanil, kaj, kam in kdaj lahko
darujejo. Dijaki so po predavanju povedali, da je bilo to zelo
zanimivo, poučno in praktično, saj je to tema, o kateri niso
vedeli veliko, je pa o njej pomembno razmišljati, saj z darovanjem organov lahko pomagaš rešiti življenje.

Nekdanji učenci Glasbene šole Jesenice, zdaj dijaki in študenti, znova v dvorani Lorenz / Foto: Sašo Valjavec

Jesenice bodo gostile harmonikarje
Jutri, v soboto, bodo Jesenice gostile jubilejno, 10. srečanje
harmonikarskih orkestrov, na katerem bo nastopilo 18 harmonikarskih orkestrov iz vse Slovenije. Srečanje, ki bienalno
poteka na Jesenicah, bo v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice od 10. do 12. in od 14. do 16. ure. Organizatorka je Glasbena šola Jesenice.

Različni nogavici ob dnevu
downovega sindroma
Urša Peternel
Na Srednji šoli Jesenice so
se tudi letos pridružili akciji
ob svetovnem dnevu downo-

vega sindroma, ki ga obeležujemo 21. marca. Dijakinje
3.a razreda zdravstvene
usmeritve so si na ta dan
obule po dve različni nogavi-

Cena knjige

256 strani, 170 x 235 mm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 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.

21
EUR

25

Cena knjige je

9 99
EUR

EUR

+ poštnina

+ poštnina
Obseg knjige
je 422 strani, v tem
164 fotografij.

Največja dejanja
humanosti
v najgrozlivejših
okoliščinah.
264 strani,
19 x 12,5 cm,
mehka vezava.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Pravilna izbira
lokacije, priprava
zemljišča in sadik
sta poleg gnojenja,
rezi, namakanja in
varstva ključni za
dober pridelek.
Znanje, strnjeno
na enem mestu,
je uporabno
tako za tržne
pridelovalce kot
tudi za ljubiteljske
lastnike le nekaj
dreves ali grmov.

Značilne lastnosti lupinarjev
ob njihovem pravočasnem pobiranju,
sušenju in skladiščenju.

ci in s tem simbolično izrazile podporo osebam, ki imajo
to kromosomsko motnjo. S
tem so pokazale, da osebe z
downovim sindromom ne

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doživljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo,
da ostanejo dostopni tudi zanamcem.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dodeljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva
ulica 1 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

Gimnazijcem je predaval študent medicine Bor Kokalj.

morejo imeti idealnega para
kromosomov, so pa enkratne v svoji različnosti.
Geslo letošnjega svetovnega
dne se je glasilo Nihče naj
ne ostane zadaj. Datum 21.
marec ni izbran naključno,
saj simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji, dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice.
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Zakaj tako boli?

Praznik pomladi
z Eldo Viler

To je naslov knjižice, ki jo je izdalo združenje Ozara, nastala pa je z namenom, da olajša iskanje
odgovorov na vprašanja, ki se ob samomoru bližnjega pojavljajo v družini.

Urša Peternel

Urša Peternel
"Vsak dan v letu več kot ena
slovenska družina izgubi bližnjega zaradi samomora. Ob
tragični izgubi svojce prežemajo vprašanja, zakaj ... Ni
mogoče razumeti, še težje
sprejeti dejstva, da je oseba,
ki si jo imel rad, te je podpirala in razveseljevala, kar odšla. Še toliko težja je izkušnja
pri samomorih otrok za starše, ki se ob tem sprašujejo,
kaj so naredili narobe," pripoveduje Maja Kunčič iz jeseniške enote društva Ozara
Slovenija. V društvu nudijo
pomoč ljudem s težavami v
duševnem zdravju in ljudem
v duševni stiski in njihovim
svojcem. V zadnjem obdobju so začeli ugotavljati, da je
vse prepogosta stiska tudi
stiska ob izgubi bližnjega zaradi samomora, zato so lani
izdali knjižico z naslovom
"Zakaj tako boli?". Avtorica
je Violeta Irgl, s knjižico pa
je želela olajšati iskanje temeljnih odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo v družini ob samomoru bližnjega.
Izhaja predvsem iz izkušenj,
doživljanja in razmišljanja
ljudi, ki so sami doživeli
smrt bližnjega zaradi samomora. "Izguba bližnje osebe
vedno povzroči hudo osebno
stisko in krizo v družini. Če
se v družini zgodi samomor,
je naloga svojcev še težja, ko

Dan za ščitnico
Društvo za pomoč ščitničnim bolnikom Gorenjske
Ščitnica – moj dragulj tudi
letos pripravlja Dan za ščitnico. Potekal bo jutri, v soboto, 6. aprila, v avli Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1,
od 9.15 do 15.15. Gosti bodo:
doc. dr. Marko Hočevar, dr.
med. z Onkološkega instituta s predavanjem Rak ščitnice; Minka Gantar, predavateljica, na temo Zakaj imajo
hormoni v našem telesu žur;
homeopatinja Špela Peternelj, dr. med., in Anda Perdan, dr. med., predavanje
Antibiotik ali homeopatsko
zdravilo – resnice in zmote
o homeopatiji ter Marija
Merljak na temo zdrave prehrane. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Lani se je dogodka
udeležilo več kot 230 udeležencev iz vse Gorenjske,
tudi iz jeseniške občine.

V spomin na Jureta
Robiča
Jutri, v soboto, Zavod za
šport Jesenice prireja kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča od Jesenic do
Kranjske Gore. Štart bo ob
11. uri pred Športno dvorano Podmežakla.

Drobna knjižica Zakaj tako boli? želi pomagati svojcem ob
izgubi bližnjega zaradi samomora.

