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Včasih
pomaga že
nasmeh

Znanje
za vse
generacije

Jeseničanka Kristina Stražišar
se je nedavno razveselila
naziva naj prostovoljka. Kot
pravi, jo delo z ljudmi, še
zlasti z mladimi, izpolnjuje.

Parada učenja je od leta
2011 vsakoletni največji
dogodek v okviru Tedna
življenjskega učenja v
občini Jesenice.
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Luka Potočar je
svetovni podprvak

Cepljenje brez
naročanja
Naslednji termin za cepljenje brez naročanja v
ZD Jesenice je v četrtek, 7. oktobra, popoldne.
Urša Peternel

Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je na svetovnem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Rusiji
osvojil srebrno medaljo.
Urša Peternel
Komaj 19-letni Jeseničan
Luka Potočar je na nedavnem svetovnem prvenstvu v
Moskvi postal svetovni podprvak v težavnostnem plezanju. S tem je Sloveniji priplezal tudi prvo moško medaljo s svetovnih prvenstev v
težavnosti v zgodovini.

"Prezadovoljen sem, da mi
je to uspelo, da sem dodal še
piko na i svoji dobri sezoni,
da sem končno dosegel tisto, za kar sem treniral.
Pred finalom so mi rekli, da
se lahko zapišem v zgodovino s prvo moško medaljo v
težavnosti za Slovenijo, kar
mislim, da mi je dalo še dodaten pozitiven pritisk, kaj

lahko naredim za ta šport v
Sloveniji. Res sem vesel, da
mi je to tudi uspelo," je po
tekmi dejal Luka, ki je v začetku septembra stopil tudi
na zmagovalni oder med
člani na tekmi svetovnega
pokala v Kranja, osvojil je
srebro.
Sezono svetovnega pokala
pa je sklenil na četrtem me-

stu v težavnosti. "Stopničke
v Kranju so zagotovo bile
potrditev, da sem v dobri
formi, in tudi skozi tekmovanje v Moskvi sem videl,
da se lahko kosam z najboljšimi, da moram le odplezati, kot znam, in lahko
posežem po vrhu," je dejal
Luka, ki je sicer član ŠPO
PD Radovljica.

V Zdravstvenem domu (ZD)
Jesenice še naprej priprav
ljajo odprte termine za cep
ljenje. Na Jesenicah bodo
tako brez naročanja cepili v
četrtek, 7. oktobra, med 14.
in 16. uro s cepivom Jan
ssen proizvajalca Johnson&
Johnson, med 16. in 20. uro
pa s cepivom Comirnaty
proizvajalca Pfizer-BioNTech. Enak razpored bo v
četrtek, 14. oktobra.
V Kranjski Gori bodo cepili
v sredo, 6. oktobra, med 14.
in 15. uro s cepivom Jan

ssen, med 15. in 16. uro pa s
cepivom Comirnaty proizvajalca Pfizer-BioNTech.

Tik pred zaključkom
redakcije smo izvedeli,
da je vlada začasno
ustavila cepljenje s
cepivom Janssen.
O dodatnih terminih cepljenja sproti obveščajo na spletni strani ZD Jesenice, termini so odvisni od povpraševanja in dobave cepiv.

ZD Jesenice
Janssen (Johnson&Johnson)
Četrtek, 7. oktober 2021

od 14. do 16. ure

Četrtek, 14. oktober 2021

od 14. do 16. ure

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 1. in 2. odmerek
Četrtek, 7. oktober 2021

od 16. do 20. ure

Četrtek, 14. oktober 2021

od 16. do 20. ure

ZD Kranjska Gora
Janssen (Johnson&Johnson)
Četrtek, 7. oktober 2021

od 14. do 15. ure,

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 1. in 2. odmerek
Četrtek, 7. oktober 2021

Uspeh gledališča na
Linhartovem srečanju

Luka Potočar je postal svetovni podprvak v težavnosti. / Foto: Luka Fonda

Urša Peternel
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Novo študijsko leto
tudi na Jesenicah

Stanovanjski sklad se
pripravlja na gradnjo

Optimizem pred
Čufarjevimi dnevi

»Zaradi računalnika
hodim prepozno spat«

Na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin se danes začenja novo študijsko leto.
Na prvi stopnji študijskega
programa Zdravstvena nega
(VS) so zapolnili vsa študijska mesta.

Na območju Partizana sredi
Jesenic že urejajo zemljišče,
na katerem bodo zgradili
dva večstanovanjska objekta
s 43 javnimi najemnimi stanovanji. Vseljiva bodo v letu
2024.

V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah nadaljujejo priprave na največji vsakoletni
gledališki dogodek v mestu,
33. Čufarjeve dneve, ki bodo
potekali od 15. do 19. novembra.

Špela Reš, strokovnjakinja,
ki svetuje mladim v primeru
prekomerne rabe zaslonov,
priporoča tudi namestitev
aplikacije za samonadzor
uporabe interneta.
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Prejšnjo soboto se je v Postojni končalo 59. Linhartovo srečanje, na katerem so
si gledalci po več kot letu
premora lahko v živo ogledali najboljše ljubiteljske
predstave gledaliških sezon
2019/2020 in 2020/2021.
V tekmovalnem sporedu je
bilo sedem predstav, med
njimi tudi dve v izvedbi
Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice, in sicer Vozi, Mi-

ško! in Fetiš na puter. Obe
sta se domov vrnili s priznanji, matička za igralski
dvojec sta prejela Sašo Dudič in Gregor Robič za igro
v predstavi Fetiš na puter.
Nika Brgant, Sašo Dudič in
Gregor Robič so prejeli tudi
posebno priznanje za avtorski pristop za predstavo Fetiš na puter. Posebno priznanje pa so prejeli tudi
ustvarjalci predstave Vozi,
Miško! za ansambelsko
usklajenost.
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Občinske novice
Proračunske
dileme

Seja občinskega sveta

Občinski proračun je eden
najpomembnejših aktov
vsake lokalne skupnosti, saj
predstavlja načrt porabe jav
nih sredstev za določeno
leto. Priprava načrta financi
ranja aktivnosti v lokalni
skupnosti je zelo zahtevna
naloga in poteka že nekaj
časa. Občinski svet bo o gra
divu v prvi obravnavi raz
pravljal na seji ta mesec,
drugo branje bo predvidoma
decembra.
Pri pripravi predloga prora
čunov (za prihodnji dve leti)
se srečujemo predvsem z
dejstvom, da je sredstev za
vse potrebe premalo. Čeprav
to dejstvo samo po sebi seve
da ne predstavlja posebne
novosti, je načrtovanje pora
be sredstev zato zelo zahtev
no. V proračun tako umešča
mo le tiste investicije, ki so
po naši oceni najbolj upravi
čene (in se zanje tudi zadol
žujemo) ali pa so sofinanci
rane iz različnih virov (EU,
državi razpisi, razni skladi).
Stanje javne infrastrukture v
lokalni skupnosti (od cest in
komunalne opreme do vrt
cev in šol) nam je poznano,
znane so potrebe po vlagan
jih v obnovo infrastrukture.
Občinski proračun ima izra
zito socialno noto, saj se
precej sredstev namenja
financiranju socialnih pro
gramov in tako tudi z javni
mi sredstvi blažimo stiske
posameznikov.

Jeseniški občinski svetniki so se po trimesečnem premoru prejšnji teden sestali na dvajseti redni seji.
Ta je ponovno potekala v sejni sobi Občine Jesenice.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
naprej bomo krepili vlogo
Zdravstvenega doma Jeseni
ce in s tem Občine Jesenice
kot zdravstvenega središča
regije, kar smo že pred leti
zapisali v občinski strateški
razvojni načrt.
Ob ugotovitvah zdravnikov
in šolnikov o upadu gibalne
učinkovitosti med mladimi
v obdobju koronakrize
bomo izraziteje spodbujali
zdrav način življenja, pro
movirali šport in rekreacijo
z željo, da mladi oblikujejo
zdrav življenjski slog, ki jih
bo nato spremljal skozi vse
življenje. Zdrav način življe
nja namreč manjša potrebo
po (dragi) zdravstveni oskrbi
in po (dragih) zdravilih. Z
vidika javnih financ je bolj
smiselno, predvsem pa
ceneje, danes vlagati v pre
ventivne aktivnosti na po
dročju zdravja kot jutri
financirati drago kurativo.

Pri tem nastaja vrzel med potrebo po blaženju
socialnih stisk v skupnosti na eni strani in
potrebami po financiranju investicij. Zavedamo
se, da tako stiske posameznikov kot tudi slabo
stanje javne infrastrukture predstavljajo
dolgoročno grožnjo ...
Pri tem nastaja vrzel med
potrebo po blaženju social
nih stisk v skupnosti na eni
strani in potrebami po
financiranju investicij.
Zavedamo se, da tako stiske
posameznikov kot tudi sla
bo stanje javne infrastruktu
re predstavljajo dolgoročno
grožnjo – ob odsotnosti vla
ganj se namreč stanje lahko
še poslabša in so zato potre
bna vlaganja v prihodnje še
višja. Razkorak med potre
bami in finančnimi zmož
nostmi občinskega proraču
na, ki nastaja, dolgoročno
vodi v nevzdržnost občin
skih financ. Za zdaj razko
rak še lahko premoščamo …
Na področju vlaganj v infra
strukturo ima oskrba s pitno
vodo prednost pred vsemi
drugimi vlaganji, vendar za
zdaj še ni znano, kaj bodo
pokazale raziskave na zajetju
Peričnik. Od ugotovitev razi
skav (predvidoma bodo zna
ne spomladi prihodnje leto)
bodo odvisna nadaljnja vla
ganja v sistem oskrbe z vodo.
Za prihodnja leta načrtuje
mo nadaljevanja aktivnosti
za obnovo in energetsko
sanacijo šol in vrtcev. Še

Število mladih v občini Jese
nice se je v zadnjem deset
letju precej znižalo. Če
odhajajo mladi, odhaja naša
prihodnost, sem že večkrat
poudaril. Pred desetimi leti
je v občini živelo približno
2100 mladih, starih od 19 do
26 let, lani 1600. To pome
ni, da se je povprečno število
mladih v omenjenem staro
stnem obdobju zniževalo po
petdeset na leto. Prepričan
sem, da so današnji mladi
porok naše skupne prihod
nosti, zato moramo narediti
vse, kar je v naši moči, da
bodo mladi ostali doma.
Eno najbolj izpostavljenih
vprašanj v občini je pomanj
kanje parkirnih površin. Po
stopki za ureditev parkiranja
na območju dotrajanega
hotela Pošta potekajo počas
neje, kot si želimo. Vztraja
mo pa, da mora občina imeti
glavno besedo pri urejanju
prostora v tem delu mesta, in
je zato nakup propadajoče
stavbe upravičen.
Proračunska vprašanja in
dileme so številne. Osnutek
proračunov za prihodnji dve
leti bo ponudil nekaj odgo
vorov, vseh, žal, ne.

Na seji so v prvi obravnavi
sprejeli predlog sprememb
odloka o ustanovitvi javne
ga komunalnega podjetja
Jeko. V skladu z novo drža
vno zakonodajo namreč
morajo oblikovati nadzorni
svet, ki bo nov organ javne
ga komunalnega podjetja.
Z odlokom morajo določiti
število članov nadzornega
sveta, trajanje mandata, pri
stojnosti, postopek odloča
nja in ne nazadnje tudi pla
čilo članom. Posledično se
bodo spremenile tudi pris
tojnosti sveta ustanovitel
jev, skupščine in direktorja
družbe.

Premoženjske zadeve
Sprejeli so tudi dopolnitev
Načrta razpolaganja z nep
remičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice in
Načrta pridobivanja nepre
mičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto
2021. Letos Občina Jeseni
ce načrtuje prodajo stav
bnega zemljišča na Razgle
dni poti, na katerem stoji
garaža, ki služi stanovanj
ski stavbi, stavbnega zem
ljišča na območju Plavške
ga travnika I in zemljišča
med stanovanjsko stavbo in
kategorizirano občinsko
cesto Pod Mirco. Na drugi
strani pa načrtuje pridobi
tev nepremičnine, ki pred
stavlja del stare poti na Ces
ti železarjev, katere preosta
li del je že v lasti Občine
Jesenice.

Dodatna subvencija za
mestni promet
Občinski svetniki so se na
seji strinjali, da Občina Jese
nice koncesionarju, ki izvaja
javni mestni potniški pro
met in šolske prevoze, to je
podjetju Arriva Slovenija,
nameni dodatno subvencijo.
Osnova za izplačilo bo aneks
h koncesijski pogodbi. Zara
di epidemije in omejitev, ki
jih je sprejela država tudi
glede izvajanja javnega pre
voza potnikov, se je število
potnikov na Jesenicah zma
njšalo, kot izhaja iz poročila,
so v prvih sedmih mesecih
letošnjega leta prepeljali
dobrih 115 tisoč potnikov (v
letu pred epidemijo, to je
2019, pa v enakem obdobju
skoraj 186 tisoč). Prišlo je
torej do bistveno spremenje
nih okoliščin izvajanja kon
cesije, saj je zaradi manjše
ga števila prepeljanih potni
kov koncesionar imel bistve
no nižje prihodke od proda
je in subvencij. Po pogodbi
namreč Občina Jesenice za
vsakega prepeljanega potni
ka plača 0,93 evra subvenci
je. Občina Jesenice bo skla
dno z aneksom za obdobje
od januarja do avgusta 2021
dodatno pokrila stroške za
zagotavljanje pogojev za
izvajanje službe v obliki
subvencije v višini nekaj
manj kot 141 tisoč evrov.

