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Dragoceni
del kulturne
dediščine

Hokejisti
v rožnatih
dresih

Na Koroški Beli je
potekala pritrkovalska
delavnica z naslovom
Pesmi štirih.

Vse tekme v oktobru,
ki je mesec ozaveščanja
o raku dojk, bodo
jeseniški hokejisti odigrali
v rožnatih dresih.
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Glavni trg v Nagoldu
nosi ime Jesenice

Uglašena
tradicija jekla

Ob petindvajseti obletnici pobratenja je Nagold izkazal posebno čast Jesenicam: po občini so
poimenovali glavni trg v Nagoldu.

Urša Peternel

Urša Peternel
Mesti Jesenice in Nagold letos praznujeta 25. obletnico
uradnega pobratenja. Konec
oktobra je nemški Nagold
obiskala širša delegacija z
Jesenic, ki se je s štiridnevnim praznovanjem poklonila dosedanjemu sodelovanju. Vrhunec dogajanja je
predstavljalo posebno darilo
mesta Nagold Jesenicam,
saj so po jeseniški občini poimenovali glavni trg, ki odslej nosi ime Trg Jesenice.

Trg Jesenice je postal
prvi trg v Nemčiji, ki
se imenuje po
kateremkoli
slovenskem mestu,
kar je izredna čast za
Jesenice.

Trg Jesenice je postal prvi trg v Nemčiji, ki se imenuje po kateremkoli slovenskem mestu.

V občinski delegaciji na čelu
z županom Blažem Račičem sta bila tudi vodja kabineta ministra na ministrstvu za kulturo Peter Bohinec ter nekdanji jeseniški
župan dr. Božidar Brudar,
ki je bil podpisnik prvotnega
dogovora o sodelovanju med

mestoma in je tako »oče«
pobratenja, kot so ga označili v Nagoldu.
Po prihodu so jih gostitelji,
župan Nagolda Jürgen
Grossman z ženo ter člani
odbora za mednarodno sodelovanje, najprej sprejeli
na spoznavni večerji. Petek
je bil namenjen spoznava-

nju Nagolda in njegove okolice, tako si je delegacija,
skupaj z gostitelji, ogledala
severni Schwarzwald in nekaj njegovih zanimivosti.
Isti dan so v Nagold z Jesenic prispeli še člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, člani folklorne
skupine Jesenice - Dovje

Mojstrana, člani Fotografskega društva Jesenice,
učenci Glasbene šole Jesenice ter skupina jeseniških kolesarjev. Celotna jeseniška
delegacija je tako skupaj štela več kot sto članov, so po
vrnitvi domov povedali v županovem kabinetu.
2. in 3. stran

S slovesnostjo v muzeju na prostem na Stari Savi
so zabeležili 150-letnico Kranjske industrijske
družbe in s tem industrijske proizvodnje jekla.

Septembra leta 1869 je bila
ustanovljena Kranjska indus
trijska družba (KID), predhodnica Železarne Jesenice in
kasneje Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. S
tem se je začela industrijska
proizvodnja jekla na Slovenskem. Pomemben mejnik v
jeklarski dediščini so proslavili na svečanem dogodku na
Jesenicah, v muzeju na prostem na Stari Savi. Dogodek
so poimenovali Uglašena tradicija jekla, udeležili pa so se
ga tudi Andrey Zubitskiy,
predsednik uprave Skupine
SIJ, vsi člani uprave ter dva
ministra, za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko
Počivalšek in za kulturo Zoran Poznič.
»SIJ Acroni je ponosen naslednik železarstva na Gorenjskem,« je dejal glavni
direktor te največje jeklarske
družbe Skupine SIJ Branko
Žerdoner. Kot je poudaril, je
SIJ Acroni danes zahvalju-

joč nenehnemu stremljenju
k razvoju in številnim naložbam tehnološko napredna
družba, ki se z vrhunskimi
jekli umešča v sam vrh proizvajalcev nerjavne debele
pločevine v Evropski uniji.
Poudaril je velik pomen inovacij in vlaganj v razvoj; dejal je, da nameravajo v prihodnjih petih letih v razvoj
vložiti 120 milijonov evrov.
Tibor Šimonka, član uprave
Skupine SIJ, je poudaril, da
je kar štirideset odstotkov
vseh zaposlenih v metalurški dejavnosti v Sloveniji sodelavcev Skupine SIJ. Skupina prispeva nekaj več kot
četrtino od treh milijard
evrov prihodkov, ki so jih
lani ustvarile vse slovenske
metalurške družbe.
V Slovenski industriji jekla
so od vstopa današnjega večinskega lastnika leta 2007
pa do danes za modernizacijo, povečanje kapacitet in
razvoj namenili več kot 620
milijonov evrov.
4. stran

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

OBČINSKE NOVICE

KULTURA

MLADI

ZANIMIVOSTI

Novo študijsko leto
z dodatnimi prostori

Gledališka šola za
otroke in mladino

Naši Čufarjevci

Od kljukuše do
kitajskih rezancev

Prvega oktobra se je tudi na
Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin začelo novo študijsko leto.

Nika Brgant in Gašper Stojc
vodita gledališko šolo, ki poteka vsak torek v jeseniškem
gledališču, namenjena pa je
otrokom in mladim.
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Učenci zgodovinsko-raziskovalnega krožka so se lotili
raziskovanja, kateri znani
Slovenci so obiskovali
Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice.
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V sklopu projekta PlurAlps
so na Ljudski univerzi Jesenice pripravili tudi več kulinaričnih delavnic.

Več kot 40 degustacijskih točk

15. - 16.11
21. - 23.11.
24. 11. SLADKI DAN
DEGUSTACIJA SLADKIH VIN IN SLADIC
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www.visitkranj.si
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mednarodnega sodelovanja
Slovenije in Nemčije, s tem
pa tudi v utrjevanje vezi v
Evropski uniji.
Posebno priznanje so naši
nemški partnerji Jesenicam
izrazili s tem, da so enega od
trgov v središču mesta poimenovali po Jesenicah. Gre
za prvi primer, ko je katero

Praznovanje partnerstva med občinama Nagold
in Jesenice je s tem postalo ne le praznovanje
25-letnice sodelovanja med občinama, ampak je
dobilo tudi dimenzijo meddržavnega
sodelovanja. To je za Jesenice zelo pomembno,
saj s tem partnerstvom ne negujemo le odnosa
med mestoma, ampak dodajamo svoj kamenček
v mozaik mednarodnega sodelovanja Slovenije
in Nemčije, s tem pa tudi v utrjevanje vezi v
Evropski uniji.
Naši nemški prijatelji so številni delegaciji iz občine
Jesenice, ki je sodelovala na
prireditvah ob lepem jubileju partnerstva med občinama, pripravili zelo lep sprejem. Vrhunec je naše srečanje doseglo v soboto, 28.
septembra, ko je bila na programu tudi osrednja slovesnost. Takrat sva z nadžupanom Občine Nagold Jürgenom Großmannom podpisala novo pogodbo o sodelovanju, ki nadgrajuje pogodbo,
ki sta jo pred 25 leti podpisala takratna župana obeh
občin, dr. Božidar Brudar in
dr. Rainer Prewo. V veselje
in čast mi je bilo, da sta oba
podpisnika prve pogodbe o
sodelovanju prisostvovala
podpisu nove pogodbe.
Zelo pomembno dimenzijo
sta slavnostnemu dogodku
dala tudi predstavnika slovenske vlade, vodja kabineta
ministra za kulturo Republike Slovenije Peter Bohinec
in državni sekretar nemškega zveznega ministrstva za
prehrano in kmetijstvo
Hans-Joachim Fuchtel. Praznovanje partnerstva med
občinama Nagold in Jesenice
je s tem postalo ne le praznovanje 25-letnice sodelovanja
med občinama, ampak je
dobilo tudi dimenzijo meddržavnega sodelovanja. To je
za Jesenice zelo pomembno,
saj s tem partnerstvom ne
negujemo le odnosa med
mestoma, ampak dodajamo
svoj kamenček v mozaik

od nemških mest enega od
trgov poimenovalo po slovenskem mestu oziroma
občini. Pri tem nama je skupaj z ženo Marto pripadla
čast, da sva slavnostno odkrila oznako, ki označuje trg
Jesenice (Jesenice platz) v
središču Nagolda. S tem so
naši prijatelji Jesenicam
izkazali veliko čast in priznanje. Ob tem sem bil osebno
ganjen, posebej pa hvaležen
vsem, ki so v več kot 25 letih
zgradili to prijateljstvo med
mestoma in mi omogočili,
da sem se kot župan Občine
Jesenice lahko počutil ponosno in počaščeno. Navedeno
sem zapisal tudi v zlato knjigo mesta Nagold, pri tem pa
sem se še zavezal, da se bom
kot župan po svojih najboljših močeh trudil, da partnerstvo v prihodnje še obogatimo in nadgradimo.
Z ljubeznivostjo in sprejemom so nam v Nagoldu
izkazali veliko spoštovanje,
hkrati so naši gostitelji postavili visoka merila v gostoljubju. Ne dvomim o tem, da
znamo biti tudi na Jesenicah zelo gostoljubni. Zato
verjamem, da bomo na
naših srečanjih s predstavniki Nagolda v prihodnje
tudi sami znali poskrbeti za
topel sprejem in gostoljubje,
ki bo odražalo spoštovanje
do naših prijateljev.
Naj živi prijateljstvo Nagolda in Jesenic, Slovenije in
Nemčije, naj živi Evropska
unija.

Župan Blaž Račič je v
spominsko knjigo
gostov Nagolda zapisal
nekaj besed, s
katerimi se je zahvalil
županu in celotnemu
mestu Nagold za
čudovito praznovanje
25. obletnice
pobratenja ter za čast,
ki jo je mesto izkazalo
Jesenicam s
poimenovanjem trga.

Nagold in Jesenice sta praznovala petindvajseto obletnico pobratenja.

V nedeljo zjutraj je pred
odhodom v domovino sledil
še skupni zajtrk občinske
delegacije z županom Jürgenom Grossmanom, člani
odbora za mednarodno
sodelovanje ter županom
Longwyja Jeanom Marcom
Fournelom, med katerim
so župani strnili številne
vtise preteklih dni ter se
strinjali, da je stkano prijateljstvo vsekakor nekaj, kar
je treba še naprej negovati
in ohranjati.

Nastop folklorne skupine Jesenice - Dovje Mojstrana na ulicah Nagolda

Razstava članov Fotografskega društva Jesenice v
Mestnem centru, ki so na ogled številnim Nagoldčanom
postavili fotografije Jesenic.

Obvestilo
Krajevna skupnost Plavž bo v sodelovanju z Društvom
diabetikov Jesenice organizirala za krajane in krajanke
brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in
krvnega tlaka. Meritve se bodo izvajale v torek,
22. 10. 2019, od 13. do 17. ure v prostorih Krajevne
skupnosti Plavž, Tavčarjeva 3b.
www.jesenice.si

Župan Blaž Račič

V soboto je sledilo glavno
dogajanje, ki se je začelo z
ogledom mesta Nagold s
poudarkom na razvoju mestnega jedra, ki ga je predstavil župan Jürgen Grossman.
V tamkajšnjem parku stoji
tudi skulptura, ki jo je Občina Jesenice lani podarila
mestu Nagold, letos pa so
posadili drevo, ki ga je jeseniška delegacija kot del darila, poleg originalne slike
Stare Save jeseniškega slikarja Marjana Židanka,
tokrat prinesla v Nagold.
Posajeni jesen, po katerem
nosijo ime same Jesenice, je
tako postal simbol prijateljstva, ki bo še naprej raslo in
se širilo.
Nadaljevali so s parado
Pihalnega orkestra Jesenice
- Kranjska Gora in domačega pihalnega orkestra ter
nastopom folklorne skupine
Jesenice - Dovje Mojstrana
po ulicah Nagolda.
Župan Nagolda Jürgen
Grossman je razkril tudi
posebno presenečenje gostiteljev – glavni trg so namreč
poimenovali prav po Jesenicah. Tako je trg Jesenice
postal prvi trg v Nemčiji, ki
se imenuje po kateremkoli
slovenskem mestu. Župan
Blaž Račič, ki je obeležje
trga odkril v družbi žene
Marte Ivančič Račič, župana
Jürgena Grossmana in
župana še enega z Nagoldom pobratenega mesta,
francoskega Longwya, Jeana
Marca Fournela ter ob spremljavi obeh pihalnih orkestrov, je dejal, da je to izredna
čast za Jesenice.
Popoldne je sledilo še odprtje fotografske razstave članov Fotografskega društva
Jesenice v Mestnem centru,
ki so na ogled številnim
Nagoldčanom postavili fotografije Jesenic.
Zvečer je sledila slavnostna
prireditev, na kateri so nastopali učenci Glasbene šole
Jesenice in Glasbene šole
Nagold, ki so pripravili skupen glasbeni program. Pred
tem so se v dvorano pripeljali
tudi kolesarji iz Jesenic in
Nagolda, ki so se čez dan družili na skupni kolesarski turi.