Povečujejo se zlasti duševne stiske mladih, po
izkušnjah Maje Kunčič je veliko
samopoškodovanj, motenj hranjenja, depresij,
in to med sicer "normalnimi" najstniki. Lani so
tako na Jesenicah pripravili delavnice za mlade,
ki se soočajo s paničnimi napadi in
anksioznostjo, po besedah Maje Kunčič pa jih
bodo ponovili tudi letos. Samomor je najslabši
možni izid stisk med mladimi, žal se jih je v
zadnjem obdobju tudi na območju Zgornje
Gorenjske zgodilo kar nekaj.

morajo sprejeti realnost izgube, razumeti kompleksno
naravo samomora," pripoveduje Maja Kunčič. Kot dodaja, se proces žalovanja najbolj učinkovito lahko olajša z
zgodnjo podporo družini. "Z
vsebino knjižice želimo pomagati svojcem po izgubi
bližnjega zaradi samomora,
da se lažje prebijejo skozi boleči čas in stopijo na pot
okrevanja. Pot skozi žalovanje je polna različnih čustev,
od krivde, obupa, sramu,
jeze do neskončne žalosti.
Knjižica olajša iskanje temeljnih odgovorov na vprašanja, ki se ob samomoru
pojavljajo v družini," dodaja
Kunčičeva.
Knjižico so podarili vsem lokalnim knjižnicam, tudi Občinski knjižnici Jesenice in
vsem njenim enotam, dostopna pa je tudi v elektronski obliki.
Po besedah Maje Kunčič
vsi, ki se soočajo s travmatično izkušnjo, lahko pridejo tudi na pogovor v Ozaro
(prostore imajo na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah),
kjer se bodo lahko čustveno
razbremenili in dobili informacije, kam se še lahko
obrnejo po pomoč oziroma
podporo pri žalovanju. Prav
tako so na pogovor vabljeni
starši, če opažajo, da imajo
njihovi mladostniki težavno
obdobje.

V Domu dr. Franceta Bergelja Jesenice so poskrbeli za
čudovit vstop v pomlad s prireditvijo Praznik pomladi.
Nastopil je domski pevski
zbor Večerni zvon pod vodstvom Marte Rebolj in ob
spremljavi Marsela Gombo-

ca s harmoniko in Dominika Bertonclja s kitaro, v goste pa so povabili znano slovensko pevko Eldo Viler, ki
je navdušila z zimzelenimi
popevkami. Svoj kamenček
v mozaiku prireditve so dodali tudi stanovalci, ki so
brali odlomke besedil slovenskih popevk.

Elda Viler v pogovoru z voditeljem prireditve Bojanom
Pogačnikom

Nastopil je tudi domski pevski zbor Večerni zvon.
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Petdeset let dela in pomoči za invalide
Petdesetletni jubilej Društva invalidov Jesenice so zaokrožili z bogatim kulturnim programom v družbi članov in gostov v dvorani Kolpern.
Janko Rabič
Začetki organiziranega delovanja invalidov na Jesenicah
segajo v leto 1969. Junija se
je najprej 36 predstavnikov
udeležilo ustanovitve Medobčinskega društva telesnih
invalidov za Gorenjsko v
Kranju, oktobra pa je bila
zatem na Jesenicah ustanovna skupščina matičnega
Medobčinskega društva telesnih invalidov Jesenice. Za
predsednika je bil izvoljen
Rudi Makra, za njim je to
funkcijo opravljal Jože Kunstelj. Velike zasluge v delovanju društva je imela Marica

Potočnik, ki je bila predsednica od leta 1974 do leta
2002. Od takrat se uspešno
delo nadaljuje s predsednico
Marino Kalan. Vsa leta je
glavno poslanstvo društva:
pomagati invalidom pri premagovanju težav, enakovrednem delu in vključevanju v
vsakdanje življenje. Danes
društvo združuje 542 invalidov različnih kategorij in 140
podpornih članov iz občin
Jesenice in Žirovnica.
Petdesetletni jubilej društva
so zaokrožili v sredo, 27.
marca, z bogatim kulturnim
programom v družbi članov
in gostov v dvorani Kolpern

na Stari Savi na Jesenicah.
Predsednica Marina Kalan je
v nagovoru poudarila različne oblike pomoči vodstva
društva, komisij in poverjenikov vsem invalidom, predvsem težjim in starejšim pri
vsakodnevnih potrebah,
ohranjanju zdravja, ukvarjanju s športom in rekreacijo,
vedno je velik poudarek dan
druženju. Čestitke ob jubileju ter pohvale za delo sta
zbranim izrekla župan občine Jesenice Blaž Račič in
predsednik Zveze delovnih
invalidov Slovenije Drago
Novak, ki je društvu ob jubileju izročil priznanje. Čestit-

ke so izrekli predstavniki
gorenjskih društev invalidov,
s katerimi jeseniško društvo
vsa leta uspešno sodeluje.
Pozdrave in lepe želje so ob
jubileju poslali člani iz pobratenih društev Ravne na
Koroškem in Murska Sobota.
Na prireditvi so podelili tudi
več drugih priznanj. Društvena priznanja so prejeli:
predsednica Marina Kalan
in člani Muho Bakonić, Ljuba Ivanović, Majda Jeklar,
Ivica Jurca, Janez Knific,
Milana Krmelj, Maks Noč in
Stane Žigon.
Priznanja za sodelovanje in
pomoč so podelili: Občini

Jesenice, Občini Žirovnica
in Zvezi delovnih invalidov
Slovenije.
Na posebej prisrčen način
so članom s pesmijo voščili
otroci skupine Čukci iz Vrtca Jesenice – enote Angelce
Ocepek na Plavžu. S kultur-

nim programom so prireditev obogatili družinski trio
Šimbera, folklorna skupina
Juliana s Hrušice in kitaristka Patricia Zupan. Članice
društva so pripravile tudi
priložnostno razstavo ročnih del.

Prejemniki društvenih priznanj

Križemkražem turnir na Blejski Dobravi
Na Blejski Dobravi, v Gostilni pri Jurču, je potekal tretji turnir
sezone 2019 v igri Križemkražem. Kot je v imenu organizatorjev povedal Cveto Erman, se ga je udeležilo 36 članov
društva Križemkražem iz vse Slovenije. Največ, enajst udeležencev je bilo iz jeseniške skupine igralcev Križemkražma.