O vodnem viru Peričnik
Ob koncu seje, pri zadnji
točki, pa je na povabilo
župana Blaža Račiča Luka

Ker se zaradi ukrepov število potnikov v mestnem
potniškem prometu še ni vrnilo na število pred epidemijo,
bo Občina Jesenice podjetju Arriva izplačala dodatno
subvencijo.
Serianz iz Geološkega zavo
da Slovenije predstavil aktu
alno problematiko vodnega
vira Peričnik, do sedaj izve
dene aktivnosti ter ugotovit
ve. Kot je povedal Serianz,
se je Občina Jesenice leta
2019 obrnila na geološki
zavod, da bi ji pomagal rešiti
problem vodnega zajetja
Peričnik, kjer prihaja do
mikrobiološke neskladnosti
vzorcev pitne vode in do
motnosti. K raziskavam so
pristopili celovito, proučili
bodo hidrogeološke razme
re na celotnem območju
doline Vrat, poleg tega so
letos spomladi naredili tri
opazovalne vrtine na obmo
čju zajetij. Ta čas spremljajo

stanje, načrtujejo pa, da
bodo prihodnjo pomlad lah
ko Občino Jesenice seznani
li z izsledki raziskav.
Občinski svetniki so si sicer
v začetku meseca ogledali
stanje vodnega vira Perič
nik, na katerem jih je pred
stavnik Geološkega zavoda
Slovenije seznanil s proble
matiko.
Na seji je župan Blaž Račič
dejal, da bodo počakali na
izsledke raziskav, predloge
rešitev pa bo podala stroka.
Nekateri občinski svetniki so
menili, da bi bila najboljša
rešitev uvedba ultrafiltracije,
s katero bi kljub visoki inve
sticiji pitno vodo ohranili
naravno, torej neobdelano.

Tretja faza ureditve komunalne
infrastrukture se zaključuje
Urša Peternel
Tretja faza ureditve komu
nalne infrastrukture na
Cesti bratov Stražišarjev na
Jesenicah se zaključuje,
izvajalec, Gorenjska grad
bena družba, je prejšnji
konec tedna položil še fini
asfalt, v tem tednu pa pote
kajo še manjša dela za ure
ditev okolice. Nato se bodo
dela na območju zaključila
v celoti, so sporočili z Obči
ne Jesenice.
Prva faza ureditve je bila
zaključena leta 2018, druga
pa lani. V okviru tretje faze
so na odseku od podvoza
pod železniško progo Jese
nice–Ljubljana do hišne šte
vilke Cesta bratov Stražišar
jev 30a obnovili fekalno
kanalizacijo, vodovod, plino
vod, cestno razsvetljavo in
vozišče z odvodnjavanjem.
Obnovili so tudi ekološki
otok pri železniškem pod

vozu, komunalno infras
trukturo pa so istočasno
preuredili tudi lastniki
ostalih komunalnih vodov
(Elektro Gorenjska, ENOS

...). Kot so poudarili na
Občini Jesenice, bo uredi
tev komunalne infrastruk
ture v nadaljevanju omogo
čala tudi obnovo celotne

Izvajalec je pred dnevi položil še fini asfalt.

infrastrukture na območju
Industrijske ulice, Ulice
Viktorja Kejžarja in Ulice
bratov Rupar v sklopu pro
jekta KS Sava.
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Občinske novice

Novo študijsko leto
tudi na Jesenicah
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin se danes začenja novo študijsko leto. Na prvi stopnji
študijskega programa Zdravstvena nega (VS) so zapolnili vsa mesta.
Urša Peternel
Kot je povedala dekanja Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin doc. dr. Sanela Pivač, imajo v novem študijskem letu vpisanih več kot
340 študentov. "Z vpisom
na prvi stopnji smo zadovoljni, na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega (VS) smo zapolnili
vsa mesta, kar še potrjuje
potrebo po dodatnih razpisnih mestih," je povedala
dekanja in dodala, da so na
ministrstvi za izobraževanje
in zdravje že naslovili prošnjo po povečanju števila
vpisnih mest za študijski
program Zdravstvena nega
(VS) ter dodelitvi koncesije
za dodatna vpisna mesta.
Glede na pomanjkanje kadra v zdravstveni negi pričakujejo pozitivni odgovor.
"Zavedamo se kadrovske
stiske na področju zdravstvene nege. Že pred epidemijo je bil velik primanjkljaj medicinskih sester,
dodatno se je to pokazalo v
času epidemije, kar je posledično vplivalo na izčrpanost
zaposlenih. Menimo, da je
za zagotovitev vzdržnosti
zdravstvenega sistema izjemnega pomena, da se poveča število vpisnih mest za

Dekanja doc. dr. Sanela Pivač
področje študijskega programa zdravstvena nega," je
dejala dekanja.
Intenzivno se razvija tudi
študijski program Fizioterapija (VS), imajo že nekaj diplomantov, letos pa so vpisali že četrto generacijo študentov fizioterapije.
Novost v tem študijskem letu
pa je prenovljeni program 2.

stopnje Napredna zdravstvena nega. Program ima tri
smeri: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije,
Napredna zdravstvena nega
odraslih v primarnem zdravstvu ter Napredna zdravstvena nega v duševnem
zdravju in psihiatriji.
"Magister napredne zdravstvene nege je usposobljen

Študijski proces bodo izvajali v različnih
oblikah: na fakulteti (za manjše skupine in ob
upoštevanju ukrepov NIJZ) in na daljavo. »Na
področju kliničnega usposabljanja pa bo treba
slediti ukrepom, študenti bodo morali
izpolnjevati pogoje PCT,« je dejala dekanja.

za celostni pristop k pacientu, ki vključuje poleg postavitve diagnoze tudi prevzemanje odgovornosti za zdravljenje bolezenskih stanj
tako na področju akutnih
kot kroničnih stanj," je pojasnila dekanja.
Ob tem pa je opozorila na
prostorsko stisko, potrebovali bi večje predavalnice,
prostore za izvajanje kabinetnih vaj in prostore za zaposlene. Za pomoč pri investiciji so zaprosili pristojno
ministrstvo, s tem pa seznanili tudi župana Občine Jesenice, občina je namreč
ustanoviteljica fakultete.
"Strategija razvoja fakultete
je glede na kadrovske in
družbene potrebe usmerjena v razvoj novih študijskih
programov s področja zdravstva. Ker zdravstveni sistem potrebuje visoko izobražen kader, s katerim
bomo lahko nudili celostno,
kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov, so naši razvojni cilji
usmerjeni v razvoj novih
študijskih programov prve
in druge stopnje, a za kakovostno izvedbo programov
potrebujemo finančno podporo za okrepitev in ureditev infrastrukture," je poudarila Sanela Pivač.

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

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

Obvestilo KS Plavž
Svet Krajevne skupnosti Plavž obvešča krajanke in krajane,
da bo v sodelovanju z Društvom diabetikov Jesenice organiziral brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in
krvnega tlaka.
Meritve se bodo izvajale v sredo, 13. 10. 2021, od 9. do 12.
in 13. do 16. ure, v prostorih Krajevne skupnosti Plavž, Tavčarjeva 3b.
Prosimo, da udeleženci meritev upoštevajo PCT-pogoje, sicer vstop v prostore Krajevne skupnosti Plavž ne bo možen.
Prisrčno vabljeni!

Oktobra o proračunu za dve leti
Kot je na zadnji seji občinskega sveta povedal župan Blaž
Račič, v občinski upravi pripravljajo predlog proračuna za
naslednji dve leti, torej 2022 in 2023. Odločili so se za sprejetje dvoletnega proračuna, občinski svetniki ga bodo na
mize dobili na oktobrski seji. Ob tem je župan dejal, da ponovno ugotavljajo, da je sredstev za vse potrebe v občini
enostavno premalo. Občinski proračuni so bili doslej izrazito socialno naravnani, a kažejo se čedalje večje potrebe na
področju infrastrukture, ki je dotrajana.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav
ljen Razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
Pogodba o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda bo skle
njena za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja
traja 5 let.
Rok za posredovanje prijav je 15 (petnajst) dni od dneva obja
ve razpisa.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani
www.jesenice.si (javne objave).

Odpadno jedilno olje
V preteklih letih so se izvajala izobraževanja učencev če
trtih razredov, ki so bili glavni promotorji in zbiralci odpa
dnega jedilnega olja. Zaradi epidemije je bil ta program
začasno prekinjen. V novembru in decembru preteklega
leta so bile plastenke razdeljene gospodinjstvom kot pri
pomoček, da se pravilno zbere in odstrani odpadno jedil
no olje. Tako se veselimo še večje količine zbranega olja.
V letu 2020 je bilo iz gospodinjstev zbranega 2124 kg
odpadnega jedilnega olja, v letošnjem letu se je količina močno povečala in je bilo že v devetih mesecih
zbranega 6484 kg odpadnega jedilnega olja.
Veseli nas dejstvo, da se pozitivni odziv občanov odraža
tudi v zbranih količinah. Odpadno olje iz gospodinjstev, ki
ga zlijemo v kuhinjski odtok, v kanalizacijskih sistemih
lahko povzroči kar nekaj nevšečnosti – maši odtočne cevi,

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

onesnažuje vodo in otežuje procese čiščenja na čistilnih
napravah. Obenem je tudi vaba za podgane in druge glo
davce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih sistemih. Odpa
dnega jedilnega olja ne smemo zlivati v naravo, saj se
dolgotrajno razgrajuje.
Pravilno zbrano odpadno jedilno olje je surovina. Iz ene
ga litra odpadnega jedilnega olja je mogoče proizvesti
0,9 litra ekološkega goriva ali do tisoč litrov bioplina. Ni
kakor pa ne smemo med jedilno olje mešati avtomobil
skega olja.
V primeru, da potrebujete plastenko za zbiranje odpa
dnega jedilnega olja, jo lahko prejmete v Zbirnem cen
tru Jesenice, kjer poteka tudi zbiranje. V Zbirnem centru
Jesenice vas pričakujemo od ponedeljka do petka od
10.00 do 17.00 in ob sobotah od 8.00 do 13.00.
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Občinske novice
Kako se je treba
vesti v prometu
SPV Jesenice je organiziral poligon Jumicar, na
katerem so se otroci lahko učili, kako se je treba
vesti v prometnem okolju.
Urša Peternel
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu (SPV)
Občine Jesenice je tudi
letos sodeloval na Paradi
učenja. Na poligonu Jumicar so se otroci lahko učili,
kako se je treba vesti v prometnem okolju, tako da so
bili postavljeni v vlogo voznika in so doživljali dogodke na način, kot jih opaža
in zaznava voznik v pravem
prometu. Otroci so se preizkusili v vožnji z mini avtomobilčki, ki imajo prave
bencinske motorje in tudi

sicer vse elemente pravega
vozila, od varnostnega
pasu, zavornega pedala in
pedala za plin.
Na prireditvi pa so podarili
tudi kolesarske čelade in
druge praktične nagrade
osmim učencem iz osnovne
šole in petimi otrokom in
vrtcev, ki so sodelovali v izobraževalni nagradni igri Bistro glavo varuje čelada oziroma Varni v prometu. Poudarek igre je bil na uporabi
zaščitnih kolesarskih čelad
in na obvezni opremi za
kolo, otroci pa so na to temo
ustvarjali risbice.

En dan ni bilo treba
kupiti vozovnic
Ob Evropskem tednu mobilnosti je Občina Jesenice v sodelovanju z Arrivo omogočila brezplačne
vožnje z mestnimi avtobusi.
Urša Peternel
Občina Jesenice je letos v
projektu Evropskega tedna
mobilnosti sodelovala že
osmo leto. Čeprav zaradi
trenutnih epidemioloških
razmer letos ni bilo organiziranih večjih javnih dogodkov, v organizacijo katerih
se vključijo tudi različne
jeseniške organizacije, pa je
Občina Jesenice tudi letos v
sodelovanju z Arrivo Slovenija zagotovila enodnevni
brezplačni avtobusni prevoz. Z avtobusi mestnega
potniškega prometa so se
potniki lahko brez nakupa
vstopnice peljali v sredo, 22.
septembra.

Avtobusi mestnega prometa, ki so vozili brezplačno, so bili
označeni s posebnimi tablami.

V skladu z veljavnimi državnimi odloki je bilo za prevoz
na avtobusu treba izpolnjevati pogoj PCT (razen za
osebe, mlajše od 15 let,
učence in dijake).
Brezplačen prevoz je omogočila Občina Jesenice iz
svojega proračuna.
Čeprav zaradi epidemioloških razmer niso organizirali
dogodkov za širšo javnost,
pa so tudi letos v okviru tedna mobilnosti ozaveščali in
spodbujali tako otroke kot
odrasle k uporabi trajnostnih potovalnih načinov, kot
so hoja, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega
prometa, so še poudarili na
Občini Jesenice.

Uredili železniški peron
Urša Peternel
Na poligonu Jumicar so se otroci preizkusili v vožnji z mini
avtomobilčki. / Foto: Vinko Lavtižar

Župani o problematiki
zdravstva
Urša Peternel
Župani zgornjegorenjskih
občin so se srečali na redni
koordinaciji, tokrat v Žirovnici. Govorili so o problematiki zdravstva, gost pa je
bil novi direktor Osnovnega
zdravstva Gorenjske Matjaž
Žura. Predstavil je stanje po
posameznih zdravstvenih
domovih in med drugim
opozoril na pomanjkanje
družinskih zdravnikov in
pediatrov, starejši zdravniki, ki odhajajo v pokoj, pa
imajo veliko opredeljenih
pacientov. Problem s kadri
je velik tudi v domovih za
starejše, čedalje bolj obremenjena je tudi patronažna
dejavnost, saj je glede na
skrajševanje časa, ko bolniki ostanejo v bolnišnici,
potreb po patronažni negi
vse več. Opozoril je tudi na
podhranjenost sistema na
področju odraslega zoboz-

dravstva, opažajo pa tudi
slabše stanje na področju
otroške zobne preventive,
na kar so vplivale omejitve
zaradi koronavirusa. Žura
je tudi dejal, da je zaradi
epidemije na splošno slabše stanje na celotnem področju preventive.
Eden od sodelujočih županov, župan Občine Jesenice
Blaž Račič, je po sestanku
dejal, da je področje zdravstva na Jesenicah zelo
pomembno, tudi z vidika
prizadevanj, da bi (p)ostali
regijsko zdravstveno središče. Tako se med drugim pripravljajo na ureditev dodatnih prostorov za zdravstveni
dom v nedavno odkupljeni
stavbi na Titovi 78a, kjer naj
bi uredili Center za krepitev
zdravja in nekaj dodatnih
ambulant. Prav tako vztrajajo pri stališču, da dejavnost
splošne bolnišnice mora
ostati na Jesenicah.