Slavnostni govornik je bil
Gregor Jagodič, vodja slovenskega kulturnega centra
v Berlinu.
Župana Jesenic in Nagolda
sta podpisala tudi novo uradno slavnostno listino o
pobratenju, s katerim sta se
zavezala h krepitvi prijateljskih vezi in širitvi sodelovanja tudi na druga področja.

Nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Darilo Jesenic Nagoldu je bilo tudi drevo jesen, po katerem nosijo ime same Jesenice in ki
je tako postalo simbol prijateljstva, ki bo še naprej raslo in se širilo.

Predniki nam ne bodo zamerili, če bomo
prižgali svečo manj, potomci pa nam
bodo zaradi tega hvaležni.
Bliža se dan spomina na mrtve, ko bomo obi
skali grobove ljubljenih, ki so nas zapustili.
Slovenci na ta dan že tradicionalno množič
no prižigamo sveče, pokopališča pa posledič
no spreminjamo v morja odpadnih sveč.
Odpadne nagrobne sveče niso nevaren
odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lah
ko povzroča škodljive emisije v okolje.
Prednostna naloga, ki smo si jo zadali v
našem podjetju, je preprečevanje in zmanj
ševanje količine odpadkov, kar se seveda
nanaša tudi na problematiko odpadnih
sveč. Količino odpadkov z grobov lahko
zmanjšamo tako, da prižgemo svečo manj.
Med različnimi ponudbami sveč lahko
izberemo do okolja bolj prijazne alternati
ve, na primer sveče, ki jih je mogoče znova
napolniti, ali take z daljšim časom gorenja.

Na slavnostni prireditvi so nastopili učenci Glasbene šole Jesenice in Glasbene šole
Nagold in pripravili skupen glasbeni program.

Prisrčno vabljeni!

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

ČE BOMO PRIŽGALI MANJ NAGROBNIH SVEČ, BOMO PRISPEVALI
K ČISTEJŠEMU ZRAKU IN ZMANJŠANJU KOLIČINE ODPADKOV
PRIŽGITE RAJE VIRTUALNO SVEČO
Na spletni strani http://svecamanj.si/
stran/prizgi_sveco lahko namesto prave
prižgete virtualno svečo in se kadarkoli in
kjerkoli spomnite na tiste, ki so vas zapu
stili.
ŠTEVILO PRIŽGANIH NAGROBNIH SVEČ
VENDARLE UPADA
Podatki o količinah zbranih odpadnih
nagrobnih sveč kažejo na zmanjšanje šte
vila prižganih nagrobnih sveč. Tako smo v
podjetju JEKO, d. o. o., v občini Jesenice v
letu 2017 zbrali 17.100 kg, v letu 2018 pa
14.500 kg odpadnih nagrobnih sveč.

čo, in ne glede na material, uporabljen za
ohišje (plastika, steklo), je pomembno, da
jo po koncu uporabe odvržemo v zabojnik
za odpadne nagrobne sveče. Zabojnik je
namenjen za vse odpadne nagrobne sve
če. Pokrovčka od ohišja pri tem ni treba
ločiti. Ob tem pa seveda ne gre pozabiti,
da noben odpadek ni dober odpadek,
tudi če se da predelati.
KAJ NE SODI V ZABOJNIK ZA
ODPADNE SVEČE?

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA
ODPADNE SVEČE?

odpadno cvetje
	rastlinski odpadki (plevel, trava, listje itd.)
umetno cvetje
žalni trakovi
venci
vrečke

Ne glede na to, ali prižgemo običajno
parafinsko ali elektronsko nagrobno sve

Pripravila: Maja Kržišnik, JEKO, d.o.o.

s kuponom do 30. 11. 2019.
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Jeseničani so poskrbeli za predstavitev Jesenic in kulinarike
Zgornje Gorenjske.

Župana Jesenic in Nagolda sta podpisala novo uradno
slavnostno listino o pobratenju, s katero sta se zavezala h
krepitvi prijateljskih vezi in širitvi sodelovanja tudi na
druga področja.

JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

O 25-letnici partnerstva med
občinama Jesenice in
Nagold (Nemčija) sem razmišljal že v Županovem
kotičku, ki je bil objavljen v
prejšnji številki Jeseniških
novic. Po našem obisku
imam veliko razlogov, da o
partnerstvu in prijateljstvu
razmišljam ponovno.
Odločitev občinskega sveta
Občine Nagold, da enega od
trgov v središču mesta poimenujejo po Jesenicah, in
razkritje velikega presenečenja, ki so nam ga s tem pripravili ob našem obisku,
razumem kot zelo pomembno sporočilo. Z odločitvijo
tamkajšnjega občinskega
sveta namreč nismo bili vnaprej seznanjeni, organizatorji srečanja so nam namignili
le, da nas čaka prijetno presenečenje. Nisem si mogel
misliti, da lahko doživimo
takšno presenečenje in s
tem pomembno priznanje.

Glavni trg v Nagoldu nosi me Jesenice

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

Izjemno priznanje
Nagolda Jesenicam
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Jeseniške novice, št. 15/letnik XIV so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 81, ki je izšel 11. oktobra 2019.
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.

Vsekakor je na prvem mestu preprečevanje nastajanja odpadkov, če pa odpadne nagrobne sveče nastanejo, je nujno pravilno odlaganje v namenske zabojnike.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 %
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Novo študijsko leto
z dodatnimi prostori
Prvega oktobra se je tudi na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin začelo novo študijsko leto.
Pridobitev so novi prostori za študij fizioterapije na Spodnjem Plavžu.
Urša Peternel
Na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin, katere ustanoviteljica je Občina Jesenice,
imajo v novem študijskem
letu 387 študentov na vseh
treh bolonjskih stopnjah. V
prvi letnik programa Zdravstvena nega se je vpisalo 71
rednih in 31 izrednih študentov. V prvem letniku programa Fizioterapija je 23 rednih
in 37 izrednih študentov. V
magistrskem programu
Zdravstvena nega je v prvem
letniku osem študentov, v
magistrskem programu Promocija zdravja pa enajst. V
prvi letnik doktorskega študija Zdravstvene vede je vpisanih devet študentov.

Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je na prvi študijski dan izvedel
pozdrav bruckam in brucem. Poleg "hot-dog" kotička so pripravili stojnico s promocijo
zdravega načina prehranjevanja in predstavili zdravstveno-vzgojne vsebine s področja
varne spolnosti. / Foto: FZAB

Študij poteka na Jesenicah
in v študijskem središču v
Ljubljani.
Na Jesenicah so velika pridobitev novi prostori za študij fizioterapije, ki so jih
zaradi prostorske stiske uredili v poslovno-stanovanjski
stavbi nasproti fakultete na

Kot je povedala v. d. dekanje Sanela Pivač, so s strani
Nakvisa prejeli tudi odločbo
o akreditaciji novega študijskega programa za izpolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju, ki ga bodo
začeli izvajati v mesecu
novembru.

"Dosledno uresničujemo svojo vizijo, da
študentkam in študentom na vseh stopnjah
ponudimo najboljša znanja s področij
zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja
in drugih zdravstvenih ved ... Ko boste svoje delo
okronali z diplomskim ali magistrskim delom
oziroma doktorsko disertacijo, boste lahko
prepričani, da bo vaše znanje zelo cenjeno tako
v domačem kot mednarodnem okolju.
Pripravljeni boste, da spreminjate svet na bolje!"
je študentom ob začetku študijskega leta dejala
v. d. dekanje Sanela Pivač.
Spodnjem Plavžu. Najeli so
del prostorov v pritličju in
uredili dve predavalnici in
kabinet oziroma telovadnico
za potrebe študija fizioterapije. Skupaj gre za okrog
225 kvadratnih metrov prostorov, vsaka predavalnica
pa bo lahko sprejela do 55
študentov.

Na edini jeseniški fakulteti
so prvo generacijo študentov zdravstvene nege vpisali
v
študijskem
letu
2007/2008. Letos se je
tako vpisala že trinajsta
generacija. Študij na fakulteti je doslej uspešno zaključilo že več kot 470 diplomantov.

Uglašena tradicija jekla
1. stran
Stara Sava, kjer je potekal
svečani dogodek, je pomembna lokacija v zgodovini slovenskega železarstva in
jeklarstva ter kulturni spomenik državnega pomena,
je dejala direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice
Irena Lačen Benedičič.
Celovito obnovo je po 520

»Po naših žilah teče
jeklena kri, v naših
glavah je jeklena
volja!« je dejal direktor
SIJ Acroni Branko
Žerdoner.

Glavni direktor SIJ Acroni Branko Žerdoner

Slovesnost je potekala v muzeju na prostem na Stari Savi. / Foto: Gorazd Kavčič

letih dočakala tudi Bucelleni-Ruardova graščina. V njej
bo zaživel vseslovenski
muzej železarjev, v njem
bodo predstavili pomen
fužinarstva, železarstva in
jeklarstva, je dejala.
Vrhunec je praznovanje
doseglo s posebnim programom, v katerem je z železarsko himno nastopil
Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, zvesti spremljevalec nekoč železarskih, danes pa jeklarskih
uspehov. Prav posebno točko je pripravil Jekleni tolkalni orkester z edinstveno,
še nikoli slišano uglasbitvijo jekel, izdelanih v družbi
SIJ Acroni, v spremljavi
zračne akrobatke Tjaše
Dobravec, ki se je mojstrsko zavrtela na jeklenem spiralnem drogu.
Ob jubileju so izdali tudi
knjižico Od fužin do sodobnega jeklarstva. Kot izhaja
iz zapisanega, je Kranjska
industrijska družba nastala
leta 1869 z združitvijo večine gorenjskih fužin, ki so
dotlej kot manjše obrtniške
delavnice proizvajale železo. Ustanovili so jo lastniki
Zoisovih fužin, ki so se
povezali z ljubljanskimi
lastniki parnega mlina,
bank in velikih trgovskih
podjetij. Kranjska industrijska družba je bila delniška
družba, lastništvo pa se je
spreminjalo. Leta 1899 so
odprli žebljarno, naslednje
leto livarno, valjarno, predelovalne obrate, Siemens-Martinovo jeklarno.
Kasneje so valjarno z Jesenic preselili na Javornik.

Prav posebno točko je pripravil Jekleni tolkalni orkester
z edinstveno, še nikoli slišano uglasbitvijo jekel, izdelanih
v družbi SIJ Acroni. / Foto: Gorazd Kavčič

Ob obletnici so posneli kratki film, v katerem
nekdanji sodelavci, predstavniki lokalne
skupnosti in drugi partnerji, s katerimi je
jeseniška jeklarska industrija tesno povezana,
govorijo o sobivanju in povezanosti z jeklarji.
V njem nastopajo nekdanji direktor Železarne
Jesenice Boris Bregant, nekdanji svetovalec za
tehnologijo Aleš Lagoja, direktor za tehnologijo
Slavko Kanalec in nekdanji tehnolog Vinko
Pogačnik. O tesni povezanosti podjetja z
lokalnim okoljem (planinci, šolo, hokejem) pa
pripovedujejo Pavel Dimitrov, Rok Pekolj in
Branko Jeršin.
Kranjska industrijska družba je delovala do leta 1945,
ko so jo podržavili in ustanovili Železarno Jesenice.
Začel se je nov razcvet,
obnovili in razširili so plavže, jeklarno in predelovalna
obrate, na Javorniku so
zgradili valjarno debele pločevine in oddelek toplotne
obdelave, na Koroški Beli
pa vročo valjarno, hladno
valjarno in elektrojeklarno.

Leta 1969 je nastalo združeno podjetje Slovenske železarne, ki je leta 1992 razpadla na trinajst hčerinskih
podjetij. Istega leta so ustanovili Slovensko industrijo
jekla (Skupino SIJ) in največji proizvajalki jekla, SIJ
Acroni in SIJ Metal Ravne.
Leta 2007 je Skupina SIJ
dobila ruske lastnike, skupino KOKS s hčerinsko družbo Dilon.
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Občinske novice

Ogorki, fuj!