Opel Zafira 1.6 i
L.2007, 214.544 km
2L, avt.klima, 7 sedežev

Cena: 3.199 €

ASP Lesce 04 53 53 450
040 852 092

Nissan Micra 1.2 Acenta PLUS
L.2015, 53.381 km
1L, servisna knjiga, avt.klima,
alu, naslon za roko

Cena: 7.199 €

ASP Lesce 04 53 53 450
040 852 092
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T
N-Connecta
L.2018, 18.429 km
1L, 360 kamera, vozilo v
tovarniški garanciji

Cena: 17.499 €

"Vsi smo prinesli s seboj obilico dobre volje in vsak svoj
košček tekmovalnega duha. V času od 8. do 18. ure smo odigrali sedem krogov igre, v vsakem krogu se je pomerilo 14
parov igralcev. Z uvrstitvijo smo zelo zadovoljni. Skupaj smo
Jeseničani dosegli 18 zmag v 42 odigranih partijah. Odlično
sta se izkazali tudi naši članici Nada in Mirjam, debitantki na
turnirju. Tokrat je prvo mesto dosegel Marjan Mrvar, drugo
Peter Skrbiš (oba s po šestimi zmagami) in tretje mesto Drago Smole s petimi zmagami," je povedal Erman.

Velikonočni blagoslov na Stari Savi
V soboto, 20. aprila, bo ob 10. uri na trgu (v primeru dežja
v Kolpernu) na Stari Savi potekal tradicionalni Velikonočni
žegen jedi.

ASP Lesce 04 53 53 450
040 852 092

Iz policijskih zapisnikov
Kako ravnati v primeru predrte pnevmatike
Ali veste, kako zavarovati kraj v primeru predrtja pnevmatike na
avtocesti? Policisti svetujejo: "Poskrbite za varnost. Ustavite ob
skrajnem robu ceste. Na avtocesti je to skrajni desni rob odstavnega pasu ali vozišča. Vključite vse štiri smernike. Ponoči in
ob zmanjšani vidljivosti poskrbite za še večjo vidnost – uporabite pozicijske svetilke. Oblecite odsevni telovnik, po možnosti
še preden zapustite vozilo. Postavite varnostni trikotnik. V primeru ustavitve za ali na ovinku trikotnik postavite 100 metrov
pred pričetkom ovinka. Na avtocesti ali hitri cesti, kjer so hitrosti večje, naj bo trikotnik postavljen vsaj 100 do 150 metrov za
vozilom. Umaknite se z vozišča. Enako velja tudi za potnike.
Na avtocesti to pomeni, da se postavite za ograjo. Na viaduktih
zapustite objekt v čim krajšem možnem času in se ne zadržujte ob robu vozišča. Uporabite stebriček SOS.
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Hokejski memorial

GREMO V POLFINALE

Na ledu dvorane Podmežakla je potekal prvi memorial v spomin na
dolgoletnega hokejskega delavca Slavka Ažmana.

Mathieu Gagnon je na Jesenice pripotoval januarja.
S svojo igro je v obrambo prinesel mirnost, s svojim karakterjem
pa v garderobo pozitivnost.
Mathieu, na Jesenice ste prišli pred nekaj meseci. Navijači vas še niti ne poznajo tako dobro. Nam mogoče lahko poveste kaj o sebi, o
svoji športni poti?
“Preden sem prišel na Jesenice, sem igral v ECHL
za ekipo Brampton Beast. Odrasel sem v Mon
trealu v Kanadi. V mladinski ligi sem igral za eki
po Shawinigan, kjer sem igral do svojega dvaj
setega leta. Potem sem se preselil v ZDA, kjer
sem se selil med ligama AHL in ECHL. Lanska
sezona je bila sploh moja prva sezona, ki sem jo
odigral v Evropi. Preselil sem se v Anglijo, kjer
sem igral za Nottingham Panthers. Letošnje leto
sem se preselil nazaj čez lužo, kmalu pa sem se
znašel na Jesenicah.”

Zmagovalne ekipe prvega Ažmanovega memoriala v družbi organizatorjev Tomaža Ranta
in Miha Tancka / Foto: Sara Ros

Andraž Sodja
Minulo soboto je amaterska
hokejska liga pripravila prvi
memorial v spomin na dolgoletnega hokejskega delavca dr. Slavka Ažmana, nekdanjega predsednika HK
Acroni Jesenice, člana predsedstva hokejske zveze in
kandidata za člana sveta
mednarodne hokejske zveze, ki je odigral pomembno

vlogo v slovenskem hokeju.
Na ledu dvorane Podmežakla se je pomerilo šest ekip,
slavila pa je ekipa Outwet.
Drugo mesto je zasedla
združena ljubljansko-cerkniška ekipa Ščuke Pavza,
tretje Red Stars, četrto Ižanci, peto Ledeni celjski grofje
in šesto HK Velenje.
Poleg pokalov so podelili tudi
vrsto nagrad, ki jih je podeljeval Slavko Ažman mlajši. Na-

grado za najboljšega podajalca je prejel Aljoša Čamdžić,
največ golov je dosegel Miha
Bremec, ki je dosegel tudi
največ točk na turnirju, najboljši vratar pa je bil Blaž
Zore, vsi iz ekipe Outwet.
Organizatorji si želijo, da bi
turnir postal tradicionalen,
kdaj ga bodo organizirali v
prihodnje, pa se še odločajo,
saj bi jim bolj ustrezal termin
pred začetkom sezone.

RAZPIS

2019
SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice
za nadarjene, delovne in motivirane
bodoče dijake in študente
I Z B R A N I M Š T I PE N D I S TO M N U D I M O:
stimulativno štipendijo v času izobraževanja | možnost opravljanja strokovne prakse
zaposlitev po končanem izobraževanju | sklenitev pogodbe o kadrovskem štipendiranju

2

2

2

STROJNIŠTVO

INŽENIRSTVO
MATERIALOV

ELEKTROTEHNIKA

Univerzitetni program
SIJ Acroni
2 štipendiji

2

METALURŠKE
TEHNOLOGIJE

ELEKTROTEHNIK

SIJ Acroni
1 štipendija

SIJ Acroni
4 štipendije
SIJ SUZ
1 štipendija

SIJ Acroni
2 štipendiji

STROJNI TEHNIK
Srednje tehniško
izobraževanje

SIJ Acroni
2 štipendiji

SIJ Acroni: 6 štipendij
SIJ Elektrode: 2 štipendiji
SIJ SUZ: 1 štipendija

5
Srednje poklicno
izobraževanje

9

Srednje tehniško
izobraževanje

ELEKTRIKAR

SIJ Acroni d. o. o., Kadrovska služba, Cesta B. Kidriča 44, Jesenice.

