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Moderne torte
z zanimivimi
okusi

Večina ne zna
niti besedice
slovensko

Alma Rekić, znan obraz
oddaje MasterChef, sicer pa
kuharska mojstrica, je
napisala svojo prvo knjigo, ki
ji je dala naslov Torte.

Na Srednji šoli Jesenice
vsako leto dobijo deset do
petnajst novih dijakov,
ki so tujci.
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Okolju prijazno vozilo
za redarje

Podpisali pogodbo
za nakup smučišča

Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice se odslej vozijo z okolju prijaznim vozilom
na stisnjen zemeljski plin.

Urša Peternel

Novi lastnik smučišča Španov vrh bo, ko bo
nakazalo kupnino, postalo podjetje Športni
center Španov vrh.

V začetku meseca je bila
podpisana pogodba za na
kup smučišča Španov vrh
nad Jesenicami. Kot so nam
povedali na Občini Jesenice,
je kupec podjetje Športni
center Španov vrh, d. o. o.,
ki mora v mesecu dni naka
zati kupnino. Ta znaša ne
kaj manj kot 88 tisoč evrov.
»Poleg sedežnice je bil na
zgornji postaji prodan
objekt v celoti (brez zemlji
šča), na srednji postaji pisar
na s hodnikom in WC-jem
ter pripadajoč delež zemljiš
ča, na spodnji postaji pa
objekt v celoti (razen trans
formatorske postaje in zem
ljišča) ter pomožni objekt v
bližini. S pogodbo je dogo
vorjena tudi ureditev slu
žnosti dostopa do kupljenih
objektov,« so pojasnili na
Občini Jesenice.
V podjetju Športni center
Španov vrh je združena sku

Urša Peternel
V Medobčinskem inšpekto
ratu in redarstvu občin Jese
nice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica so dobili novo
vozilo, ki za pogon uporab
lja motor na stisnjen ze
meljski plin. Po besedah
vodje inšpektorata in redar
stva Boštjana Omerzela gre
za prirejeno vozilo znamke
Volkswagen Caddy, ki se
navzven v ničemer ne razli
kuje od običajnih vozil. Raz
lika je zgolj v teži vozila, saj
ima v podvozju nameščene
jeklenke za stisnjen zemelj
ski plin. Z enim polnjenjem
lahko prevozijo okrog 550
kilometrov, poraba je okrog
pet kilogramov na sto kilo
metrov ob ceni 1,10 evra za
kilogram stisnjenega ze
meljskega plina. Polnilnica
stisnjenega zemeljskega pli
na se nahaja v neposredni
bližini občinske stavbe na
Jesenicah, pri podjetju
ENOS, ki je tudi dobavitelj
tega »zelenega« energenta.
Vozilo je sicer stalo 19 tisoč
evrov, po testih okoljske
ustreznosti pa je primerljivo
z vozili na električni pogon.
Kot je povedal podžupan
občine Jesenice Miha Re

bolj, na Občini Jesenice že
lijo biti zgled odgovornega
odnosa do okolja tudi z
uporabo okolju prijaznih
vozil. »Vozilo na stisnjen
zemeljski plin predstavlja
enega prvih korakov ure
sničevanja nedavno spreje

te celostne prometne stra
tegije občine Jesenice. Pri
zadevamo si za razvoj ur
bane mobilnosti ter vzpo
stavitev trajnostnega pro
metnega sistema,« je pou
daril Rebolj. Jeseniški in
špektorat in redarstvo, ki

pokriva območje štirih ob
čin, je eden prvih v državi,
ki ima takšno »zeleno« vo
zilo. Uporabljali ga bodo
štirje občinski redarji, ki
delajo na območju občin
Jesenice, Gorje, Kranjska
Gora in Žirovnica.
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Seja občinskega sveta

Stroka o plazu
nad Koroško Belo

Na Malnežu spet
stoji križ

Občinski svetniki so se seznanili s problematiko pobočnih masnih premikov v
zaledju Koroške Bele. Z načrtovanimi ukrepi bodo seznanili tudi krajane.

Anton Konič - Tonček s Koroške Bele je izdelal osem
metrov visok križ, ki so ga
blanski fantje za veliko noč
postavili na Malnežu.

Spoštovanje
zasebnosti pacientov
v bolnišnici
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Novo vozilo redarjev, ki vozi na stisnjen zemeljski plin.

V Splošni bolnišnici Jesenice
veliko pozornosti namenjajo
spoštovanju zasebnosti pacientov, k temu pozivajo tudi
obiskovalce.
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Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

www.gorenjskiglas.si

Na prvi seji po počitnicah
so občinski svetniki potrdili
spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega
načrta, prižgali zeleno luč
za obnovo Ruardove graščine ...

pina zasebnikov, večine do
mačinov iz Planine pod Go
lico, ki želijo oživiti to
priljubljeno smučišče. Svoje
načrte so spomladi predsta
vili na seji občinskega sveta
na Jesenicah, zatem pa je
občinski svet potrdil prodajo
smučišča, ki je bilo v lasti
Občine Jesenice. Novi las
tniki naj bi razvijali tako
zimski kot letni turizem. Po
javno dostopnih podatkih je
v novoustanovljenem podje
tju Športni center Španov
vrh največji, 30-odstotni las
tnik Nova Planina, investi
cijska družba, d. o. o., nekaj
več kot 24 odstotkov ima
Milan Klinar, manjše deleže
pa še Matjaž Kelvišar, Bogo
mir Klinar, Tadeja Klinar,
Janez Tarman, Janez Šmid,
Tomaž Lavtižar, Darko Kli
nar in Projekt Natura Aljoša
Žnidar. Direktor podjetja, ki
ima sedež na Jesenicah, je
Milan Klinar, prokurist pa
Primož Čelesnik.

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite:
narocnine@g-glas.si
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Seja občinskega sveta

Županov kotiček
Urša Peternel
Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger je
na zadnji seji občinskega
sveta občinske svetnike seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Kot je
povedal, je bila 17. septembra podpisana prodajna
pogodba za smučišče Španov vrh, kupnina znaša
nekaj manj kot 88 tisoč
evrov, poravnana pa mora
biti do začetka oktobra. Podjetje Športni center Španov
vrh je že začelo opravljati
preglede naprav, tudi tehnični pregled.
Župan je občinske svetnike
seznanil tudi s težavami pri
obnovi strehe na stavbi
Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. Izvajalec je imel
nepredvidene težave zaradi
slabega vremena, Občina
Jesenice ga je že pozvala k
odpravi dosedanje škode,
zahtevali pa so tudi ukrepe
za preprečitev nadaljnje škode. Po županovih besedah
so sprejeli tudi odločitev, da

Na prvi seji po počitnicah so občinski svetniki med drugim potrdili spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta (OPN), prižgali zeleno luč za obnovo Ruardove graščine, na
dnevnem redu pa so imeli tudi več kadrovskih in premoženjskih zadev.
Urša Peternel
Na začetku 22. redne seje
občinskega sveta so se
občinski svetniki najprej z
minuto molka poklonili preminulemu občinskemu svetniku Janezu Poljšaku.

Župan Tomaž Tom
Mencinger
bodo zaradi dosedanjih
težav prilagodili terminski
plan izvedbe del oziroma
obnovo zamaknili v pomladanske mesece.
Župan je občinske svetnike
tudi seznanil, da bo slovesno odprtje obvoznice mimo
Lipc 3. oktobra ob 16. uri.
"Uporabno dovoljenje smo
pridobili, zaradi slabega vremena pa slovesnega odprtja
nismo mogli pripraviti že
prej," je povedal župan.

Japonski obisk na
Občini Jesenice
Urša Peternel
Občino Jesenice je obiskal
japonski veleposlanik v Sloveniji Keiji Fukuda s sodelavci in predstavniki občine
Fukui iz Japonske. Sprejel
jih je župan Tomaž Tom
Mencinger s sodelavci.
Mencinger je gostom predstavil občino Jesenice, izmenjali so si tudi mnenja o
potencialnem sodelovanju
med občino Jesenice in
japonsko občino Fukui, skupna točka katerih so med
drugim narcise – v občini

Umrl občinski svetnik Janez Poljšak
V 73. letu je umrl član občinskega sveta občine Jesenice
Janez Poljšak, ki je bil izvoljen na listi Slovenske demokratske stranke (SDS). Po poklicu je bil odvetnik, na Jesenicah
je imel svojo odvetniško pisarno. »Janez Poljšak je s svojim
konstruktivnim razmišljanjem, ostrim očesom in odločno
besedo pomembno vplival na delo občinskega sveta in posledično Občine Jesenice, zato bomo njegov nadaljnji prispevek zagotovo pogrešali,« so ob tem zapisali na Občini Jesenice. Sožalje svojcem in prijateljem pokojnika je izrekel tudi
župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci, preminulemu
kolegu pa so se z minuto molka poklonili tudi občinski svetniki na seji občinskega sveta prejšnji teden.
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Ne potegne papirja?
Je slaba kvaliteta izpisa?
Tiska prazne liste?
Je tiskalnik čisto mrtev?

Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne
tiskalnike je ta brezplačen.
Kupon za popust velja do 31. 10. 2017.

V uvodu so potrdili mandat
novi članici občinskega sveta Edini Džamastagić z liste
SMC – Stranka modernega
centra, ki je zamenjala
občinsko svetnico Ireno
Micco, ki je maja odstopila.
Džamastagićeva bo za preostanek mandatne dobe opravljala tudi funkcijo predsednice statutarno-pravne
komisije, medtem ko je z
mesta članice nadzornega
odbora občine zaradi
nezdružljivosti funkcije
odstopila.

Sofinanciranje turizma

Fukui je namreč največji
park narcis na Japonskem.
Veleposlanik Fukuda, ki
sicer Jesenic ni obiskal
prvič, saj je pred časom že
bil tudi v Planini pod Golico, je pohvalil nekaj primerov dobrih praks Občine
Jesenice, ki mu jih je predstavil župan Mencinger,
hkrati pa tudi dobro delo
jeseniškega podjetja Sumida Slovenija, ki ima japonske lastnike. Kot so sklenili,
bodo preverili tudi možnost
sodelovanja obeh občin v
obliki pobratenja.

Vam nagaja tiskalnik?

Potrdili mandat novi
svetnici

elektronika in mikroračunalniki

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Na seji so potrdili predlog
odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini
Jesenice. Z odlokom oziroma sofinanciranjem želijo
spodbujati razvoj turistične
ponudbe, upravičenci do
sredstev sofinanciranja pa
so turistična društva in planinska društva, ki skrbijo za
razvoj in vzdrževanje javne
turistične infrastrukture,
kot so turistične, sprehajalne, planinske poti …

Spremembe odlokov
Potrdili so tudi nekatere
spremembe odlokov, in
sicer o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Jesenice, s
čimer so razširili seznam

dejavnosti, ki jih lahko opravlja zavod, kot je denimo
trgovina na stojnicah, izdaja
knjig … Sprememba se
nanaša tudi na način imenovanja kandidatov za svet
zavoda. V skrajšanem postopku so potrdili tudi dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza
Jesenice (LUJ). Z dopolnitvijo je Občina Jesenice na LUJ
prenesla upravljanje nedavno kupljenega dodatnega
poslovnega prostora in treh
parkirnih mest.

Sprememba OPN
Občinski svetniki so potrdili
tudi spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine
Jesenice. Matej Smukavec,
vodja oddelka za okolje in
prostor, je pojasnil, da je
občina OPN dobila leta
2013. Ker se je že med
samim postopkom priprave
pojavilo kar nekaj pobud za
spremembe namenske rabe
zemljišč, so že ob sprejemu
odloka sprejeli tudi sklep, da
bodo takoj začeli pripravljati
spremembe in dopolnitve
odloka. Predlog je bil v letu
2015 javno razgrnjen, potekala je tudi javna obravnava,
do prejetih pobud pa so se
strokovne službe opredelile
in po Smukavčevih besedah
večino dodatno vključile v
dokument. Tega so posredovali državnim nosilcem urejanja prostora, od večine pridobili pozitivna mnenja, z
ministrstvom za kmetijstvo
in kulturo pa je bilo potrebnih kar nekaj usklajevanj,
kar je tudi podaljšalo rok za

drugo obravnavo. Na koncu
so občinski svetniki spremembe v drugi obravnavi
tudi potrdili.

Premoženjske zadeve
Na seji so sprejeli tudi
dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine, gre
zlasti za prodajo manjših
funkcionalnih zemljišč in
praznega stanovanja. Občinski svetniki so se tudi strinjali, da Občina Jesenice od
Občine Žirovnica odkupi
delež (objekte in opremo)
na Centralni čistilni napravi. Občina Žirovnica je svoj
sistem odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod
povezala na radovljiško čistilno napravo. Storitev Centralne čistilne naprave Jesenice ne namerava več uporabljati, prav tako ne vlagati
v objekt. Za objekte in opremo bo Občina Jesenice plačala dobrih 35 tisoč evrov.

Volitve in imenovanja
V svet zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja
Jesenice so za predstavnico
Občine Jesenice imenovali
Marto Smodiš. V svetu javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice bodo Občino Jesenice zastopali Slavka Brelih,
Gorica Stevanović, Alan
Babača, Živa Varl in Tanja
Karlin.
Ker je občinska svetnica z
liste SMC Zdenka Kajdiž
podala odstopno izjavo, so
občinski svetniki sprejeli
ugotovitveni sklep, da ji
mandat predčasno preneha.
Občinska volilna komisija
bo zdaj ugotovila, kateremu

kandidatu pripada nadomestni mandat. Kajdiževi je
prenehal tudi mandat članice v statutarno-pravni komisiji in komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Na seji so dali tudi soglasje
k imenovanju Steva Ščavničarja na mesto direktorja
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske. Na razpisu za
izbiro direktorja je bil tudi
edini prijavljeni kandidat.

Načrt razvojnih
programov
V načrt razvojnih programov za obdobje 2017–2020
so uvrstili nov projekt, to je
nakup opreme za reševalno
postajo Zdravstvenega doma
Jesenice. Gre za radijske terminale, s pomočjo katerih
bodo vzpostavili dispečersko
službo. Obenem so s spremembo načrta razvojnih
programov omogočili nujno
potrebno obnovo Ruardove
graščine, ki naj bi se začela
že prihodnje leto, stala pa bo
dobra dva milijona evrov.