Krajani praznovali
na Pristavi

Zaposleni občinske uprave Občine Jesenice in javnega komunalnega podjetja JEKO so pobirali
cigaretne ogorke na sedemnajstih otroških igriščih.
Urša Peternel
Občina Jesenice in javno komunalno podjetje JEKO sta
organizirala akcijo pobiranja cigaretnih ogorkov na
jeseniških otroških igriščih.
V njej so sodelovali zaposleni obeh uprav, ki so očistili
17 otroških igrišč in poleg
ostalih odpadkov zbrali za
več deset pollitrskih plastenk cigaretnih ogorkov.
O vzroku za to pobudo je župan Blaž Račič povedal:
»Odnos do okolja vsi kažemo tudi s tem, kako ravnamo v njem, torej tudi na
otroških igriščih. Osebno
sem si ogledal nekaj teh
igrišč in opazil, da starši pogosto tamkaj kadijo in cigaretnih ogorkov ne odlagajo v
za to namenjene koše za odpadke ali na druga primerna
mesta, ampak jih odložijo
kar na tla. Tovrstno dejanje
je neprimerno in z njim ne
izkazujemo spoštovanja do
najmlajših, do najranljivejših skupin, ki so še toliko
bolj izpostavljene. Zato želimo s to delovno akcijo sodelujoči v ospredje postaviti to
problematiko, hkrati pa želimo biti Jeseničankam in Jeseničanom dober zgled, da
nam sledijo.«
V akciji je sodelovalo okrog
štirideset zaposlenih v Občini Jesenice in v podjetju
JEKO. Na teren so se tako

Zbrane je pozdravil tudi podžupan Miha Rezar.

Janko Rabič

Na sedemnajstih otroških igriščih so zbrali za več deset pollitrskih plastenk cigaretnih ogorkov.
poleg župana Blaža Račiča
med drugim odpravili tudi
podžupan Miha Rebolj, direktor občinske uprave dr.
Gregor Hudrič, direktor
podjetja JEKO, d. o. o., Uroš
Bučar ter pomočnica direktorja Brigita Leban.
Akciji se pridružuje tudi
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Redarji bodo v prihodnjih tednih še bolj pozorni na obiskovalce otro-

ških igrišč in na njihovo
ravnanje v zvezi z (ne)pravilnim odlaganjem odpadkov.
Kam pravzaprav sodijo cigaretni ogorki? Veliko ljudi
misli, da so cigaretni ogorki
nenevaren oziroma nedolžen odpadek, ki nima škodljivih vplivov na okolje,
zato cigaretni ogorek brez
zadržkov odvržejo kar na tla.
V resnici pa so cigareti narejeni iz celuloznega acetata
oziroma acetilceluloze. Gre
za celulozo, obdelano z oce-

tno kislino, ki se uporablja
kot osnova za umetna vlakna in plastiko. Da se ta vlakna razgradijo, je potrebnih
tudi več desetletij. Čeprav so
cigaretni ogorki razgradljivi,
ne spadajo med biološke odpadke, saj še zmeraj vsebujejo strupe, filtri v cigaretah
pa so narejeni iz majhnih
plastičnih delcev. Nikakor
ne sodijo na tla, temveč bi
jih morali odvreči v zabojnike za mešane komunalne
odpadke.

V krajevni skupnosti Sava na
Jesenicah vsako leto konec
septembra praznujejo v spomin na prvo omembo naselja Sava davnega leta 1538.
Osrednjo prireditev so pripravili v idiličnem gorskem
okolju Pristave v Javorniškem Rovtu. Zbrane sta pozdravila predsednica sveta KS

Sava Tina Repovž in podžupan občine Jesenice Miha
Rezar. Že v jutranjih urah so
se pohodniki odpravili od
kopališča Ukova čez Dole do
prireditvenega prostora na
Pristavi. Nekaterim se je
med potjo nasmehnila tudi
gobarska sreča. Dan je za vse
minil ob vedrem vzdušju,
družabnih igrah in glasbi
ansambla Ex trio 3.

Osrednja praznična prireditev je potekala na Pristavi.

Nova planinska pot
skozi občino Jesenice
V Združenju Julijske Alpe so
zasnovali novo daljinsko
pohodniško pot Juliana. Na
ta način poleg doživljanja
lepot gorskega sveta želijo
razvijati trajnostni turizem
in razbremeniti osrednji del
Triglavskega narodnega
parka ob sedanjem množič
nem obisku. Pot ima šest
najst etap v dolžini 270 kilo
metrov in poteka po Gor
njesavski dolini čez Jeseni
ce, Žirovnico, Radovljico,
Bled, Gorje in Bohinj naprej
v Posočje. V občini Jesenice
se začne na Rogarjevem
Rovtu in nadaljuje čez Plav
ški Rovt in Planino pod Go
lico po Stari rudni poti na
Jesenice. V mestu poteka
čez Murovo do kopališča
Ukova naprej do Stare Save,
proti Javorniku, Lipcam in
Blejski Dobravi. Promocijo
poti po občini Jesenice je
prevzel Turistični informa
cijski center Jesenice in pri
pravlja predstavitev in hojo
po trasi v občini Jesenice.
Zbor ljubiteljev pohodniš
tva bo v petek, 18. oktobra,
ob 10. uri v pisarni Turistič
no-informacijskega centra
Jesenice na Titovi 18 na Je
senicah, nasproti železni
ške postaje.
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Gledališka šola za otroke in mladino
Nika Brgant in Gašper Stojc vodita gledališko šolo, ki poteka vsak torek v jeseniškem gledališču, namenjena pa je otrokom in mladim.
Urša Peternel
V Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice se je v začetku
meseca začela gledališka
šola, namenjena otrokom in
mladim, ki jih mikajo odrske deske. Mentorja sta Nika

Brgant in Gašper Stojc in
pod njunim vodstvom udeleženci odkrivajo skrivnosti
gledališča.
Kot je povedala Nika Brgant,
je odziv letos odličen, saj
bodo delovale kar tri starostne skupine: do deset let, od

deset do 14 let in od 15 do 17
let. In kaj bodo udeleženci
počeli vsak torek popoldne
vse do konca maja? Pod vodstvom mentorjev Nike in
Gašperja bodo bogatili in
razvijali komunikacijo, krepili koncentracijo, se učili

Za predstavo zadeva Kozel, ki je nastala lani v gledališki šoli, so prejeli zlato plaketo na
Srečanju lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije.

Razstava likovnih del
in vezenin
Ob deseti obletnici smrti očeta in slikarja Branka Čušina je Gregor Čušin
postavil razstavo z naslovom Stvarjenje.
Urša Peternel
V Kulturnem hramu na
Koroški Beli so odprli razstavo z naslovom Stvarjenje, ki jo je postavil Gregor
Čušin ob deseti obletnici
smrti očeta in slikarja
Branka Čušina, ki je bil
pobudnik in ustanovni
član Farnega kulturnega
društva Koroška Bela.
Društvo letos obeležuje
dvajsetletnico neprekinje-

nega delovanja na Koroški
Beli. Na ogled so likovna
dela Branka Čušina z religiozno tematiko in vezenine Kati Čušin.
»Med razstavami z religiozno motiviko moramo v
ospredje postaviti Čušinovo
razstavo Stvarjenje, na kateri je slikar na slikovit način
prikazal potek božjega stvarjenja od t. i. prapoka, domnevnega začetka štetja časa,
do stvarjenja človeka kot

najvišje oblike stvarstva.
Razstava je bila prikazana v
Kamniku, Radovljici in
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu skupaj z vezeninami,
ki obravnavajo podobno
tematiko in jih je mojstrsko
izvezla slikarjeva žena Kati
Čušin,« je v recenziji zapisal
dr. Cene Avguštin.
V kulturnem programu je
nastopil slovenski citrar,
glasbeni pedagog in aranžer
Tomaž Plahutnik.

Izbrani igralci iz
gledališke šole, ki to
želijo in pokažejo
poseben talent,
sodelujejo tudi pri
pravi gledališki
predstavi, lani je bila
to Čarli in tovarna
čokolade, letos pa bo
to predstava Trije
prašički.
sproščenosti, samostojnosti
in ustvarjalnosti, doživljanja prostora in gibalnega
izražanja, razvijali bodo
govorne sposobnosti ... Na
ta način bodo krepili tudi
samozavest. "V gledališki
šoli se zabavamo in učimo;
delamo tako, da se prilagodimo otroku in temu, kaj
on želi in zmore. Otroci
tako spoznavajo sebe, svoje
zmožnosti. Veliko delajo

Gašper Stojc in Nika Brgant
sami in pri tem res uživajo.
V vsakem primeru gredo na
odru preko svojih meja in
to so res zmage," pravi Nika
Brgant.
Konec maja bodo pridobljeno znanje prikazali na zaključni produkciji; lanska

Črno-beli portret na
ogled v Kolpernu
Urša Peternel
Ob dnevih evropske kulturne dediščine so v Kolpernu
odprli gostujočo razstavo v
okviru Srečanja gorenjskih

fotografov z naslovom
Črno-beli portret. Razstavljajo članice in člani fotografskih društev in klubov
Gorenjske s temo črno-beli
portret. Letošnjega srečanja

predstava Zadeva Kozel je
bila tako uspešna, da je na
Srečanju lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije prejela zlato plaketo.
Nika Brgant in Gašper Stojc
tudi letos obljubljata prav
posebno avtorsko predstavo.

fotografov so se udeležili
fotografi iz FD Jesenice, FK
Jesenice, FD Radovljica, FK
TNP Bled, FK Tržič in FD J.
Puhar Kranj. Razstava bo
obiskala vse občine, v katerih delujejo društva oziroma
klubi. Na Jesenicah bo na
ogled do 21. novembra, in
sicer vsak dan od ponedeljka
do petka med 9. in 15. uro
ter v času javnih prireditev v
banketni dvorani Kolperna.

Dve nagradi za
jeseniške gledališčnike
Urša Peternel
Jeseniški gledališčniki so v
novo gledališko sezono vstopili z dvema nagradama. Na
uradni otvoritveni slovesnosti 58. državnega Linhartovega
srečanja ljubiteljskih gledališč je igralec Gledališča

Toneta Čufarja Jesenice Ivan
Berlot - Taubi prejel Linhartovo listino za življenjsko
delo na področju gledališke
dejavnosti. Na 15. mednarodnem festivalu amaterskih
gledališč v Čakovcu pa so z
uspešnico Petelinji zajtrk, ki
je nastala v sodelovanju

Čufarjevega in Šentjakobskega gledališča iz Ljubljane, slavili zmago kot najboljša predstava in osvojili grand prix
mesta Čakovec. Predstava se
sicer bliža že petdeseti uprizoritvi, je sporočila Branka
Smole, direktorica Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice.

PETEK, 18. OKTOBER 2019

LORCA, TI IN JAZ
ROMSKA GLASBA
S POEZIJO IN PLESOM

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, TRG TONETA ČUFARJA 4, JESENICE

OB 19.30

Prodaja vstopnic: tajništvo od pon. do pet. od 8. do 13. ure, info: 04/583 31 00.

Petelinji zajtrk je v Čakovcu osvojil grand prix mesta Čakovec in kipec zmaja.

7

Jeseniške novice, petek, 11. oktobra 2019

Šport

V ekipi Jesenic se
odlično počutim

Zmaga nad drugo
ekipo Dunaja
Matjaž Klemenc

Nejc Pavlin iz Gobovcev pri Podnartu je že šest let pomemben člen Košarkarskega kluba Jesenice.