SIJ Acroni
2 štipendiji

1
Višješolsko strokovno
izobraževanje

Univerzitetni program
smer Elektronika

Univerzitetni program

6

INŠTALATER
STROJNIH
INŠTALACIJ

Srednje poklicno izobraževanje
SIJ Acroni
6 štipendij

Skupina SIJ je največji slovenski proizvajalec jekla in v samem vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi.
S svojimi proizvodi zasedamo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih in sodimo med vodilne
slovenske izvoznike, saj na tujih trgih ustvarimo več kot 85 odstotkov vseh prihodkov. S skupno več kot 3.700 zaposlenimi smo
eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber gospodarstva v občinah Jesenice in Ravne na Koroškem.
ROK PRIJAVE: za poklicne in srednje šole do 31. 8. 2019 | za fakultete do 30. 9. 2019 | Prednost na fakultetnem študiju imajo
prosilci višjih letnikov. VLOGE SPREJEMAMO NA: SIJ Acroni d. o. o., Kadrovska služba, Cesta B. Kidriča 44, 4270 Jesenice.
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: 04/584 1335 (ga. Ana Pavlovski).
SIJ SUZ d. o. o., Kadri, Cesta B. Kidriča 44, 4270 Jesenice. Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na
tel. št.: 04/584 1709 (ga. Miša Hrast). | SIJ Elektrode Jesenice d.o.o., Kadri, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Dodatne
informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: št. 04/ 584 1923 (kadrovska služba).

Zakaj ste se med sezono odločili, da pridete
na Jesenice?
“Predvsem sem se naveličal dolgih potovanj. Če
igraš v ZDA ali Kanadi, potem si veliko na poti.
Zaželel sem si tudi novih izkušenj. Tudi v letošnji
sezoni nisem bil zadovoljen, tudi osebno nisem
imel dobre sezone. Potem pa je prišel klic Marce
la. Oba imava nekega skupnega prijatelja, po po
govoru z Marcelom pa sem se odločil, da pridem
na Jesenice. Vesel sem, da sem se tako odločil.”
Ko pogledamo vašo osebno statistiko, lahko
opazimo, da v doseganju zadetkov ali zbiranju točk nikoli niste izstopali. Na Jesenicah pa
se je teh nabralo kar nekaj. Kaj je tukaj drugače?
“Mislim, da sem v zadnjih sezonah dal velik pou
darek tudi svoji igri. Do sedaj sem bil vedno neke
vrste pretepač, tudi moja igra je temeljila na fizič
ni moči. Novejši hokej pa danes tudi te pretepače
sili, da svojo igro izpopolnijo, saj je v ekipah dan
danes zelo malo hokejistov, ki so izključno prete
pači. Že v tisti sezoni, preden sem se preselil v
Anglijo, sem nabral nekaj točk, s takšno igro pa
sem potem nadaljeval. S tem pa sem pridobival
tudi na svoji samozavesti.”
Vemo, da je v Kanadi hokej neke vrste nacionalni šport. Ste imeli kakšnega vzornika, ko
ste odraščali?
“Najbolj sem oboževal ekipo Colorado Avalan
che. Še danes pa lahko rečem, da mi je zelo všeč
Brett Burns iz ekipe San Jose Sharks. Všeč mi je
njegov stil igre branilca.”
Kako ste se počutili v prvih dneh, ko ste prišli
na Jesenice?
“Vse se je zgodilo zelo hitro, sploh v prvem tednu
sem bil zelo utrujen. Že naslednji dan po prihodu
sem odigral prvo tekmo. Potreboval sem kakšen
teden ali dva, da sem prišel v formo in da sem se
prilagodil na čas. Bil pa sem navdušen nad vsem.
Mesto je majhno, imate veliko gora, Bled, veliko
znamenitosti lahko obiščem. Vidi se tudi, da ima
jo ljudje radi hokej.”
Koliko ste pred prihodom vedeli o slovenskem hokeju?
“Če sem pošten, nisem vedel veliko. Niti nisem
veliko poizvedoval. Vedel sem, da moram zapu
stiti ligo ECHL, če želim zopet uživati v hokeju.
Pripravljen sem bil sprejeti izziv in tvegati. Naučil