Poročila
Na seji so se občinski svetniki seznanili še s poročilom z
analizo stanja s področja
socialnega varstva v občini
in s predlogom poročila o
izvrševanju proračuna občine v prvem polletju. Seznanili so se tudi s problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele.
Potrdili pa so tudi predlog
pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za
člana državnega sveta.
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Na Jesenicah so se pridružili Evropskemu tednu mobilnosti in pripravili pestro paleto aktivnosti.
Urša Peternel
Evropskemu tednu mobilnosti so se v sredo, 20. septembra, pridružili tudi v jeseniški občini. Pestro je bilo na
različnih lokacijah v mestu,
predvsem so omejili motorni
promet osebnih vozil v okolici občinske stavbe, osnovnih
in srednjih šol ter vrtcev. Že
zjutraj so otroci lahko v šolo
šli s "pešbusom", občani so
se lahko ves dan brezplačno
vozili z avtobusi mestnega
prometa. Pri Osnovni šoli
Toneta Čufarja Jesenice so

dogajanje popestrili gasilci
in policisti, otroci pa so lahko
preizkusili različne poligone,
"alko očala", "zaletavčka" in
druge prikaze Agencije za
varnost prometa, AMZS-ja
in Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
Občine Jesenice.
Na parkirišču pred stavbo
Občine Jesenice so postavili
poligon rolanja, potekale so
predstavitve različnih vrst
koles, različnih okolju prijaznih vozil, od električnih do
vozil na stisnjen zemeljski
plin. Potekale so preventiv-

ne meritve krvnega tlaka in
krvnega sladkorja in predstavitve uporabe defibrilatorjev.
Kot je dejal podžupan Občine Jesenice Miha Rebolj, so
bile aktivnosti na dan mobilnosti le en košček v mozaiku uresničevanja Celostne
prometne strategije, ki jo je
občina dobila spomladi.
"Velik poudarek v dokumentu predstavlja trajnostna mobilnost, ki pomeni
težnjo k večji uporabi okolju
prijaznih prevoznih oblik,
kot so pešačenje, kolesarje-

nje in javni potniški promet
ter uporaba okolju prijaznih
avtomobilov," je dejal Rebolj. Ker na Občini Jesenice
želijo biti zgled, so podprli
nakup okolju prijaznega vozila za medobčinsko redarstvo, eno od službenih vozil
je tudi električno kolo, na
dan mobilnosti pa so številni sodelavci prišli v službo
peš, s kolesi ali mestnim avtobusom. Župan Tomaž
Tom Mencinger je tako na
delo pripešačil, podžupan
Rebolj pa se je pripeljal z
mestnim avtobusom.

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

Dan za hojo, kolo,
mestni avtobus ...

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

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

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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Umetniška tržnica v Kolpernu
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v Kolpernu na Jesenicah prireja Umetniško tržnico, na kateri se bodo predstavili lokalni ustvarjalci s svojimi izdelki, ki zajemajo vse od
unikatnih »kvačkarij«, pletenin, nakita, slik, dekorativnega
šivanja, izdelkov iz lesa, stekla, copat in še mnogo drugih
umetnin. Tržnica bo potekala v petek in soboto, 6. in 7.
oktobra. Slavnostno odprtje Umetniške tržnice s predstavitvami ustvarjalcev in glasbenim programom bo potekala
v petek, 6. oktobra, ob 16.30 v dvorani Kolpern na Jesenicah, tržnica pa bo odprta do 19. ure. V soboto, 7. oktobra,
bo tržnica odprta med 9. in 18. uro, od 15. ure naprej pa se
bodo obiskovalci lahko še sami preizkusili na umetniških
delavnicah. Vsi izdelki na umetniški tržnici bodo tudi na
prodaj, je povedala Jasmina Bagar z Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske.

Praznovala bo Krajevna skupnost Sava

Dogajanje pred OŠ Toneta Čufarja so popestrili gasilci in
policisti, otroci pa so lahko preizkusili različne poligone,
"alko očala", "zaletavčka" in druge prikaze Agencije za
varnost prometa, AMZS-ja in Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Jesenice.

Parkirišča pri občinski stavbi, jeseniških osnovnih in
srednjih šolah in enotah vrtca so bila na ta dan zaprta za
avtomobile, zasedli so jih mladi na kolesih, rolerjih ...
Osnovnošolci pa so šolska parkirišča polepšali s slikami na
temo trajnostne mobilnosti.

Prihajajoči konec tedna bo svoj krajevni praznik obeležila še
Krajevna skupnost Sava, ki s praznikom obeležuje prvo pisno omembo kraja leta 1538. Praznovanje se je začelo že
včeraj zjutraj na Balinišču Baza, s tradicionalnim balinarskim turnirjem za memorial Draga Tarmana. Osrednje dogajanje se bo odvijalo jutri z začetkom ob 9. uri s pohodom
na Pristavo čez Dole, osrednji del praznovanja pa se bo začel ob 11. uri z družabnim srečanjem na Pristavi z družabnimi igrami. Za razvedrilo in ples bo igral ansambel Ex trio 3.

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da bo od 2. 10. 2017 dalje na spletni
strani Občine Jesenice www.jesenice.si. pod rubriko Javna naročila, razpisi in objave objavljen Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2017.
Župan Tomaž Tom Mencinger
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Župan Tomaž Tom Mencinger si je z zanimanjem ogledal
električnega golfa, ki z enim polnjenjem lahko prepelje
tristo kilometrov.

Podžupan Miha Rebolj v eni od dveh električnih limuzin
tesla podjetnika Romana Bernarda, ki je bil prvi Slovenec,
ki je kupil to vozilo prihodnosti.
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Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo. Dolžina prispevka za objavo ali
pismo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati
največ tri tisoč znakov s presledki in ne sme
biti daljši od ene tipkane strani formata A4.
Jeseniške novice, št. 14/letnik XII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 78, ki je izšel 29. septembra 2017.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Aljoša Rebolj iz Projekta Natura je predstavljal različna
kolesa, od električnih, tandemskih, gorskih do poštarskih,
otroci pa so jih z veseljem preizkusili.

Okolju prijazno vozilo na stisnjen zemeljski plin podjetja
ENOS, kjer imajo že deset takšnih avtomobilov, na
dvorišču podjetja pa tudi polnilnico.

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

Stroka o plazu nad
Koroško Belo

IN MEMORIAM

Janez Poljšak
(1945–2017)
Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem in umirim.

Občinski svetniki so se seznanili s problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele.
Z načrtovanimi ukrepi bodo seznanili tudi krajane.

Branko Jeršin

Urša Peternel
Na seji občinskega sveta
prejšnji teden je strokovnjakinja Geološkega zavoda
Slovenije dr. Tina Peternel
občinskim svetnikom podrobno predstavila problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške
Bele. Opisala je dosedanje
raziskave in ugotovitve ter
načrtovane ukrepe, ki naj bi
zagotovili večjo varnost krajanov Koroške Bele.
Geološki zavod v okviru različnih projektov pobočne
masne premike nad Koroško Belo spremlja že od leta
2005. Trenutno so – glede
na opravljene raziskave –
največje spremembe opazne
na območju plazu Potoška
planina in plazu Čikla. Kot
je dejala Peternelova, so premiki na teh območjih aktivni, pojavljajo se številne široke razpoke, prihaja do posameznih zdrsov, posedanja
gorske ceste, ukrivljanja dreves, kar vse priča o plazovitosti območja. "Območje je
podvrženo skalnim podorom, plazu, drobirskemu
toku," je dejala. Območje
Koroške Bele je bilo v preteklosti že podvrženo drobirskemu toku, leta 1789 ob

povodnji je bil tako zasut del
vasi. "Raziskave so pokazale,
da Koroška Bela leži na sedimentih, ki so posledica drobirskih tokov, ki so se dogajali v preteklosti. V zaledju je
več takih območij, ki predstavljajo potencialna območja za nastanek drobirskih
tokov," je pojasnila Peternelova, ki je del raziskav plazu
opravila v sklopu svojega
doktorskega dela. Raziskave

no nevarnost predstavlja še
en plaz, to je Čikla.
Konec avgusta je geološki
zavod z ministrstvom za
okolje in prostor podpisal
pogodbo, po kateri so začeli
izvajati dodatne raziskave,
ki bodo osnova za izdelavo
strokovnih podlag s predlogi
zaščitnih ukrepov. Rok za
izvedbo je konec novembra
letos. "Raziskave že izvajamo, saj je časa malo, izvedlo

Območje Potoške planine se potencialno lahko
pretvori v drobirski tok večje razsežnosti, ki
lahko ogrozi naselje Koroška Bela, je ugotovila
dr. Tina Peternel.
so se kasneje nadaljevale v
sklopu projekta RECALL, ki
se je zaključil letos. Doslej so
tako na Potoški planini vzpostavili sistem za opazovanje
pobočnih masnih premikov
in opravili različne meritve.
Dosedanje raziskave so
pokazale, da na območju
Potoške planine delujejo
skalni podori, zemeljski plazovi in drobirski tokovi,
potencialni rušilni tok pa bi
lahko segel do naselja Koroška Bela. V sklopu raziskav
se je tudi pokazalo, da v zaledju Koroške Bele potencial-

se bo sedem vrtin na plazu
Potoška planina in plazu
Čikla, ki bodo omogočale
merjenje premikov," je
povedala Peternelova. "Gre
za terensko študijo razmer,
da se podrobno pregleda
celotno zaledje Koroške
Bele, to je Potoška planina
in tudi Čikla. Pridobili bomo
podatke o globini plazov,
dinamiki premikov, ocenili
bomo volumen plazu. Na tej
osnovi bomo izdelali oceno
nevarnosti in strokovne podlage za nadaljnje načrtovanje zaščitnih ukrepov," je

poudarila. Prav podatki o
volumnu plazečih mas in o
premikih plazu bodo osnova
za oceno nevarnosti in načrtovanje trajnih ukrepov.
Problematiko spremljajo
tudi na Občini Jesenice, saj
je bila v sklopu projekta
RECALL oblikovana kooperativna skupina, v kateri so
bili poleg strokovnjakov geološkega zavoda tudi predstavniki Občine Jesenice, civilne
zaščite in krajani. Občina
Jesenice je letos tudi sofinancirala razširitev dostopne
poti do druge hudourniške
zaplavne pregrade. Na pobudo iniciative krajanov so si
poleti ogledali tudi strugo
potoka Bela, pripravili bodo
program sanacije struge skozi naselje in idejno zasnovo
še ene poplavne pregrade.
V začetku prihodnjega leta,
ko bodo pripravljene strokovne podlage s predlogi zaščitnih ukrepov, bodo o vsem
seznanili tudi krajane.
Občinska svetnica in predsednica Krajevne skupnosti
Slovenski Javornik - Koroška Bela Maja Otovič je ob
tem povedala, da bodo strokovno predstavitev, ki je
potekala na seji občinskega
sveta, objavili tudi na spletni
strani krajevne skupnosti.

BETONARNA SAVA
vrhunski, ekološko predelani
materiali in betoni z A testi
najmodernejša tehnologija AMMANN
najmodernejša pralnica in
separacija peska TEREX
dostava betonov in peskov
strokovno svetovanje

BETONARNA SAVA D.O.O., BLEJSKA DOBRAVA 123 B, BLEJSKA DOBRAVA

V teh verzih pesnika T. Kuntnerja zagotovo vsi, ki smo
poznali Janeza Poljšaka, prepoznano njegovo dušo, njegovo osebnost, kje vse je kleni Hrušičan pustil svoje sledi.
Na neštetih področjih je deloval, veliko postoril in običajno
se ni ustavil.
Janez Poljšak si je že v mladosti za eno svojih ljubljenih
področij izbral šport, pa ne tisti vrhunski, garaški. Rad
se je družil s prijatelji ob igranju nogometa, pa tudi v
drugih športih se je preizkušal, vendar ga je čez vse prevzelo smučanje. Jeseniška gimnazija je Janezu omogočala ne samo vrhunske izobrazbe, temveč tudi možnosti
športnih aktivnosti ob sošolcih, ki so kasneje ponesli ime
Jesenic v širni svet.
Po maturi na jeseniški gimnaziji se je odločil za študij
prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju je poklicno pot začel na SPIZ-u, nadaljeval pa v
Železarni Jesenice najprej kot pravnik, kasneje pa kot
sekretar in član poslovodnega odbora. Svoje bogato znanje je želel uporabiti na več načinov in tako se je odločil
odpreti svojo odvetniško pisarno. Janez je svoje bogato
znanje, odločno besedo in razmišljanja razdajal povsod.
Najprej v domači krajevni skupnosti Hrušica, pri Agrarni
skupnosti Hrušica, v različnih občinskih organih, pa v
gorenjskem odboru odvetniške zbornice in Društvu pravnikov Gorenjske. Kot prvi predsednik upravnega odbora
takratne Visoke šole za zdravstveno nego je dal velik prispevek ob začetku delovanja šole. V tem mandatu je bil
član Občinskega sveta Občine Jesenice, kjer je pomembno
vplival na delo sveta in posredno širše Občine Jesenice.
V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je začel s
svojim organizacijskim delom v Smučarskem klubu Jesenice, enemu od trinajstih klubov Športnega društva Jesenice. In vztrajal v njem več kot pet desetletij. Kot predsednik smučarskega kluba Jesenice je s ponosom bedel nad
številnimi jeseniškimi vrhunskimi smučarji in smučarkami, se z njimi veselil tudi njihovih uvrstitev na olimpijske
igre, svetovne in evropske pokale. Posebno skrb je posvečal
vzgoji mladih, iskal čim boljše pogoje za njihov razvoj.
Gospodarska kriza in nekaj slabih zim so bili vzroki, da
je bil priliv otrok v smučanje vedno manjši, vendar je vedno trdil, da bo tudi ta kriza mimo in bo smučarski klub
enkrat v prihodnosti spet imel svoje zvezdne trenutke.
Vzporedno z delom v smučarskem klubu je dolga leta
deloval kot pomemben člen Upravnega odbora Športnega
društva Jesenice, ni se ustrašil niti predsednikovanja društvu, in to v času najhujše krize društva, ko je bil na nitki
obstoj vseh trinajstih klubov. Znanje, sposobnosti vodenja
in motiviranja svojih najožjih sodelavcev za predano
delovanje so rešile dejavnost največjega jeseniškega športnega kolektiva.
Janez Poljšak je sprejemal tudi športne zadolžitve izven
društva. Deloval je v občinski zvezi smučarskih organizacij, sodeloval na različnih področjih delovanja Smučarske
zveze Slovenije, kot predstavnik Športne zveze Jesenice je
štiri leta zastopal tudi gorenjski šport v Skupščini Olimpijskega komiteja. Kot odličen poznavalec športa v občini
si je tudi kot občinski svetnik prizadeval, da bi šport v
občini imel mesto, ki si ga zasluži.
Gregorčičeva plaketa in zlata plaketa Športne zveze Jesenice sta bili priznanji, ki se ju je razveselil, toda skromno
tudi dodal, da se športu ne razdaja zaradi priznanj, temveč preprosto zato, ker je v šport zaljubljen. Zanesljivo bo
čas pokazal, kaj vse je prispeval jeseniškemu športu. Letošnjega maja se je na lastno željo po 45 letih umaknil iz
aktivnega delovanja v organih Športnega društva Jesenice, vendar je bil pripravljen še vedno pomagati z dobrim
nasvetom, z mnenjem in tudi osebno podporo.
Janez Poljšak je na vseh področjih svojega delovanja dal
zares izjemen prispevek. Vedno se ga bomo spominjali s
hvaležnostjo ter zagotovo ob težkih trenutkih iz njegove
zapuščine črpali moč in modrost in tako ohranjali vse
tisto, za kar se je Janez desetletja predano trudil.
Zato v trenutku slovesa lahko rečemo samo: Hvala, Janez,
za vse, kar si prispeval skupnosti!