Novi predstavniki v svetu javnih zavodov
Na zadnji seji občinskega sveta so v sklopu volitev in imenovanj za nove predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice imenovali
Igorja Arha, Roberta Presterla, Božidarja Kramarja in Antona Mohorča, za predstavnike v Svetu javnega zavoda
Zavod za šport Jesenice pa Draga Mlinarca, Vinka Otoviča
in Branka Jeršina.

V sklopu nadgradnje gorenjske železniške proge med
Kranjem in Jesenicami so
obnovili tudi peronsko
infrastrukturo na nekaterih
železniških postajah. Tako
je tudi na Slovenskem Javorniku, kjer je peron že lepo
urejen, postavili so tudi nov
nadstrešek za potnike, ki
čakajo na vlak, klopi, koše za
smeti, table za obvestila ...
Ob tem pa obnova proge še
ni zaključena, potniki še
naprej opozarjajo na velike
zamude vlakov na tem
odseku. S problematiko so
se seznanili tudi župani
šestih zgornjegorenjskih
občin, ki so poudarili, da
nadgradnjo gorenjske železniške proge podpirajo, saj
bo zagotovo pozitivno prispevala k trajnostni mobilnosti. Ob tem pa razumejo
težave, s katerimi se v zadnjem letu srečujejo potniki.
»Z investitorji in izvajalci
si ves čas gradnje prizadevamo, da bi bila dela čim

Postavili so tudi nov nadstrešek za potnike, klopi, koše za smeti, table za obvestila ...
prej končana in da bi omilili posledice, ki otežujejo
življenje tako potnikom kot
prebivalcem. Sproti opozarjamo tudi na odpadke in
sanacijo vseh poškodb na

prometni infrastrukturi, ki
so posledica gradbišča. Kot
smo seznanjeni, pa bo promet na obnovljeni progi v
celoti normaliziran marca
2022, ko se predvidoma

zaključijo vsa dela ob nadgradnji proge,« so pojasnili
v odgovoru, ki ga je v imenu občin pripravila Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske.

Fajdigova ambulanta je spet odprta
Urša Peternel
Fajdigova ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki deluje v Zdravstvenem domu Jesenice, je
ponovno odprta. Začasno je
bila zaprta od konca julija,
saj so v prostore, v katerih
deluje, vlomili. Za obisk ni
potrebna predhodna najava,
ambulanta deluje vsak torek
med 17. in 19. uro. Gre za

brezplačno ambulanto, v
kateri kot prostovoljci delajo
zdravniki in medicinske sestre, na Jesenicah pa je zaživela maja letos.
Kot je povedal predsednik
društva Fajdigova ambulanta
Tomaž Krišelj, so se nedavno
v prostorih Občine Jesenice
srečali s predstavniki jeseniških dobrodelnih organizacij
(Območnega združenja Rdečega križa Jesenice in Karita-

sa Koroška Bela) ter Centra
za socialno delo Jesenice in
Upravne enote Jesenice. Sestanka se je udeležil tudi
župan Blaž Račič.
Kot je na sestanku povedal
Krišelj, Fajdigova ambulanta v Kranju deluje že pet let,
izkušnje pa so večinoma
zelo pozitivne. Število oseb
brez urejenega zdravstvenega zavarovanja na Gorenjskem se na žalost povečuje,

zato je ambulanta odprla
svoja vrata še na Jesenicah.
Ob tem je opozoril, da je zelo
pomembno, da informacija o
Fajdigovi ambulanti in brezplačni zdravstveni pomoči
pride do ljudi, ki tovrstno
brezplačno zdravstveno
pomoč potrebujejo. V ta
namen so izdelali letake, ki jih
bodo delili ljudem. Vsi prisotni so se strinjali, da je tovrstna
pomoč koristna in potrebna.
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Občinske novice

Stanovanjski sklad se
pripravlja na gradnjo

Snemanje
občinskih cest

Na območju Partizana sredi Jesenic že urejajo zemljišče, na katerem bodo zgradili dva
večstanovanjska objekta s triinštiridesetimi javnimi najemnimi stanovanji. Vseljiva bodo v letu 2024.

Urša Peternel

Urša Peternel
Stanovanjski sklad Republike Slovenije v več slovenskih krajih gradi ali načrtuje gradnjo javnih najemnih stanovanj. Na Jesenicah tako skladno s poslovnim in finančnim načrtom
načrtujejo projekt Partizan
Jesenice. Gre za gradnjo
dveh večstanovanjskih
objektov s skupaj 43 javnimi najemnimi stanovanji
na območju OPPN Partizan sredi Jesenic, za kar je
Občina Jesenice pred časom že prižgala zeleno luč
s sprejetjem potrebnih prostorskih dokumentov.
Kot so nam pojasnili na
stanovanjskem skladu,
bodo v letošnjem letu uredili zemljišče, ki je že v lasti sklada, tako že potekajo
parcelacije, čiščenje in
manjše rušitve. Še letos naj
bi pridobili tudi idejno zasnovo območja in začeli
pripravljati dokumentacijo
za pridobivanje gradbenega
dovoljenja.

Stanovanjski sklad je že začel parcelacijo, čiščenje in manjše rušitve na zemljišču ob TVD
Partizan sredi Jesenic.
Prihodnje leto nameravajo
pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti javno naročilo
za projektiranje in gradnjo

ter s tem pridobiti izvajalce
za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije in gradbeno-obrtniških del. Gradnja

Poletna sezona že
boljša kot lanska
Tudi na Jesenicah turizem kaže prve znake okrevanja, poletna turistična
sezona je bila že boljša od lanske.
Urša Peternel
V jeseniški občini so od januarja pa do konca avgusta
našteli 16.773 nočitev, kažejo statistični podatki, ki
nam jih je posredovala
Nena Koljanin s TIC-a Jesenice. To je bistveno več kot
lani, ko so jih v enakem obdobju (od januarja do konca

avgusta) našteli 11.069.
Največ nočitev so ustvarili
tuji gostje, najboljši mesec
pa je bil avgust z več kot devet tisoč nočitvami. Za primerjavo: to je še enkrat več
nočitev kot v avgustu lani.
Sicer so bili vsi trije poletni
meseci – junij, julij in avgust – po številu nočitev bistveno boljši kot lani.

Da je bila turistična sezona
na Jesenicah v prvih osmih
mesecih letos kljub koronavirusu že boljša kot lanska,
potrjujejo tudi podatki o turistični taksi; lani se je je v
prvih osmih mesecih nateklo za 6.256 evrov, letos
10.677 evrov.
In kakšen je bil obisk pisarne TIC-a sredi Jesenic? Po

naj bi bila dokončana predvidoma konec leta 2023, stanovanja pa naj bi bila vseljiva
predvidoma v letu 2024.

ni projekti, med drugim so v
sklopu projekta Turizmu
pomaga lastna glava učenci
turističnih krožkov sodelovali v projektu RAGOR-ja
Delavska malca in pomagali
pri snemanju promocijskih
filmov o bogati kulinarični
ponudbi Jesenic.
V sklopu projekta Pohodništvo v občini Jesenice, ki prav
tako poteka pod okriljem RAGOR-ju, so nadaljevali urejanje pohodnih poti, in sicer
na območju Koroške Bele.
Nadaljuje se tudi projekt
Spomini starih Jesenic, letos obujajo zgodbe na nekdanji Gosposvetski cesti pod
Murovo, vsebine pa bodo
predstavili v Tramšakovem
parku v centru 2.
TIC Jesenice je skrbel tudi
za promocijo Jesenic v sklo-

V jeseniški občini je ta čas 36 ponudnikov
turističnih namestitev, ki ponujajo 634 ležišč.
Njihovo število je ostalo enako kot lani. So pa
tudi letos nekateri ponudniki ostali pri svoji
odločitvi in svoje kapacitete oddali v daljši
(mesečni) najem.

Na policah TIC-a Jesenice so obiskovalcem na voljo različni
spominki, tudi nove razglednice Jesenic z različnimi motivi.

podatkih Nene Koljanin je
TIC do konca avgusta obiskalo 707 obiskovalcev, pri
čemer velja omeniti, da je
bil zaradi epidemioloških
ukrepov TIC vse od začetka
leta pa do sredine junija zaprt za obiskovalce.
So pa kljub epidemiji v občini potekali nekateri turistič-

pu Skupnosti Julijske Alpe
in Združenja zgodovinskih
mest Slovenije in sodeloval
z ostalimi TIC-i na Gorenjskem in info točko v soteski
Vintgar. Poskrbeli pa so tudi
za distribucijo promocijskih
gradiv ponudnikom namestitev v občini in gostinskim
ponudnikom.

Snemanje opravlja vozilo znamke Toyota RAV4,
kovinsko srebrne barve, na njem pa je zapisano
ime podjetja ter dejavnost (snemanje cest).

Na Občini Jesenice urejajo
in osvežujejo podatkovno
bazo o cestah, zato bo z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v
upravljanju občine do predvidoma 20. oktobra poteka-

barve, na njem pa je zapisano ime podjetja ter dejavnost (snemanje cest).
Pridobljene podatke, ki sicer
ne bodo javno dostopni, bo
Občina Jesenice uporabila
pri nadaljnjem upravljanju
cestne infrastrukture in načrtovanju potrebnih aktivno-

lo video snemanje kategoriziranih občinskih cest na
območju občine Jesenice.
Snemanje bo po naročilu
občinske uprave izvajalo
podjetje DFG CONSULTING, d.o.o.
Vozilo, ki opravlja snemanje, je znamke Toyota
RAV4, je kovinsko srebrne

sti v zvezi s tem, so pojasnili
na Občini Jesenice.
V upravljanju Občine Jesenice je sicer približno sto
kilometrov občinskih kategoriziranih cest, od tega približno deset kilometrov makadamskih, zadnje snemanje pa je bilo izvedeno leta
2018.

Seja sveta KS Plavž
Na seji sveta KS Plavž so potrdili seznam 45 krajanov, ki
imajo najlepše urejene balkone. Glede na epidemiološke
omejitve so se odločili, da bodo vsem poslali zahvalo za
njihova prizadevanja, medtem ko srečanja ne bodo organizirali. Na seji so tudi sklenili, da bodo skupaj z Društvom
diabetikov Jesenice organizirali meritve krvnega sladkorja,
holesterola in tlaka, in sicer v sredo, 13. oktobra. V decembru pa bodo skušali organizirati srečanje in obdaritev krajanov, starih osemdeset let in več, ki jih je več kot tristo. Člani
sveta so posredovali tudi pobude glede postavitve zaščitne
ograje ob železniški progi, obreza dreves ob javni razsvetljavi in obnove pločnika ob Tavčarjevi cesti.

Pohod na Pristavo ob krajevnem prazniku
Zadnji teden v septembru praznuje KS Sava krajevni praznik, posvečen prvi omembi naselja Sava leta 1538. Ob prazniku so pripravili pohod na Pristavo, ki se ga je udeležilo 22
pohodnikov, na Pristavi pa se jim je pridružilo še nekaj krajanov, tako da se jih je zbralo okrog petdeset. Vsi so prejeli
bon za okusno malico, ki so jo pripravili v Domu Pristava.
Kot so povedali, bodo prihodnje leto naredili vse, da bo praznovanje spet tako, kot je bilo v preteklih letih – z glasbo in
prijetnim druženjem brez omejitev.

Pohitrite svoj računalnik!
- vgradnja hitrega
elektronskega SSD diska
- za večino prenosnih in
namiznih računalnikov
- odlična poživitev starejših
računalnikov
- stroški običajno
100 - 130 €

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
Kupon je veljaven do 31. 10. 2021
3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444

ku 10
po %
n
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Kultura
Ob petstoletnici
Kosove graščine
Urša Peternel

Foto: Silvo Kokalj, Gornjesavski muzej Jesenice

V oktobru bodo v Gornjesavskem muzeju Jesenice
zaznamovali petstoletnico
Kosove graščine. Pripravili
bodo več torkovih dnevov
odprtih vrat s predstavitvami predmetov tedna in četrtkovih predavanj.
V torek, 5. oktobra, bo obiskovalce po graščini popeljal
kustos muzeja Aljaž Pogačnik, ki bo poleg arhitekturne zgodovine in skritih
kotičkov petsto let stare
stavbe predstavil tudi zaporniško celico Gestapa in predmet tedna – vojni plakat.
Naslednji dan odprtih vrat
bo 12. oktobra, ogled bo

vodila kustodinja Špela
Smolej Milat, predstavili pa
bodo muzejski predmet
tedna, sliko Maksima Gasparija Gorenjska svatba.
Tretji dan odprtih vrat pa bo
19. oktobra, ko bo predmet
tedna voz za prevoz rude,
obiskovalce bo po graščini
popeljal kustos dr. Marko
Mugerli. V četrtek, 7. oktobra, bo o Gospodarski podobi Gornjesavske doline med
16. in 18. stoletjem predaval
dr. Marko Mugerli, v četrtek, 14. oktobra, o Arhitekturnem razvoju Kosove graščine Aljaž Pogačnik, v četrtek, 28. oktobra, pa o Življenju na Murovi Špela Smolej
Milat.

Vojni plakat Za zadnji udar VSI-VSE! iz leta 1944, avtor je
Nikolaj Pirnat, natisnili so ga v Partizanski tiskarni
Kočevski rog, hranijo ga v Gornjesavskem muzeju Jesenice.