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

sem se že tudi nekaj slovenskih besed (smeh).
Nikoli še nisem bil v Italiji, Sloveniji in Avstriji, v
zadnjih mesecih pa sem videl tri nove države.”
Kako vam je všeč ta ekipa, v katero ste prišli?
“Moram reči, da zelo. Veliko smo doživeli skupaj v
teh mesecih. Zelo dobro se razumemo, imamo
pa v ekipi tudi veliko različnih karakterjev.”
Kako bi primerjali Alpsko ligo z recimo ECHL?
“Ligi sta si zagotovo različni. Liga ECHL temelji
bolj na fizični igri, hokejisti so nekoliko starejši,
tukaj pa je ogromno mladih, nadarjenih fantov,
ki se še vedno učijo. Kljub temu pa se igra dober
hokej. Presenečen sem bil predvsem nad hitros
tjo hokeja.”
Kaj pa lahko rečete o hokejskem znanju soigralcev? Morda še ne veste, a v ekipi sta dva
hokejista, ki sta igrala tudi na olimpijskih
igrah.
“Pred končnico je Marcel pripravil neke vrste mo
tivacijski video, na katerem so bili posnetki tudi z
olimpijskih iger. Bil sem presenečen in navdušen
nad videom. Moram reči, da imamo v naši ekipi
odlične hokejiste. Nekateri imajo že kar nekaj iz
kušenj, v ekipi pa je tudi nekaj zelo nadarjenih
fantov. Sploh nisem vedel, da je tukaj hokej igral
tudi Anže Kopitar, pred kakšnim tednom dni pa
sem izvedel, da v moji bivši mladinski ekipi igra
tudi Slovenec, ki je podpisal pogodbo s Pittsbur
gom (Jan Drozg).”
Kako dobro pa poznate Anžeta Kopitarja?
“Ne poznam ga osebno, samo kot igralca. Če sem
pošten, niti ne gledam veliko hokeja. Vem, da je
odličen igralec in da je za marsikoga dober vzor
nik in pa dokaz, da si lahko zelo uspešen špor
tnik, ne glede na to, od kod prihajaš.”
Pred dobrim mesecem dni z ekipo še niste kazali tako dobrih predstav. Sedaj je popolnoma drugače. Kaj se je spremenilo?
“V letošnji sezoni se je dogajalo ogromno stvari
že pred mojim prihodom. Novi trener, poškodbe,
okrepitve … Ko sem prišel sem, sem videl v ekipi
ogromno potenciala. Veliko je bilo tekem, ki bi jih
morali dobiti, a jih nismo. Vedel sem, da smo ve
liko boljši, kot smo kazali na tekmah. Marcel je v
garderobi naredil kar nekaj sprememb, fantje pa
smo se povezali tako na ledu kot izven njega. Se
daj smo končno ena ekipa.”
Najprej ste premagali Vipiteno v kvalifikacijah, v četrtfinalu pa še Asiago, ki je branil naslov prvaka. Sedaj vas čaka še Pustertal, vodilna ekipa po rednem delu sezone. Kakšen
potencial ima po vašem mnenju ta ekipa?
“Če hočemo zmagati, se moramo z vsako tekmo
izboljšati. Ne smemo se ustaviti. Dlje ko bomo
prišli, težje bodo tekme. Tudi psihično. Držati
moramo skupaj in iti tekmo za tekmo. Dosežemo
lahko veliko.”
V teh nekaj mesecih sste si osebno postali
zelo priljubljen pri navijačih. Kaj lahko poveste o jeseniških navijačih? Velikokrat so ekipo
podpirali tudi na gostovanjih.
“Na zadnji tekmi v Asiagu je bilo noro. Prišlo jih je
nekaj deset, slišati pa je bilo, kot da jih je petsto.
Popolnoma so preglasili domače navijače. Tudi
na zadnji domači tekmi so pripravili odlično
vzdušje. Zelo mi je všeč, da nas podpirajo v tako
velikem številu.”
Več ali manj vsi govorijo le o največjem slovenskem hokejskem derbiju med Jesenicami
in Olimpijo. En derbi ste že odigrali. Mogoče
veste kaj o zgodovini teh derbijev?
“Ja, že v prvem pogovoru z Marcelom sem slišal o
tem derbiju. Povedal mi je, da so to zelo po
membne tekme, tako za navijače kot za fante na
ledu. Upam, da se kmalu spet srečamo, mogoče
ravno v finalu Alpske lige (smeh). To bi bil lep za
ključek sezone v Alpski ligi.”
Imate morda kakšno sporočilo za navijače
pred začetkom polfinalnih tekem?
“Pridite in nas podprite. Bodite glasni, mi pa vam
bomo prikazali dober hokej in prinesli še nekaj
zmag!”

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDRSKA ULICA 4, JESENICE
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Rožičev kolač in liker

Sudoku s končno
rešitvijo
SUDOKU
jn 6

9
7 5
5 3
7

2 1
7 2
3

4 8 6

2
7 6

3 1 5
2 8

4
8 4

9 6
5
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=R, 2=N, 3=N, 4=S, 5=O, 6=T, 7=I, 8=V, 9=Č), od leve
proti desni prebrali rešitev in jo vpišite v križanko. Rešitev iz
prejšnje številke je GIBALNOST.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je KOLESARIMO Z JESENICE BIKES. Sponzor križanke je Občina Jesenice – pisarna TIC Jesenice, Cesta maršala Tita 18, tel. 04 586 31 78. Podarjajo tri letne uporabnine za kolesarski sistem jeseNICE bikes. Nagrajenci so:
Zvonimira Noč, Jesenice; Leilani Gongora Koder, Hrušica in
Maksimiljan Kilar, Jesenice. Čestitamo, za nagrade se oglasite v TIC Jesenice pri Neni Koljanin.

Jemo tudi z očmi. Zato je važno, kako je jed videti in kam jo postavimo. Pri dodatkih in okrasitvi
peciva je pomembna tudi barvna usklajenost.
Jelka Koselj

mo na kocke in okrasimo s
stepeno sladko smetano in
regratovimi cvetovi.
Namig. Namesto ruma lahko uporabimo več dišav, kot
npr. žličko cimeta, ingverja
in kardamoma. Po nasvetu
Danice Dolenc pa kolač še
prav posebno izboljša vaniljev puding, ki ga vlijemo na
ohlajen kolač, in šele po
pudingu razporedimo stepeno sladko smetano.

Pred več leti sem videla na
Korčuli veliko neobranih
rožičev na drevesih in nepobranih na tleh. Morda ljudje
tam niso vedeli, kako okusne sladice se dajo pripraviti
iz rožičeve moke, kot npr.
razni kolači s sadjem ali
brez, potice in štruklji; spečeni in kuhani, likerji. Rožiči so tudi sestavni del Miklavževega peharja. Veliko
otrok pa rožičev sploh ne
pozna.
Za kolač potrebujemo:
4 jajca, 1 skodelico sladkorja, 1
limonov sladkor, 1 skodelico
sladke smetane, pol skodelice
mleka, 2 skodelici bele moke,
1,5 skodelice rožičeve moke ali
(20 dag), 1 žlico kakava, 6
žlic olja, 4 žlice ruma, pecilni
prašek in ščepec soli.
Za čokoladni preliv pa: 10
dag čokolade za kuhanje, 2
žlici tople vode in za oreh
masla. Pečemo v pekaču
dimenzije 35 cm x 20 cm.