BETONARNA SAVA, d.o.o., HRUŠICA (stara lokacija) I telefon: 080 50 60
Delovni čas: pon-pet 7-17, sobote 7–13 I www.betonarna-sava.si I info@betonarna-sava.si
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Krajevna skupnost

Srečanje potomcev
družine Treven

Prejeli smo

O ureditvi
vrtičkov
V zadnjih novicah sem z upanjem, da se kaj vendarle premika, začel brati prispevek Urše
Peternel o ureditvi vrtičkov. Na
moje razočaranje me odgovor
predstavnika občine Mateja
Smukavca ni zadovoljil. Edina
informacija iz zapisa je, da se
v tem prostoru nič ne da. Če bi
aktivnosti res že potekale, bi se
poleg splošnih pogojev že zdavnaj lahko spopadli tudi s tem
izzivom. Skratka, lahko bi rekel, podoba občine Jesenice v
malem. Kakorkoli, jeseniške
krajevne skupnosti so slabe
upraviteljice vrtov. Sama pogodba o zakupu vrtne površine
ni dovolj in nikakor ni standard za vrtičkarje. Za to je potrebno več; tudi več ideje, ambicij, potrpljenja in odločnosti.
Na ta način bi mesto lahko
pridobilo urejeno okolje in ne
bolj ali manj »ciganjarijo«, kot
ji pravi večina nevrtičkarjev.
Videz vrtov je posledica nedorečenosti upraviteljev mesta (tudi
na drugih področjih). Odločno
izvajanje še neobstoječega standarda bi uredilo vsa odprta
vprašanja. Ustrezno bi upoštevalo dejstvo, da vrtičkar pri svojem delu potrebuje orodje, zbiralnik za vodo ter hrambo
sredstev za nego zelenjadnic …
Nekateri sicer minimum ureditve upoštevamo, drugi pač ne
in tako ponovno nastaja vse kaj
drugega kot vrtu in mestu prijazno okolje. Poleg tega pa tudi
pobude vrtičkarjev glede ureditve izzvenijo v prazno (npr.
kontejner ob vrtovih). Potreben
pa je tudi prostor oz. način zbi-

Na družinskem srečanju se je zbralo kar enaindevetdeset članov družine Treven, ki izvira s
Slovenskega Javornika.
Urša Peternel
Kar 91 članov družine Treven, od najmlajših do najstarejših, štiri generacije, se
je zbralo na družinskem srečanju v Ribnem. Gre za družino, ki izvira s Slovenskega
Javornika. Mama Antonija
je bila iz Lipnice pri Kamni
Gorici, ata Janez pa je prišel
iz Poljanske doline, iz Sovodnja. Bil je industrijski zidar
in je delal pri pečeh v Trebežu. Mama je imela v domači
hiši trgovino z mešanim
blagom. Imela sta deset

Zgodovina družine
Treven je opisana tudi
v knjižici z naslovom
Kako so na
Slovenskem Javorniku
včasih živeli.
otrok: Milko, Venclja, Pavlo,
Janeza, Ivanko, Tončko,
Franceta, Pepco, Elo (ki je
kot partizanka Rustja padla
v jeseniških rovtih leta 1945)
in Cilko. Med drugo svetovno vojno je bila družina izseljena v Nemčijo, po vojni
pa so se vrnili v izpraznjen
dom. A začeli so znova in
ostali zelo povezani, vsi

Trevnovi bratranci in sestrične
otroci so si hiše sezidali na
domači zemlji okoli staršev,
razen Ivanke, ki se je poročila v Maribor. Tako so se prav
vsak dan zbirali in družili na
domači klopci pod medeno
hruško, ki so jo imenovali
»prehdurnica«, ker je rasla
pred 'durmi'. Danes nihče
od desetih otrok ni več živ, a
rodbino Treven nadaljujejo

njihovi otroci, vnuki in pravnuki. Pred petnajstimi leti
so pripravili prvo družinsko
srečanje v domači hiši na
Slovenskem Javorniku, letos
pa so se srečali ponovno.
Kot je povedala Marjana
Burja, rojena Treven, so prišli vsi Trevni, tisti, ki se tako
še pišejo, in pa drugi Trevni,
ki so zdaj že izgubili ta prii-

mek, večina zaradi poroke.
"Srečanje še živečih bratrancev in sestričen, njihovih
otrok, vnukov in pravnukov
je bilo nadvse prijetno, predvsem pa prisrčno. Veliko
mladih potomcev Trevnov
se je na srečanju prvič videlo," je povedala Marjana
Burja in dodala, da se bodo
odslej še pogosteje srečevali.

ranja zelenega odreza (vse ni
za kompostiranje, sežiganje ni
dovoljeno, odvoz pa za marsikoga nemogoč). Mimogrede, če
ni prave ideje: tudi v Sloveniji
imamo kar nekaj zgledno urejenih skupnosti vrtičkarjev.
Občinski svet bi moral od KS
zahtevati oz. pripraviti in sprejeti statut ter pravilnik o delovanju skupnosti vrtičkarjev, ki bi
dejansko postavil pravila za:
upravljanje vrta; splošno skrb
za okolje; ureditev vrta (vrtički,
event. skupni objekti, poti in nasadi, velikosti vrtičkov itd.); sodelovanje in obveznosti vrtičkarjev v vrtu; plačevanje prispevkov; uporabo vrtička (uresničevanje namembnosti); prenos vrtička med vrtičkarji ali
tretjimi osebami; dodatne dejavnosti na vrtu; kršitve pravil in
sankcije ... Na ta način bi vrtovi
tudi dobili pravi namen in uporabljali bi jih res pravi ljubitelji
vrtnarjenja. Namreč, vrt je več
kot le pridobivanje zelenjadnic.
Vrtičkarji lahko tako doživljamo naravo praktično v vseh letnih časih. Delo na vrtu je idealno ravnovesje, ki zmanjšuje
stres vsakdanjika v urbanem
okolju mesta. Npr. upokojencu
lahko vrt pomembno pomaga
ohranjati aktivno in produktivno dejavnost tudi v tem življenjskem obdobju. Na žalost pa vsi,
ki si želijo to dejavnost, zaradi
pomanjkanja primernih površin te možnosti ne bodo imeli.
Zato je potreben red na tem področju. Organizirano vrtičkarstvo med drugim lahko predstavlja pomemben vidik ohranjanja avtohtonih sort z vzgojo oz.
skrbjo za lastna semena. In ne
nazadnje, vrtovi privabljajo koristne žuželke. Tudi zaradi njih
je potrebna zgoraj navedena organiziranost (skrb za okolje).
Igor Pust, Jesenice

Priznanja krajevne skupnosti za balkone
Krajevna skupnost Plavž bo 4. oktobra ob 17. uri v predprostoru krajevne skupnosti podelila priznanja krajanom za
najlepše urejene balkone in okolico zgradb.

NOVI CITROËN C3
OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

Feel PureTech 82 BVM

PREDNJI MEGLENKI
CITROËN CONNECT RADIO S 7“ ZASLONOM NA DOTIK
SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA
OPOZORILNIK NENAMERNE MENJAVE VOZNEGA PASU
PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

OD

10.990 €

V primeru Citroën
Financiranja

SPOZNAJ GA V ŽIVO

Ponudba velja do 31. 12. 2017 oziroma do razprodaje zalog. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C3 (Feel Pure Tech 82 BVM); maloprodajna cena z DDV
z vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 750 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni
obrok je 119 EUR pri pologu v višini 3.297 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan
31. 08. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti – 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.693 EUR; skupni znesek za plačilo
12.999 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën.
Povprečna poraba goriva: 3,7 − 4,9 l/100 km, emisije CO2: 95 – 113 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0078 − 0,0536 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev
0,00008 – 0,00203 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 – 20,7 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

citroen.si

OPTIKA MESEC BLED

tel + 386 (0)8 205 77 97
OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

Ob nakupu vozila novi C3 podarjamo POLN REZERVOAR GORIVA.
Ponudba velja do 31.10.2017 le v AVTOHIŠI KRANJ!

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo
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www.optika-mesec.com
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Od Anžeta Kopitarja
do dvojčkov Kljunić

Ujeti trenutki z muzejskega vlaka

V Železarskem muzeju na Stari Savi je do konca leta na ogled razstava Jeseničani: od kod in kam?
Od kod so prišli Jeseničani, kaj so prinesli s seboj in kaj ohranili, kam so se selili?
Urša Peternel
Dne 20. septembra so pri Fotografskem društvu Jesenice v
Foto galeriji v avli Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah odprli novo razstavo fotografij članice društva Danice Novak z naslovom Ujeti trenutki z muzejskega vlaka. V objektiv je dve leti
lovila obraze delavcev, ki upravljajo muzejski vlak, lokomotivo,
vagone in druge motive, povezane z vožnjo in postanki. Danica
Novak se s fotografijo ukvarja nekaj let, in čeprav ne tekmuje
za točke in fotografske nazive, je prejela že kar več nagrad na
domačih razstavah, med drugim dve mednarodni FIAP. Za
novo razstavo ji je na odprtju čestital predsednik Fotografskega
društva Jesenice Klemen Klemenc in ji izročil priznanje. Razstavljene fotografije bodo na ogled do 18. oktobra.

Pregledna razstava članov Foto kluba Jesenice
Pri Foto klubu Jesenice so letos razpisali natečaj za pregledno
klubsko razstavo barvnih in črno-belih fotografij. Med 159 jih je
za razstavo barvnih fotografij žirant Simon Krejan, kandidat za
mojstra fotografije iz Kranja, izbral trideset petnajstih avtorjev.
Na odprtju razstave v Foto galeriji v Mercator centru na Jesenicah je predsednik kluba Andrej Maver avtorjem najboljših
fotografij podelil priznanja. Prvo nagrado je prejel Borut
Mežan, drugo Janez Kramar in tretjo Gaber Košir. Diplome so
prejeli: Pia Morič, Andrej Žemva in Marjan Debelak. Razstava
barvnih fotografij bo na ogled do 11. oktobra, zatem bodo pri
klubu pripravili še razstavo izbranih črno-belih fotografij.

"V zadnjih dveh letih veliko
slišimo o migracijah, o
migrantih, pa se ne zavedamo, da so selitve iz kraja v
kraj, iz države v državo,
potekale v preteklosti in še
vedno potekajo. Prav selitve
so prispevale k današnji
multikulturnosti Jesenic.
Od kod so prišli Jeseničani,
kam so se selili, kaj so prinesli s seboj in kaj ohranili,
vse to nas je zanimalo v
projektu. Zbrali smo zgodbe ljudi – delavcev, katerih
predniki so prišli iz drugih
krajev Gorenjske, pa s Primorske, z Dolenjske, avstrijskih dežel in iz nekdanje
Jugoslavije. Zanimajo nas
tisti, ki so prišli k nam in v
novem okolju delali, si

ustvarili družino, poskrbeli
za stanovanje, se naučili
jezika ... Omenjamo tudi
uspehe železarjev, ki so
vplivali na razvoj dejavnosti, zdravnike in športnike,
Jeseničane, ki so danes znani v svetu. S področja kulturne zgodovine pa za začetek v ospredje postavljamo
nekaj jeseniških profesionalnih glasbenikov in poklicnih dramskih igralcev," o
projektu Jeseničani: od kod
in kam? pravi direktorica
Gornejsavskega muzeja
Jesenice Irena lačen Benedičič. Razstava je do konca
leta na ogled v Železarskem
muzeju na Stari Savi. Za
zdaj je predstavljenih 41
posameznikov, in sicer skozi njihove življenjske zgodbe in predmete, ki so jih

prispevali bodisi sami bodisi so jih v muzeju že imeli
ali pa so jih dobili od drugih informatorjev. Nastaja
tudi virtualni katalog z
zanimivimi posnetki predstavljenih osebnosti, ki ga
bodo še dopolnjevali. V
muzeju namreč želijo, da bi
se projekt nadaljeval in da
bi vanj vključili še nove življenjske zgodbe o selitvah.
Za zdaj so predstavljeni
delavci, ki so se priselili: z
avstrijske Koroške in Štajerske Šimen Vister, Ivan
Čelesnik in Albin Kobentar;
priseljeni z drugih gorenjski krajev: Albert Bernard in
Nikolaj Bernard, Jerca Varl
in Marija Pogačnik, Marija
Arh; s Primorske: Janez
Fon, Marija Močnik; z
Dolenjske: Sonja Macedon-

ska Godlevska in Vera Cvetek, Rozka Klinar; iz nekdanjih jugoslovanskih republik: Husein in Hasan Kljunić, Niko Kešina in Ljubomir Stanković. Med železarji so predstavljeni: Lambert
von Pantz, Karel Noot, Herman Klinar, Miroslav Nikolić, Peter Kunc, Boris Bregant; med zdravniki Aleksander Rjazancev, Milan
Čeh, Branislav Vladiković;
med športniki Ciril Praček,
Lojzka Praček, Alenka Dovžan, Anže Kopitar, Saša
Dončić; med dramskimi
igralci Jakob Špicar, Bojan
Čebulj, Miha Baloh, Bojan
Maroševič, Urška Hlebec,
Uroš Smolej; med glasbeniki pa Filip Bernard, Ivan
Prešern - Žan, Helena Blagne, Aleš Vovk - Raay.

Evrovizijska majica in slušalke dua Maraaya iz osebnega
arhiva Aleša Vovka - Raaya

Železarji, ki so se priselili na Jesenice ali so delali v tujini,
med njimi Boris Bregant, ki je vrsto let delal v Italiji.

Dres LA Kings Anžeta Kopitarja

Nekaj znanih dramskih igralcev, po rodu z Jesenic

Športni torbi bratov dvojčkov Huseina in Hasana Kljunića

Vodja projekta Irena Lačen Benedičič

Štirje od šestih nagrajencev pregledne razstave s
predsednikom Fotokluba Jesenice

Lepo okrašena miza
je del dobrodošlice,
s katero vabljencem
sporočamo, da so
zaželeni in da jih čaka
nepozaben dogodek.
Preden pa se lotimo
okrasitve mize, je
pomembno, da vemo,
za kakšen namen
krasimo mizo, za koga
mizo pripravljamo. V
knjigi je opisanih14
posebnih pogrinjkov
s številnimi fotografijami, dodani pa so še
jedilniki za ta namen
in opisi receptov
zanimivih jedi.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

1250
EUR

+p
www.gorenjskiglas.si

o št ni n a
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Ekspresno v prvo A ligo
Marjan Uršič je predsednik kegljaškega kluba Jesenice. V vlogi predsednika je s kegljači šel od 2. lige
skozi 1. B ligo in ekspresno v 1. A ligo.
Matjaž Klemenc

večje, nekje 580, 590 podrtih kegljev, kot v ligi nižje."