Stari se 32 let. Kdaj pa ste se
prvič srečali s košarko?
Začelo se je pri desetih letih,
v tretjem razredu Osnovne
šole Simona Jenka v Kranju,
kjer sem obiskoval šolo. Po
zvočniku je bila objava, da bo
na šoli možno trenirati košarko. Prijavilo se nas je
okrog tridesetih. Še isto leto
so prišli ogledniki iz Triglava
in izbrali tiste najbolj perspektivne. Vesel sem bil, da
sem bil med njimi. To so bili
časi, ko je bil kranjski Triglav
še odličen prvoligaš. Zanimanje za tekme je bilo zelo
veliko. Njihov član sem bil še
kot kadet. Kot mladinec sem
bil član Stražišča. Ko sem
prišel med člane, sem se vrnil v Triglav. Žal so se začele
vrstiti poškodbe in prestal
sem pet operacij. To me je
približno za tri leta odvrnilo
od košarkarskih igrišč. Košarke nisem hotel nehati
igrati kar tako. V njej sem
užival in si pridobil kar nekaj
prijateljev. Klic z Jesenic, da
se jim pridružim, sem z veseljem sprejel in njihov član
sem že šest let.
Na katerih igralnih mestih
ste igrali v dosedanji karieri?
Začel sem kot organizator
igre. V nadaljevanju sem šel
prav prek vseh pet košarkarskih pozicij. Trenutno igram
na »štirici«, se pravi kot krilni center, kjer se najbolje
počutim.
Jutri se liga začne. Kakšne
cilje ste si postavili?

Cilj v 3. Slovenski ligi je vsako sezono zelo podoben. Želimo si stopničko višje, igranje v 2. Slovenski ligi. Prvi
cilj v ligi Center je, da se
uvrstimo na prvo ali drugo
mesto, ki vodita v skupino
šesterice, ki se bo borila za
napredovanje.
Za katere ekipe menite, da
so vaši največji konkurenti?
Naša skupina Center je zelo
izenačena in vsak lahko premaga vsakega. Če bi se moral odločiti za največjega
konkurenta, bi na prvo mesto postavil Litijo. Ta ekipa
ima kar nekaj igralcev, ki so
igrali kot plačani igralci v avstrijski ligi.
Je v vaši ekipi kaj sprememb?
Pri nas je že nekaj sezon približno enaka ekipa. Redko
dobimo novega igralca.
Je bila pravilna odločitev, da
ste prestopili na Jesenice?
Odločitev je bila na mestu,
saj se v ekipi Jesenic odlično
počutim. Fantje smo res pravi prijatelji med seboj in družimo se tudi izven košarke.
Poizkušate se tudi na turnirjih v ulični košarki, tako
imenovanih streetball turnirjih.
V preteklosti sem veliko
igral, sedaj manj. Med klasično košarko 5 na 5 in ulično košarko 3 na 3 je kar nekaj razlik. Pri streetballu se
igra bolj trdo. Ti turnirji so
večinoma poleti in potem je
kar nekaj težav, ko moraš

Nejc Pavlin
»preklopiti« na igro 5 na 5.
Če ti ne uspe, imaš hitro
probleme z osebnimi napakami. V streetballu sem soigralec z bratoma Markom in
Maticem Hudobivnikom.
Skupaj igramo že deset let.
Katere uspehe na streetballu
bi postavili v ospredje?
Leta 2009 smo bili z bratoma Hudobivnik in Maticem
Iskro na turnirju 4 na 4 tretji v Sloveniji in se tako uvrstili na mednarodni turnir v
Ljubljani, kjer smo zastopali
Slovenijo kot eno izmed
treh slovenskih moštev.
Omenil bi še turnir v Milanu. Povabljen sem bil v mariborsko ekipo in osvojili
smo tretje mesto.
Poznani ste kot atraktiven
igralec, predvsem ko gre za
zabijanje.
Sem zelo eksploziven. V
osnovni šoli sem bil zelo dober v atletiki. Sodeloval sem

na kar nekaj tekmovanjih v
zabijanju in v lepem spominu so ostale tri zmage.
Atraktivnega zabijanja je sedaj z moje strani vse manj,
saj se bojim poškodbe.
Kaj si želite v svoji igri še popraviti?
Želim si popraviti fizično
pripravljenost, pa ne v smislu kondicije, ampak iz preventive pred poškodbami.
Nekje od 25., 26. leta naprej
opažam, kako se vsako leto
pozna, kako vedno več potrebuješ za regeneracijo.
Enostavno starejši si, bolje
moraš biti fizično pripravljen.

Z vami že 25 let

Cilji v košarki v prihodnosti?
Sedaj mi je najbolj pomembno, da uživam v košarki. Želim si, da bi nehal
igrati, ko se bom za to sam
odločil. Ne želim si, da bi
me v zaključek kariere prisilila poškodba.

Šport na kratko

27 let

Kegljanje
Jeseniški kegljači še tretjič poraženi
Po dveh uvodnih porazih so jeseniški kegljači SIJ Acroni izgubil še v tretji tekmi. V gosteh so z 8 : 0 izgubili z ekipo Rudarja. V 1. B Slovenski ligi so Jeseničani na zadnjem mestu, edini
še brez osvojene točke. Jutri gostijo drugo ekipo Pivke.

Nogomet
Jeseniškim nogometašem ne gre
Jeseniški nogometaši so v 1. Gorenjski ligi doživeli še dva
poraza. V 5. kolu so v gosteh v sosedskem derbiju izgubili
s 4 : 0 z ekipo Šobec Lesce. Neuspešni so bili prejšnjo
soboto tudi doma, ko so izgubili z 1 : 0 proti ekipi Visoko.
Jeseničani so po 6. kolu in tekmi manj deseti s 3 točkami
(ena zmaga in štirje porazi). Jutri gostujejo pri ekipi Zarica
Kranj.

Košarka
Začetek košarkarske lige
Jutri se začne tekmovanje v 3. Slovenski košarkarski ligi.
Jeseničani so postavljeni v skupino Center, kjer bodo poleg
njih igrale še ekipe Kolpa, Grosuplje, Litija, Calcit, Ježica,
Cedevita Olimpija mladi in Krvavec Meteor.

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI NA JESENICAH V MERCATOR CENTRU
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 HRANE, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

IZDELKI V AKCIJI IN PO UGODNIH CENAH
UGODNO BOSCH

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

–10 % NA VSE
PRIPOMOČKE
ZA NEGO
PSA IN MAČKE

OVCA&RIŽ 15kg BREZ ŽIT

29,90 €

ODLIČNA HRANA ZA PSE Z
ALERGIJAMI IN PREBAVNIMI
TEŽAVAMI.

VSAK MESEC V AKCIJI 3 RAZLIČNE HRANE ZA PSE IN MAČKE
DRUGI IZDELKI PO
UGODNIH CENAH, KI JIH
PRIPOROČAMO.
POSLASTICE FLAMINGO ZA MAČKE
P
 OSLASTICE FLAMINGO
ZA GLODAVCE
– 10% DEŽNI PLAŠČKI VSEH
VELIKOSTI
–10% VSE ODSEVNE, SVETLEČE
OVRATNICE, POVODCI, OBESKI.


PRI NAS
DOBITE TUDI:
- Male živali
-A
 kvarijske in ribniške ribe
- Izdelujemo akvarije, aqua-terarije, terarije
- 16 vrst kvalitetne
hrane za pse in mačke

- 10 % WC PESEK
FLAMINGO
ZA MAČKE 15 kg
300% VEČJA VPOJNOST,
MANJŠA PORABA, HITRO GRUDENJE, IZNIČUJE VONJ PO URINU, SE NE PRIJEMA TAČK.

–10 %

ZA VSA
UDOBNA,
PRAKTIČNA
IN PRALNA
LEŽIŠČA ZA PSA

PRIHAJATA JESEN IN ZIMA!
KAKO ZAŠČITITI SVOJEGA PSA? POSKRBITE, DA BO
NA VEČERNIH SPREHODIH VAŠ PES:
V
 IDEN: V TA NAMEN GA OPREMITE S SVETLEČIMI
ALI ODSEVNIMI OVRATNICAMI, POVODCI ALI Z LED
LUČKAMI OZ. SVETLEČIMI OBESKI,
Z
 AŠČITEN: S PALERINAMI PROTI DEŽJU IN
ZIMSKIMI PLAŠČKI PROTI MRAZU.

KUPON - 10 %
VELJA ZA CELOTNI
ENKRATNI NAKUP
IZDELKOV.

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.
ODREŽI IN PRINESI!

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

Matjaž Klemenc

O dobrem uvodu jeseniških
hokejistov, zmagi v gosteh
proti Linzu s 4 : 0 in domači
zmagi proti Fassi s 4 : 2, smo
poročali že v prejšnji številki.
Če so bili Jeseničani po prvih
dveh kolih na vrhu, so v tretjem kolu na gostovanju pri
ekipi Zel lam See globoko
padli. Marsikdo od jeseniških privržencev je pričakoval še tretji zaporedni uspeh.
Prijateljska tekma slab mesec nazaj, na istem prizorišču, ko so »železarji« slavili s
4 : 0, je še podkrepila upanje. Prijateljske tekme znajo
še kako zavesti. Varovanci
trenerja Mitje Šivica niso šli
v tekmo s pravim pristopom
in hitro so bili že po uvodnih
dvajsetih minutah »nagrajeni« s šestimi zadetki v svoji
mreži. Na koncu so izgubili
z 10 : 3, a so se po katastrofalnem začetku v nadaljevanje
le malce pobrali.
Da se poraz razlikuje od poraza, je bilo še kako dobro videno na tekmi s Pustertalom, ki
je bila odigrana prejšnji četrtek. V tekmi je bil Pustertal
favorit, če vemo, koliko je letošnja jeseniška ekipa mlajša
in manj izkušena. Favoriti

vedno ne zmagujejo in prav
nič ne bi bilo nezasluženo, če
bi zmaga ostala v Podmežakli. Do 57. minute je bil rezultat 1 : 1, ko so gostje izkoristili
prednost igralca več in povedli z 2 : 1. Gostitelji so poizkušali brez vratarja. Tveganje se
tokrat ni izšlo, saj so dobili še
dva gola in na koncu izgubili
s 4 : 1.
Mitja Šivic na koncu ni bil zadovoljen, saj tistega najpomembnejšega, zmage, niso
dosegli. Vsekakor s prikazano
igro in predvsem borbenostjo
niso razočarali. Manjkal je le
še kakšen zadetek več.
Sobotna tekma je imela še večji pomen, saj druga ekipa
Dunaja po prikazanem do sedaj ne bo merila v vrh in zmaga je bila nujna. V tekmi, kjer
so z nervozo prednjačili Dunajčani, so bili Jeseničani veliko boljši tekmec. Dolgo časa
so lomili nasprotnika, dokončno pa zlomili z goloma
tik pred odmorom druge tretjine in golom na začetku tretje tretjine ter pobegnili na +2
(3 : 1). Na koncu so zmagali s
5 : 2. Jutri spet igrajo doma, in
sicer z ekipo Rittner.
Odigrali so še eno tekmo državnega prvenstva s Celjem
in zmagali s 14 : 3.
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Zanimivosti

Prenovljeni prostori fizioterapije
Trak ob odprtju prenovljenih ambulantnih prostorov fizioterapije v Splošni bolnišnici Jesenice je prerezala prva fizioterapevtka, danes
devetinosemdesetletna Frančiška Golob.
Urša Peternel

pomoči predstojnika Službe
za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Andreja Prlje
prerezala prva fizioteraptevka, ki se je v bolnišnici zaposlila leta 1954 – danes 89-let-

V Splošni bolnišnici Jesenice
so namenu predali prenovljene ambulantne prostore
fizioterapije. Trak je ob

na Frančišča Golob. Obudila
je spomine, kako in s kakšno
opremo so delali pred petdesetimi in več leti.
Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja prostori ambu-

lante niso bili celovito obnovljeni, tudi sama stavba E je
stara in dotrajana. Zato so se
po besedah predstojnika Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Andreja Prlje investicije res razveselili. V
sklopu 50 tisoč evrov vrednih
del so prenovili tla (ki so bila
po besedah predstojnika
»pravi podn, skorajda trampolin«), električno napeljavo,
poskrbeli za požarno varnost. S tem so omogočili
boljše pogoje dela zaposlenim ter varnejšo in prijetnejšo obravnavo pacientov.
Denar so zagotovili v bolnišnici ob pomoči donatorjev.
Po besedah v. d. direktorice
bolnišnice Anje Jovanovič
Kunstelj se je v zadnjih letih
razvijala tudi stroka, širili so
program in tako pred dvema
letoma pridobili zdravnico
fiziatrinjo, ki se ji bo kmalu
pridružila še ena. Fiziatra
predtem na Gorenjskem nismo imeli.
V službi dela dvanajst fizioterapevtk, en fizioterapevt in
tri delovne terapevtke.

V sklopu del so prenovili tla, električno napeljavo, poskrbeli
za požarno varnost.