Rožičev liker

Sponzor križanke je Restavracija Kazina Meta Janc, s. p., Cesta železarjev 9, Jesenice, tel. 04 583 76 30. Nudijo bogato
izbiro domače hrane, kosila, osvežilne solate, jedi po naročilu, slavnostne menije za organizirana praznovanja in zabave,
dostavo hrane v službo ali na dom. Za naše reševalce so pripravili štiri nagrade: 1. in 2. nagrada kosilo za dve osebi, 3.
in 4. nagrada pica. Nagrade bodo nagrajencem postregli v Restavraciji Kazina na Jesenicah.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

TEKMOVANJE
V TREH DISCIPLINAH,
TROBOJ

OSEBA V
BIBLIJI

GOSTA,
TEKOČA,
PRILOGA
K JEDEM

NAKLADALEC
(REDKO)

Naši predniki so rožiče (2–4
kose) narezali na večje kose
in jih dali v domače žganje.
Dodali so še rozine (2 pesti)
in vse postavili na sonce.
Danes dodamo še regratove
cvetove (2 pesti), koščke
cimetove skorjice in polovico vaniljevega stroka (na 1 l
žganja). Pijačo postavimo za
2 meseca v svetel prostor.
Nato precedimo skozi gosto
cedilo ali muslinsko krpo.
Liker hranimo v hladnem in
temnem prostoru.

nico vmešamo še belo
moko s pecilnim praškom
in rožičevo moko. Nazadnje
narahlo vmešamo še sneg
in maso vlijemo na pomaščen kolač. Pečemo pri 200
stopinjah C približno pol
ure.
Spečen kolač takoj zvrnemo
iz pekača in polijemo s prelivom, ki ga pripravimo
tako, da sestavine preliva
raztopimo v vroči vodni
kopeli. Ohlajen kolač zreže-

Priprava: Pekač namastimo
z maslom. Rumenjake ločimo od beljakov. Iz beljakov
in ščepca soli stepemo trd
sneg, ki mu med stepanjem
dodajamo pol sladkorja. Z
mešalcem stepemo nato še
rumenjake, preostalo polovico sladkorja in limonov
sladkor. Ko postane zmes
penasta, vmešamo vanjo še
olje, kakav in rum, nato pa
še smetano in mleko. Spet
dobro zmešamo in s kuhal-

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 15. aprila
2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali
vrzite v naš poštni nabiralnik.
KEMIJSKI
ZNAK ZA
GERMANIJ

ČLENONOŽEC,
STRIGA

IME PANTOODLIČNA
MIMIKA IZ
KUBE, KI ŽIVI HRANA IN
PRIJAZNA
V LJUBLJANI
POSTREŽBA
VALDES
POMNILNIK V
2
RAČUNALNIKU
GLASBILO V
OBLIKI CEVI

NEKDANJE
LETALIŠČE
PRI
MÜNCHNU

SLIKARKA Z
VODENIMI
BARVAMI

UMETNOST
OKRAŠEVANJA
VRSTA
AFRIŠKE
ANTILOPE

BOŽJEPOTNIK
TRAVI
PODOBNA
RASTLINA

1

NAŠ
ČARODEJ,
ILUZIONIST
(MIRO)

VODNA PTICA
NIKOLA
TESLA

3

IME NAŠE
SMUČARKE
ŠTUHEC

RESTAVRACIJA KAZINA,
META JANC
S.P.JESENICE
041 312 281

UŽITNA
MORSKA
ŠKOLJKA

VOLČJI
MLADIČ
ZAČETEK
PREBAV.
TRAKTA
OKVIR Z
NABOJI

LASTNINA

PROSTOR,
KJER LEŽI
DIVJAD

OLGA
REMS

SPOSOBNOST
ZAVEDANJA
VELIKA
PAPIGA

ČEVLJARSKO
ORODJE

SPOLNE
CELICE

ŽARO
TUŠAR

SLOVARČEK:

ANTON
NANUT

GAGARINOVA
VESOLJSKA
LADJA

PERZIJSKA
KRALJICA
PETICA

4

ROY
ORBISON

FOTOGRAFSKO STOJAJO

KAMNIT
POMOL

IZPITJE NA
DUŠEK

13

IME NAŠE
PISATELJICE
NJATIN

STAROVEŠKA
SONČNA
URA

8

6

ESTONEC

2

10

3

11

2

12

4

3

5

11

1

6

6

9

3

2

5

1

7

13

8

14

KALUP,
OBLIKA
LENČA
FERENČAK
TIP NISSANOVEGA
AVTOMOBILA

IME
BRITANSKEGA
PISATELJA
DEIGHTONA

SOSEDNJI
ČRKI
ROGER
VADIM

ALK
PERUJSKI
INDIJANEC

5

PRRTEPAČ
IVAN
TAVČAR

ANTON
FUNTEK
ENOGLASNA
PESEM ALI
SKLADBA

9

EMIL
ZATOPEK

10

PRASKA

ŠPANSKO
MOŠKO IME

NIKO
ŠTRITOF

NEKDANJI
SODNI
PISAR, ZAPISNIKAR

1

DALJAVA

GLAVNO
MESTO
ITALIJE

9

RAFKO
IRGOLIČ
OBLIKA
IMENA
VINCENC

12

KRAVJI
MLADIČ

ŠPRANJA,
REŽA

NABIREK,
SVEŽENJ
SADEŽEV NA
VRVICI

POŠKODBA
KOSTI,
FRAKTURA

MANJŠE
OSE
MOČNA,
KRČEVITA
JEZA

PRISTAŠ
HEDONIZMA

ŽARA

11

NENRAVNOST

IME DANSKEGA
ARHITEKTA
DYGGVEJA

DOSTAVA
HRANE V
SLUŽBO ALI
NA DOM

7

RASTLINA Z
DEBLOM IN
VEJAMI

PRIHAJA ČAS,
DA VAS POVABIMO

DOMAČINI
NOVE
ZELANDIJE

STOTINKA
ŠVICARSKEGA
FRANKA
ZBIRANJE
PODATKOV
O NEČEM

14

EMILIO: špansko moško ime, CENTIM: stotinka švicarskega franka, ČANAK: naš iluzionist (Miro), RIEM: staro letališče v Münchnu,
AKTUAR: sodni pisar (nekdaj), GAMETE: spolne celice, ESTERA: perzijska kraljica, EJNAR: ime danskega arhitekta Dyggveja