Kuharski recepti tudi
na QR-kodah
V sklopu projekta KUHAM DOMAče so pripravili razstavo s fotoutrinki kuharskih delavnic,
obiskovalci pa si lahko recepte izbranih domačih jedi s QR-kodo naložijo na telefone ali jih vzamejo
v fizični obliki.
Urša Peternel
V avli Občinske knjižnice
Jesenice je na ogled razstava z
naslovom KUHAM DOMAče. Gre za razstavo v sklopu
zelo uspešnega projekta, ki ga
vodijo na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske (RAGOR),
finančno pa ga podpira tudi
Občina Jesenice.
Na ogled so fotoutrinki preteklih kuharskih delavnic,
na QR-kodah in v fizični
obliki pa so na voljo recepti
izbranih domačih jedi, te pa
so obogatili še s pripovedovanji domačih kuharic. Na
voljo so recepti za naslednje
jedi: ajdovi krapi (Vera
Grgurič), prosena kaša s
češpljami (Mimi Fister),
govnač (Vijoleta Smolej),
žganci (Mateja Reš), goveji
jezik s hrenovo prilogo
(Olga Kajfež), ocvirkovica
(Vinko Globočnik), pečenica
z matevžem in kislim zeljem (Gašper Zima), telečja
obara z ajdovimi žganci
(Gašper Zima), domači
kruh (Vijoleta Smolej), potice (Mateja Reš, Cirila Kosmač Rabič, Olga Kajfež),

V avli jeseniške knjižnice je na ogled razstava utrinkov kuharskih delavnic.
jabolka v šlafroku (Vijoleta
Smolej) in kroparske sladkulce (Urška Avsenik).
Poleg tega na štirih panojih
predstavljajo tudi gostilniško dejavnost na Jesenicah.

Tudi to jesen pripravljajo kuharske delavnice
KUHAM DOMAče. Zaradi negotovih razmer
glede epidemije se bodo sproti odločali, ali bodo
potekale v živo ali po Zoomu. V nedeljo, 3.
oktobra, ob 18. uri bo po Zoomu potekala prva
delavnica s prikazom peke rženega kruha in
kruha z drožmi; vodila jo bo Špela Ankele.
Obvezne prijave na ambroz.cerne@ragor.si
oziroma na telefon 04 581 34 15.

Obiskovalci razstave lahko poskenirajo QR-kode in si tako
na telefon prenesejo izbrane recepte.

Optimizem pred letošnjimi
Čufarjevimi dnevi
Letošnji Čufarjevi dnevi bodo ponovno potekali v živo, ob navzočnosti
gledalcev, in sicer med 15. in 19. novembrom.
Janko Rabič
V Gledališču Toneta Čufarja
na Jesenicah nadaljujejo priprave na največji vsakoletni
gledališki dogodek v mestu,
33. Čufarjeve dneve, ki bodo
potekali od 15. do 19. novembra. Čeprav so razmere drugačne kot običajno, ostajajo
optimistično razpoloženi,
da ne bo zapletov in da bodo
znani in širše v Sloveniji
uveljavljeni festival ljubiteljskih gledališč lahko ob upoštevanju veljavnih ukrepov
in izpolnjevanju PTC-pogo-

jev izvedli ob navzočnosti
publike. Lani so ga sicer
uspešno izvedli virtualno,
preko video povezav, vendar
so vsi pogrešali živi stik med
igralci in publiko, ker je le to
čar gledališke ustvarjalnosti.
Na septembrski seji organizacijskega odbora pod vodstvom predsednika Joža
Ostermana so opredelili
glavne naloge za izvedbo
festivala.
Po objavljenem razpisu so
zaznali manjše število prijav
članov ljubiteljskih gledališč
in skupin. Glavni vzrok je

korona čas, ki jim ne omogoča ustvarjanja novih prestav. Ponovno bodo vse pozvali k sodelovanju, želijo si
tudi kakšno prijavo gledališč
iz zamejstva, ki vedno obogatijo program predstav.
V okviru spremljajočega
programa bodo letos poleg
običajne razstave, povezane
s predstavami, večji poudarek dali literarnim večerom.
Upajo tudi, da jim bodo
ostali zvesti donatorji in
sponzorji, da bodo vse uspešno izpeljali tudi po finančni plati.
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Šport

Igrajo z doma vzgojenimi igralci
Edvin Karahodžić, nekdanji hokejist Jesenic in Bleda, je že vrsto let predsednik Nogometnega kluba Jesenice.
Matjaž Klemenc
Kako ste se v klubu organizirali v vseh teh fazah koronavirusa?
Ko smo prenehali trenirati
'v živo', smo se v klubu organizirali in začeli trenirati
na daljavo, po Zoomu. Nekateri otroci so imeli za to
boljše, nekateri slabše pogoje. Treba je vedeti, da je bilo
za otroke zelo težko, saj so
nekateri vmes izgubili motivacijo. Nogomet je ekipni
šport, otroci so čez noč postali individualni igralci.
Zelo pomembni so skupinski treningi, ki pa večinoma
niso bili možni.
Treba je vedeti, da so dolgo
časa lahko trenirali samo
profesionalni športniki, in
mislim, da bo šele čas pokazal dejanske posledice, saj
smo po prvem valu nekaj
mesecev trenirali in odigrali
nekaj kol. Ko so nas v oktobru ponovno zaprli, pa je
motivacija še posebej padla,
saj je drugi val korone povzročil zaprtje športa na otroški in amaterski ravni za več
kot pol leta. Tudi zdaj so se
začele pojavljati okužbe in
poškodbe, tako da imamo
težave sestaviti ekipe za tekme pri vsaki selekciji. To
niso samo težave v našem
klubu, ampak na splošno v
ekipnih športih. Moje mnenje je, da je treba otrokom v
osnovnošolski dobi nuditi
dobre pogoje v lokalnem
okolju, saj je treba vedeti, da

višjih kategorijah vidim
predvsem v tem, da se soočamo s pomanjkanjem
igralcev in moramo velikokrat vpoklicati igralce nižjih
selekcij. Tukaj pa pride do
razlike, kar je posledica biološkega in fizičnega razvoja.

bo na vrhunskem nivoju
mogoče uspel samo majhen
odstotek otrok. Naš cilj je, da
otroci radi igrajo nogomet in
da se gibajo zunaj, na prostem, stran od vseh pametnih naprav. Tako treningi
kot šolske obveznosti na daljavo in so pustili določene
posledice. Treningi so sicer
osnova, a če ni tekem, se nogometaši težko motivirajo.

Je v klubu dovolj trenerjev
za normalno delo?
Imamo devet trenerjev z licenco in dva pomočnika.
Članska ekipa pa ima trenerja in pomočnika.

Ste imeli v času drugega
vala koronavirusa kaj osipa
med igralci?
Osipa v bistvu ni bilo, so se
pa otroci vrnili v slabšem
stanju kot po prvem valu.
Predvsem smo opazili, da so
otroci manj gibljivi in da se
je začela pojavljati slabša
motorika. Moram pa povedati, da so nekateri otroci
ostali zelo motivirani in
med vrstniki izstopajo.
So sponzorji ostali zvesti?
Glede tega se moramo pohvaliti, da je ostala večina
sponzorjev. Tudi oni se zavedajo in prispevajo svoj del
odgovornosti do lokalne
skupnosti. Konec koncev
imajo tudi sami dobre izkušnje, da so tako nekdanji kot
tudi aktivni športniki zdrave
osebe in dobri delavci.
Z rezultati selekcij na začetku sezone verjetno niste najbolj zadovoljni.
V bistvu so glede na vse povedano rezultati realni. V
zadnjih dveh letih nas je iz
različnih razlogov zapustilo

Razmere za trening imate
dobre.
Za lige, v katerih igramo,
imamo super pogoje. Zadnja pridobitev je namakalni sistem na glavnem
igrišču.

Edvin Karahodžić, predsednik Nogometnega kluba Jesenice
kar nekaj igralcev. Treba je
vedeti, da je Nogometni
klub Jesenice vedno deloval
na amaterski ravni, igramo
samo z doma vzgojenimi
igralci in smo eni redkih
klubov, ki nam to uspeva.
Lahko se pohvalimo, da v
selekcijah kadetov in mladincev v ekipah prve lige
igra najmanj deset igralcev
iz jeseniške nogometne
šole. Od tega so trije reprezentanti v svojih selekcijah,
kar nam do zdaj še nikoli ni
uspelo.

Kaj je po vašem mnenju
vzrok za slabše rezultate?
Igramo samo s svojimi domačimi igralci. Nekaj igralcev je odšlo v klube, kjer
imajo seveda boljše pogoje
in igrajo v višji ligi, kar je
glavni razlog. Določeni so
nas zapustili zaradi šolanja
v Avstriji, v Ljubljani, v Kranju, kjer pa lepo nadaljujejo
svojo nogometno pot. Nekateri bolj na amaterski, drugi
na višji ravni. Nogomet je
zelo kompleksen šport, zato
razlog za slabše rezultate v

Podmežakla bo spet zaživela
Po treh gostovanjih jeseniške hokejiste čakajo štiri tekme v dvorani Podmežakla.
Matjaž Klemenc
Jeseniški hokejisti so pred začetkom Alpske lige odigrali
nekaj prijateljskih tekem in
Slovenski pokal. V večini tekem, čeprav so bili nekateri
tekmeci slabši, so pokazali
dobro strelsko formo. Ta je
dajala optimizem za uvod
Alpske lige proti novincem v
ligi, italijanskemu Meranu.
Tekma ni prinesla tistega,
kar so igralci in gledalci na
tribuni pričakovali. Uvod ni
prinesel zmage niti strelske
učinkovitosti. Jeseničani so
redni del tekme končali z neodločenim rezultatom 1 : 1.
Edini v rdečem dresu je v zadel Elo. Na koncu so izgubili
po kazenskih strelih. V naslednjih petih tekmah so pokazali, da je bila uvodna tekma
v sezono 2021/2022 v Alpski
ligi le njihovih "slabih pet minut". Da ima teh pet zaporednih zmag še večjo težo, so
bile štiri zmage dosežene v
gosteh. Gladka zmaga s 4 : 0

v gosteh proti Linzu (P. Rajsar, Viikilä, Pance, Stojan) je
prinesla nasmeh v jeseniško
garderobo. Po Meranu je sledila domača tekma, tekmec
pa spet z zahoda, italijanska
ekipa Fassa. Gostje so se polovico tekme pokazali kot
čvrst, neugoden tekmec. Ko
je enkrat napad "železarjev"

Andrej Hebar pa je v celovški
ekipi v vlogi ekonoma. Tekmo so Jeseničani dobili s 4 : 1
(Jenko, Viikilä, Brus, Svetina). Najtežje se je Jeseničanom godilo v gosteh pri Cortini, kjer so naleteli na žilave
in nepopustljive gostitelje. V
izenačeni tekmi so šli varovanci trenerja Nika Zupanči-

Danes zvečer bo dvorana Podmežakla spet
zaživela, ko v goste prihaja Feldirch. Sledijo še
tri domače tekme: jutri Vipiteno, 5. oktobra
Asiago, 8. oktobra pa Bregenzerwald.
stekel, se je gostujoča mreža
dodobra napolnila. Mogoče
je končni rezultat 8 : 2 previsok glede na videno. Za zmago so zadeli Viikilä, Glavič,
Ulamec, Zibelnik, Elo, Ščap,
Svetina in S. Rajsar. Učinkoviti so bili tudi na najbližjem
gostovanju, pri drugi ekipi
KAC-a. Pri slednjih letos igra
lanskoletni kapetan SIJ Acroni Jesenice Andrej Tavželj,

ča na drugi odmor s prednostjo 2 : 1. Končni rezultat 3 : 1
so postavili v zadnji minuti s
strelom v prazno mrežo. Dva
gola je prispeval Pance, enega pa Viikilä. Pred gostovanjem pri drugi ekipi Dunaja
so bili Jeseničani popolni favoriti in to vlogo so povsem
upravičili. Tekmo so brez težav dobili. Končni rezultat je
bil 10 : 2. Za zmago so gole

prispevali Viikilä 3, Svetina 2,
Ulamec, Pance, Kočar, Zibelnik, Glavič. Po torkovih tekmah je na vrhu ekipa SIJ
Acroni Jesenice s 16 točkami
(6 tekem), drugi je Asiago s
15 točkami (7 tekem) in tretji
Ritten s 13 točkami (6 tekem).
Kot državni prvaki bodo Jeseničani nastopili v drugem
krogu Celinskega pokala, ki
bo na sporedu od 22. do 24.
oktobra. Gostitelj turnirja
francoski Amiens in italijanski Asiago sta že nekaj časa
znana kot tekmeca. Prejšnji
konec tedna je bil znan še četrti udeleženec turnirja. To je
romunska ekipa Brasov.
Danes zvečer bo dvorana
Podmežakla spet zaživela,
ko v goste prihaja Feldirch.
Sledijo še tri domače tekme:
jutri Vipiteno, 5. oktobra
Asiago in 8. oktobra pa Bregenzerwald. To bo lepa priložnost, da se Jeseničani na
vrhu še bolj utrdijo. Tekma
z Vipitenom se bo začela ob
18. uri, ostale ob 19. uri.