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JE
Prva fizioterapevtka Frančiška Golob je bila častna gostja odprtja novih prostorov, v ozadju
sedanji zaposleni. / Foto: Primož Pičulin

V jeseniški bolnišnici so poznani zlasti po kakovostni
rehabilitaciji po kirurških posegih na rokah.
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Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
Cena 14.590 EUR velja za Kia Ceed 1.0 T-GDi MY2020 z opremo LX Urban M/T, z redno ceno 20.190 EUR. Cena 13.990 EUR velja za Kia Stonic 1.25 MPI MY2019, z opremo LX Active ISG, M/T, z redno ceno 17.490 EUR. Cena 17.690 EUR velja za Kia Sportage 1.6 GDi, z opremo LX Active M/T, z redno ceno 25.190
EUR. Vse cene že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se
LET GARANCIJE
lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Kasko zavarovanje je vključeno v ceno ob podpisu pogodbe za akcijo »Kia Forever«, ki zajema permanentno kasko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d., z vezavo za čas financiranja. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve
in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
D O K A Z K A KO V O S T I
zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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Dragoceni del
kulturne dediščine
Na Koroški Beli je potekala pritrkovalska delavnica z naslovom Pesmi štirih.
Janko Rabič
Pri Farnem kulturnem društvu Koroška Bela so ob letošnjih dnevih evropske
kulturne dediščine posegli
še na eno področje bogate
kulturne dediščine v kraju.
Pred domačo cerkvijo sv.
Ingenuina in sv. Albuina so
3. oktobra pripravili pritrkovalsko delavnico z naslovom Pesem štirih. Zato so
imeli še poseben razlog, saj

je bila letos skupina pritrkovalcev na Koroški Beli
vpisana v register nesnovne
kulturne dediščine Slovenije. V goste so povabili tudi
pritrkovalce iz Kamne Gorice, ki prav tako ohranjajo to
izročilo.
O zvonjenju in pritrkavanju
v cerkvah, ki sta dragoceni
del slovenske kulturne dediščine, je v imenu domačega Farnega kulturnega društva spregovorila Petra Alič.

Domačo pritrkovalsko skupino je predstavil Marko
Zupančič. Deluje pod okriljem Župnije Koroška Bela.
Šteje dvanajst članov, včasih
so se fantom pridružila tudi
dekleta. V cerkvi pritrkavajo
ob vseh pomembnih cerkvenih praznikih, božiču,
veliki noči, birmah, novi
maši, cerkvenih porokah.
Na delavnici člani obeh skupin niso predstavili pritrkavanja na pravih zvonovih,

temveč domačini na kovinskih ceveh, Kamnogoričani
pa na miniaturnih zvonovih. Zvon je glasbeni instrument in na njem je možno
ritmično muziciranje. Pritrkavanje so lahko preizkusili
tudi udeleženci delavnic,
med njimi je bilo največ
mladih iz veroučne skupine. Pritrkovalci pa so si zatem skupaj ogledali prave
štiri bronaste zvonove v zvoniku domače cerkve.

Poziv k upoštevanju
semaforja
Potem ko je bila zaradi zapletov s pridobivanjem zem
ljišč začasno ustavljena investicija obnove ceste R2 pri
slaščičarni Metuljček in pri
mostu čez Jesenice, se ta
zdaj počasi zaključuje. Pri
tem pa je na križišču med
Cesto Cirila Tavčarja in magistralno cesto R2 (pri slaščičarni Metuljček) že
postavljen tudi semafor. Žal

pa pri spremljanju prometa
ugotavljamo, da tega veliko
voznikov ne upošteva, zato
jih pozivamo k upoštevanju
semaforja in s tem k povečanju prometne varnosti vseh
sodelujočih v prometu, še
posebej otrok, ki jih je zaradi bližine šole na tem mestu
še posebej veliko.
Občina Jesenice

Podjetja na obrtnem sejmu

Domači pritrkovalci so predstavili pritrkavanje na kovinskih
ceveh.

Med udeleženci delavnic je bilo največ mladih iz veroučne
skupine.

Ivan Berlot - Taubi, legenda
jeseniških odrskih desk
Janko Rabič

Prijeten klepet, kjer sem
poleg že znanega želel izvedeti še kakšno neodkrito
zanimivost, se je zgodil kje
drugje kot – v Gledališču
Toneta Čufarja na Jesenicah. »Energije mi še ne
manjka, upam, da bom še
nekaj časa sodeloval na teh
odrskih deskah, kar bo pač
zdravje dopuščalo. Res z veseljem še zmeraj pridem v
to gledališko hišo,« za uvod
pove 70-letni Ivan Berlot Taubi z Blejske Dobrave. Je
legenda jeseniških odrskih
desk, dobrodošel tudi na
drugih odrih ali kot voditelj
prireditev, humorist, izvajalec skečev (tudi z ženo Milico). Krona njegove ustvarjalne gledališke poti je nedavna Linhartova listina,
eno najvišjih priznanj na
področju ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti. »Res
sem jo vesel, to je priznanje
za ves moj trud, ki sem ga
vložil v odrske deske. Ponosen sem nanjo in vsakemu
jo rad pokažem, ko pride na
obisk.«
Njegov gledališki opus je izjemen, okoli dva tisoč predstav in 61 vlog v več kot pol
stoletja!

»Začetki segajo v osnovno
šolo na Koroški Beli, kjer
sem recitiral na proslavah,
kar sam se tudi ustanovil
lutkovno gledališče na
enem skednju. Lutke smo
naredili sami iz mavca, prijateljeva mami je naredila
oblekice in igrali smo Rdečo
kapico in druge pravljice.
Ko sem bil star sedemnajst
let, nas je mlade fante profesor Jože Tomažič povabil
za statiste v gledališče na
eno predstavo. Od štirinajstih sem edini zbral pogum
in potem ostal. Bojan Čebulj je v meni zaznal talent,
prvo pomembno vlogo sem
dobil v Vdovi Rošlinki, potem pa so se sezone kar vrstile, vsako leto več vlog.
Vse sem že igral, od resnih
predstav do dram in otroških. Najraje imam komične vloge, vesele, razigrane.
Te so mi pisane na kožo.
Predvsem pa na odru neizmerno uživam.«
Tudi otroka Barbara in Klemen sta nekaj časa igrala v
gledališču, resno pa gre sedaj kot igralka po njegovih
stopinjah vnukinja Manca.
Kaj nenavadnega iz zakulisja? »Na predstavi v Kropi

sem čakal za nastop na
odru. Kar naenkrat nikogar,
oder prazen, zmerjal sem,
kdo mora na sceno. Iščem
pravega in končno ugotovim, da sem na vrsti – jaz.
Nekaj krepkih sem potem
slišal od soigralcev. Drugi
pripetljaj je bil resnejši. Ko
sem igral na odru na invalidskem vozičku, me je soigralec Košir porinil in ustrašil sem se, da bom podrl
sceno. Zagrabil sem voziček, da bi ga ustavil, vendar
sem zaradi svoje teže zletel
z odra na glavo. Vsi so me
potem spraševali, ali je bilo
to režirano, pa ni bilo.«
Redno delo na Slovenskih
železnicah, družina, kako se
je izšlo? »Za vse to sem izjemno hvaležen ženi Milici,
nikoli ni delala problemov
zaradi moje odsotnosti. Razumela je tudi, ko sta bila
dva majhna otroka doma.«
Se je pa tudi Milica ojunačila in stopila na odrske deske. »Zbrale so se ženske in
resno zastavile. Dobile so že
prvo nagrado v komediji
Najlepše, najboljše in najbolj slečene.« Se gresta sedaj lahko kar doma teater?
(smeh) »Tam je pa tako, da

Mednarodnega obrtnega sejma v Celju so se pod okriljem
SPOT – Slovenska poslovna točka, katere del je tudi SPOT
Gorenjska, udeležila tudi nekatera podjetja iz jeseniške občine.
Na sejmu so potekale različne izobraževalne delavnice in srečanja. "Podjetjem smo ponudili možnost udeležbe na mednarodnih poslovnih srečanjih, ki so bila namenjena malim in
srednje velikim podjetjem za promocijo podjetja, povezovanje, mreženje, pridobitev novih poslov, iskanje novih poslovnih priložnosti, izmenjavo izkušenj in razvijanje idej o novih
projektih ter navezovanje stikov s podjetji iz regije Alpe Adria,"
je povedala Eldina Ćosatović iz SPOT svetovanje Gorenjska, ki
deluje pod okriljem Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Ustvarjalci

časa

(17.

del)

Iva Berlot - Taubi
ima ona glavno vlogo, jaz
sem bolj statist.«
In zakaj mu mnogi pravijo
Taubi? »Ko sem nekoč z
igralci po jedi pobral še vse
drobtinice, sem postal Taubi
(golob po nemško).«
Ivan je ponosen, da je sodeloval pri dveh predstavah z
igralci s posebnimi potrebami CUDV Radovljica.
In kaj še dodati k pestrosti
njegovega vsakdanjika?
»Rad se ukvarjam z rožami,
z zasaditvami, vsi v družini
sodelujemo. S še nekaterimi
družinami tako prispevamo
k lepši podobi Blejske Do-

brave. Dobili smo več nagrad v občinski akciji Najlepše cvetlične zasaditve.«
Pa še kakšna dobra šala?
»Naj bo gledališka. Igralka je
kljub aplavzu in šopkih po
predstavi prišla v solzah v
garderobo. Ja kaj je vendar
narobe, so jo vsi spraševali.
Kako naj ne bom žalostna, ko
pa sem kupila šest šopkov, na
oder pa jih je priletelo samo
pet.« In še moto, na katerega
prisega Ivan: »Zdravje, sreča
in srce ljubeče, to moje je vodilo. Če pa slučajno kaj zaškriplje, smeh in dobra volja
najboljše je zdravilo.«
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Mladi
Sedemsto otrok na
mini olimpijadi

Naši Čufarjevci
Učenci zgodovinsko-raziskovalnega krožka so se lotili raziskovanja, kateri znani Slovenci so obiskovali
Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice. Med njimi so številni znani športniki, glasbeniki, igralci pa
celo najbogatejši Slovenec ...
Urša Peternel

Urša Peternel
Zavod za šport Jesenice in
Olimpijski komite Slovenije
sta že štirinajsto leto pripravila Mini cicibanovo olimpijado v Športnem parku Podmežakla na Jesenicah. Udeležili so se je otroci jeseniških vrtcev in prve triade
osnovnih šol. Okoli 700
otrok je bilo razdeljenih v trideset vadbenih skupin. Pri
organizaciji in izpeljavi so
tudi letos sodelovali dijaki
tretjih in četrtih letnikov
izbirnega modula Šport za
otroke Srednje šole Jesenice,

program Predšolska vzgoja.
"Pomagali smo pri mimohodu olimpijske bakle in zastave. Po olimpijski zaprisegi v
olimpijskem duhu je sledilo
skupno ogrevanje. Nato smo
prevzeli otroke vrtcev in
osnovnošolce, jih organizirali ter vodili na trideset različnih gibalnih postajah. Otroci
so se družili, zabavali, igrali
in tekmovali s samim seboj
pod geslom Vsi smo zmagovalci, mi pa smo pridobili
dragocene praktične izkušnje za svoj prihodnji poklic,"
so ob koncu povedali dijaki z
mentorico Marto Bajc.

Učenci, ki so sodelovali pri raziskovanju: Zoja Kalan, Leonit Collakaj, Enej Otovič in Naja
Reškovac z mentorico Bojano Osenk
Jeraša, Franci Rebernik, Majda Rebernik, Leon Leskovšek
... Šolo so obiskovali tudi
igralci Uroš Smolej, Urška
Hlebec, Bernarda Gašperčič,
Žiga Saksida, Mario Ćulibrk,
Klemen Klemenc ...

Govori z menoj na Bledu

Na seznamu čufarjevcev so
še nekdanji minister in zdravnik dr. Dušan Keber, sociolog dr. Franc Leskošek, novinar Matej Šurc, športna novinarka Polona Bertoncelj,
novinar Viki Twrdy, motori-

stka in zdravnica Ines Pezič,
pisatelj Miha Mazzini, skladatelj Peter Kopač, slovenist
Jernej Kusterle, sedanji jeseniški župan Blaž Račič in
celo najbogatejši Slovenec
Samo Login.