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 6 / 2019
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Otrok ne pospravlja igrač – samostojnost in odgovornost;
obvezne prijave
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 17. uri

Sobota, 6. aprila
10. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE,
od 10. do 12. in od 14. do 16. ure

Kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča – Jesenice–
Kranjska Gora
ŠPORTNA DVORANA POMEŽAKLA, ob 11. uri

Delavnica UPORABA GLASU – Petje za zdravo
samoizražanje
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 20.30

Čufarjev maraton 2019 – območno srečanje gledaliških
skupin
M. Tremblay, Nore babe, komedija, KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana

OPERA IN BALET MARIBOR, ob 17. uri

Torek, 16. aprila
Papirna akcija in zbiranje starega železa
OŠ KOROŠKA BELA, od 7.30 do 17. ure

Nastop učencev brenkal

Čufarjev maraton 2019 – območno srečanje gledaliških
skupin

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 9. uri

Sreda, 17. aprila
Papirna akcija in zbiranje starega železa
OŠ KOROŠKA BELA, od 7.30 do 17. ure

Torek, 9. aprila
Čufarjev maraton 2019 – območno srečanje gledaliških
skupin
G. Čušin, Za zmeraj!, romantična komedija s songi in bendom v živo
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sreda, 10. aprila
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup
LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 18. ure

Odprtje fotografske razstave članov Foto kluba Hrastnik
z naslovom REKA
AVLA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18. uri

STIK Jesenice – Čas in prostor za STIK mladih Lgtb+* oseb;
STIK skupina je namenjena pogovorom, debatam,
vprašanjem
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Četrtek, 11. aprila
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup
LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 18. ure

Javni nastop učencev
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

ŠOLA BOLJŠEGA ŽIVLJENJA, brezplačno predavanje
z naslovom – PRIZADEVANJE ZA MIR; predava
mag. Zmago Godina
BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 19. uri

Petek, 12. aprila
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup
LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 18. ure

Čufarjev maraton 2019 – območno srečanje gledaliških
skupin
F. Voga, Slovenec za vse večne čase, drama

Festival Meteorita
TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, od 10. do 18. ure

Nedelja, 14. aprila
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup
LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 18. ure

2. tradicionalni pohod do mesta padca jeseniškega
meteorita na Planski vrh na Mežakli
AVTOBUSNA POSTAJA NA KOČNI, ob 9. uri

Ponedeljek, 15. aprila
Zgodovinsko predavanje »Skrita dediščina Jesenic«, 2. del –
predavatelj Tone Konobelj
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Pomladni koncert ženskega pevskega zbora
VEČERNA ZARJA
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK - KOROŠKA BELA,
ob 18. uri

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Vsak torek

ob 10. uri

9. 4.

ob 16. uri	Kulinarična delavnica – kulinarika Črne
gore (obvezne prijave)

Črkovna igra Križemkražem

10. in 24. 4.

ob 9. uri

Ljubiteljsko petje

10. 4.

ob 18. uri

Predavanje z naslovom O starševstvu

16. 4.

ob 16. uri	Kulinarična delavnica – orehova potica
(obvezne prijave)

18. 4.

ob 18. uri

Rodoslovna delavnica

18. 4.

ob 17. uri

Delavnica Faster EFT (obvezne prijave)

PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ, od 10. do 16. ure

Možganska aerobika – delavnico vodi Ana Samsa
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Skotopični sindrom in disleksija. Predavala bo Lea Novak
Kolman.
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Čufarjev maraton 2019 – območno srečanje gledaliških
skupin

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice
Vsak konec tedna, športna dvorana Podmežakla, rekreacijsko drsanje
– urnik drsanja na www.zsport-jesenice.si

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA
– v prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj
Ustvarjalne delavnice
Vsak torek ob 16. uri
	(izdelovanje pomladanske dekoracije in
motivov)

Franci Tušar, Skok čez plot, komedija;
DPD Svoboda France Mencinger Javornik Koroška Bela

Vsak petek ob 16. uri

Kuharske delavnice
(pecivo, lazanja, palačinke)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Vsako sredo ob 16. uri

Filmsko popoldne

Četrtek, 18. aprila
Papirna akcija in zbiranje starega železa
PODRUŽNIČNA ŠOLA NA BLEJSKI DOBRAVI, od 7.30 do 16. ure

Moj Kino na Jesenicah, predstave od 15. ure dalje
KINO ŽELEZAR JESENICE

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: dr. Marko
Mugerli "Družina Bucelleni"
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Petek, 19. aprila
Dan zdravja na Jesenicah 2019
TRG NA STARI SAVI in BANKETNA DVORANA KOLPERN,
od 9. do 17. ure

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure:
ogled razstave »ISLANDIJA IN ŠKOTSKA« fotografa Nika Bertonclja

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka med 10. do 12. ter 16. in 18. uro:
ogled fotografske razstave Franca Črva ob 90-letnici:
ŠPORT SKOZI ČAS

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Ob predhodni najavi in ob javnih prireditvah: ARHITEKTURA:
7. območna gostujoča fotografska razstava OI JSKD Jesenice in
Foto kluba Jesenic

Sneguljčica, predstava za otroke, abonma šolski in izven
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 9. uri

Odprtje državne fotografske razstave Slovenske fotografinje
se predstavijo 2019
RAZSTAVNI SALON DOLIK JESENICE, ob 18. uri

Srečanje bralnega kluba

LEDENA DVORANA PODMEŽAKLA, od 8. do 18. ure

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Brezplačno ultrazvočno merjenje kostne gostote

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sobota, 13. aprila
Tekmovanje v umetnostnem drsanju Triglav Trophy in
Narcisa Cup