Kaj je bil glavni razlog, da
ste postali predsednik Kegljaškega kluba Jesenice?
"V sindikatu sem sodeloval z
določenimi fanti pri pripravi
naših športnih iger. Videl
sem, da gre v Kegljaškem
klubu Jesenice za mlado ekipo. Povprečje je 31 let, kar je
najmanj v 1. A ligi. Vse to me
je spodbudilo, da sem se priključil klubu. Zagotovila so
se določena sredstva in pristal sem na to, da postanem
predsednik kluba."
Kdaj se je začelo sodelovanje s klubom?
"S klubom sem začel sodelovati, ko so igrali še v 2. ligi
zahod. Prvo sezono smo bili
četrti, naslednjo pa drugi. V
tretji sezoni smo napredovali v 1. B ligo, v kateri smo
igrali izvrstno, ligo, če se
malo pošalim, praktično
preskočili in se zasluženo
prebili v 1. A ligo."
Ste prej sami kdaj tekmovali
kot kegljač?
"Rekreacijsko sem kegljal,
tekmovalno pa nikoli. Pred
leti sem nekajkrat metal na
sindikalnih tekmah Železarne Jesenice. Ta šport me ni
posebej privlačil. Sedaj, ko
ga poznam do podrobnosti,
mi je vedno bolj pri srcu."
Lansko leto je klub igral v 1.
B ligi, letos stopničko višje.
Je to kaj spremenilo v organizacijskem in finančnem
pogledu?
"Razlika je le pri financah,
saj so v 1. A ligi stroški malce višji. Sreča je, da nam ob
strani stoji glavni sponzor
SIJ Acroni Jesenice. Tu je še
nekaj manjših sponzorjev.

Ste s pogoji za treninge zadovoljni?
"Kegljišče je eno najstarejših v Sloveniji. Z direktorjem Zavoda za šport Jesenice smo v dogovoru, da se bo
kegljišče posodobilo, z računalniškim nadzorom. To
naj bi se opravilo v začetku
naslednjega meseca. Tla na
kegljišču naj bi se menjala
naslednje leto."
Kar nekaj igralcev s te postave je že okusilo 1. A ligo.
"Trije igralci – Igor Čosič,
Nik Medja in Kristjan Mijatovič – so že igrali v 1. A ligi.
Čosič je igral za mariborski
Konstruktor, Medja za cerkniški Brest in Mijatovič za
Tržič. Tako da čisti novinci
nismo."

Marjan Uršič
Sezona se pokrije. Največji
strošek je najem kegljišča."
Ocena prvih dveh kol ...
"V uvodni tekmi smo igrali
z lanskim prvakom Calcitom. Vodili smo z 2:1 in bili
blizu tretje zmage. Vprašanje je, kako bi se zaključilo,
če bi vodili s 3:1. Sledil je še
en poraz s 6:2 proti ekipi
Proteus. Podobno kot proti
Calcitu bi bil izid z nekaj
sreče ugodnejši. Prepričan
sem na boljše nadaljevanje,
saj je pri fantih še kar nekaj
rezerve."
Kakšne cilje ste si postavili
pred sezono?
"Glavni cilj, če vemo, da
smo novinci v ligi, je obstanek. Če obstaneš prvo leto,
je v nadaljevanju lažje, saj
se navadiš kegljišč, poznaš

nasprotnike. Potihoma računamo tudi na kaj več, kot
le obstanek v družbi najboljših."
Menite, da imate ekipo, ki
bo sposobna ostati v 1. A
ligi?
"Z ekipo sem zadovoljen in
ji povsem zaupam. Pred sezono so dobro trenirali, prvič tudi pod vodstvom kondicijskega trenerja. Skupaj
jih večina trenira že od otroštva, tako da gre za homogeno, lojalno domačo ekipo.
Verjamem, da so sposobni
dobro igrati v 1. A ligi."
Med 1. A in 1. B ligo je zagotovo kakovostna razlika.
"V 1. A ligi ne najdeš slabe
ekipe, tako da vnaprej ne
moreš zabeležiti zmage.
Povprečje podrtih kegljev je

Ste priprave na sezono izkoristili za prijateljske tekme z
gorenjskimi ligaši?
"Lansko leto smo igrali prijateljski tekmi s Calcitom in
Tržičem. Letos ni bilo možno igrati s tema dvema nasprotnikoma, saj je neko
nepisano pravilo, da ni prijateljske tekme z ekipo, ki nastopa na istem nivoju. Letos
smo igrali prijateljsko tekmo s Kranjsko Goro."
Kakšne cilje ste si zadali, ko
ste zasedli predsedniško
funkcijo v klubu?
"S tem, da smo se uvrstili v
1. A ligo, je bil en cilj že dosežen. Naslednji cilj je uvrstitev med prve štiri in s tem
uvrstitev na evropsko tekmovanje. Seveda si bomo še
naprej prizadevali, da bomo
imeli za sabo čim več mladih kegljačev."

Odlična izbira vratarja
S tekmo s Triglavom v Kranju so jeseniški hokejisti odprli še tretje letošnje tekmovanje.
Po slovenskem pokalu in AHL so začeli še z državnim prvenstvom.
Matjaž Klemenc
Lansko sezono so jeseniški
hokejisti odprli sanjsko, saj
v desetih tekmah niso doživeli poraza. Letos, roko na
srce, ni bilo za pričakovati
podobnega podviga, saj je
ekipa povprečno mlajša in
manj izkušena. Vseeno
lahko govorimo o dobrem
začetku v prvih treh kolih.
O vodstvu 3:0 proti Asiagu
in kasnejšem preobratu in
porazu po podaljšku smo
poročali že v prejšnji številki. V drugi in tretji tekmi
so pobrali celotni izkupiček. Najprej so v gosteh s
3:0 premagali vedno neu-

godni Bregenzerwald. Drugo zmago so vknjižili v soboto, ko so s 3:2 premagali
drugo ekipo Sallzburga. Na
papirju pred tekmo so bolje
kotirali »železarji«, saj je
ekipa iz Mozartovega mesta na Jesenice prišla z ničlo na kontu po štirih odigranih tekmah. Tudi po
začetnih minutah se jim ni
nič dobrega obetalo v dvorani Podmežakla, saj so Jeseničani po slabih štirih
minutah vodili že z 2:0. A
dobra drsalna ekipa Salzburga še zdaleč ni obupala.
Dvakrat so ujeli priključek,
na 2:1 in 3:2, a na koncu
jim je zmanjkalo časa in

nekaj sreče. Glavni krivec,
da so ostali brez sreče, je
bil zagotovo vratar HDD
SIJ Acroni Jesenice Clarke
Saunders. Slednji je branil
mogoče in nemogoče in goste spravljal v obup. Prve
tekme so pokazale, da je
trener Gaber Glavič popolnoma zadel s Saundersom.
»Odlično smo odprli tekmo. Po vodstvu z 2:0 smo
nekaj časa še igrali, a žal
nismo izkoristili nekaj zrelih priložnosti. Na drugi
strani je Salzburg začutil,
da lahko igra proti nam, in
dvignili nivo igre. Dvakrat
so ujeli priključek, a z borbeno igro smo jim prepre-

čili izenačenje,« je po tekmi povedal Žan Jezovšek.
Ko boste brali te vrstice, bo
za Jeseničani že četrta tekma, drugo gostovanje. V sredo so igrali proti ekipi Pustertal. Jutri se bodo spet
predstavili doma proti ekipi
Lustenau.
Začelo se je tudi državno prvenstvo. Po razporedu bi
morali Jeseničani uvodno
tekmo odigrati doma z Mariborom, a je bila tekma na
željo Štajercev prestavljena.
Uvod je bil prestavljen v
Kranj, proti Triglavu. Jeseničani so nalogo opravili po
pričakovanjih in tekmo dobili s 6:2.

Dan odbojke v Žirovnici
Marjana Ahačič
Trije gorenjski odbojkarski
klubi – OK Bled, OK Mladi
Jesenice in TVD Partizan
Žirovnica – pred začetkom
nove sezone pripravljajo
dan odbojke, katerega cilj je
predstavitev tega športa
mladim. Prireditev bo v soboto, 30. septembra, v dvorani Pod Stolom v Zabreznici, začela pa se bo ob 16.
uri. Športniki bodo predstavili osnovne odbojkarske
veščine, pozornost pa bodo

namenili tudi ustrezni pripravi na športni razvoj mladine, pomenu prehrane v
športu, ustvarjanju ekipnega duha … Prireditev bodo
zaključili s tekmo, v kateri
se bosta pomerili ženska
ekipa Zgornje Gorenjske,
ki že vrsto let igra v družbi
najboljših slovenskih odbojkarskih ekip, ter moška
ekipa Žirovnice, ki igra v
drugi ligi.
V spremljevalnem programu bosta zabavala raperja
Trkaj in Nipke.

Šport na kratko
Odličen začetek aktualnih prvakov
Prstometaši Jesenic, aktualni prvaki pretekle sezone, so
odlično začeli deveto sezono, z dvema zmagama. V uvodnem kolu so z maksimalnim rezultatom 6:0 premagali
Podnart. Posamezno so zmagali Marko Hočevar, France Šolar, Bogdan Finžgar in Jože Klobučar. V parih sta še dve zmagi prispevali dvojici Matjaž Koranter-France Šolar in Marko
Hočevar-Jože Klobučar. Dobro formo so potrdili tudi na drugi tekmi, ko so s 5:1 premagali Begunje-Cifra. Tudi tokrat so
dobili vse posamezne dvoboje (Marko Hočevar, Jože Klobučar, France Šolar, Bogdan Finžgar). V dvojicah sta bila uspešna Bogdan Finžgar-Jože Klobučar. V prvih dveh kolih imata
ob Jesenicah še dve ekipi po dve zmagi, in sicer Mišo tim in
Ribiči 1. S tem je zaključen jesenski del. Prvaka bomo dobili
spomladi, ko bodo prvoligaši odigrali še enajst tekem.

Ekipa Fasaderstvo Kumalič-Biser brani naslov
V močni medobčinski malonogometni ligi Radovljica je bilo
odigranih pet kol. V treh ligah nastopa tudi pet ekip iz jeseniške občine. V skupini A je lanskoletni zmagovalec lige Fasaderstvo Kumalič-Biser na vrhu lestvice s 13 točkami. Hišica-Pizzeria Trucker je tretja z 10 točkami. Lipce so zadnje, desete, brez osvojene točke. V skupini B je Venezia zadnja, deseta,
s tremi točkami. V skupini C, kjer nastopa dvanajst ekip,
Team Orange deli četrto do peto mesto z devetimi točkami.

Za uvod dva poraza
Jeseniški kegljači, novinci v 1. A ligi, so na prvih dveh tekmah dvakrat gostovali. Obe tekmi, s Calcitom in Proteusom, so izgubili s 6:2. Jutri prvič igrajo doma z začetkom ob
17. uri. V goste prihaja ekipa Brest Cerknica.

Poraz z ekipo Brinje-Grosuplje
Ko berete te vrstice, je že znano, kako se je končala sredina
zaostala tekma nogometašev SIJ Acroni Jesenice z Ivančno
Gorico. Lahko pa vam postrežemo z rezultatom sobotne
tekme pri ekipi Brinje-Grosuplje. Tekmo so izgubili z 2:0.
Jutri z začetkom ob 16. uri doma gostijo Komendo.

Slab začetek balinarjev
Jeseniški balinarji, ki nastopajo v 1. ligi vzhod, so slabo začeli
sezono 2017/2018. V prvih petih tekmah so doživeli prav toliko porazov. Doma so izgubili s Planino Kranj s 16:6 in Velenjem Premogovniki s 14:8. V gosteh so morali priznati premoč ekipam Tržič AC Žepič z 19:3, ekipi Čirče VAN-DEN z
rezultatom 18:4 in ekipi Mengeš-Rakoll z rezultatom 17:5.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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Zanimivosti

Na Malnežu spet
stoji križ
Anton Konič - Tonček s Koroške Bele je izdelal osem metrov visok križ, ki so ga blanski fantje za
veliko noč postavili na Malnežu. To je že tretji križ na tem razglednem vrhu.
Urša Peternel
Leta 1935 so na Malnežu,
846 metrov visokem hribu
nad Koroško Belo, postavili
velik lesen križ, po pripovedovanju domačinov v počastitev velikega evharističnega kongresa, ki je tistega leta
potekal v Ljubljani. Križ je z
leti počasi uničil zob časa,
po osamosvojitvi Slovenije
pa sta se domačina s Koroške Bele – zdaj že pokojni
Branko Čušin in danes
83-letni Anton Konič - Tonček – odločila, da bodo križ
postavili na novo. Kot pripoveduje Tonček, je Branko
nase prevzel 'papirnato vojsko', sam pa je obljubil, da
bo križ izdelal. Je namreč
izučen mizar, daleč naokrog
znan tudi po izdelovanju
butaric, sicer pa dolgoletni
gasilec, planinec, dejaven v
cerkvi in v domačem far-

Anton Konič - Tonček s Koroške Bele, ki je izdelal drugi in
tretji križ. Malnež je hrib v ozadju.

nem kulturnem društvu.
Križ je izdelal iz smreke, s
pomočjo blanskih fantov so
ga čez Barbarnikov rovt pripeljali na greben in ga postavili. Križ je četrt stoletja
kljuboval vremenu, pripoveduje Tonček, ki je lani opazil, da križa na Malnežu ni
več videti. Izkazalo se je, da
je vanj udarila strela in da je
padel. Fantje so ga za silo
postavili nazaj in sklenili, da
gredo takoj v akcijo za postavitev novega. Tudi tega je
izdelal Tonček, in sicer iz
kostanjevega lesa. Križ je
visok osem metrov in tehta
okrog 350 kilogramov, postavili pa so ga letos za veliko
noč. "Na malo veliko noč pa
ga je župnik Jože Zidar tudi
blagoslovil," razlaga Tonček.
V akciji je sodelovalo več
blanskih fantov in deklet,
nihče ni odrekel pomoči,
gospodinje pa so poskrbele,

Blanski fantje in dekleta ob postavitvi osem metrov
visokega križa na Malnežu / Foto: arhiv domačinov
da nihče ni bil niti lačen niti
žejen. Ob križu so uredili
tudi skrinjico z vpisno knjigo in klopco, na kateri pohodniki lahko posedijo, skrbništvo križa pa so zaupali

Marku Sernelu. Novi križ je
zabetoniran in ozemljen,
tako da bo varen pred strelami, in po Tončkovih besedah bi moral vremenu kljubovati vsaj četrt stoletja.