Začela se je prenova
igrišča Biba na Plavžu

Ob mednarodnem dnevu jezikov so se dijaki Gimnazije
Jesenice in Srednje šole Jesenice ter študenti Višje šole za
turizem Bled na Bledu udeležili dogodka Govori z menoj. "V
prepoznavnih rumenih majicah smo se v manjših skupinah
sprehajali po Bledu in se pogovarjali s turisti. Sprva smo bili
malce zadržani, a ko smo ogovorili prve, nas je trema minila in komaj smo čakali, da ponovno koga srečamo. Pozitivno smo bili presenečeni nad prijaznostjo in vljudnostjo turistov. S sodelovanjem v projektu smo doživeli kulturno raznolikost Evrope iz prve roke ter spoznali, kako pomembno
je znanje tujih jezikov v vsakdanjem življenju," je opisala
Klara Hudovernik, dijakinja Gimnazije Jesenice.

Igrišče bo namenjeno otrokom vseh starosti, dela
bodo zaključena še letos.
Urša Peternel

Izkoristite
jesensko
akcijo!

Občina Jesenice je začela
prenavljati otroško igrišče
Biba na Plavžu, med stanovanjskimi objekti C. maršala
Tita 96, 98 in 100. Kot so
pojasnili, bo igrišče namenjeno otrokom vseh starostnih skupin, poleg pa bo urejen tudi prostor za odrasle.
Oblikovno in programsko se
bo povezovalo z že obnovljenim igriščem Pika ter še
načrtovanima dvema igriščema Tim in Rožle. Poleg
samih igrišč bo izvedena
tudi manjša urbana ureditev

celotnega javnega prostora
ob igriščih med bloki in stolpnicami.
Izvajalec je družba Modro,
d. o. o., Ljubljana, ki je že
postavila gradbiščno ograjo,
v času gradnje pa bo občasno prihajalo do motenj parkiranja na posameznih parkiriščih in dostopa do posameznih stanovanjskih stavb,
hkrati pa bo na gradbišču
povečan hrup, zato prebivalce okoliških stanovanjskih
stavb prosijo za razumevanje. Dela bodo zaključena
predvidoma do konca letošnjega leta.

Projektivni biro Delavnica, d. o. o., Vrhnika

Mini cicibanova olimpijada v Športnem parku Podmežakla

Na Osnovni šoli Toneta
Čufarja Jesenice že vrsto let
deluje zgodovinsko-raziskovalni krožek, ki ga vodi profesorica zgodovine Bojana
Osenk. V lanskem šolskem
letu so začeli zanimiv projekt, imenovan Naši Čufarjevci. Učenci Enej Otovič,
Leonit Collakaj, Naja Reškovac in Zoja Kalan so se lotili
raziskovanja, katere znane
osebnosti so nekoč obiskovale Čufarjevo šolo. Kot so
ugotovili, so med njimi številni znani športniki, glasbeniki, igralci ...
Med športniki, ki so gulili
klopi Čufarjeve šole, so
denimo Anže Kopitar, Alenka Dovžan, Jure Robič, Saša
Dončić, Anja Klinar, Grega
Žemlja, Gregor Urbas, Jernej Koblar, Jernej Slivnik,
Maruša Ferk, Sašo Robič,
Nejc Frank, Dejan Varl, Rok
Tičar ...
Čufarjevci so tudi glasbeniki
Alenka Pinterič, Aleš Vovk Raay, Anja Baš, Primož Kerštanj, Urška Pompe, Domen

BREZPLAČNA IZMERA

Idejna zasnova otroškega igrišča Biba na Plavžu
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Spodbudna popotnica
za maturante
Na Gimnaziji Jesenice je potekal sprejem za maturante in njihove starše.

Fiinci döbro
vëmo, kaj je
huuda zima

Zlati maturanti z ravnateljico: Rebeka Hudovernik, Matej Zupančič, Aleksander Piber in
Martin Radman. Manjka Tjaša Prezelj.

Janko Rabič
Na tradicionalnem septembrskem sprejemu maturantov
na Gimnaziji Jesenice so se v
družbi staršev, profesorjev in
gostov še enkrat ozrli na preteklo šolsko leto. Ravnateljica
Lidija Dornig je predstavila
ponovno odlične učne uspehe maturantov z 92-odstotnim uspehom pri opravljanju mature. Med njimi je bilo

pet zlatih maturantov: Aleksander Piber, Matej Zupančič, Tjaša Prezelj, Rebeka Hudovernik in Martin Radman.
Še devet drugih dijakov je
doseglo odličen uspeh, šestdesetim pa je državni izpitni
center podelil certifikate iz
znanja angleščine in nemščine. Zlati maturanti so prejeli
srebrne znake Gimnazije Jesenice, župani občin, iz katerih prihajajo, pa so jim name-

nili knjižne nagrade. Vsem
sta ob pomembnem zrelostnem izpitu čestitala in naprej zaželela uspešno študijsko pot predstojnica Zavoda
za šolsko RS, enota Kranj,
Nataša Potočnik in župan občine Jesenice Blaž Račič.
Na srečanju so v kulturnem
programu nastopili gimnazijski pevski zbor Janka Pribošiča, gimnazijski teater in
pianistka Eva Maier.

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

Tekači povezali
gorenjske bolnišnice
Kar 233 tekačev je teklo na 5.
promocijskem teku gorenjskih bolnišnic. Glavni namen teka je spodbujanje
zdravega življenjskega sloga
ob svetovnem dnevu srca, ki
ga obeležujemo 29. septembra. Poleg zdravnikov, medicinskih sester in tehnikov
ter ostalega zdravstvenega
osebja so tekli tudi gasilci,

policisti, gorski reševalci,
kranjski hokejisti, predstavniki občin, tudi jeseniške ...
Trasa je potekala od Jesenic
do Kranja, tekači so se štafetno izmenjevali, vsak je pretekel približno pet kilometrov. Kar osemnajst pa jih je
preteklo celotno traso v dolžini 45,9 kilometra, med
njimi tudi paraolimpijec
Sandi Novak, ki ga je spremljal ultramaratonec Ro-

man Kejžar, pa jeseniški ultramaratonec Mario Ponjavić ... Tekli so znani športniki Vesna Fabjan, Tomaž in
Miha Pirih, Tadeja Brankovič, Ivo Čarman skupaj s tremi junaki 3. nadstropja.
»Vzdušje je bilo izvrstno,
vreme nam je bilo naklonjeno, tek je minil brez poškodb in zapletov,« je v imenu organizacijskega odbora
dejala Sandra Jerebic.

4x

=20€

kupon za premontažo

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

Urša Peternel

Start teka je bil na Jesenicah, pred bolnišnico.
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Od kljukuše do kitajskih rezancev
V sklopu projekta PlurAlps so na Ljudski univerzi Jesenice pripravili tudi več kulinaričnih delavnic, na katerih so se udeleženci različnih narodnosti
medsebojno učili pripravljati narodne jedi.
Urša Peternel
Na Ljudski univerzi Jesenice v zadnjem obdobju pripravljajo različne dejavnosti, ki so namenjene priseljencem. Tako je nedavno
potekal pilotni projekt PlurAlps, ki so ga naslovili
Jesenice, moj novi dom, v
katerega je bilo vključenih
kar 150 priseljencev iz različnih držav, največ iz držav
bivše Jugoslavije, a tudi iz
Kitajske, ZDA, Dominikanske republike, Kolumbije ...
V sklopu projekta so pripravili več kulinaričnih delavnic, na katerih so se udeleženci različnih narodnosti
medsebojno učili pripravljati narodne jedi. Udeleženci so spoznavali dobrote
črnogorske, bosanske,
makedonske in kitajske ter
tudi slovenske kuhinje:
teletino z rdečo papriko,
okusne poljube, kljukušo s
piščancem, rdečo in belo
trahano, makedonsko
pogačo, piščanca z rižem v

pečici, paradižnikovo juho,
kitajske rezance s piščancem in zelenjavo. Ob tem
je nastala tudi majhna knjižica z recepti vseh omenjenih jedi.
In medtem ko so bile mame
v kuhinji, so za otroke potekale ustvarjalne delavnice.
Po besedah Majde Suljanović Hodžić z Ljudske univerze Jesenice so se prav v
tem projektu naučili, da je
pomembno, da organizirajo
sočasne delavnice za mame
in otroke, saj je tako poskrbljeno za varstvo in mame
lahko v miru ustvarjajo v
kuhinji. Poleg tega so pripravili sprehod po mestu, na
katerem so priseljenci spoznali knjižnico, center za
socialno delo, Rdeči križ ...
»Razvili pa smo tudi nov
program za učenje slovenščine z drugimi metodami,
na terenu. Tako so denimo
udeleženci šli v trgovino in
tam morali naročiti stvari v
slovenščini. Tako so se učili
vsakdanjega sporazumeva-

nja, « je povedala Majda
Suljanović Hodžić. V sklopu projekta je potekalo še
več aktivnosti, delavnice
cirilice, branje pravljic v
tujih jezikih v jeseniškem
vrtcu, skupina priseljenk s
Kosova je celo pripravila
potopisno predavanje o svoji domovini ...
Po besedah direktorice Ljudske univerze Jesenice Maje
Radinović Hajdić so priseljenci ena njihovih prioritetnih skupin, glede na trende
priseljevanja pa bodo tudi v
prihodnje. Posebno pozornost namenjajo priseljencem albanske narodnosti,
zlasti ženskam, pri katerih
je največji problem neznanje slovenščine. Zato je nepogrešljiva pomoč prevajalke
za albanski in makedonski
jezik, ki je zdaj tudi zaposlena na Ljudski univerzi Jesenice in pomaga pri komunikaciji v jeseniških šolah,
vrtcu, bolnišnici, zdravstvenem domu, lekarni, centru
za socialno delo ...

Na zaključni delavnici so pripravljali "suši" iz kumar.
In kaj so povedale udeleženke zadnje kulinarične delavnice, na kateri so pripravljali
"suši" iz kumar? Alejandra iz
Kolumbije je dejala, da ji je
na Jesenicah všeč, le na mraz

se ne more navaditi. Rada
ima slovensko kulturo, tudi
hrano, zlasti palačinke, govejo juho ... Uči se slovenščine,
vsak teden prihaja na pogovorne urice. Delavnice pa se

je udeležila tudi domačinka
Zvonka, ki je povedala, da jo
zanima kulinarika drugih
dežel, hkrati pa tudi ljudje
različnih narodnosti, saj ima
vsak svojo zanimivo zgodbo.
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TIC Jesenice in Planinsko društvo Jesenice sta ob svetovnem dnevu
turizma pripravila voden ogled na razgledišča Špica na Mežakli.

Pohodniki na cilju, na razgledišču Špica

Urša Peternel
Ob svetovnem dnevu turizma so se v občini Jesenice
odločili, da združijo turizem
in pohodništvo. Tako sta Turistično-informacijski center
(TIC) Jesenice in Planinsko

društvo Jesenice organizirala
voden pohod do razgledališča na Mežakli. Pohodniki so
se iz Podmežakle pod vodstvom planinskega vodnika
podali do vznožja Mežakle in
po markirani in dobro utrjeni poti do razgledišča Špica,

ki je bilo nedavno urejeno z
razgledno ploščadjo in panoramsko tablo. Tudi s takšnimi organiziranimi pohodi
naj bi ta gorski del občine, ki
je včasih kar malo pozabljen,
spoznalo čim več ljubiteljev
narave in pohodništva.

Rožnati zvonci in šali
Urša Peternel
Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o
raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V
Združenju Europa Donna
Slovenija že vrsto let oktobra
pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi želijo ozaveščati širšo javnost o raku
dojk.
Prireditve potekajo tudi na
Jesenicah. Župan Blaž Račič
in članica upravnega odbora
Združenja Europa Donna
Slovenija Rina Klinar sta
tako na kolesa sistema JeseNICE bikes pred Občino Jesenice namestila zvonce, ki
so jih okrasile članice združenja Europa Donna Slovenija, nato pa so skupaj s koordinatorico Ljudske univerze Jesenice Katarino Bertoncelj na Trgu Toneta Čufarja
okoli enega od dreves zavezali rožnat šal in na zelenico
pred njim »posadili« kovinske rožice, ki so jih ustvarili
v Večgeneracijskem centru
Gorenjske. Sicer pa bo v
sklopu rožnatega oktobra na
Jesenicah 15. oktobra ob 15.
uri organiziran 6-minutni
test hoje v jeseniškem zdravstvenem domu, 21. oktobra

Župan Blaž Račič in članica upravnega odbora Združenja
Europa Donna Slovenija Rina Klinar sta na kolesa sistema
JeseNICE bikes pred Občino Jesenice namestila zvonce, ki
so jih okrasile članice združenja Europa Donna Slovenija.
bo v pritličju zdravstvenega
doma postavljena tudi svetovalna stojnica s praktičnim
učenjem samopregledovanja in preventivnim gradivom, 11. oktobra ob 18. uri
pa bo v kleti organizirano
predavanje in delavnica za
ženske z naslovom Rožnata
delavnica: pregledujem si

dojke, potrjujem svoje
zdravje. Svetovalno stojnico
bodo pripravili tudi v jeseniški bolnišnici, v občinski
knjižnici pa razstavo. V prostorih Večgeneracijskega
centra Gorenjske na Ljudski
univerzi Jesenice bo Europa
Donna organizirala srečanja
in predavanja.