V zadnjem času je na Zgornjem Gorenjskem najbolj
poznano nogometno sodelovanje med Bledom in Bohinjem. S katerim klubom vi
najbolje sodelujete?
Pred leti smo predlagali
združitev z Nogometnimi
klubi Lesce, Bled, Bohinj,
Tržič za skupne selekcije
(kadeti, mladinci, op. a.).
Vendar si Nogometni klub
Lesce ni želel našega sodelovanja, zato smo to misel
opustili. Danes Leščani igrajo s šestimi našimi igralci.
Če jih ne bi imeli, verjetno
sploh ne bi mogli igrati neke
vidnejše vloge v 2. SKL (kategorija kadeti, op. a.). V nižjih selekcijah imamo dogovorjeno sodelovanje z Nogo-

metnim klubom Bravo iz
Ljubljane.
V kolikšni meri lahko Nogometni klub Jesenice vpliva
na odhode?
Klub žal nima vpliva na odhode, saj boljše igralce težko
zadržimo. Povabijo jih sosednji klubi, kjer lahko igrajo
v višjih ligah. Na to imajo še
vedno velik vpliv starši, ki se
velikokrat odločajo namesto
otrok. Razumem, da stremijo k igranju v višji ligi, ampak po izkušnjah, ki jih imamo z nekaterimi klubi, se ti
ne držijo vedno svojih
obljub in tako nato kar nekaj
otrok nogomet preneha
igrati.
Kakšni so dolgoročni načrti
v Nogometnem klubu SIJ
Acroni Jesenice?
Trenutno imamo približno
dvesto igralcev in smo najštevilnejši v Športnem društvu Jesenice. Še vedno je
naš cilj nuditi dobre pogoje
za zdrav in športni razvoj
otrok iz naše občine. Tudi
sponzorjem je to pomemben dejavnik. Za nastop v
višjih ligah je treba vedeti,
da bi potrebovali igralce iz
drugih klubov, zato bi potrebovali več denarnih sredstev
in podporo lokalne skupnosti. V naslednjem letu praznujemo 110 let nogometa
na Jesenicah, klub spada
med najstarejše nogometne
klube v Sloveniji. Prepričan
sem, da se bo nogomet igral
še nadaljnjih 110 let.

Šport na kratko
Hokejisti Hidrie Jesenice izgubili po podaljšku
Po uvodnem porazu z 8 : 4 proti HDD SIJ Acroni Jesenice
so hokejisti HD Hidria Jesenice izgubili še drugo tekmo v
državnem prvenstvu. V gosteh so izgubili s 6 : 3 proti drugi
ekipi Olimpije. Ta tekma je štela tudi za prvenstvo IHL. V
tem prvenstvu so igrali v soboto proti HK Triglav v Kranju in
po podaljšku izgubili s 3 : 2.

Državno prvenstvo v plezanju v balvanih
V Logu pri Brezovici je potekalo državno prvenstvo v balvanskem plezanju. V Športnoplezalnem odseku Jesenice beležijo dve uvrstitvi med prvo deseterico. Pri cicibankah je bila
Liza Babič peta, Špela Fliser pa osma.
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Zanimivosti
Razstava del članic
V septembru so v svojih prostorih pripravili novo
razstavo različnih izdelkov, ki jih je skupina
članic naredila na delavnicah.
Janko Rabič
Pri Medobčinskem društvu
invalidov Jesenice že več kot
dvajset let pozornost name
njajo kreativnemu ustvarja
nju, ki pomembno vpliva na
psihofizično stanje članov,

ja do enajst članic. Udeležu
jejo se tudi usposabljanj, ki
jih organizira Zveza delov
nih invalidov Slovenije. Pri
dobljeno znanje s pridom
uporabljajo pri svojem delu.
Na razstavi so bili na ogled
okrasni in uporabni pred

Nekatere od članic društva, ki so sodelovale na razstavi
dragocena je izmenjava
mnenj in spodbujanje k
aktivnemu preživljanju pro
stega časa, pomembno pa je
tudi druženje. V septembru
so v svojih prostorih pripra
vili novo razstavo različnih
izdelkov, ki jih je skupina
članic naredila na delavni
cah. Zanimanje je precejš
nje, saj redno dela in ustvar

meti, pletenje, prti, slike,
vizitke in nakit. Predsednica
društva Marina Kalan je
povedala, da so članice zelo
prizadevne in s svojim
delom pomembno bogatijo
dejavnost društva. Razstavo
si je z zanimanjem ogledalo
precej članov, izdelki pa
bodo morda spodbudili še
druge, da se jim pridružijo.

Dobrodelna akcija za
nove borovce v Pinei
Potem ko so maxovci v lanskem letu prispevali denar za novo teraso ob jedilnici, so se letos odločili,
da ga namenijo za posaditev novih borovcev v letovišču.
Janko Rabič
Skupina športnikov in
rekreativcev iz Max bara na
Jesenicah, poimenovana
maxovci, nadaljuje svoje
dobrodelno poslanstvo,
predvsem z zbiranjem
denarja za letovanje otrok
iz socialno šibkejših družin
in za obnovo letovišča Zve
ze društev prijateljev mladi
ne Jesenice v Pinei pri
Novigradu.
Po uspešni dražbi umetniš
kih slik v začetku leta so
poleti izvedli novo dobrodel
no akcijo. S prodajo majic in
s pomočjo več donatorjev so
zbrali dva tisoč evrov. Potem
ko so v lanskem letu prispe
vali denar za novo teraso ob
jedilnici, so se letos odločili,
da ga namenijo za posaditev

novih borovcev v letovišču.
Po besedah najbolj zavzete
izvajalke dobrodelnih akcij
Nataše Rozman so sedanji
borovci že stari, vse bolj jih
načenja zob časa, poleg tega
jih je pred dvema letoma več
poškodovalo neurje. Zbrani
denar so že izročili osebju v
letovišču, ki bo skupaj s
strokovnjaki poskrbelo za
pravo izbiro in zasaditev
novih borovcev. Zagotovo
bodo v prihodnjih letih
nudili ponovno več sence za
poletne počitnikarje.
Kot že vrsto let doslej so v
avgustu maxovci izvedli tudi
nov rekreacijski podvig z
Jesenice do Novigrada.
Tokrat so se odločili za kole
sarjenje, pot pa so popestrili
s šestnajstimi zabavnimi
igrami.

Borovci v letovišču so stari, poškodovalo jih je tudi neurje,
zato bodo zasadili nove.

www.gorenjskiglas.si

Na razstavi so bili na ogled okrasni in uporabni predmeti,
pletenje, prti, slike, vizitke in nakit.

RE JA
OVC IN KOZ
Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisana
reja ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc
in koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme,
posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...
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Maxovci so letos kolesarili do Pinete.

Kamp Perun je naprodaj
Pri nepremičninski agenciji ga prodajajo za nekaj manj 1,4 milijona evrov.
Urša Peternel
Pri nepremičninski družbi
Tanal napremičnine smo
opazili oglas, s katerim pos
redujejo pri prodaji avto
kampa Perun na Lipcah.
Gre za edini kamp v jeseni
ški občini.
Kot so zapisali, je to odlična
priložnost za nadaljevanje
vpeljane dejavnosti. Gre za
majhen, družinsko vo

denkamp, od Bleda oddal
jen dvanajst kilometrov,
Blejskega Vintgarja tri kilo
metre, Kranjske Gore tride
set kilometrov, Bohinja 35
kilometrov, v bližini je tudi
mejni prehod Karavanke.
Kamp obsega 25 tisoč kvad
ratnih metrov površin ob
akumulacijskem jezeru na
Savi, ima približno petdeset
prostorov za kampiranje,
parcele za avtodome z elek

tričnim priključkom in vodo
ter urejene sanitarije. V okvi
ru kampa je tudi apartmaj
ska brunarica za šest oseb.
Kamp je naprodaj za 1,38
milijona evrov, izhaja iz
nepremičninskega oglasa.
Poklicali smo tudi lastnika
kampa Braneta Pirca, ki
nam je potrdil, da kamp pro
dajajo, sicer pa odločitve ni
želel podrobneje pojasnjeva
ti, dejal je le, da bo kamp

deloval in ga bodo vodili, vse
dokler ne najdejo kupca.
Opozoril je na težave, ki so
jih imeli lani z dovozom do
kampa zaradi gradnje kana
lizacije na Lipcah (cesta je
zdaj sicer že urejena, je pou
daril), svoje pa je naredila
tudi epidemija. Letošnja
sezona v kampu je bila sicer
junija in julija slaba, z avgu
stovskim izkupičkom pa so
bili zadovoljni.
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Zanimivosti

Ta 'okrogu' Košir
V prostorih Farnega kulturnega društva Koroška Bela je na ogled razstava v spomin na Franca Koširja.

Prvega oktobra pred natanko devetdesetimi leti je bil
na Koroški Beli rojen legendarni trobentač Ansambla
bratov Avsenik Franc Košir.
Decembra letos pa obeležujemo tudi tridesetletnico
njegove smrti. V KD Možnar so ob teh dveh okroglih
obletnicah pripravili razstavo v spomin na sokrajana, ki
je na Koroški Beli sicer živel
le v mladosti, kasneje se je
šolal v Ljubljani, po poroki
pa živel na Jesenicah. Ta
'okrogu' Košir so poimeno-

vali razstavo, ki je še do 3.
oktobra na ogled v dvorani
Farnega kulturnega društva
Koroška Bela.
Kot je povedal Robert Sušanj iz KD Možnar, so razstavo razdelili na štiri dele: v
prvem delu so predstavili
njegovo zasebno življenje,
tako so na ogled fotografije
iz otroštva, pridobili so celo
izpisek o njegovem rojstvu
iz rojstne knjige in o prvem
obhajilu. Na fotografijah je
skupaj s prijatelji, na prvih
nastopih z orkestrom v Ljubljani ... Posebej zanimive
so fotografije iz družinskega

albuma, na katerih je skupaj
z ženo Tatjano in otrokoma
Mojco in Klemenom.
Drugi del razstave je posvečen Koširjevemu sodelovanju v Ansamblu bratov
Avsenik, na ogled je tudi
njegova prva trobenta, ki jo
sicer hranijo v Avsenikovem
muzeju v Begunjah in so jo
za tokratno priložnost prijazno posodili. Obiskovalci si
lahko ogledajo tudi Koširjevo narodno nošo, v kateri je
vedno nastopal in jo je, tako
kot številne druge predmete
na razstavi, prispevala Koširjeva družina. Tretji del

Na ogled je tudi Koširjeva narodna noša, v kateri je nastopal, ter pustni kostum miss
kaktus. / Foto: Urša Peternel

razstave govori o Koširjevi
ljubezni do jeseniškega hokeja; bil je nepogrešljiv del
vsakega slavja, saj je ob vsaki zmagi jeseniških hokejistov na ledu zaigral Prelepo
Gorenjsko. Četrti del razstave pa je namenjen Koširjevemu sodelovanju na prireditvi Svinjska glava, na ogled
je tudi njegov pustni kostum
miss kaktus, dovolilnice za
vstop v občino Španov vrh ...
Iz arhiva RTV Slovenija so
pridobili nekaj arhivskih posnetkov, obiskovalci pa lahko poslušajo skladbe, ki jih
je soustvarjal.
Na razstavi sodelujejo tudi
učenci Osnovne šole Koroška Bela, ki so na likovnem
natečaju upodobili Franca
Koširja. Izšla je tudi brošura
s fotografijami, celoten projekt pa je sofinancirala Občina Jesenice.
Pri razstavi je sodelovala
tudi Koširjeva vnukinja Katja Kobentar, ki spomin na
dedka ohranja tudi s spominsko Facebook stranjo
Franc Košir.
Kot je povedal predsednik
KD Možnar Črt Laharnar, so
ob letošnjih jubilejih nameravali pripraviti srečanje trobentačev v Koširjev spomin,
a jim je načrte prekrižala
epidemija. Prihodnje leto pa
se bodo spomnili še enega
znanega sokrajana, besedilopisca Marjana Stareta, avtorja besedil skladb Slovenija, od kod lepote tvoje, Planica, Planica, Prijatelji, ostanimo prijatelji, Lepo je biti
muzikant ...

Fotografije iz družinskega albuma, ki jih je prispevala
družina Košir / Foto: Urša Peternel

Foto: Urša Peternel

Urša Peternel

Prvi del razstave govori o Koširjevih začetkih.

Razstavo sta si prišli ogledat tudi Koširjeva hči Mojca in
vnukinja Katja (na fotografiji v sredini) ter predstavniki
družine Avsenik. / Foto: Nik Bertoncelj

Pogovor z jeseniško
častno občanko
Gostja družabnega srečanja v Društvu upokojencev Jesenice je bila častna
občanka občine Jesenice Rina Klinar.
Janko Rabič
Pri Društvu upokojencev Jesenice so že več kot desetletje znana in priljubljena
družabna srečanja z znanimi ljudmi iz domačega okolja. Voditeljica Albina Seršen je v društvenih prostorih gostila že okoli dvesto
posameznikov in družin, ki
predstavljajo svoje poklicne

padanja s koronavirusom so
jih za nekaj časa prekinili, v
letošnjem septembru pa jih
spet nadaljujejo. Na 114. srečanju je bila gostja častna
občanka občine Jesenice
Rina Klinar. V sproščenem
klepetu z voditeljico je povedala tudi marsikatero zanimivost iz njenega dolgoletnega dinamičnega poklicnega in zasebnega življenja,

V službo na Jesenice se je včasih iz Plavškega
Rovta pozimi pripeljala kar s smučmi.
poti, dosežke, delo na kulturnem, športnem, humanitarnem in drugih področjih.
Zaradi znanih razmer spo-

ki je bila skrita očem javnosti. Med drugim je bila predsednica jeseniškega izvršnega sveta, ministrica za delo,

družino in socialne zadeve
ter direktorica Radia Triglav. Pomemben je njen prispevek na humanitarnem
področju, kjer aktivno deluje v Slovenskem združenju
za boj proti raku dojk Evropa Donna in pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo,
sedemdesetkrat je darovala
kri. Kot je povedala, je bila
zanjo velika in težka preizkušnja v času osamosvajanja Slovenije v vlogi predsednice izvršnega sveta pri
pogajanjih z bivšo JLA in
zvezno milico. Delo ministrice je obsegalo velik nabor nalog in obveznosti. Kot
je dejala, je delala z dobro
ekipo, na ljudi se je lahko
zanesla, še danes je z neka-