Proslava praznika dneva boja proti okupatorju in
praznika dela

Vedež, ljudska igra, Farno KD Koroška Bela
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Ponedeljek, 8. aprila
Ronald Dahl, Čarli in tovarna čokolade, predstava za otroke

TRG NA STARI SAVI ali KOLPERN, KASARNA,
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 9. uri

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Nedelja, 7. aprila
Društvo upokojencev Jesenice: ogled opere Umberta
Giordana Andrea Cheinier

Petek, 26. aprila
Tržnica na Stari Savi – glasbena tržnica in železarske igre

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Sobota, 20. aprila
Velikonočni žegen jedi na Stari Savi
TRG NA STARI SAVI ali KOLPERN, ob 10. uri

Aprilska zabava KPŠHD Vuk Karadžić
BANKETNA DVORANA KOLPERN, od 20. ure dalje

Sreda, 24. aprila
Kam se je izgubila solidarnost? Debata ob Tednu mladih
KOLPERN NA STARI SAVI, ob 10. uri

Predstavitev knjige Tista lepa leta
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 25. aprila
Baletna predstava glasbene šole Jesenice
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 18.30

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

www.gorenjski-glas.si

Dogodki od 5. do 26. aprila

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok:
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Jeseniške novice, petek, 5. aprila 2019

jeseniške novice
Čudovito jutro za
odlično kavo ...

Dan zdravja 2019
V Kolpernu bo Dan zdravja 2019 potekal v petek,
19. aprila. To je priložnost za vse občane, da
pridejo na brezplačne meritve.
Urša Peternel
Zdravstvenovzgojni center
Jesenice tudi letos pripravlja
Dan zdravja 2019, ki bo
potekal v Kolpernu v petek,
19. aprila, med 9. in 17. uro.
Na stojnicah in različnih
dogodkih bodo obiskovalci
dobili številne koristne
informacije o tem, kako naj
poskrbijo za svoje zdravje in
preventivo pred boleznimi,
se seznanili s presejalnim
programom Svit in preventi-

soncem, predstavljale se
bodo ambulante družinske
medicine (prej referenčne
ambulante) z možnostjo
vpisa na pregled.
Obiskovalci bodo lahko brezplačno opravili različne
meritve, denimo krvnega
sladkorja, krvnega tlaka,
mineralno-vitaminskega statusa, lahko se bodo brezplačno stehtali ... Tudi letos bo
na dogodku sodeloval
Urgentni center Jesenice –
splošna nujna medicinska

Tako se začenja eden od verzov, s katerimi so ljubitelji kave na svetovni dan poezije lahko plačali
kavo v priljubljenem jeseniškem lokalu Tea-ter bar na Čufarjevem trgu.
Urša Peternel
"Kava mora biti črna kot
pekel, močna kot smrt in
sladka kot ljubezen." "Prebudilo se je čudovito jutro in
dalo je navdih za Julius
Meinl stih." To sta le dva od
kopice verzov, s katerimi so
ljubitelji kave na svetovni
dan poezije, ki ga obeležujemo 21. marca, tudi na Jesenicah lahko plačali kavo.
Akciji na pobudo dunajske
pražarne kave Julius Meinl
se je namreč že tretje leto
zapored pridružil tudi lokal
na Čufarjevem trgu Tea-ter
bar, goste so na ta dan na
mizah pričakali listki in
svinčniki, vsak avtorski verz
pa jim je prinesel brezplačno kavico ali čaj.
Kot je povedala Inge Wolte
iz Tea-ter bara, je bil odziv
gostov izvrsten, prejeli so
kar okrog 150 verzov. "Gostje se prav zabavajo, ko pišejo verze, mi pa tudi, ko jih

Letošnja novost bo Vodič po dnevu zdravja,
obiskovalci bodo lahko zbirali žige in na koncu
prejeli simbolično nagrado.
vo proti raku na modelih za
samopregledovanje. Izvedeli bodo vse o pripravi na
porod in starševstvo, spolnosti in kontracepciji, ustnem
zdravju, škodljivosti e-cigaret, prehrani dojenčka. Patronažne medicinske sestre
bodo predstavile pomoč pri
urinski inkontinenci,
Gorenjske lekarne bodo ozaveščale o zaščiti kože pred

pomoč s prikazom temeljnih
postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Zavod za
šport Jesenice bo poskrbel za
skupinske vadbe, fizioterapevtka bo izvajala šestminutne teste hoje, potekal bo prikaz nordijske hoje. Na
dogodku bodo sodelovali
tudi dijaki Srednje šole Jesenice in študenti fakultete za
zdravstvo Angele Boškin.

Jeseničani najraje
pijejo kavo z mlekom.
beremo. In nekateri so res
izvirni," je povedala.
In kakšno kavo si najraje
zaželijo Jeseničani? Kavo z
mlekom, odgovarja Inge
Wolte, pri čemer mora mleko vsebovati čim več mlečne
maščobe, sami uporabljajo
mleko s 3,8 odstotka, ki
mora biti ravno prav spenjeno v kremo in ne sme biti
pregreto. Seveda je pomembna tudi kakovost same
kave, aparat za pripravo
mora biti očiščen, nekaj
dajo izkušnje in celo, kot je
dodala mlada sodelavka
Sabina – dobra volja natakarice ... V lokalu sicer ponujajo najrazličnejše vrste kav,
tudi s sojinim, mandljevim
in riževim mlekom ter ječmenovo kavo, ki so čedalje
bolj priljubljene med gosti.

Sabina iz Tea-ter bara s skodelico kave: kot je dejala, je za
dobro kavo pomembna tudi dobra volja natakarice ...
V letošnji akciji je sodelovalo več kot sedemdeset
kavarn v državi, nabralo pa
naj bi se več kot osem tisoč
verzov. Verzi so imeli tudi

posebno poslanstvo, za vsak
verz bo namreč podjetje
Julius Meinl za rehabilitacijo bolnikov s krvnimi raki
prispevalo 30 centov.

DAN ZDRAVJA 2019
Ali ste danes kaj naredili
za svoje zdravje?

Vabljeni v dvorano Kolpern na Jesenicah
v petek, 19. 4. 2019, med 9. in 17. uro.
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