Zbirateljstvo ni zgolj hobi
Jeseničan Dušan Prešeren je znana osebnost v mestu, bil je odbojkar, kasneje sodnik, velik je njegov
prispevek v delovanju Muzejskega društva Jesenice, pri raziskovanju železarske preteklosti,
arheologije ... Posebej bogata je njegova zbirka različnih predmetov.

www.gorenjskiglas.si

Janko Rabič

Srčno napisana zgodba
iz domačih krajev
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si;
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje

Vedoželjnost mu je velika
vrlina od mladih let naprej,
posebna strast zbirateljstvo.
Bil je igralec odbojke, kasneje sodnik in funkcionar v
tem športu. Velik je njegov
prispevek v delovanju
Muzejskega društva Jesenice, pri raziskovanju železarske preteklosti, arheologije
in še bi lahko naštevali. To je
bogata življenjska pot 82-letnega Dušana Prešerna z
Jesenic. Je znana osebnost v
mestu, po dejanjih in vlogi v
družbi na različnih področjih. Ko se danes ozira nazaj,
je ponosen na vse, kar je
naredil, obenem pa vesel, da
so to opazili tudi drugi. Prejel je več pomembnih priznanj, med drugim leta 2012
plaketo občine Jesenice za
zasluge na področju športa
in kulture. Letos se je še
posebej razveselil, ko so mu
člani Muzejskega društva
Jesenice podelili naziv častni
član. Bil je ustanovni član
društva ter osemnajst let
njegov predsednik. To je
tudi razlog, da smo pokramljali z njim in izvedeli še kakšno zanimivo podrobnost.
Posebej zbirateljstvo, ki traja desetletja, je pomembno
zaznamovalo njegovo pot.

Ni zgolj zbiranje številnih
predmetov, je raziskovanje
in seznanjanje s preteklostjo, predvsem rudarstvom,
železarstvom in arheologijo
na jeseniškem koncu in
tudi širše na Gorenjskem.
Predmete je pridobival od
številnih ljudi iz različnih
krajev, jih iskal sam in
odkrival ter skrbno urejal in
nastalo je več izjemnih
zbirk. Vse to mu je uspevalo
ob delu v Železarni, kjer je
kot diplomirani inženir
metalurgije
opravljal
pomembna dela v hladni
valjarni, od asistenta do
direktorja, ter ob družini. O
tem pripoveduje: "Vse se je
začelo v mladosti doma,
kjer smo imeli vrtnarijo.
Spoznaval sem naravo,

začel zbirati metulje, polže
pa potem minerale. Kasneje
me je začelo zanimati vse o
preteklosti, od kod smo prišli, kako je nastala Gorenjska. V svet numizmatike
sem vstopil slučajno, ko
sem od kolega odkupil
nekaj novcev, med katerimi
je bil eden posebej lep – od
rimskega cesarja Marka
Avrelija. Potem pa sem kar
bogatil zbirko. Zbiral sem
kovane predmete arheološke in železarske preteklosti,
ljudske umetnosti, podobice naših božjepotnih krajev,
rudarske svetilke, razglednice Jesenic vseh obdobij,
panjske končnice, kar nabirali so se predmeti."
V zbirkah ima okoli pet tisoč
let staro kamnito sekiro z

Ajdne, pa še več različnih
predmetov arheološke in
železarske preteklosti. Zbirateljstva ne jemlje zgolj kot
konjiček. "Potrebno je stalno izpolnjevanje. Ko se lotiš
nekega področja, je treba
preštudirati marsikaj. Ne
gre brez dobre literature,
domače in tuje."
Sodeloval je na različnih
numizmatičnih razstavah,
razstavah iz zasebnih zbirk
in drugih ter pisal članke.
Zbirateljstvo tudi ni poceni,
potrebno je kar nekaj sredstev pa tudi nekaj iznajdljivosti. Presegel je osebne
okvire, pomembno je njegovo dolgoletno sodelovanje z
Gorenjskim muzejem v
Kranju, ki mu je izročil
pomemben del arheološke
zbirke in druge predmete.
Pa seveda muzejsko društvo, ki mu je dal pomemben pečat. Ob prejemu
naziva častni član je dejal:
"Res sem počaščen, imam
zadovoljstvo, da sem nekaj
naredil, da so tudi drugi
imeli nekaj od tega, pa še
sam sem užival. To so bili
predvsem muzejski večeri,
kar okoli 180, izleti pa še
marsikaj. Vedno je moje
vodilo, da nikoli vsega ne
vemo, in temu se podrejam
ves čas."
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Moderne torte
z zanimivimi okusi
Alma Rekić, znan obraz oddaje MasterChef, sicer pa kuharska mojstrica,
je napisala svojo prvo knjigo, ki ji je dala naslov Torte.
Urša Peternel
Kuharska mojstrica in nekdanja žirantka v MasterChefu Alma Rekić je napisala
svojo prvo knjigo, ki ji je
dala enostaven naslov Torte.
Jeseničanka je knjigo pripravljala pol leta, luč sveta
pa je ugledala s pomočjo jeseniške založbe Bizidan.
Alma je razkrila, kako je
knjiga nastajala, kakšne recepte vsebuje in katera je
njena najljubša torta ... Kot
je povedala, je od nekdaj
rada kuhala, medtem ko nikoli ni rada pekla sladic in
tort. Zato se je tudi vpisala
na gostinsko solo, in ne na
slaščičarsko. Prvo torto je
tako spekla šele, ko je bila že
v srednji šoli. A ljubezen do
slaščic je z leti rasla in zdaj
je dozorela do te točke, ko se
je odločila svoje znanje deliti z drugimi prek knjige receptov. To je Almina sploh
prva knjiga. V njej je 19 njenih receptov in bonus recept
njene prijateljice Alenke Kodele. "Recepture so zelo razumljive, sestavine pa danes
lahko kupite v vseh prodajalnah. V knjigi so zajete moderne torte z zanimivimi
okusi, najdete tudi presne
torte, brezglutensko torto ...
Kar je meni zelo pomembno, pa v knjigi razkrivam
tudi nekaj majhnih nasvetov, vključena je razlaga o
vrstah testa, krem, glazur ...
Skratka, knjiga je zelo pouč-

na,« je povedala Alma. Knjigo je mogoče kupiti osebno
pri založbi, prek spleta, naj
bi pa knjiga prišla tudi na
police knjigarn.

Limonina torta z
mascarpone kremo
Sestavine za obroč premera
20 cm
PIŠKOTNO DNO
150 g zmletih linških piškotov
85 g stopljenega masla
15 g rjavega sladkorja
Postopek
Maslo stopimo, ga dodamo
v piškotne drobtine, dodamo sladkor in pustimo, da
se maslo vpije. Nadevamo v
obroč – 3 obroči na dno. Ne-

»Moje najljubše iz knjige so torta iz
makadamije, limonina torta in čokoladna z
baziliko.«

Za prepoved kajenja
na otroških igriščih
Po zakonu velja prepoved kajenja le na otroških
igriščih, ki so del vrtcev in šol, medtem ko na
ostalih otroških igriščih kajenje ni prepovedano.
To je treba spremeniti, je prepričan jeseniški
občinski svetnik.
Urša Peternel
Občinski svetnik Uroš Lakić
je dal pobudo Občini Jesenice, naj na vseh jeseniških
otroških igriščih in v njihovi
okolici uvede popolno prepoved kajenja. "Privoščimo
tudi jeseniškim otrokom
igro na svežem zraku, brez
dima in cigaretnih ogorkov," je pozval.
Kot so odgovorili v občinski
upravi, zakon o omejevanju
uporabe tobačnih in poveza-

nih izdelkov določa, da je
prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka in tobačnih izdelkov v vseh zaprtih
javnih in delovnih prostorih
ter v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.
Kajenje je prepovedano tudi
v prostorih, ki so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč
objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje ali izobraževanja. Prepoved kajenja
tako velja za vse zaprte javne
površine, izjemoma pa pre-

koliko več mase damo v model, ki ga pečemo na peki
papirju. Pečemo 10 min na
180 stopinj. Ohladimo.

Limonina krema
8 dl sladke smetane (na pol
stepene)
250 g sladkorja
Sok 5 limon
Lupinica dveh limon (lahko
kandirana)
4 žličke škroba (40 g)
300 g bele čokolade
8 listov želatine
Postopek
V limonin sok in lupinico
prilijemo toliko vode, da dobimo 125 ml tekočine. Vse
skupaj zlijemo v lonec, dodamo sladkor in zavremo.
Nato dodamo razmešan
škrob, zavremo, ohladimo
in hladni masi primešamo
stopljeno belo čokolado. Dobro premešamo in dodamo
na pol stepeno smetano.

poved kajenja velja tudi za
otroška igrišča, ki so del
vzgojno-izobraževalnih ustanov (vrtcev, šol …). Nadzor
nad kršitvijo prepovedi kajenja izvajajo pristojne inšpekcijske službe. Na ostalih otroških igriščih pa kajenje ni
prepovedano. Za ukrep prepovedi kajenja na teh površinah ni pravne podlage, so
pojasnili. Kar pa se tiče onesnaževanja okolja s cigaretnimi ogorki, ki jih kadilci odmetavajo, med drugim tudi
na otroških igriščih, pravno
podlago za ukrepanje določa
Odlok o javnem redu in miru
v Občini Jesenice. Ta določa,
da je zaradi varovanja zdravja
in čistoče prepovedano metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke na javne površine.
Za kršilca je zagrožena globa. Nadzor nad izvajanjem te
določbe pa v okviru opravljanja nalog inšpekcijskega
nadzora izvaja Medobčinski
inšpektorat in redarstvo.

Fotografije živega platna
V Mladinskem centru Jesenice so v četrtek, 21. septembra, odprli
fotografsko razstavo nadarjenega mladega fotografa Nika Bertonclja, ki je v
objektiv ujel dela izjemne umetnice v poslikavi teles Alenke Peternel Huber.
Andraž Sodja
V dvorani Mladinskega centra Jesenice si lahko ogledate fotografsko razstavo nadarjenega mladega fotografa
Nika Bertonclja, ki je v svoj
fotografski objektiv ujel
umetniška dela izjemne
umetnice pri poslikavi teles
Alenke Peternel Huber, ki s
svojimi poslikavami že vrsto
let sodeluje na številnih dogodkih po Sloveniji in v sosednjih državah. Z Nikom
Bertoncljem je sodelovala že
na več dogodkih, kjer poskrbi, da so poslikave ujete v
objektiv, saj sicer umetniška
dela na živem platnu, torej
na telesih modelov, niso
trajna kot na slikarskem platnu. Kot sta povedala Alenka
in Nik, je bilo njuno sodelovanje povsem naravno, saj
Nik rad fotografira ljudi,
portrete. Gre že za peto samostojno fotografsko razstavo Nika Bertonclja v Mladinskem centru Jesenice, s
katerim že nekaj let sodeluje

Fotograf Nik Bertoncelj in umetnica poslikave teles Alenka
Peternel Huber
tudi kot uradni fotograf. Po
besedah Mitje Blažiča, vodje
mladinskih programov iz
Mladinskega centra Jesenice, so izjemno veseli, da so
mlademu talentu, kot je

Nik, lahko pomagali na začetku njegove ustvarjalne
poti in se veselijo mladih talentov, ki še prihajajo, in jih
vabijo v Mladinski center
Jesenice.
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Večina ne zna niti
besedice slovensko
Na Srednji šoli Jesenice vsako leto dobijo deset do petnajst novih dijakov, ki so tujci. Ker večina ob
prihodu v šolo ne zna niti besedice slovensko, jim pri premagovanju vsakovrstnih ovir z veliko
srčnosti pomaga učiteljica Nataša Vrtačnik.
Urša Peternel
"Vse!" je na vprašanje, kaj z
rodnega Kosova najbolj
pogreša, odgovoril Albert,
eden od dijakov albanske
narodnosti s Kosova, ki obiskuje prvi letnik Srednje
šole Jesenice. Albert je na
Jesenicah komaj mesec dni
in slovensko ne govori.
Podobno je s sedemnajstletno Blerto iz Prizrena. Tudi
ona je na Jesenicah komaj
en mesec, slovensko prav
tako ne zna. Oba sta v Slovenijo prišla samo z očetom,
mami z ostalimi brati in sestrami sta ostali na Kosovu.
Da se v šoli sploh lahko sporazumevata, jima pomaga
Irena, prav tako s Kosova, ki
je v Sloveniji osem mesecev.
Razume že kar nekaj slovenščine, ker odlično govori
angleško, pa ji prav angleščina pomaga pri sporazumevanju z učitelji in sošolci.
Albertu in Blerti pomaga
tako, da jima iz angleščine
prevaja v albanščino ...
Nekaj bolje slovensko govori
Shaban. Zgovoren simpatičen fant je, čeprav je bil v
času našega obiska v šoli
šele prvi dan, hitro navezoval stike in se trudil govoriti
slovensko ...

Izzivi medkulturnega
sobivanja
"Težko je," priznava učiteljica Nataša Vrtačnik, ki je na
šoli zadolžena za to, da
pomaga tujim dijakom premagovati začetne težave pri

Vrtačnikova je lani pripravila tudi tečaj
slovenščine za starše otrok priseljencev, vsako
dopoldne se ga je na Srednji šoli Jesenice
udeležilo šest mam. Izkazalo se je, da jim je bilo
na tečaju zelo všeč, rade so prihajale, saj so se
na ta način tudi družile.
vključevanju v zanje tako
novo okolje. Vrtačnikova
nosi uraden naziv multiplikatorka programa Soočanje
z izzivi medkulturnega sobivanja, ki na šoli poteka drugo
leto. Kljub zakompliciranemu nazivu pa je Vrtačnikova
v praksi predvsem neke vrste
"nadomestna šolska mama"
dijakom, ki so v najbolj
občutljivih najstniških letih
zamenjali dom, prijatelje,
sošolce, svet, ki so ga poznali
... "Najtežje mi je, ker je večina prišla brez mam, samo z
očeti, ki delajo od jutra do
večera. In ti otroci, ko pridejo
iz šole, pridejo v prazno
sobo, nimajo kuhano, ni
toplo ..." pravi Vrtačnikova,
ki dijakom pri premagovanju ovir pomaga predvsem z
veliko srčnosti. Najprej poskrbi, da se vsak od njih v šoli
počuti sprejetega in dobrodošlega. "Bistveno je, da se
dijak počuti sprejet, varen v
novem okolju. Meni noben
uspeh ne pomeni toliko, kot
da so sproščeni, sprejeti,
nasmejani. Trudim se, da
vsakega posebej opazim, da
začutijo, da jih vidim, da se
iskreno zanimam zanje." Po
začetni dobrodošlici sledi
tako imenovana uvajalnica,

ko dijake seznani s šolo,
delavci, pravili ...