Na srečanju so gostjo Rino Klinar posebej razveselili, ko so ji izročili lento častna občanka,
ki jo je izdelala članica društva upokojencev Olga Prezelj.
terimi v stiku. Med drugim
je razkrila, da jo dolge vožnje v Ljubljano in drugam
niso obremenjevale, saj zelo
rada vozi, to ji je v veselje, in
ne v breme. Ni imela svoje-

ga šoferja in varovanja. V
službo na Jesenice se je včasih s Plavškega Rovta pozimi pripeljala kar s smučmi.
Sedaj ima kot upokojenka
več časa, v roke rada vzame

knjigo z različno literaturo,
tudi kakšno kriminalko. Na
televiziji spremlja športne
dogodke, od medijev pa je še
vedno radio njen redni spremljevalec.
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Mladi

»Zaradi računalnika hodim
pogosto prepozno spat ...«
Strokovnjakinja, ki svetuje mladim v primeru prekomerne rabe zaslonov, mladostnikom priporoča namestitev aplikacije za samonadzor uporabe interneta.
Staršem pa svetuje: »Spodbujajte jih, da sami nadzirajo, koliko časa preživijo na spletu, in se potem z njimi pogovarjajte, kaj lahko naredijo, da bi bili
manj časa.« Kot je poudarila, je problem treba reševati skozi odnos, ne s prepovedmi.
Urša Peternel
Na Gimnaziji Jesenice so
pripravili predavanje za starše, na katerem je psihologinja Špela Reš iz Centra
pomoči pri prekomerni rabi
interneta Logout predavala
na temo Družinska e-pravila
– priporočila za starše glede
varne uporabe digitalnih
tehnologij. Predavanje je po
spletu spremljalo okrog sto
staršev dijakov tretjih in
četrtih letnikov, kot je dejala
ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig, pa bodo
podobno predavanje o tej
temi pripravili tudi za dijake.

so v centru obravnavali več
primerov zasvojenosti kot
prej, je povedala Reševa, pri
čemer pa je opozorila, da –
četudi smo veliko pred zasloni – to še ne pomeni, da
smo zasvojeni. Pri večini
lahko govorimo o prekomerni uporabi, medtem ko raziskave kažejo, da zasvojenost
razvije do pet odstotkov uporabnikov spleta.
V nadaljevanju je govorila
predvsem o uporabi zaslonov pri mladostnikih. Kot je
poudarila, pri uravnoteženi
uporabi zaslona mladostnik
dan zapolni z različnimi
aktivnostmi, kot so obveznosti za šolo, druženje z vrstni-

»Star sem petnajst let. Zaradi računalnika
hodim pogosto prepozno spat, ker se mi je težko
odklopiti, in sem zaradi tega bolj zmatran. Kdaj
zaradi računalnika zanemarjam obveznosti ali
pa mi zmanjka časa, da bi vse opravil. Velikokrat
sem uporabljal računalnik, da sem pobegnil
stran od problemov z družino ... Ravno pred
drugim valom korone me je pustila punca in
sedaj še vsi ti ukrepi, ki mi še poslabšujejo
počutje in sem vedno več na računalniku.«
(eden od svetovancev o svoji stiski)
Špela Reš je predstavila
predvsem izkušnje iz prakse, v centru Logout, ki deluje tudi v Radovljici, namreč
pomagajo posameznikom
in družinam, ki imajo težave s prekomerno rabo zaslonov. Zlasti v času epidemije

ki (v živo), hobiji, čas z družino, čas za sprostitev. Del
sprostitve pa seveda lahko
poišče tudi na spletu, saj je
večina spletnih aplikacij
sprostitvenih, zabavnih. Če
so torej v dnevu prisotne še
druge aktivnosti, lahko

rablja računalnik. Kaže
pomanjkanje interesa za
druge aktivnosti, muči ga
nespečnost, nihanje razpoloženja, močno reagira ob
odvzemu naprave, ne upošteva dogovorov, je navedla
Reševa.
In kaj lahko naredijo starši, da bi zaustavili prekomerno rabo in preprečili
zasvojenost mladostnikov
z zasloni? Kot je dejala
Reševa, mladostnikom priporoča namestitev aplikaci-

Špela Reš
govorimo tudi o uravnoteženi uporabi spleta, je dejala
Reševa.
Naslednja stopnja je prekomerna raba zaslonov, ki še
ne pomeni zasvojenosti.
Gre za uporabo preko
mere, a vendarle ne trpijo
ostala področja življenja,
mladostnik hodi v šolo,
ima hobije, nekaj časa
namenja tudi druženju z
družino. Je pa res, da večino prostega časa preživi na
spletu, je dejala predavateljica. In še, da je priporočen
čas uporabe zaslonov za
zabavo za srednješolce
okrog dve uri dnevno.

Kdaj pa potem lahko govorimo o zasvojenosti? O
zasvojenosti govorimo, ko
mladostnik uporablja zabavne spletne vsebine, da se
pomiri, da pomiri neprijetna čustva, žalost, jezo, tesnobo, skrbi, stisko … Posledično opušča šolanje, učni
uspeh upade, opušča druženje z vrstniki, hobije, ne
preživlja časa z družino,
zapira se v sobo, sam vase.
Opaziti je spremembo
spalnih, higienskih in prehranjevalnih navad, opušča hrano ali zelo na hitro
poje, se prehranjuje za
zaslonom, dolgo v noč upo-

povzroči konflikt, več boste
naredili skozi odnos. Razumite, poslušajte, sprašujte,
poglejte, kaj ga zanima,
opozorite ga na nevarnosti," je svetovala in dala
zanimiv predlog: družina
naj ima en dan v tednu
e-post, torej naj en dan v
tednu nihče v družini ne
uporablja zaslonov.
V primeru, da starši zaznajo
hujše težave, pa se lahko
obrnejo na center Logout v
Radovljici, storitve sofinan-

In katere spletne vsebine najraje spremljajo
mladi? Fantje v srednji šoli predvsem videoigre,
popularne so strelske z zelo realistično grafiko,
dekleta pa bolj uporabljajo družabna omrežja,
zelo v porastu je uporaba TikToka, Snapchata,
Instagrama. A kot je opozorila Reševa, ni nujno,
da mladostnik na spletu spremlja samo zabavne,
prijetne, sproščujoče vsebine, že v osnovni šoli
prihajajo v stik tudi s spletno pornografijo,
spletnimi stavami, ni pa redko, da preko spleta
mladostnik doživlja tudi nasilje ali zlorabe.

je za samonadzor uporabe
interneta. Staršem je svetovala: "Spodbujajte jih, da
sami nadzirajo, koliko časa
preživijo na spletu, in se
potem z njimi pogovarjajte, kaj lahko naredijo, da bi
bili manj časa." Kot je poudarila, je problem treba
reševati skozi odnos, ne s
prepovedmi. "Prepoved

cirajo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in posamezne
občine, zato so za svetovance storitve brezplačne. Na
pogovor se lahko naročijo
na spletni strani, lahko pa
tudi samo pokličejo za
nasvet na brezplačno številko 080 7376.

Poletni bralni izziv

Pestro poletje v društvu Žarek

Urša Peternel

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Toneta
Čufarja Jesenice so tik pred
začetkom poletnih počitnic
učence povabili na Poletni
bralni izziv. Kot je povedala
knjižničarka Katja Svetlin
Piščanec, so učenci lahko
izbirali med 27 bralnimi
izzivi, med različnimi zvrstmi, brali sami ali drugim,
brali na različnih krajih ...
Namen izziva je bil promocija branja in motiviranje
učencev za branje. Nekaj
učencev je fotografije, kako
berejo, poslalo na naslov šolske knjižnice in vsi so za
sodelovanje v izzivu prejeli
nagrade. Največ fotografij
izvajanja različnih bralnih
izzivov pa je poslala učenka
Iris Markizeti iz 6. c razreda, za kar je prejela posebno
nagrado.

V Dnevnem centru društva
Žarek Naj mladih ne vzgaja
ulica na Jesenicah so imeli
pestro poletje. Že nekaj dni
pred koncem šolskega leta
so obiskali Prostovoljno
gasilsko društvo Jesenice in
gasilci so otrokom razkazali
opremo in predstavili svoje
delo. Otroci so lahko oblekli
tudi gasilske obleke.
Med počitnicami so v društvu organizirali tudi več izle-

Učenka 6. c razreda Iris
Markizeti je kot bralni izziv
izbrala tudi branje Jeseniških
novic. Bravo, Iris!

tov. Štirikrat so se podali na
Bled, kjer so se otroci sprehodili okoli jezera ter se kopali v
njem. Enkrat pa so se odpeljali v Most na Soči, kjer so
jim omogočili vožnjo z ladjico po reki Soči.
Društvo pa je sodelovalo
tudi na Paradi učenja na
Jesenicah, kjer so predstavili
svojo dejavnost, izvedli pa
so tudi ustvarjalno delavnico
barvanja mavčnih odlitkov
in izdelovanja zapestnic in
ogrlic.

V sklopu Društva Žarek imajo tudi sprejemni
center na Jesenicah, Bledu in v Radovljici, kjer
omogočajo individualne pogovore, delujejo pa
tudi skupine za svojce zasvojenih. Dosegljivi so
na telefonskih številkah 040/790 345 ali 030/
348 153. Obstaja pot iz zasvojenosti in vabimo
vas k iskanju rešitev in premikov, pravijo.

Obiskali so Prostovoljno gasilsko društvo Jesenice.
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Včasih pomaga
že nasmeh
Jeseničanka Kristina Stražišar se je nedavno razveselila naziva naj
prostovoljka. Kot pravi, jo delo z ljudmi, še zlasti z mladimi, izpolnjuje.
Ana Šubic

Foto: Tina Dokl

Šestindvajsetletna Jeseničanka Kristina Stražišar si
življenja zadnja leta ne predstavlja brez prostovoljstva.
Bolj resno se mu je začela
posvečati, ko se je v študentskih letih preselila v Ljubljano, sicer pa trenutno živi v
Trzinu. Kot prostovoljka je

še posebej aktivna v ljubljanskem društvu Center
za pomoč mladim (CPM), ki
se mu je pridružila leta
2016. V CPM so bili že na
začetku presenečeni nad
Kristinino odprtostjo in velikim interesom za delo, zato
ne preseneča, da so jo prijavili na natečaj Prostovoljec
leta, ki ga prireja Mladinski

Kristina v družbi predsednika republike Boruta Pahorja po
podelitvi priznanj naj prostovoljcem na Brdu pri Kranju

www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam
razkrivamo koristne
nasvete in postopke
za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot
so kislo mleko,
jogurt, kefir do
zahtevnejših
mehkih sirov v
slanici, mocarele,
sira za žar in
drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg
cele palete navodil
za izdelavo tudi
več kot 40 slastnih
receptov za jedi,
za katere so poleg
drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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svet Slovenije pod častnim
pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. Med nagrajenimi prostovoljci, ki so jim konec avgusta na Brdu pri Kranju podelili priznanja, se je tako znašla tudi Kristina, ki jo so
razglasili za naj prostovoljko
leta 2020 v starostni skupini od 20 do 29 let.
Kristina se je naziva nadvse
razveselila, ob tem pa je poudarila, da je še veliko drugih zaslužnih prostovoljcev,
ki se jih dotaknejo stiske
drugih, so pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku,
mu nameniti svoj čas, včasih pa tudi zgolj nasmeh, ki
lahko nekomu polepša težke
trenutke. Sama prostovoljnega dela ne dojema kot
delo; kot je dejala, je vseskozi delovala iz sebe, ob tem
pa jo delo z ljudmi, še zlasti
z mladimi, izpolnjuje.
Po selitvi v Ljubljano je Kristina najprej pomagala v zavodu Mladi zmaji, v okviru
katerega je izvajala delavnice za otroke. V želji po novih
znanjih se je udeležila treninga socialnih veščin na
CPM, kjer so jo tako navdušili, da se jim je pridružila.
"Skozi leta je postala aktivna
članica društva, ki samostojno vodi programe in projekte ter se loteva tudi večjih
izzivov, kot je pisanje priročnika z zbirko vaj, ki jih člani
in članice društva uporablja-

Kristina Stražišar, naj prostovoljka v starostni skupini od 20 do 29 let / Foto: Tina Dokl

Kristina Stražišar se je naziva naj prostovoljke
nadvse razveselila, ob tem pa je poudarila, da je
še veliko drugih zaslužnih prostovoljcev, ki se
jih dotaknejo stiske drugih. Sama prostovoljnega
dela ne dojema kot delo; kot je dejala, je
vseskozi delovala iz sebe.
mo pri delu z mladimi, kar
bogato prispeva k razvoju,
predvsem pa akademski
podpori našemu delu. Kristina se je še posebej izkazala lani, ko je aktivno sodelovala pri selitvi naših programov na splet. Ves čas je namreč sodelovala pri pripravi,
izvajanju in dopolnjevanju
programov," so poudarili v
CPM. Pa tudi, da je Kristina
pomemben član pri oblikovanju in izvajanju delavnic
in treningov socialnih veščin za mlade. V srednjih
šolah izvaja delavnice o nenasilni komunikaciji, zasvojenosti, motnjah prehranjevanja, samopodobi, spreje-

manju drugačnosti … »Ne
gre za predavanja, k dijakom
pristopamo drugače, na izkustven način, ki jim je blizu, da ustvarimo varen prostor in da lahko na nas naslovijo svoje težave,« je pojasnila Kristina, ki tudi spodbuja razvoj prostovoljstva v
CPM in zdaj že sama
usmerja nove prostovoljce
pri vključevanju v aktivnosti.
Znanje, pridobljeno pri prostovoljstvu, je znala uporabiti tudi na drugih področjih
življenja, med drugim je
med študijem poglobljeno
raziskovala delovanje društva. Kristina je namreč di-

plomirala iz sociologije in
filozofije, sedaj pa nadaljuje
magistrski študij sociologije
in pedagogike. V CPM so
poudarili, da je njej konstanten akademski vpogled v njihovo delo nepogrešljiv, njeno globoko zanimanje za
delo z mladimi pa obogati
marsikatero vsebino.
Kristina je ponosna tudi na
vodenje podskupine na Tednu možganov v organizaciji Slovenskega društva za
nevroznanost SiNAPSA in
sodelovanje v projektu Pedagoške fakultete Prijatelj Pomočnik, v okviru katerega je
nudila učno pomoč učencem, ki si niso mogli privoščiti plačljivih inštrukcij.
Tudi sama se dodatno izobražuje; med drugim se je
udeležila tečaja raziskovalnega pogovarjanja, ki je poglobil njeno znanje za delo z
mladimi, seminarja Pozitivno vodenje razreda, usposabljanja o medvrstniškem
nasilju v šolskem okolju …