ŽELEZARJI SE PRIDRUŽUJEJO
AKCIJI ROŽNATI OKTOBER!
Oktober je mesec ozaveščanja o raku dojk. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk in do
15 moških, skoraj 400 žensk in do deset moških pa umre.
Člani kolektiva HDD SIJ Acroni Jesenice smo se odločili, da bomo ob podpori Onkološkega inštituta Ljub
ljana in Europa Donna, slovenskega združenja za ozaveščanje o raku dojk, tudi sami pomagali pri ozaveščanju ljudi o tej bolezni. Naši železarji bodo vse tekme v mesecu oktobru odigrali s prav posebnimi rožnatimi dresi. Naš logotip bo nadomestila rožnata pentlja, ki simbolizira rožnati oktober. Skozi celotni mesec
oktober bo na Facebook strani HDD SIJ Acroni Jesenice potekala tudi licitacija game-worn rožnatih dre
sov, ki jih bodo igralci nosili na oktobrskih tekmah. Zmagovalci licitacije bodo rožnate drese prejeli direktno
iz rok jeseniških hokejistov, po koncu prve domače novembrske tekme, ki bo v soboto, 2. 11. 2019, proti
ekipi Asiago Hockey.
Vsako domačo tekmo bomo 3 evre od vsake prodane vstopnice namenili prav združenju Europa Donna
Slovenija ter s tem izkazali podporo in zahvalo za ves vložen trud, ki ga združenje opravlja.
Seznam domačih tekem HDD SIJ Acroni Jesenice v mesecu oktobru:
Sobota, 12. 10. 2019: HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam
Sobota, 19. 10. 2019: HDD SIJ Acroni Jesenice – VEU Feldkirch
Ponedeljek, 21. 10. 2019: HDD SIJ Acroni Jesenice – HDK Maribor
Četrtek, 24. 10. 2019: HDD SIJ Acroni Jesenice – Cortina Hafro
Cenjeni ljubitelji športa! Prav vse vas vljudno vabimo, da nas tudi sami obiščete na oktobrskih domačih tekmah in sodelujete v licitaciji dresov ter s tem pokažete podporo klubu, društvu Europa Donna Slovenija in
vsem, ki pomagajo pri ozaveščanju o raku dojk.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Pohod do razgledišča
Špica na Mežakli
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je KONCERT ADIJA SMOLARJA V GTČ.
Sponzor križanke je Studio Gong, ki je v Gledališču Toneta
Čufarja Jesenice organiziral koncert Adija Smolarja. Podarili
so trikrat po dve vstopnici za koncert. Nagrajenci so: Darko
Vajt, Golnik, Božidar Lampič, Tržič, in Darja Svenšek, Jesenice. Nagrade so že prejeli po pošti.

Repa na več načinov
V oktobru je večina pridelkov zrelih, med njimi tudi repa. Najbolj pogoste začimbe in dodatki k jedem
iz repe so: sol, poper, kumina, šetraj, lovor, kis, česen, svinjska mast, ocvirki, moka, mleko, kisla
smetana in maslo.
Jelka Koselj

kaše, pol litra kisle smetane in
3 žlice moke.
Priprava: Repo damo kuhati
v malo vode. Dodamo sol,
poper, lovorov list, sesekljan
česen in narezano čebulo.
Ko repa malo povre, zakuhamo dobro oprano proseno
kašo, ki naj vre četrt ure.
Nato vmešamo v smetano
moko in dodamo repi.
Kuhamo še nekaj minut.

Skisana repa
Repo dobro operemo, olupimo in naribamo. Zložimo jo
v kad in le malo posolimo
(1–2 odstotka), da se preveč
ne zmehča. Če je soka premalo in repe ne pokriva, prilijemo še malo slane vode.
Obtežimo jo manj kot zelje
in kad postavimo v toplo
klet. Pri kisanju je važna
čistoča, pravilna temperatura in ustrezna klet.
Pripis: Naše babice so repo
kisale v večjem kozarcu za
vlaganje, v malo posoljeni
vodi in obteženo s krožnikom kar v kuhinji na polici.
Kozarec je bil pokrit s prtičem.

Šara po babičino
Olupi debelo rumeno kolerabo, nakrhljaj in stresi v
lonec. Prav tako eno debelo
repo in korenje, vse nakrhljano. Prilij toliko vode, da
lahko vre. Prideni ščep
kumine in posoli. Ko je vse

Osemnajstega oktobra
goduje sveti Luka. Rek
pravi: Sveti Lukež repo
pukež.

Kisla repa s smetano
Potrebujemo: 1 kg kisle repe,
sol, poper, lovorov list, 3 stroke
česna, 1 čebulo, 3 žlice prosene

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpi
sa
no v ku
pon iz kri
žan
ke) po
šlji
te do srede, 23. oktobra 2019,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

Sponzor križanke je CVETLIČARNA Mirko Sitar, s. p., Blejska Dobrava 117c (pri pokopališču), telefon 04 587 43 43. Pri njih
lahko naročite vse vrste žalnih ali suhih aranžmajev, šopke za razne priložnosti, rezano cvetje. Nudijo prijazno in strokovno
pomoč pri izbiri po vaših željah. Za reševalce križanke so pripravili tri nagrade: izbira izdelkov v vrednosti 30, 20 in 10 e.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

V NJEJ
DOBIMO
OSNOVNO
IZOBRAZBO

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

8

IZDELOVALEC
KISA

PRILJUBLJENA
RAČUNALNIŠKA
IGRICA

ALJA
TKAČEV

ODŽAGAN
KOS DEBLA

skupaj prevre, postavi šaro
kot samostojno jed na mizo.
Zraven postrezi domač
kruh.
Pripis: Šara ali koslanka je
tudi zelenjavna enolončnica
s slabšimi deli svinjskega
mesa.

napol kuhano, prideni še
dva debela krompirja, olupljena in na liste narezana.
Vse kuhaj do mehkega.
Nato vse dobro pretlači in
prideni eno veliko žlico
segretih ocvirkov, ki si jim
dodala žlico moke. Ko vse

VLJUDNO
VABLJENI V
CVETLIČARNO MIRKO
SITAR S.P.
KORAK,
STOPINJA

ŠOP POVEZANEGA
ŽITA

ČRKA ZA
ROČNO
STAVLJENJE

KDOR
NOSI
OČALA

POLAGALEC,
IZDELOVALEC
PARKETA

DESNI
PRITOK
MARICE V
BOLGARIJI

7

BLESK,
SIJAJ

KDOR SKRBI
ZA VZDRŽEVANJE
SVETILNIKA
TIGRU
PODOBNA
ZVER

ZAKOVICA
(POGOV.)

NADSTROPJE
ZADNJE
PREDIVO

9

3

SPEČA
ŽENSKA
GLAVNI
ŠTEVNIK

5

PREBIVALEC
ONTARIA

ODLITEK
NARAMNICA

SEDMI
MESEC V
JUDOVSKEM
KOLEDARJU

UREDIJO VAM
TUDI STORITVE NA PODROČJU KAMNOSEŠTVA

VNUKINJA

PREDPISAN
VERSKI
OBRED

RAZVOJNA
STOPNJA

TEKOČI
RAČUN

OREL V
NEMŠKIH
PLEMIŠKIH
GRBIH

SORTA
UMETNO
GNOJILO, KI
VSEBUJE
DUŠIK IN
KALCIJ
VRTNA
HIŠICA

BOGATE
IZKUŠNJE
S PRIRAVO
CVETLIČNIH
ARANŽMAJEV
PODPRTJE,
OPORA
PRITOK REKE
PAD JUŽNO
OD TORINA

ENOTA ZA
MERJENJE
SILE ,
STOTINA
NEWTONA

NAŠA SOPRANISTKA
??????
OTTA
KLASINC

DRAGOTIN
KETTE

DENARNA
ENOTA JAR
ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA

IZREDEN
DOGODEK,
ČUDEŽ
NEMŠKI
DRAMATIK
(GEORG,
1878 DO 1945)
IME NAŠE
NOVINARKE
JOCIF

SLOVARČEK:

6

ZADERIKA,
TRŠČICA
ZNAČILNO
SKRAJŠAN
PODPIS

SLOVENSKA
POPEVKARICA
(MAJDA)

GLASBENA
ZVRST

OTOK V
EGEJSKEM
MORJU

ALJOŠA
REBOLJ

15

14

NEIMENOVANA
OSEBA

ZAPREKA
ENOTA ZA
JAKOST
VETRA
DEFEKT,
NAPAKA

KORUZNI
STORŽ
MIRNO
SOŽITJE

LETALSKA
FIGURA

ELIOT
NOYES

TONI
INNAUER

VRSTA TROBILA,KORNET
MORSKA RIBA ROMBOIDNE OBLIKE

ALARMNA,
ZVOČNA
NAPRAVA

KRSTA

SMER NEBA

17

POGOSTO
MOŠKO IME

12

2

1

3

11

4

12

5

13

6

14

7

13

12

11

8

15

11

V SNEG
NAREJENA
OZKA POT

5

16

9

13

7

17

10

6

BRANE
IVANC
ODVZEM
LASTNINE,
IMETJA

TEKOČE
GORIVO

6

ŠPANSKA
SORTA TRTE

VLADAR V
PALESTINI

ŽABJE
OKONČINE

10

NAJSVETLEJŠA
ZVEZDA V
OZVEZDJU
ORLA

13

KRISTA
FANEDL

4

16

2

KRAJ PRI
GROSUPLJU
DREVO IZ
DRUŽINE
BREZOVK

1

SREDINA
DRAČJA

ALBERT
EINSTEIN

1

REDKO
ŽENSKO ME

NITRAMONKAL: umetno gnojilo, POND: enota za merjenje sile, MAIRA: pritok reke Pad južno od Torina, LEROS: otok v Egejskem morju,
BOFOR: enota za jakost vetra, VRIJ: letalska figura, AGICA: redko žensko ime, AAR: orel v nemških plemiških grbih, AIREN: španska sorta trte
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Prireditve
Petek, 11. oktober
Učinkovita poslovna komunikacija na sestanku
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 13. ure

Predavanje o sarkopeniji
DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 17. uri

Bralni klub. Srečanje bo vodila Monika Sušanj.
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 18. uri

Nefiks Klub Kolegice na Jesenicah – Pogumno na trg dela
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

ZAHVALA

PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST, Lado Bizovičar
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Ob boleči izgubi drage žene, mame, sestre,
babice in tete

Petek, 18. oktober
Brezplačna delavnica »Pravilno upravljanje s terjatvami«
RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE,
SPODNJI PLAVŽ 24E, ob 9. uri

Voden pohod po delu poti Juliana skozi mesto Jesenice
TIC JESENICE, ob 10. uri

LORCA, TI IN JAZ, romska glasba s poezijo in plesom

N. Brgant, S. Dudič, G. Robič: FETIŠ NA PUTER, komična drama
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Sobota, 12. oktober
Izlet Muzejskega društva Jesenice v Doberdobski Kras
Avtobusno postajališče ZD (Čufar), ob 7. uri

Dan odprtih vrat Društva bolnikov z osteoporozo Jesenice z
ultrazvočnim merjenjem kostne gostote
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, I. nadstropje, ob 10. uri

Srečanje orkestrov treh dežel
TRG PRED CERKVIJO V KRANJSKI GORI, ob 17. uri
V primeru dežja DVORANA KINA ŽELEZAR JESENICE, ob 17. uri

Literarni večer KPŠHD Vuk Karadžić
PROSTORI DRUŠTVA KPŠHD VUK KARADŽIĆ, PREŠERNOVA 56, ob 19. uri

Nedelja, 13. oktober
CEPETAVČEK, predstava za otroke v izvedbi Gledališča Kukuc
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Torek, 15. oktober
Brezplačno interaktivno predavanje: Izzivalec ulice; Bojan Kodelja
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, ob 18. uri