Intenzivni tečaj
slovenščine
Za vsakega dijaka potem
izdelajo individualni program, katerega bistveni del je
učenje slovenščine. Tako
gredo vsi novinci najprej v
intenzivni tečaj slovenščine.
Vrtačnikova je ugotovila, da
je smiselno ločiti dijake glede na to, ali govorijo slovanske ali neslovanske jezike.
Tako ima ločene tečaje za
dijake bosanske, srbske,
makedonske narodnosti,
ločene pa za dijake albanske
narodnosti. Izkazalo se je
namreč, da Bošnjaki, Srbi,
Makedonci slovenščino
usvojijo veliko hitreje, večina
že na začetku razume kar
nekaj besed, medtem ko je
za albanske dijake bistveno
težje. Ti običajno ne znajo
niti besedice slovensko.
"Začnemo z učenjem besed,
pomagamo si s sličicami, slikovnim slovarjem. Najprej
jih želim naučiti, da se znajo
predstaviti, povedati, kdo so,
od kod prihajajo ..." Intenzivni začetni tečaj traja dva
meseca, vsak dan po dve ozi-

roma tri ure. V tem času dijaki načeloma tudi ne hodijo k
rednemu pouku. Temu sledi
nadaljevalni tečaj slovenščine. Kljub trudu pa večina
dijakov zaradi vseh izzivov, s
katerimi se morajo soočiti v
prvem letu v novem okolju,
letnik ponavlja. "Potem pa
jim po navadi steče," pravi
Vrtačnikova in dodaja, da
imajo tuji dijaki tudi nekatere ugodnosti, tako denimo
prvo leto lahko napredujejo v
višji letnik, četudi imajo pri
slovenščini oceno nezadostno.

Nataša Vrtačnik z dijakom Shabanom

Osip je velik
Poleg pomoči pri učenju slovenščine Vrtačnikova dijakom pomaga tudi na drugih
področjih. Tako jim nudi
učno pomoč, spodbuja njihovo vključevanje in vključevanje ter izobraževanje staršev, je njihov zaupnik, spodbuja medkulturno druženje
otrok in staršev, razvija podporna okolja v lokalni skupnosti predvsem v obliki
sosedske pomoči. S težavami, ki jih imajo priseljenci,
pa seznanja tudi ostale strokovne delavce. Pri tem je
zelo pomembna empatija,
pravi, ki jo imajo nekateri
učitelji več, drugi manj. A
trudijo se vsi, da bi dijake pripeljali do uspešnega zaključka šolanja. Žal pa je v praksi
osip velik, priznava sogovornica. Mnogi dijaki namreč
živijo v zelo težkih razmerah,
veliko jih popoldne tudi dela,
najbrž "na črno". Doma večina nima nikogar, ki bi jim

Irena in Blerta, dijakinji s Kosova

Na Srednji šoli Jesenice imajo v tem šolskem
letu 22 dijakov tujcev, od tega jih je 16 na šoli
prvo leto.
lahko pomagal pri šolskem
delu. Tiste mame, ki so prišle v Slovenijo, večinoma ne
govorijo slovensko, zato tudi
ne prihajajo na govorilne
ure. Očetje so v službah od
jutra do večera.

Imajo hude krize
"To so res težke stvari za te
otroke in imajo tudi hude krize. Večkrat si rečem, da je še
čudno, da se kdo ne zlomi,"
pravi Vrtačnikova, ki tudi
zaradi lastne izkušnje še bolj

čuti njihovo stisko. Tudi sama
se je namreč kot sedemnajstletno dekle znašla v povsem
novem okolju, na Danskem,
kjer je bil oče sicer gospodarski ataše, obiskovala pa je
ameriško diplomatsko mednarodno šolo, a se je kljub
temu čutila izključeno, zaznamovano. "Za Dance sem
bila Balkanka, Američani pa
so me imeli za vzhodnjakinjo, skupaj z Azijci. Tako sem
izključenost in stigmatiziranost občutila na lastni koži,"
pravi sogovornica, ki je na
Danskem preživela dve leti, a
se ji je, kot pravi, dežela močno zamerila in je še danes ne
mara. Tudi zato se še toliko
bolj trudi, da bi se njeni dijaki
priseljenci čutili vključene,
sprejete.

Projekt je zelo pomemben

Intenzivni tečaj slovenskega jezika na šoli poteka dva meseca, vsak dan po dve ali tri ure.

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja bo na Srednji
šoli Jesenice potekal pet let.
Sofinancirata ga Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in
šport. Ravnateljica Srednje
šole Jesenice Andreja Vehar
Jerman je povedala: "Glede
na pisano nacionalno strukturo Jesenic je za našo šolo
projekt izjemnega pomena.
Super je, ker so v projekt
vključeni tudi starši, njihovi
obiski v šoli so pogosti, radi
pridejo, velikokrat z mlajšimi otroki. Na ta način vključujemo v naše okolje ne
samo dijaka, ampak tudi
njegove svojce."
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Spoštovanje zasebnosti
pacientov v bolnišnici

Bron na bolnišničnih
igrah

V Splošni bolnišnici Jesenice veliko pozornosti namenjajo spoštovanju zasebnosti pacientov, k temu
pozivajo tudi obiskovalce.
Urša Peternel
V Splošni bolnišnici Jesenice v zadnjem času posebno
pozornost namenjajo zagotavljanju zasebnosti pacientov. V ta namen imajo imenovan poseben tim za zagotavljanje zasebnosti. Kot je
povedala vodja tima Sandra
Jerebic, je spoštovanje zasebnosti ena glavnih pravic
pacientov. "V naši bolnišnici
temu področju namenjamo
pozornost že dalj časa. Tako
smo že pred desetletjem
umaknili zdravstveno dokumentacijo iz bolniških sob,
to shranjujemo v mapah v
zaklenjenih omarah," je poudarila. Prav tako poskrbijo
za čim večjo zasebnost, ko
zdravstveno osebje v bolniških sobah izvaja posege in
nego bolnika. Ob bolniško
posteljo v tem primeru namestijo pregradno steno,
osebje se z bolnikom pogo-

Ko v bolniški sobi poteka nega, na vrata namestijo poseben
napis s prošnjo obiskovalcem, naj ta čas ne vstopajo.
varja tišje ... Zaradi prostorskih omejitev žal nimajo na
voljo posebne sobe, v kateri
bi se zdravnik lahko v miru
pogovoril s pacientom in
svojci, kljub temu pa si prizadevajo, da pogovore opravijo v čim večji zasebnosti.

Jeseniška bolnišnica je ena redkih, ki ima že v
sprejemni pisarni urejeno območje zasebnosti,
saj pacienti vstopajo posamično in za seboj
zaprejo steklena vrata.

Kot poudarja Sandra Jerebic, pa je zelo pomembno,
da zasebnost spoštujejo tudi
svojci in obiskovalci ter upoštevajo navodila zdravstvenega osebja. "Ko se izvaja
nega, na vrata bolniške sobe
namestimo poseben napis
in ta čas vstop v sobo ni dovoljen. Če je nego ali poseg
treba izvesti v času obiskov,
obiskovalce prosimo, da za
nekaj minut zapustijo sobo.
Včasih pri tem žal naletimo
na odpor, a le tako lahko po-

skrbimo za zasebnost vseh."
V bolnišnici prav tako želijo,
da obiski res potekajo v
času, ki so temu namenjeni,
to je na oddelkih vsak dan
med 15. in 18. uro, na otroškem oddelku med 11. in 18.
uro, v intenzivnih enotah pa
med 16. in 17. uro po deset
minut (največ dve osebi).
Tudi sicer prosijo, da na
obisk ne prihaja preveč obiskovalcev naenkrat.
Pogosto se tudi dogaja, da
obiskovalci v sprejemni pisarni sprašujejo, ali je določena oseba na zdravljenju v
bolnišnici. "Teh podatkov
ne smemo posredovati, razen če to dovoli pacient oziroma njegovi svojci," je poudarila sogovornica. Kot je
dodala, je naloga tima tudi
ta, da na pomen spoštovanja
zasebnosti pacientov opozarja zdravstveno osebje.
"S skupnimi močmi lahko
zdravstveno osebje, svojci in
obiskovalci poskrbimo, da
uresničujemo pravico pacientov do zasebnosti," je še
poudarila vodja tima za zagotavljanje zasebnosti v jeseniški bolnišnici Sandra
Jerebic.

Rožnati oktober na Jesenicah
Urša Peternel
Rožnati oktober je svetovni
mesec ozaveščanja o raku
dojk, ki je najpogostejša
oblika raka pri ženskah. V
Europi Donni vsako leto oktobra pripravijo številne aktivnosti, s katerimi želijo
širšo javnost ozaveščati o
raku dojk in opozoriti na
pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. Aktivnosti
bodo potekale tudi na Jesenicah, kjer bodo, tako kot v

drugih občinah zgornje Gorenjske, okrasili drevesa z
rožnatimi pleteninami, ki
so jih izdelali v domovih za
starejše v Kranjski Gori in
na Jesenicah ter v drugih
skupinah (Hiša sreče, v
okviru Ljudske univerze
Radovljica, v Medgeneracijskem centru v Radovljici in
v Bohinju, v društvih upokojencev, v hospicu, Materinskem domu …). Kratke
slovesnosti bodo v bližini
sedežev občin, na Jesenicah
4. oktobra ob 10. uri. Na Jesenicah bo potekalo tudi

predavanje o raku dojk,
upokojeni zdravnici, primarijki Mojca Senčar (častna
predsednica združenja Europa Donna Slovenija) in
Gabrijela Petrič Grabnar
bosta 16. oktobra ob 17. uri
predavali v Hiši sreče. V jeseniškem zdravstvenem
domu bodo pripravili stojnice 2., 16. in 27. oktobra, v
jeseniški knjižnici pa bodo
pripravili priložnostno razstavo, je povedala Rina Klinar, koordinatorka združenja Europa Donna Slovenija.

V Sloveniji letno zboli za rakom dojk 1300 žensk in 10
moških, 400 jih umre. Da bi
bilo število smrti manjše, je
nujno ozaveščanje o sami
bolezni, o pomenu preventive, zdravega načina življenja
kot tudi pozitivnih učinkov
ustvarjalnosti na naše psihofizično zdravje. Rak dojk je
visoko ozdravljiv, če je odkrit
dovolj zgodaj. Zato je za
zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje
odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje.

Povezani s srcem za Gorenjsko
Urša Peternel
Danes, v petek, poteka že 3.
tek gorenjskih bolnišnic –
Povezani s srcem za Gorenjsko. Glavni organizator teka
je Splošna bolnišnica Jesenice, soorganizatorji pa Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj, Psihiatrična bolnišnica Begunje in
Univerzitetna klinika za
pljučne bolezni in alergijo
Golnik. Start teka bo ob 9.
uri pred Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo

Kranj, od koder bodo tekači
po lokalnih cestah in kolesarskih poteh tekli mimo
Naklega, Radovljice do Psihiatrične bolnišnice Begunje, zatem pa mimo vasi
pod Stolom do Splošne bolnišnice Jesenice. Trasa je
dolga dobrih 45 kilometrov,
razdeljena je na devet etap,
zaključek teka bo pred Splošno bolnišnico Jesenice, srečanje vseh tekačev pa pred
Športno dvorano Podmežakla. Tekli bodo zaposleni
vseh štirih gorenjskih bolni-

šnic, zaposleni v Osnovnem
zdravstvu Gorenjske, Gorenjskih lekarnah, domovih
za starejše občane (Tržič,
Radovljica), CUDV Radovljica, ZZZS, Policijski upravi
Kranj, predstavniki občin
Jesenice, Naklo in Radovljica, pripadniki Gorske reševalne službe Slovenije, Slovenske vojske, gasilcev, prvič bodo tekli tudi predstavniki medijev. Udeležbo so
že potrdili znani gorenjski
športniki, med njimi maratonec Sandi Novak, nekda-

nji olimpijci – alpska smučarka Alenka Dolžan, hokejist Tomaž Razingar, maratonec Roman Kejžar ... Prijavljenih je več kot dvesto
tekačev v 22 ekipah, desetina jih bo pretekla celo traso.
Na mestih predaje štafet
bodo mimoidoči lahko opravili meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in utripa
srca, na voljo bodo tudi
zdravstveno-vzgojne informacije, je povedala Sandra
Jerebic iz Splošne bolnišnice Jesenice.

Ekipa Splošne bolnišnice Jesenice / Foto: arhiv bolnišnice

Urša Peternel
Na Otočcu so potekale že 12.
športne igre slovenskih bolnišnic, ki jih organizira
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Kot vsako
leto se je iger udeležila tudi
Splošna bolnišnica Jesenice.
Letos je bolnišnico zastopalo
23 zaposlenih, ki so tekmovali v skoraj vseh disciplinah.
Na koncu so v skupni razvr-

stitvi zasedli tretje mesto
med osemnajstimi ekipami.
Posamično pa je Dunja Rutar zmagala v plavanju in bila
tretja v tenisu. Alma Košec je
zmagala v pikadu, Valerija
Šavs in Klemen Pančur sta
bila 3. v namiznem tenisu,
Alenka Urh pa peta v golfu,
je povedala vodja ekipe Sandra Jerebic. V jeseniški ekipi
je bil tudi direktor bolnišnice
Janez Poklukar.

Nova akreditacija za bolnišnico
Potem ko je Splošna bolnišnica Jesenice julija letos prejela
certifikat ISO 9001:2015, je sredi septembra prejela še akreditacijsko listino po mednarodnem standardu za bolnišnice
AACI – American Accreditation Commision International.
"Mednarodna presojevalska ekipa je na vseh področjih prepoznala naša prizadevanja za ohranjevanje obstoječega sistema vodenja kakovosti in zavzetost za stalno izboljševanje," je povedala Sandra Jerebic iz Splošne bolnišnice Jesenice.