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča
sopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Na Stari Savi je zadišalo po
jeseniških jedeh
Prejšnjo soboto so na trgu na Stari Savi pripravili dogodek Dober tek!, v sklopu katerega je potekala predstavitev in degustacija menija Delavska malca.
Urša Peternel
Na Jesenicah so lani sprejeli
novo turistično strategijo, v
kateri so kot eno od turističnih priložnosti opredelili
tudi področje kulinarike.
Eden od produktov s tega
področja, ki je ugledal luč
življenja pred kratkim, je
meni Delavska malca. V
projektu, ki ga financira
Občina Jesenice, sta združila moči Gornjesavski muzej
Jesenice (v sklopu projekta
Naša kuhna) in Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske
(v sklopu projekta Kuham
domače). V sodelovanju z
jeseniškimi gostinci so pri-

pravili meni, ki združuje
jedi, ki so jih pred desetletji
običajno jedli železarski
delavci in se še danes znajdejo na domačih jeseniških
mizah.
Projektu so se za zdaj pridružili penzion Pr' Betel,
restavracija Kazina, Dom
Pristava, gostilna in picerija
Turist, gostilna in picerija
Chilli ter bistro Oaza.
Jedi iz menija Delavska malca, med njimi ajmoht, govnač, ciganski golaž ali žganci, pa češplovi knedlni,
štrudl ali šmorn, jota, burek,
čorba, sarma, pasulj in
podobno, so že na voljo v
omenjenih restavracijah.

Izšla pa je tudi posebna
knjižica s predstavitvijo projekta in jedi ter številnimi
zanimivimi fotografijami.
V projektu so sodelovali tudi
jeseniški osnovnošolci v
okviru turističnega krožka
pod okriljem RAGOR-ja, ki
so poskrbeli za izdelavo promocijskih filmčkov o Delavski malci in sodelujočih
gostincih. Filmčki so na
ogled na YouTube kanalu
Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske.
Nekaj jedi iz Delavske malce
so predstavili prejšnjo soboto na Stari Savi, na prireditvi
v sklopu svetovnega dneva
turizma in Dnevov evropske

Nekaj značilnih jedi iz Delavske malce so jeseniški gostinci, ki sodelujejo v projektu, z
degustacijami predstavili prejšnjo soboto na Stari Savi. / Foto: Gorazd Kavčič

kulturne dediščine. Prireditev so poimenovali Dober
tek!, poleg pokušine nekaterih značilnih jedi iz Delavske malce pa so si obiskovalci lahko ogledali tudi pester
spremljevalni program v
soorganizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice, Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske in TIC Jesenice v
sklopu svetovnega dneva
turizma. Na dogodku je
sodelovalo tudi Cehovsko
društvo kovačev Slovenije,
člani so kovali "kozo" za
ognjišče, ter Zveza kulturnih društev Jesenice z nastopom lokalnih folkloristov ter
ljudskih godcev.

Gre za jedi, ki so jih pred desetletji običajno jedli železarski
delavci in se še danes znajdejo na domačih jeseniških
mizah. Nekatere so s seboj prinesli tudi priseljenci, ne le iz
bivše Jugoslavije, temveč tudi iz Primorske.

Na dogodku so sodelovali tudi kovači iz Cehovskega društva kovačev Slovenije, ki so
kovali "kozo" za ognjišče.

Lahkih nog naokrog ...

www.gorenjskiglas.si

V knjigi je
opisana zanimiva
življenjska
zgodba dr.
Franca Kosela,
od rojstva
na Mišačah
do življenja
v Ljubljani in
vrnitve v rojstni
kraj, ter tudi
njegovo bogato
znanstveno
delo.

samo

Trda vezava, 290 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a

... med naravne in kulturno-zgodovinske vrednote v okolici Koroške Bele, Javornika in Javorniškega
Rovta. Tako so poimenovali zanimiv pohod po Gajškovi poti do Javorniškega Rovta.
Urša Peternel
Farno Kulturno Društvo
Koroška Bela je pripravilo
voden pohod po Gajškovi
planinski poti do Doma Trilobit in Pristave v Javorniškem Rovtu. Udeleženci so
na poti spoznavali naravne
in kulturno-zgodovinske
znamenitosti, ogledali so si
CŠOD Trilobit, kjer jih je
sprejel vodja Tomaž Petek,
hidroelektrarno Javorniški
Rovt, izvir potoka Javornik,
domačina Marko Zupančič
in Lojze Noč pa sta jim predstavila znamenitosti Javorniškega Rovta. Na koncu so se
okrepčali v Domu Pristava.
Pohod je sofinancirala Občina Jesenice.

Udeleženci pohoda / Foto: Miro Podgoršek
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Za porodno pručko in
pediatrični stetoskop

Praznovali Dan športa
Urša Peternel
Triindvajseti september je
državni praznik, slovenski
dan športa. V ta namen so
Zavod za šport Jesenice,
Športna zveza Jesenice in
Občina Jesenice organizirali
dogodek, ki je potekal na
Čufarjevem trgu, na njem
pa so jeseniška športna društva in klubi predstavili svoje dejavnosti. Obiskovalci so
se lahko preizkusili v različnih športnih aktivnostih in

Na Triglav teku so zbirali denar za slovenske porodnišnice, jeseniška je
prejela donacijo v višini 2500 evrov.
Urša Peternel
Na Brdu pri Kranju je potekal Triglav tek, ki se ga je
udeležilo več kot tisoč tekačev. Tek je imel dobrodelno
noto, saj so tekači, njihovi
spremljevalci in vrhunski
slovenski športniki z udeležbo podprli dober namen, to
je boljšo oskrbo porodnic in
novorojencev. Donacijo za
boljšo oskrbo novorojencev
in porodnic so prejeli štirje
porodniški oddelki splošnih
bolnišnic, tudi Splošne bolnišnice Jesenice. Prejeta sredstva v višini 2500 evrov bodo
namenili za porodno pručko
in pediatrični stetoskop.

Športni navdušenci so napolnili Čufarjev trg. / Foto: Zavod za šport Jesenice

JESENIŠKI HOKEJISTI UPRAVIČUJEJO
VISOKE CILJE V ALPSKI LIGI

Oktober je mesec boja proti raku dojk, na kar bodo spominjala tudi
okrašena drevesa in rožnate pentlje.
20. oktobra med 9. in 12.
uro. Pripravili bodo tudi predavanje Rožnata delavnica
za zdravje dojk, ki bo potekala po aplikaciji Zoom 13.
oktobra popoldne. Prijava je
možna na spletni povazavi
na Facebook strani Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice.
Stojnico bodo pripravili tudi
v Splošni bolnišnici Jesenice, rožnati oktober bo z izborom literature počastila
tudi Občinska knjižnica Jesenice, v Gimnaziji Jesenice
in Srednji šoli Jesenice bo

potekalo predavanje za dijake, na rožnati oktober pa
bodo spominjala tudi okrašena drevesa in rožnate pentlje.
Pred dnevi pa je bila v prostorih Ljudske univerze Jesenice v sodelovanju z
Združenjem Europa Donna že delavnica limfedema,
na kateri so predstavili
limfni sistem in vaje samopovijanja, še posebej za tiste, ki so prebolele raka za
dojki. Delavnico bodo pripravili glede na interes tudi
v prihodnje.

Skromnejša udeležba na
športnih igrah zaposlenih

Foto: Matijas Demšar

Tudi letos bodo v jeseniški
občini obeležili rožnati oktober, mesec boja proti raku
dojk. V sodelovanju s Slovenskim združenjem za boj
proti raku dojk Europa Donna bodo pripravili več aktivnosti.
Zdravstvenovzgojni center
Jesenice bo tako na stojnicah seznanjal s samopregledovanjem dojk ter preventivnimi programi proti raku.
Stojnice bodo v Zdravstvenem domu Jesenice 8. in

Upoštevanje pogojev PCT
zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa je v veliki
meri vplivalo na manjšo
udeležbo in potek 7. športnih iger zaposlenih Slovenije, ki so potekale v športnem parku Podmežakla na
Jesenicah. V sedmih športnih disciplinah je nastopilo
123 tekmovalk in tekmovalcev iz devetih delovnih kolektivov.

V košarki trojk je zmagala
ekipa Koroška Bela. V tenisu
je v kategoriji do petdeset let
zmagal Emir Turkušič, drugi
je bil Ermin Čamžič in tretji
Robert Ferbežar. V skupini
nad petdeset let je bil zmagovalec Miran Pihler, drugi je
bil Andrej Krajzel in tretji Fehrudin Ključanin.
V kegljanju na asfaltu je bila
najboljša Sonja Kos, pri moških Boštjan Kos. V prstometu je zmagal Denis Bakonić,
v streljanju z zračno puško je

pri ženskah najboljši rezultat
dosegla Katja Kobentar in pri
moških Anže Presterel. Za
turnir v malem nogometu sta
bili prijavljeni le dve ekipi iz
Sij Acroni Jesenice, zato so
se dogovorili za izvedbo turnirja četvork.
Za izvedbo iger je poskrbela
regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez Jesenice, skupaj z Zavodom
za šport Jesenice ter posameznimi športnimi društvi.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Športni park Podmežakla je ponovno gostil Športne igre zaposlenih
Slovenije, že sedme po vrsti. Udeleženci iz devetih delovnih kolektivov so
se pomerili v sedmih športnih disciplinah.
Janko Rabič

otrok oziroma mladine in
ostalih občanov k večji telesni aktivnosti in posledično
h krepitvi njihovega zdravja
in s tem splošnega zdravja v
občini Jesenice. Kot še en
del aktivnosti pa bodo otroci
in starši v šolah in vrtcih
prejeli tudi e-informator o
možnih športnih aktivnostih, ki se jim otroci lahko
pridružijo na Jesenicah v
šolskem letu 2021/2022,"
so ob tem povedali na Občini Jesenice.

Donacija z dobrodelnega Triglav teka za Splošno bolnišnico
Jesenice / Foto: arhiv Triglav teka

Rožnati oktober na
Jesenicah
Urša Peternel

dobili informacije, kje in
kdaj se društvom in klubom
lahko pridružijo ter začnejo
organizirano vadbo.
Obiskovalce pa so z nastopom pozdravili tudi člani
Pihalnega orkestra Jesenice
- Kranjska Gora.
"Dogodek je del aktivnosti,
ki jih Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice in
Športna zveza Jesenice v sodelovanju z jeseniškimi šolami in vrtcem pripravljamo
z namenom spodbujanja

Hokejisti HDD Acroni Jesenice so že v uvo
dnih krogih Alpske lige dokazali, zakaj so
pred začetkom tekmovanja veljali za glavne
favorite za osvojitev naslova.
Po spodrsljaju na prvi tekmi Alpske lige, ko je
Jeseničane po izvajanju kazenskih strelov
premagal italijanski novinec Merano, varo
vanci Nika Zupančiča delujejo nezaustavlji
vo. Zmagali so namreč prav na vseh nasled
njih tekmah, prav tako pa so še nepremagani
na gostovanjih. Ob tem ni presenetljivo, da
aktualni slovenski državni prvaki zasedajo
vodilno mesto Alpske lige, v kateri imajo za
povrh vsega tudi najboljšo obrambo tekmo
vanja.
Zanjo redno skrbi novi švedski vratar Oscar
Froberg, ki ima veliko pomoči s strani disci
pliniranih branilcev in razpoloženih napadal
cev. Še posebej nevaren je na začetku nove

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

sezone udarni jeseniški napad, ki ga sestav
ljajo povratnik v rdeči dres Eric Pance in fin
ska novinca Jesperi Viikila in Eetu Elo. Elo je
imel v zadnjem tednu sicer nekaj težav s po
škodbo, medtem ko ostala dva sodita med
najboljše strelce Alpske lige, v kateri železar
ji iz kroga v krog dokazujejo, zakaj jim stro
kovnjaki pripisujejo največ možnosti za
osvojitev prej omenjenega mednarodnega
tekmovanja.
Poleg odlične igre v Alpski ligi Jeseničani še
naprej ostajajo nepremagani tudi v držav
nem prvenstvu, v katerem branijo lanski na
slov najboljšega hokejskega moštva v državi.
S svojimi odličnimi predstavami in nizom
zmag pa jeseniški hokejisti dajejo še doda
tno spodbudo navijačem, da jih podprejo v
dvorani Podmežakla, tako kot so to redno
počeli tudi v preteklosti.
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SUDOKU JN 17

Sudoku s končno rešitvijo
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5 7
1
9
7
8
2
4 3
1 6 5
4
9 2
1 7

Povsod je dobro, a
doma je najboljše!
V Kulturnem hramu na Koroški Beli je na ogled razstava pogrinjkov in dobrot slovenske kuhinje.