Sreda, 16. oktober
IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE v Prekmurje
Informacije in prijave na 040 516 493 (gospa Majda)

Umska vadba MOŽGANSKA AEROBIKA – delavnico vodi Ana
Samsa
DOM DU JESENICE, ob 17. uri

Meteoritin bralni klub – zaključna prireditev
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 17. oktober
Skupinska razstava članov društva likovnih umetnikov Kranj
KOSOVA GRAŠČINA, med 10.00 in 12.00 ter 16.00 in 18.00

Muzejski večer: Janez Pšenica "Zazelenitev Jesenic,
dragocena drevesa v spominskem parku" ali Janez Dovžan
"Izgradnja železniškega in prvega cestnega predora skozi
Karavanke"
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. uri

Javni nastop učencev Glasbene šole Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Sobota, 19. oktober
RAZIGRANI TABANČIĆI … Festival otroške folklore
KULTURNI DOM NA SLOVENSKEM JAVORNIKU,
DVORANA TURIST, ob 18. uri

Irene Jelenič
se iskreno zahvaljujemo UKC Ljubljana, Onkološkemu
inštitutu Ljubljana, Bolnišnici Jesenice – ambulanti
za zdravljenje bolečine, Pošti Slovenije – PE Ljubljana,
Cvetličarni Zvonček, župniku za lepo opravljen obred,
pevcem za lepo petje, bivšim sodelavkam in sodelavcem.
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in
sveče in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem,
ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in nam stali
ob strani.
Žalujoči vsi njeni

Nedelja, 20. oktober
MOJ KINO
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, od 10.00

Ponedeljek, 21. oktober
Zdravstveno predavanje – RESPIRATORNI INFEKTI PRI STAREJŠIH
DOM DU JESENICE, ob 17. uri

Klepet staršev z Zinko Ručigaj kot pomoč pri vzgoji otrok:
Ali znam prisluhniti otroku
MLADINSKI CENTER JESENICE, ob 18. uri

Torek, 22. oktober
Brezplačna meritev krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka
Krajevna skupnost Plavž, Tavčarjeva 3b, od 13. do 17. ure

Srečanje s člani Društva likovnih umetnikov Kranj in vodstvo
po razstavi
KOSOVA GRAŠČINA, ob 16. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice
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

Od 11. oktobra do 5. novembra

Nastop kitaristov
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Sreda, 23. oktober
Študijsko risanje in slikanje z akademsko slikarko Lučko
Šparovec, začetek tečaja
KONFERENČNA DVORANA KOLPERN, ob 10.30

Četrtek, 24. oktober
ČUDOVITE BARVE JESENI ŽIVLJENJA
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, domska dvorana ob 16. uri

Odprtje 50. Slovenske pregledne razstave fotografij
FOTOGALERIJA V AVLI GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA, ob 18. uri

Jesenska dekoracija, ustvarjalna delavnica za odrasle
Knjižnica Hrušica, ob 17. URI

LJUBEZENSKE PREVARE, muzikal

Nastop oddelka pihal

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, od 19.30

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Pogovorni večer z Ilinko Todorovski, varuhinjo pravic
poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE, ob 19.30

Petek, 25. oktober
Odprtje državne razstave in podelitev nagrad Slovenske
pregledne razstave fotografij
RAZSTAVNI SALON DOLIK, ob 18. uri

Nedelja, 27. oktober
ZAČARANA BUČA, predstava za otroke

Dacia Sandero

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 28. oktober
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja
DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 18. uri

Torek, 29. oktober
Klubsko prvenstvo v triatlonu
DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA, od 16. do 20. ure

5 LET

JAMSTVA*
Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

ZIMSKE
PNEVMATIKE
ob nakupu
BREZPLAČNO
že za 8.400 €
1 LETO

BREZPLAČNEGA
OSNOVNEGA
KASKO ZAVAROVANJA*

3 LETA

VZDRŽEVANJA*

www.dacia.si

Podana cena (MPC = maloprodajna cena) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV.
*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto zavarovanja ter redno
vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,338–6,699 l/100 km. Emisija CO 2 : 114–151 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0209–0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 g/km.
Število delcev (x10 11): 0,1–0,4. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

Petek, 1. november
Nastop Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora: Ob
dnevu spomina na mrtve
V Spominskem parku na Jesenicah ob 9. uri, v Parku Talcev na Koroški
Beli ob 10. uri, na pokopališču na Blejski Dobravi ob 11. uri

Sobota, 2. november
Razstava malih živali (kunci, perutnina, golobi, morski prašički)
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 8. do 19. ure

Nedelja, 3. november
Razstava malih živali (kunci, perutnina, golobi, morski prašički)
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, od 8. do 17. ure

Ponedeljek, 4. november
Odprtje razstave ročnih del Krožka ročnih del
DOM DU JAVORNIK - KOROŠKA BELA, ob 16. uri

Torek, 5. november
MODNA REVIJA IN PRODAJA OBLAČIL
DOM DR. FRANCETA BERGELJA, ob 10. uri

KRIZA SREDNJIH LET, Ranko Babić
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30
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Srečanje pihalnih
orkestrov treh dežel
Janko Rabič
Člani Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora
ohranjajo in na novo tkejo
vezi z godbeniki tudi izven
slovenskih meja. Pred tridesetimi leti so se začela izmenična srečanja z godbeniki
treh dežel v Podkloštru na
avstrijskem Koroškem, v
Bagnarolah v Italiji ter na
Jesenicah in v Kranjski Gori.
Vmes so bili za nekaj let sti-

ki pretrgani, leta 2017 pa je
bila odločitev vseh, da se ta
tradicija nadaljuje.
Letos so gostitelji jeseniški
godbeniki, ki srečanje pripravljajo v soboto, 12. oktobra,
ob 17. uri na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Vsak orkester bo imel dvajsetminutni
program, zatem pa bodo še
skupaj zaigrali dve skladbi. V
primeru slabega vremena bo
srečanje ob isti uri v dvorani
Kina Železar na Jesenicah.

Vodstvena triperesna deteljica orkestra: predsednik Anton
Justin, podpredsednica Petra Savandič in dirigent Dejan
Rihtarič

Čudovite barve jeseni življenja
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja pripravljajo jesensko prireditev Čudovite barve jeseni življenja. Gostja bo slovenska pevka zabavne glasbe Eva Sršen s spremljevalno skupino
Roj, nastopil bo tudi domski pevski zbor Večerni zvon. Prireditev bo v četrtek, 24. oktobra, ob 16. uri v domski dvorani.

Večer z varuhinjo pravic poslušalcev in gledalcev
V sredo, 23. oktobra, ob 19.30 v Občinski knjižnici Jesenice
pripravljajo pogovorni večer z Ilinko Todorovski, varuhinjo
pravic poslušalcev in gledalcev RTV Slovenija. Dogodek nosi
naslov RTV na obisku: varuhinja sprašuje in odgovarja.

za otroke

Torta za Rdeče noske
V Splošni bolnišnici Jesenice so praznovali petnajsti rojstni dan društva Rdeči noski. Bolnišnični
klovni že vrsto let obiskujejo otroke tudi na pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice.
Urša Peternel
Dvajset bolnišničnih klovnov, 997 klovnskih vizit letno, 50.072 obiskanih otrok
in odraslih letno v vseh bolnišnicah z otroškimi oddelki
v Sloveniji. Pet ukulel, dve
uporabljeni harmoniki dnevno, 745 milnih mehurčkov,
izpihanih v eni sobi (rekord
iz leta 2017), 75 uspešnih
transplantacij rdečega noska
v enem dnevu. Neskončno
objemov. In en namen: praznujemo radost življenja.
S takšno statistiko se lahko
pohvalijo v društvu Rdeči
noski, ki že petnajst let obiskujejo otroke v bolnišnicah
in jim lepšajo bolnišnične
dni.
Petnajsti rojstni dan proslavljajo v bolnišnicah z otroki,
njihovimi starši in bolnišničnim osebjem. V Splošni bolnišnici Jesenice so praznovali v torek, 1. oktobra. Z glasbeno-humornim tuširanjem
so najprej obiskali vse bolniške hodnike, nato pa z mini
predstavo razveselili najmlajše paciente na pediatričnem oddelku. Pridružili so
se jim tudi otroci iz Vrtca

Jesenice.
Namestnica predstojnika
pediatričnega oddelka Tina
Ahačič je društvu Rdeči noski čestitala za 15. rojstni dan

»Moja punčka se je leto in pol zdravila na
onkološkem oddelku v Ljubljani. In verjemite,
tem otrokom, ki nimajo ničesar več ... včasih
niti toliko moči, da bi odprli oči ... ta rdeči
nosek, ki se prikrade v njihovo sobo, privabi
nasmeh na obraz in, verjemite, osreči male
borce, najbolj pa njihove starše, ki so že pokurili
vse moči in ideje, da bi svoj zaklad kljub hudi
bolezni vsaj za sekundo spravili v dobro voljo.
Hvala vam, Noski, res ste vitezi z velikim srcem.
Suzana in Lara.«

ter jim predala zahvalo, ker
obiskujejo paciente v Splošni bolnišnici Jesenice in jim
tako polepšajo trenutke, ko
so v bolnišnici.
Društvo Rdeči noski je pred
petnajstimi leti ustanovila
prva slovenska diplomirana
klovnesa Eva Š. Maurer, ki
je prepoznala plemeniti
pomen dela klovna v bolnišnici. Prvo leto so v njem
delovali štirje klovni in izvajali en redni tedenski program. Danes umetniki, izučeni za poklic bolnišničnega
klovna, redno obiskujejo
otroke v vseh slovenskih
splošnih in specializiranih
bolnišnicah z otroškimi
oddelki. Svoje področje dela

pa so v društvu še razširili in
tako obiskujejo otroke z
motnjo v duševnem razvoju,
otroke in mladostnike na
daljši hospitalizaciji, otroke
beguncev. Obiskujejo tudi
domove za starejše občane
in varovance hiše Ljubhospic, imajo pa tudi program
Dežurni klovn. Umetniška
vodja Perola Regina Ribeiro
ga je opisala s preprostim
stavkom: »Smo tam, kjer
najbolj boli!«
V okviru programa klovni
tesno sodelujejo z zdravniki
in sestrami pri bolečih posegih in se skupaj z njimi trudijo, da zmanjšajo strah pri
otrocih in skrajšajo čas bolečine.

Hokejisti v rožnatih dresih

Rovi pod starim
Kranjem

Vse tekme v oktobru, ki je mesec ozaveščanja o raku dojk, bodo jeseniški hokejisti odigrali v rožnatih
dresih. Namesto logotipa nosijo rožnato pentljo.

25. - 30. OKTOBER

Urša Peternel

Noč čarovnic za odrasle
v Rovih pod starim Kranjem
ČETRTEK

31

OKTOBER

NOCNA MORA

www.visitkranj.com

Jeseniški hokejisti so se pridružili akciji ozaveščanja o
raku dojk. Tako bodo železarji vse tekme v mesecu
oktobru, ki je imenovan rožnati oktober, odigrali s prav
posebnimi rožnatimi dresi.
Logotip je nadomestila rožnata pentlja. Do konca
meseca bo na Facebook strani HDD SIJ Acroni Jesenice
potekala tudi licitacija rožnatih dresov, ki jih bodo
igralci nosili na oktobrskih
tekmah. Zmagovalci licitacije bodo rožnate drese prejeli
direktno iz rok jeseniških
hokejistov. Vsako domačo
tekmo bodo tri evre od vsake

prodane vstopnice namenili
tudi združenju Europa Donna Slovenija.
Tanja Španić, predsednica
Združenja Europa Donna
Slovenija, je ob tem dejala:
"Veseli smo pobude HDD
SIJ Acroni Jesenice, da spregovorijo o pomenu ozaveščanja o raku dojk. Z njihovo
pomočjo lahko s sporočili
dosežemo ljudi, ki jih verjetno drugače ne bi. Govorimo
o športnikih, športnih delavcih in navijačih in podpornikih in vsi ti imajo mame,
žene, sestre, babice in prijateljice, ki jih lahko prizadene bolezen. Hvala športnikom in navijačem, ker ste
nas podprli."

Jeseniški hokejisti so se v mesecu oktobru pridružili akciji
ozaveščanja o raku dojk oziroma rožnatem oktobru. Vse
domače tekme v oktobru ekipa odigra v rožnatih dresih.