Gimnazija Jesenice
4270 Jesenice

Trg Toneta Čufarja 1,

E: info@gimjes.si T: 04 5809 450
I: www.gimjes.s

Jesenice
izobražuje:
SVETGimnazija
GIMNAZIJE
JESENICE
Trg Toneta
Čufarja
1, 4270 Jesenice
Splošna
gimnazija
Športni oddelek

razpisuje
delovno
Maturitetni
tečaj mesto

Izobraževanje odraslih:
RAVNATELJA/RAVNATELJICE
splošna gimnazija
maturitetni tečaj

Kandidat/-ka mora zaUsposabljanje
imenovanje
na funkcijo ravnatelja/-ice
in izpopolnjevanje:
tečaj nemščine
izpolnjevati pogoje v jezikovni
skladu
z Zakonom o organizaciji in firačunalniški
tečaj
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 Odl.US:
U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni
čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 2. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v
vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov:
SVET GIMNAZIJE JESENICE, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za
mandatno obdobje in kratek življenjepis (CV Europass).
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Zanimivosti

Maskota Jesenic Rudi

Iz policijskih beležk
Smrt traktorista
Na Jesenicah so policisti obravnavali smrtno nesrečo moškega pri vožnji s traktorjem v naravnem okolju. Traktorist je
padel pod kolo traktorja, ki ga je prevozil. Zaradi hujših
poškodb je umrl na kraju.

Na nedavnem Festeelvalu se je prvič predstavila nova jeseniška maskota, ki nosi ime Rudi.
Urša Peternel

Vlomi
Na Jesenicah je bilo z lomljenjem ključavnic ali z odstranjevanjem nosilcev za obešanke vlomljeno v kleti na Cesti Cirila Tavčarja, kjer je bilo odtujeno orodje, na Cesti maršala
Tita storilec ni odtujil stvari, na Ulici Staneta Bokala si je
prilastil kovček z orodjem, na Cesti revolucije pa je iz kleti
odtujil dva zvočnika. Dan kasneje so policisti sprejeli prijave
o vlomih v kleti stanovalcev na Cesti revolucije in Cesti maršala Tita in je bilo po do sedaj zbranih obvestilih odtujeno
sivo gorsko kolo. Na Skladiščni ulici je storilec v poslovni
prostor, iz katerega ni odtujil ničesar, vstopil skozi priprto
okno. Na Kosovi ulici je storilec vlomil v stanovanjsko hišo
in si po prvih podatkih ni ničesar prilastil; na Cesti Cirila
Tavčarja je bil prijavljen vlom v stanovanje, na Zgornjem
Plavžu pa vlom v počitniški objekt, odtujena je bila pijača.

Prijava požara
Jeseniški policisti so obravnavali prijavo požara v kurilnici
stanovanjske hiše. Ugotovili so, da se ogenj v prostoru še ni
razvil in je bil požar preprečen že ob tlenju. V prostoru so
policisti ob peči našli neprimerno odložen pepel in ostanke
žerjavice.

Padec kolesarja
Na Jesenicah je padel kolesar. Bil je pod vplivom alkohola
(0,67 mg/l), v nesreči pa se je lahko telesno poškodoval.

Agencija M servis, d. o. o.,
Slovenski trg 8, 4000 Kranj,
T: 04 20 20 440 in 04 20 20 450

Čas brezskrbnih počitnic in dopustov se za marsikoga s svetlobno
hitrostjo približuje koncu, za marsikoga se je že iztekel, a prav gotovo
je to čas, ki je prav vsakega izmed nas napolnil z novo energijo, z
dodatnim zagonom za uresničitev novih ciljev in izzivov tako na osebnem kot na kariernem področju.
Obdobje šolanja že dolgo ne predstavlja le sedenja za knjigami, saj
vedno več mladih šolske in študijske obveznosti dopolnjuje z nabiranjem dodatnih delovnih izkušenj, navad in kompetenc z občasnim
in začasnim delom. To pa jim prinaša tudi spoznavanje novih ljudi,
mogoče celo bodočih delodajalcev, in dodaten zaslužek, torej začetek njihove karierne poti. Šolski sistem se vedno bolj nagiba od teoretičnega k praktičnemu znanju, zato je občasno in začasno delo
tudi odlična priložnost za opravljanje obvezne prakse.
Ko v življenju nastopi točka iskanja redne zaposlitve, so v očeh delodajalcev v večini primerov na prvem mestu izkušnje, konkurenca na
trgu dela pa je izredno močna, zato dandanes zgodnje načrtovanje
kariere predstavlja nujnost za uspešen nastop na trgu dela. Dijaki in
študentje, bodite boljši od konkurence in z le nekaj kliki popolnoma
brezplačno postanite naš član oziroma podaljšajte članstvo v Agenciji M servis. S tem se vam odpre:
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Lubetov memorial na Koroški Beli
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Skupaj z nami novim izzivom naproti!
www.narava.si
ISBN 978-961-6893-97-8

16,90€
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9 78961 6 89397 8

Prevedel Jakob J. Kenda

Pridruži se nam in uresniči svoj karierni izziv!

Pišite nam, pokličite ali nas obiščite.

metni tekmi ekipa Javornika
premočno premagala ekipo
Koroške Bele, in sicer z
rezultatom 13:4. Tudi v vlečenju vrvi se fantje z Javornika niso prestrašili sicer na
papirju favoriziranih Blanov
in jih po napetem in trdem
boju na koncu tudi premagali. Najboljši igralec iz
Javornika je bil nekdanji
hokejski velemojster Andrej
Razinger. Najboljši obrambni igralec pri ekipi Koroška
Bela je bil Joža Kralj, najboljši vezist pa Gorazd Tišov.
Najboljši strelec derbija pa
je bil z osmimi doseženimi
zadetki Mitja Blažič.
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Maskota Rudi na Festeelvalu v Kolpernu ... / Foto: Nik Bertoncelj

Andraž Sodja

NOVIM IZZIVOM NAPROTI

v mnogih dežela h

Rudi je ime novi maskoti
Jesenic, ki se je javnosti prvič
predstavila na nedavnem
Festeelvalu. Kot je povedala
vodja Oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice Vera
Djurić Drozdek, so maskoto
izbrali na lanskem natečaju,
avtor zmagovalnega predloga pa je Ljubo Jančič iz
Radovljice. Rudijeva prelivajoča se barva spominja na
taljenje rude v plavžu, iz
katerega izteče kovina. Na
glavi ima narciso, simbol
Jesenic, v rokah pa hokejsko
palico v obliki črke J, začetnice mesta, ki ga predstavlja.
Obleka in obutev na eni nogi
močno spominjata na hokejsko opravo, saj ta šport sodi
med zaščitne znake Jesenic,
drugo nogo pa ima obuto v
pohodniški čevelj. Po bese-

dah Djurić Drozdekove so
želeli, da maskota odraža tradicijo, zgodovinske, športne
in kulturne značilnosti
območja Jesenic. Za začetek
so izdelali kostum za maskoto, v prihodnje pa načrtujejo
tudi izdelavo manjših spominkov. Maskoto bodo uporabljali na vseh večjih občinskih dogodkih, zlasti na
športnih in zabavnih, en
kostum bodo dobili tudi na
Zavodu za šport Jesenice.
Doslej se je Rudi predstavil
na Festeelvalu, na mednarodnem obrtnem sejmu MOS
v Celju in ob dnevu mobilnosti, kjer je navdušil otroke
jeseniških osnovnih šol. Kot
je povedala Djurić Drozdekova, so prvi odzivi, zlasti
otrok, zelo pozitivni. Na
Občini Jesenice si želijo, da
bi Rudi postal prepoznaven
znak Jesenic, je še dodala.

Knjigo
EURna Gorenjskem glasu,
16,90kupite
Cena:lahko
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Najbolje prodajana
knjiga po lestvici New
York Timesa!

00, prodaja@narava.si, ww

• Naročila: tel.: 04-280-20

w.narava.si

V knjigi Moje
najboljše pecivo se
nahajajo recepti,
ki ne temeljijo na
znanju in ustvarjalnosti, ampak največ
na izkušnjah bralk.
Dvesto dokazanih
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in dostopen
način napisanih
receptov z barvnimi
fotografijami, bo
našlo pot do vsake
gospodinje z več
ali manj izkušenj, ki
bi rada presenetila
in razveselila svojo
družino ali goste z
novimi in domiselnimi pecivi.

1250
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Zanimivosti
Raznolikost zgodb
družine Bregant

Prva tekma državnega
prvenstva
Dvorana Zlato polje, 25. 9. 2017
HK TRIGLAV KRANJ - HDD SIJ ACRONI JESENICE 2:6

Gostje družabnega srečanja v Društvu upokojencev Jesenice so bili tokrat
člani družine Bregant: Boris, Anja in sin Gaber.
Janko Rabič
Na 87. družabnem srečanju
z znanimi ljudmi pri Društvu upokojencev Jesenice
je voditeljica Albina Seršen
gostila družino Bregant s
Hrušice, Borisa in ženo
Anjo ter sina Gabra. Boris
je že več desetletij v središču dogajanj na gospodarskem in političnem področju ter v družbenem življenju. Bil je generalni direktor Železarne Jesenice, župan občine Jesenice, državni svetnik, opravljal (in še)
opravlja vrsto funkcij. Sedaj
med drugim z vso vnemo in
bogatimi izkušnjami predseduje Društvu upokojencev Jesenice. Za njegove zasluge je prejel ugledna priznanja, od leta 2007 je častni občan občine Jesenice.
V prijetnem klepetu so vsi
odstirali tančice zgodb in
utrinke iz otroških in mladostnih dni, o poklicnih poteh in družinskem življenju. Zaradi velikih Borisovih obveznosti je žena Anja
prevzela veliko bremen družinskih obveznosti. Poklicno pot je začela kot profesorica za angleški in slovenski
jezik, največ časa je opravljala delo na takratnih sa-

Strelci: Sij Acroni Jesenice: Erik Svetina (10', 30'), Blaž Tomaževič (15'), Nejc Brus (33'), David
Planko (37'), Miha Logar (40'); HK Triglav Kranj: Miha Ahačič (16'), Matevž Ban (42')

Gaber Bregant, Albina Seršen, Anja in Boris Bregant
moupravnih interesnih skupnostih za stanovanjsko in
socialno področje, pred
upokojitvijo je bila učiteljica
na otroškem oddelku SBJ.
Sin Gaber ima na Jesenicah
družbo za izdelavo plovil
Ocean Tec, kjer je direktor
in solastnik. Z družino živi
v Ljubljani. Niso se mogli
izogniti spominom na tragično izgubo hčerke Katari-

ne. Anja in Boris sta prevzela skrb za vzgojo njenih
dveh otrok. Prestati so morali marsikaj, vendar jim
vedno uspe ohranjati dobro
družinsko harmonijo. Boris
je odstrl marsikatero zanimivost iz njegove bogate kariere, tudi kakšno skrivnost
iz nekdanje Železarne, ki si
je takrat ne bi upal na glas
povedati.

BON ZA

10 % POPUSTA
PRI NAKUPU NAVIJAŠKIH ARTIKLOV.

Bon se lahko uveljavi na domačih tekmah v dvorani Podmežakla in velja do 31. 10. 2017.

Urnik domačih tekem v DVORANI PODMEŽAKLA:
30. 9. 2017 ob 18. uri:
2. 10. 2017 ob 19. uri:
4. 10. 2017 ob 19. uri:
8. 10. 2017 ob 18. uri:
14. 10. 2017 ob 18. uri:
21. 10. 2017 ob 18. uri:
30. 10. 2017 ob 19. uri:

Prvi balinarski turnir Društva
diabetikov Jesenice
Pri jeseniškem društvu diabetikov so letos začeli z balinanjem, na prvem
domačem turnirju pa je ekipa Albina tudi zmagala.

Pri Društvu diabetikov Jesenice med različnimi dejavnostmi pozornost namenjajo tudi športu in rekreaciji s ciljem pomagati članom pri obvladovanju sladkorne bolezni. Letos so za-

čeli z balinanjem, ki ga za
člane organizirajo v Bazi na
Jesenicah. Pobudnica je
bila Jelka Volarič in po zavzetih ter resnih treningih
so organizirali prvi turnir.
Povabili so tudi balinarske
ekipe s Hrušice, Kranjske
Gore, Žirovnice in Lesc.

Zmagala je ekipa Albina
Društva diabetikov Jesenice
v postavi: Sonja Ravnik, Sonja Srna in Albina Fülle.
Druga je bila ekipa Balinarskega kluba Lesce, na tretje
in četrto mesto sta se uvrstili društveni ekipi Metod
in Dora.

Najboljše ekipe na prvem balinarskem turnirju Društva diabetikov Jesenice

Vabljeni na afterparty

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Janko Rabič

Sij Acroni Jesenice - EHC Lustenau
Sij Acroni Jesenice - HK Playboy Slavija (DP)
Sij Acroni Jesenice - Die Adler Kitzbuhel
Sij Acroni Jesenice - EHC Bregenzerwald
Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija
Sij Acroni Jesenice - VEU Feldkirch
Sij Acroni Jesenice - HK ECE Celje (DP)

V soboto, 30. 9. 2017, po končani tekmi,
živa glasba, odličen ambient.

acroni
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Zanimivosti
SUDOKU jn 14

Sudoku s končno rešitvijo
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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=V, 2=R, 3=O, 4=S, 5=K, 6=H, 7=U, 8=A, 9=T), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v križanko. Rešitev iz prejšnje številke je RASTLINJE.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo je VEDNO Z VAMI CVETLIČARNA BINE.
Sponzor križanke je CVETLIČARNA BINE, Matjaž Novak, s.
p., Blejska Dobrava 117d. Bogata izbira cvetličnih aranžmajev
za vse priložnosti, rezanega cvetja, sobnih rastlin, lončnic,
prodaja gnojil, zemlje za sobne rastline ... Obiščite tudi spletno stran, tel. 04 587 43 44, e-pošta cvetlicarnabine@gmail.
com. Nagrajenci so: nakup v Cvetličarni Bine v vrednosti 20
€: Marija Demšar, Mojstrana; v vrednosti 20 €: Petra Gerdej,
Blejska Dobrava in v vrednosti 10 €: Ivan Orešk, Jesenice.
Čestitamo, za nagrade se oglasite v Cvetličarni Bine.

Maslenka je kraljica buč
Spada med muškatne buče. Je rumena, hruškaste oblike, z nežnim okusom po orehih in maslu, diši
po meloni. Meso je svetlo oranžne barve in se ne razkuha. Odlična sorta za kompote, marmelade,
pite, juhe in priloge k mesnim jedem. Prerezana na pol je idealna za manjše porcije in za polnjenje.
Kompot se prileže k cesarskemu pražencu, poleti pa
ga lahko postrežemo s sladoledom.
Namig: Za odrasle lahko
dodamo kompotu po kuhanju šilce ruma.

Jelka Koselj
Kompot iz muškatne
buče (za 3 kozarce po 5 dl)
Potrebujemo: 1 limono, 50
dag že očiščene buče, 3 hruške
(viljamovke), 4 dl vode, 4
mandarine, 30 dag sladkorja,
1 limonov sladkor, 1 vaniljev
sladkor, 1 cimetovo skorjo, 3
zvezdaste janeže, 2–3 cm dolg
koren ingverja (ostrganega in
nasekljanega).

Hrustljavi bučni čips
in semena
Maslenka, ki ima v spodnjem delu malo semen, zgoraj pa veliko mesa, se lepo
nareže na rezine, kar je dobro za pripravo zrezkov in
čipsa. Meso buče narežemo
za čips na strojčku za salamo 2–3 mm debelo. Semena iz buče izločimo na cedilo, operemo in osušimo.
Za čips popivnamo rezine in
jih položimo drugo poleg
druge na pekač, pogrnjen s
papirjem za peko, tanko
namažemo z oljčnim oljem
in po vrhu posujemo zeliščno morsko sol. V pečici jih
sušimo 2–3 ure pri 100 stopinjah C. Vmes jih obrnemo.

Priprava: Bučo in hruške
olupimo, odstranimo semena in meso narežemo na
kocke. Kocke damo v vodo z
limoninim sokom, da ne
porjavijo. 4 dl vode, sok
mandarin, sladkorje in dišave zavremo. Dodamo ingver
in odcejene kocke buče ter
hrušk. Z limono okisano
vodo zavržemo. Kompot
vremo 20 minut, še vročega
nalijemo v tople kozarce,
takoj zapremo in ohlajamo
pod odejo.

Sponzor križanke je PICERIJA DOMINO, gostinstvo Luka Urbas, s. p., ki nudi bogato izbiro jedi iz krušne peči. Za naše
zveste reševalce so pripravili tri nagrade, postrežene v Piceriji Domino: 1. dve pici po izbiri, 2. dva sendviča iz krušne
peči in 3. dva hamburgerja. Vljudno vabljeni, da jih obiščete ali naročite hrano po telefonu 04 583 13 66.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

BRINOV
GRM,
BRINOVO
OLJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

Semena iz ene buče zmešamo z 1–2 žlicama oljčnega
olja in dodamo zeliščno
morsko sol. Nato jih damo
na pekač, pokrit s papirjem
za peko, in jih pečemo pri
130 stopinjah C približno 30
minut. Ponudimo jih lahko
s karijem, mleto papriko ali

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 9. oktobra 2017, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
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jih dodamo juham, pečenkam, omakam.
Pripis: Semena imajo veliko
selena. Selen deluje protivnetno in preprečuje nastanek rakavih obolenj. Selen
pa je pomemben tudi za
srce in ožilje ter krepi imunski sistem.

PRIPRAVA ZA
ČESANJE
VOLNE
SAMEC
GOVEDA

MANJŠA
IGRAČA

AOUITA: maroški atlet, ETO: japonski rokoborec, EPAKTA: lunino število, OCVIRK: naš pisatelj in dramatik, RAZUMAR: racionalist
IZUVAČ: priprava za sezuvanje, TOT: egipčanski bog Meseca, FLAJNIK: ustanoviteljica Špas Teatra, Urška Alič, ORK: rimski bog smrti

HOKEJSKI
KLUB
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Prireditve

Petek, 29. septembra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 15. ure dalje
#BE ACTIVE vključitev v akcijo, vrsto brezplačnih vadb v športnem
parku Podmežakla
15.00–17.00: karate, predstavitev – Huda mravljica, športni park
15.00–17.00: plezanje na umetni plezalni steni, predstavitev – ŠPO
Jesenice, športni park
15.00–19.00: kegljanje na asfaltu, predstavitev – rekreacijska liga na
kegljišču v športnem parku
15:30–17.00: košarka, predstavitev – Košarkarski klub Jesenice, telovadnica OŠ Prežihov Voranc
16.00–18.00: sankanje, predstavitev – Sankaški klub Jesenice, športni
park
16.00–18.00: prstomet, predstavitev – Prstomet klub Jesenice, športni
park
16.00–18.00: šah, predstavitev – Šahovski klub Jesenice, Športna dvorana Podmežakla, vzhodni hodnik
16.00–18.00: SamuraiGym predstavitev vadbe – Klub borilnih veščin
Samurai, športni park in dvorana SamuraiGym v športni
dvorani Podmežakla
16.00–18.00: nogomet, predstavitev – Nogometni klub Jesenice,
športni park
16.00–18.00: hokej, predstavitev – Hokejsko društvo Jesenice, športni
park
16.00–18.00: test hoje – ZD Jesenice, preizkus telesnih sposobnosti,
športni park

Umetniška tržnica – slavnostno odprtje prodajne razstave lokalnih
ustvarjalcev
(odprtje Umetniške tržnice od 16.30 do 19. ure)

Sobota, 7. oktobra
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,
ob 9. uri

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

Umetniška tržnica – prodajna razstava lokalnih ustvarjalcev
(odprtje Umetniške tržnice od 9. do 18. ure)

PROSTORI MMJ, Kurilniška 10, Jesenice, III. nadstropje,
od 14. do 18. ure
Brezplačni ogled modulne makete vlakov na Jesenicah

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,
ob 15. uri
Ustvarjalne urice v sklopu Umetniške tržnice

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje v dvorani – ura je objavljena na spletni strani
Zavoda za šport.

Ruski večer; Državni ansambel pesmi in plesa VERONEŠKA DEKLETA

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje v dvorani – ura je objavljena na spletni strani
Zavoda za šport.

Ponedeljek, 9. oktobra
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 10.30
Glasbena pravljica

Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ

Sobota, 30. septembra
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne
Rekreacijsko drsanje v dvorani – ura je objavljena na spletni strani
Zavoda za šport.

KOPALIŠČE NA UKOVI, ob 9. uri
Pohod čez Dole do Doma na Pristavi

DOM NA PRISTAVI, ob 11. uri
Družabno srečanje krajanov ob prazniku KS Sava

Nedelja, 1. oktobra
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 10. uri
Vaša naša matineja: ŽOGICA MAROGICA, predstava za otroke,
Kranjski komedijanti

Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

Urša Peternel

Torek, 10. oktobra
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE,
POD GOZDOM 13, od 16.30 do 17.30
Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačna delavnica: Punčke iz filca

ŽELEZARSKI MUZEJ NA STARI SAVI, ob 18. uri
Jeseničani, od kod in kam? Zdravstveni delavci, muzejski večer

GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA, popoldne

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19. uri

Evropski teden
športa
Med 23. in 30. septembrom tudi na Jesenicah
poteka Evropski teden športa.

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE,
POD GOZDOM 13, ob 17. uri

Koncert klarinetistke Monike Korbar in pianistke Monike Toman
Rekreacijsko drsanje v dvorani – ura je objavljena na spletni strani
Zavoda za šport.

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

Nedelja, 8. oktobra
KINODVORANA, ob 19. uri

21:15–22:45: igranje curlinga, predstavitev – curling klub Jesenice

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, POD
GOZDOM 13, ob 16. uri

Zahvale v časopisu
Jeseniške novice

www.gorenjski-glas.si

Prireditve od 29. septembra
do 12. oktobra

Petek, 6. oktobra
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 16.30

KONFERENČNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,
ob 19. uri
Šola boljšega življenja – okrepite imunski sistem. Predava Lidija
Odorčić, dr. med.

#BeActive Slovenija je glavno sporočilo letošnjega
Evropskega tedna športa, ki
poteka med 23. in 30. septembrom. Gre za iniciativo
Evropske komisije, katere
namen je spodbuditi državljane k redni gibalni aktivnosti. Za občane so v Zavodu
za šport Jesenice v sodelovanju z društvi in drugimi izvajalci na Jesenicah pripravili veliko možnosti, da pobližje spoznajo različne športe,
delovanje društev in ustanov. Tako je ta teden že potekala mini cicibanova olimpijada za jeseniške vrtce in

prvo triado osnovnih šol, na
plezalni steni na Stari Savi
se je predstavil Športno plezalni odsek Jesenice, Tekaška skupina Jesenice je vabila na tek, na Osnovni šoli
Toneta Čufarja so predstavili
akrobatiko, v namiznoteniški dvorani Podmežakla pa
namizni tenis. Vrhunec dogajanje se obeta danes, v petek, ko bodo na različnih lokacijah potekale predstavitve
športov, od plezanja, sankanja, curlinga, karateja, prostometa, kegljanja na asflatu, nogometa, košarke, šaha,
hokeja ... Potekal bo test
hoje, predstavljali bodo vadbo SamuraiGym ...

ŽENSKI PEVSKI ZBOR KOMBINAT

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE, ob 17. uri
Brezplačna delavnica: Sove iz moosgumija na leseni palici

GIMNAZIJA JESENICE, od 19. ure dalje

Četrtek, 12. oktobra
gozdovih
esne vrste v slovenskih
lesa
KOSOVA GRAŠČINA, ob 18. Drev
uri Uporaba in zaščita
i za obdelavo lesa

Aktivnosti za mlade do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE, Kejžarjeva 22, Jesenice, od ponedeljka do petka, od 12. do 16. ure

Začetek rekreacijske lige v odbojki

DNEVNI KLUB MCJ – namizne športne in družabne igre, informiranje
o priložnostih, ki jih mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam (za slednje možen predhoden dogovor izven tega termina)

Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen v športno dvorano Podmežakla.

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI, ob 19.45
Marko Štepec – Slovenci v vojni 1914–1918

Četrtek, 5. oktobra
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30
Javni nastop učencev Glasbene šole Jesenice

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, ob 19.30
Zapornik ŠT.3.2.3., monokomedija z Domnom Valičem

1

19 €

ISBN 978-961- 203-448-

Razstave

www.kmeckigl

as.com

9 789612 034481

Cena:

Sreda, 4. oktobra
ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, od 14.30 dalje

jan Bračič

Vladimir Stegne, Bošt

je in pripomočk

Ročno orod
Dare Birsa, odprtje likovne razstave
izdelavo izdelkov
Načrti in navodila za

Uporabimo les

TA PRAV' ŽIV ŽAV z igrico Junaški jelen in animacijskim programom
– prireditev za otroke in starše

2. krog rekreacijske lige v odbojki

Bračič
Vladimir Stegne, Boštjan

Torek, 3. oktobra
BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI,
ob 17. uri

Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Živel 1. maj! Živel praznik dela!,
medinstitucionalna razstava
Do 31. 12. 2017, Železarski muzej na Stari Savi, Muzejska razstava:
Jeseničani, od kod in kam?
Do nadaljnjega, Trg na Stari Savi, Brezplačni avdio vodnik po Stari
Savi
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

www.gorenjskiglas.si

+ načrti za izdelavo

različnih izdelkov

KI GLAS
ZALOŽBA KMEČ

V priročniku je nazorno
prikazana pot lesa
od hloda do izdelka.
Poleg vseh postopkov
obdelave in zaščite lesa
ter potrebnega orodja so
dodani natančni načrti
za izdelavo nekaterih
najbolj uporabnih
izdelkov. Priročnik je
namenjen vsem, ki
se bodo sami lotili
obdelave lesa in si za
dom in vrt izdelali kaj
praktičnega. Koristil
bo tudi študentom in
dijakom lesarstva.

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je

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

1520
EUR

+ po

št ni n a
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FeSteelval napolnil Kolpern
Na četrti izvedbi jeseniškega mladinskega festivala Festeelval so v petek za zabavo poskrbeli Zlatko in Optimisti, Chorchyp z zasedbo Kocka in La Bagra,
v soboto pa Seven days in may, Samuel Blues, Prismojeni profesorji bluesa in Skyburst.
Andraž Sodja
Četrta izvedba edinega festivalskega dogodka na Jesenicah Festeelval tudi letos ni
razočarala s pestrim programom, ki mu je žal ponagajalo vreme, a organizatorji so
program kljub temu v celoti
izpeljali v dvorani Kolpern.
Petkov večer so tako namenili hip-hopu, kjer je na robu
starih jeseniških fužin v Kol-

pernu nastopil fužinski
raper Zlatko z Optimisti, po
devetih letih so se na oder
vrnili domači raperji Kocka z
Denisom Porčičem Chorchypom in mladi jeseniški
raperji La Bagra.
Sobotni program je minil v
znamenju 10-letnice delovanja klovna Jaka, ki je s prijatelji povsem napolnil Kolpern, ter mestni piknik na
trgu na Stari Savi.

Za večerno zabavo pa je sledila rokovsko-bluzovska
glasbena poslastica s skupino Seven days in may, izjemnim domačim bluzovskim virtuozom Samom
Pivačem - Samuel Bluesom,
Prismojenimi profesorji
bluesa in hrvaško skupino
Skyburst.
Zaradi slabega vremena pa
so nedeljski drive-in kino
prestavili, medtem ko so v

cerkvi na Stari Savi pripravili še literarno glasbeno
popotovanje s Cristianom
Medino iz Čila na klasični
kitari. Organizatorji so tako
z udeležbo kot izvedbo
zadovoljni in že kujejo prihodnjo izvedbo. Kot je
dejala predsednica Mladinskega sveta Jesenice Manca
Jeršin, so z izvedbo in nastopi več kot zadovoljni.
"FeSteelval je dosegel četr-

Zlatko in Optimisti

Samuel Blues

Seven days in May

Prismojeni profesorji bluesa

to leto delovanja, vsako leto
pa bomo več poudarka
dajali ulični umetnosti,
koncerti pa bodo za zraven.
Ljudem želimo ponuditi
kvaliteto, kar nam je
pomembnejše od števila
obiskovalcev, tako bomo
tudi v prihodnjih letih poskrbeli za kakovostne nastopajoče, ljudje pa bodo, o
tem smo močno prepričani, s časom vse bolj obisko-

vali dogodek," je povedala
Manca Jeršin.
Medtem pa letošnjega Fe
steelvala še ni konec, saj se
obeta nadaljevanje lani začetega dela s poslikavo Jesenic. Konec septembra bo
tako na Jesenicah gostovala
srbska umetniška skupina
Artez, ulični umetniki pa
bodo poslikali več manjših
in eno večjo steno na Jesenicah.

Prihaja Big Band Bled
s solistoma
V petek, 13. oktobra, ob 19.30 bo na Jesenicah nastopil Big Band Bled s
solistoma Ivo Stanič in Blažem Vrbičem.
Urša Peternel
Društvo z imenom Big Band
Bled je združenje glasbenih
entuziastov z Bleda in okolice. Kot pravijo, so "klasična
zasedba sedemnajstih članov, željnih 'big bandovskega' skupinskega glasbenega

ustvarjanja. Ker smo novoustanovljeni, še nimamo svoje zgodovine, jo pa imajo
posamezniki, ki so ali pa še
vedno sodelujejo v različnih
vrhunskih glasbenih sestavih slovenske glasbene scene, kot so Big Band RTV
Slovenije, Stari Mački, Dixi-

eland Band Kranj, Bled Jazz
Selection ..." Pod vodstvom
dirigenta Primoža Grašiča
prihajajo na Jesenice, nastopili bodo v petek, 13. oktobra, ob 19.30 v dvorani gledališča. Kot solista bosta nastopila pevka popa in džeza Iva
Stanič in pevec Blaž Vrbič.