7
2
6

9

6

4
1 3 7
5 6
8 4

Urša Peternel
Članice Krožka ročnih del
pri Farnem kulturnem društvu Koroška Bela in članice
Društva podeželskih žensk
pod Golico in Stolom so v
Kulturnem hramu na Koro-

ški Beli postavile zanimivo
in okusno razstavo vezenin
v tehniki narodnega veza,
pogrinjkov in dobrot slovenske kuhinje. Za to priložnost so pripravile različne
okusne domače jedi, od
flancatov, potice, štrukljev,

kruha, žgancev, buhteljnov
... Gre za jedi, ki še vedno
pogosto zadišijo iz kuhinj
na Koroški Beli, kjer, kot
pravijo, ženske še vedno
podpirajo tri vogale in je
dobra hrana vedno na
mizah. Razstavi so dali nas-

lov Povsod je lepo, a doma je
najboljše!, pripravili pa so jo
v sklopu praznovanja dnevov evropske kulturne dediščine.
Na ogled je še do sobote, 2.
oktobra, vsak dan od 15. do
19. ure.

Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je bilo PROGRESIVNA OČALA ZA VSAK ŽEP. Sponzor Optika Berce, d. o. o., Cesta Cirila Tavčarja 6, Jesenice,
v bližini Lekarne Plavž, tel. 04/586 24 16, podarja nakup ali
storitev v poslovalnici: 1. nagrada v vrednosti 50 evrov: Jožef
Potokar, Jesenice; 2. v vrednosti 40 evrov: Mira Smolej,
Kranjska Gora; 3. v vrednosti 30 evrov: Jožica Repinc, Ribno.
Za nagrade se oglasite v Optiki Berce na Jesenicah.

Članice dveh krožkov, ki so pripravile zanimivo in okusno
razstavo / Foto: Nik Bertoncelj

Sponzor križanke je DRUŠTVO KRIŽEMKRAŽEM, sekcija, ki deluje v okviru Ljudske univerze Jesenice in Društva upokojencev Jesenice že od leta 2012. Z igro se lahko seznanite v živo v prostorih LUJ-a. Možna je tudi igra na spletu. Več informacij
dobite na spletu pod Društvo KRIŽEMKRAŽEM (drustvo-krizemkrazem.si). Podarjajo štiri nagrade: 1. igralni komplet igre
Križemkražem, 2. in 3. dežnik in copate, 4. ročno izdelan kvačkan prt.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

GOBA
MRAZNICA
NA ŠTOROVIH

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

IME
ARHITEKTA
MIHEVCA

GLAS
KONJSKIH
KOPIT

OKRAJŠAVA
ZA KILOGRAM

Za razstavo so ocvrle, skuhale in spekle razne dobrote:
flancate, kruh, potice, štruklje ...

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 11. oktobra 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.
AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA,
ALJASKA

KRTAČKA

2

TRMOGLAVOST,
SVOJEGLAVOST

IME
HOKEJISTA
KOPITARJA

ZA IGRO NI
POTREBNO
NOBENIH
POSEBNIH
ZNANJ
VELIKO
STOJEČE
OGLEDALO
TANJA
RIBIČ

VRSTA
TALNE
OBLOGE

STANKO
LORGER

DESNI
PRITOK
ZAHODNE
MORAVE V
SRBIJI

16

VEČJA KOTANJA VODE
TEŽKO
TALJIVA
KOVINA

NEK. HRV.
KOŠARKAR
(ANDRO)
NAŠ IGRALEC
(IVO)

NEK. KANADSKI HOKEJIST
(BOBBY)

IVO
ROBIĆ

POŽIREK
PROMETNI
OBJEKT, KI
PREČI REKO
ALI GLOBEL

NAŠ
POLITOLOG
(SREČKO)
SREDINA
BAZUKE

3

ORANICA

STOLETE,
ERA

SLOVARČEK:

8

OKRNJEN KIP

ČISTA TEŽA
BREZ
EMBALAŽE

9

NAZIV

10

NEK. DENARNA ENOTA
ITALIJE
ODTOČNI
KANAL,
NAVADNO V
MESTU

MLADA
KRAVICA

KIS
(ZASTARELO)

ZA POL TONA
ZVIŠAN
TON A
ZVONE
AGREŽ

PIJAČA
STARIH
SLOVANOV
KEM. ZNAK
ZA AKTINIJ

KRATEK
MOŠKI
SUKNJIČ
NEDA
ARNERIĆ

2

8

3

7

4

13

5

14

6

15

7

16

8

3

9

1

10

12

3

11

2

12

6

10

12
IZVRTINA

PASJA
HIŠICA

12

PTICA
UJEDA,
SRŠENAR

1

TISKOVINA,
FORMULAR

TORKOVA
PRILOGA
DELA

AMINOKISLINA V BELJA
KOVINAH
SVETA
PODOBA

GOZDOVNIK

ANTON
FUNTEK

STEBLO ŽIT

POSODA
ZA SMETI
(POG.)
IME PISATEL.
PEROCI

MESTO
SEVEROZAHODNO
OD LONDONA

HLEV
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(ANDREJ)

15

KUHALNIK
(POGOVOR.)

IME AMER.
REŽISERJA
WELLESA
NERESNIČNOST

ZAČETEK
ROČA

ČLOVEK, KI
DELA VSE
NAPAK,
NAROBNEŽ

DELEC
ENERGIJE
V JEDRSKI
FIZIKI

NEPROFE
SIONALEC

VOJAŠKI
OBRAMBNI
NASIP

VABLJENI,
DA SE NAM AM. PISATELJ
PRIDRUŽITE ZNANSTVENE
PRI IGRI KRI- FANTASTIKE
(ISAAC)
ŽEMKRAŽEM

SPONZOR
KRIŽANKE
DRUŠTVO
KRIŽEMKRAŽEM
TEK ČEZ DRN
IN STRN
IME ARMEN.
REŽIS. BEKNAZAROVA

SKUPINA
PTIC ISTE
VRSTE V
LETU
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PTIČ
PEVEC IZ
REDA
DROZGOV

ALANIN: aminokislina v beljakovinah, CARAR: ptič iz reda drozgov, KIRN: naš politolog (Srečko), NAROBE: človek, ki vse dela napak, narobnež,
TORZO: okrnjen kip, IREALNOST: neresničnost, SAINT ALBANS: mesto SZ od Londona, ASIMOV: am. pisatelj znanstvene fantastike (Isaac)
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Prireditve, zanimivosti
Sobota, 2. oktober
Akademska folklorna skupina Ozara iz Kranja in Kvintet
Vintgar

Nastop učencev violine
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

Brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega
tlaka
Pisarna krajevne skupnosti Plavž, od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19.30

Torek, 5. oktober
500 let Kosove graščine: VOJNI PLAKAT, Dan odprtih vrat
in predstavitev muzejskega predmeta tedna – javno vodstvo
Muzej Kosova graščina, ob 16. uri
ABSTRACT, odprtje gostujoče razstave nagrajenih fotografij

v soorganizaciji OI JSKD Jesenice, Fotografskega društva
Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice
Banketna dvorana v Kolpernu, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Četrtek, 7. oktober
500 let Kosove graščine: Gospodarska podoba Gornjesavske
doline med 16. in 18. stoletjem, predavanje
Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Petek, 8. oktober
ZVC Jesenice: Rožnati oktober – preventiva raka na dojki
Zdravstveni dom Jesenice, od 9. do 12. ure

Sobota, 9. oktober
Izlet članov Muzejskega društva Jesenice v Posavje
(Brestanica in Gadova peč)
Odhod ob 7. uri z AP pri Čufarju, kontakt: Darka Rebolj (031/787-363)

Četrtek, 14. oktober
Javni nastop učencev
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

500 let Kosove graščine: Arhitekturni razvoj Kosove
graščine, predavanje
Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Aktivnosti Mladinskega centra
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam
Vsak ponedeljek ob 18. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info;
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com
Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob
kartanju, info; Žiga 040912618

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center je odprt v popoldanskem času, od 13. ure do 19. ure.
Od 13. ure do 16. ure poteka učna pomoč, po 16. uri pa navedene
aktivnosti:
vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre,
vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, družabne igre,
vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.

Zaključek kolesarske sezone v Karavankah
Zbirno mesto GKUC Pristava (Kurirski dom), zbor ob 10. uri

Nedelja, 10. oktober
Vaša naša matineja
Gledališče Toneta Čufarja, ob 10. uri

Ponedeljek, 11. oktober
Srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevnega centra

Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave risb »V
DOMIŠLJIJI« Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe barvnih in
črno-belih tehnik

Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

KD MOŽNAR KOROŠKA BELA
Torek, 12. oktober
Nastop učencev harmonike
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz ob 18.30

500 let Kosove graščine: MAKSIM GASPARI, GORENJSKA
SVATBA, 1937, Dan odprtih vrat in predstavitev muzejskega
predmeta tedna – javno vodstvo
Muzej Kosova graščina, ob 16. uri

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 13. oktober
ZVC Jesenice: Rožnata delavnica za zdrave dojke
ZOOM predavanje, prijava na FB ZVC

TA »OKROGU« KOŠIR razstava v spomin na Franca Koširja
Od 26. 9. 2021 do 3. 10. 2021 v prostorih Farnega kulturnega društva
Koroška Bela
Sobota, nedelja od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure, od ponedeljka do
petka od 17. do 20. ure

FARNO KULTURNO DRUŠTVO KOROŠKA BELA

Policijska kronika
V nasprotno smer po avtocesti
Gorenjski prometni policisti so obravnavali vožnjo v napačno
smer po avtocesti od Hrušice proti Radovljici. Policisti so vozilo izsledili, voznika pa obravnavali. Ugotovili so, da gre za
tujca, ki je v vozilu po daljši vožnji spal na počivališču na Hrušici, potem pa neorientiran tam zapeljal v napačno smer in se
odpeljal proti Radovljici. Ustavili so ga v Mostah. Za vožnjo je
uporabljal prehitevalni pas. Do nesreče kljub zelo nevarni napaki ni prišlo. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in
ga obravnavajo v prekrškovnem postopku. "Večkrat slišan poziv, naj vozniki na avtocesti za vožnjo uporabljajo desni pas
in naj bodo med vožnjo zbrani, se kot močno pravilen izkaže
ravno v takih primerih. Voznik, ki zaradi napake pelje v napačno smer, namreč običajno vozi po prehitevalnem pasu. Ker so
hitrosti velike, je lahko usodno vsako trčenje. Pozivamo k previdnosti in vožnji v spočitem stanju," so ob tem zapisali na
Policijski upravi Kranj.

Kriminaliteta
Na Koroški Beli je bil z vozila odtujen katalizator. Prav tako
je bil katalizator odtujen z vozila na Trgu Toneta Čufarja na
Jesenicah. Na Cesti Cirila Tavčarja je bilo prijavljeno poškodovanje žaluzije na oknu objekta. Okoliščine kažejo, da gre
za poškodbe zaradi zračnega orožja. Jeseniški policisti so
obravnavali tudi tatvino goriva iz delovnega stroja.

Opustitev samozaščitnih ukrepov
Jeseniški policisti so po obvestilu občana včeraj domačina
opozorili na opustitev samozaščitnih ukrepov pri varstvu
vozila. Na njem je pustil odprta okna in v njem kontaktne
ključe.

Srna je poginila
Na Cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah je voznik trčil v srno,
ki je poginila.

Izsiljevanje z intimnimi fotografijami
Policisti so obravnavali prijavo izsiljevanja z intimnimi fotografijami. Žrtev izsiljevanja je bil moški. Izsiljevalci za intimne fotografije, ki jih žrtev običajno pošlje sama, zahtevajo
od nekaj sto pa do več tisoč evrov, ki jih marsikdo v strahu
pred objavo fotografij tudi nakaže. Izsiljevanje se tudi po
plačilu še vedno lahko nadaljuje. "Ne sprejemajte prošenj
za prijateljstvo od popolnoma neznanih oseb in nikomur ne
pošiljajte intimnih fotografij, video posnetkov in se ne slačite pred kamero," svetujejo policisti.

Nesreča motorista
Na Hrušici se je zgodilo prometna nesreča z udeležbo motorista. Voznik avtomobila mu je izsilil prednost, zaradi česar je
s potnico padel. Voznik avtomobila je odpeljal naprej. Policisti so ga izsledili in proti njemu vodijo prekrškovni postopek.
Motorist in sopotnica se v nesreči nista poškodovala.

Razstava vezenin »Povsod je dobro, a doma je najboljše!«
Od 25. 9. 2021 do 2. 10. 2021 v prostorih Farnega kulturnega društva
Koroška Bela
Od ponedeljka do petka od 16. do 19. ure, nedelja od 8. do 12. ure.
V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Kako smo na Jesenicah doživljali osamosvajanje Slovenije, medinstitucionalna razstava Ljudske univerze Jesenice, Občinske knjižnice
Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice
Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času
javnih prireditev v Banketni dvorani.
Razstava bo na ogled do 1. 10. 2021

www.gorenjskiglas.si

Dogodki od 1. do 15. oktobra

ABSTRACT, gostujoča fotografska razstava nagrajenih
fotografij Fotografskega društva Jesenice
Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času
javnih prireditev v Banketni dvorani
Razstava bo na ogled med 5. in 24. 10. 2021.

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
The Rude Awakening – Grenko spoznanje, nova virtualna vsebina
(videoigra)
torek – petek, 10:00 – 12:00 in 16:00 – 18:00, ob predhodni najavi na
foto@gmj.si, 04 583 35 06 tudi izven urnika. Nova video igra bo obiskovalcem na voljo od 9. 9. 2021 dalje.

V Gornjesavskem muzeju v oktobru zaznamujejo
petstoletnico Kosove graščine. Ob jubileju pripravljajo
torkove dneve odprtih vrat in predstavitve muzejskih
predmetov tedna ter četrtkova srečanja s kustosi, ki bodo
predstavili Kosovo graščino od blizu.

Hrana, gostujoča fotografska razstava Fotografskega društva Jesenice
ob Dnevih evropske kulturne dediščine
torek–petek, 10:00–12:00 in 16:00–18:00
Razstava bo na ogled do 29. 10. 2021.
NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Znanje za vse
generacije
Janko Rabič

Ker je letos Jurčičevo leto, so na dogodku brali odlomke iz
del Josipa Jurčiča. Med bralci je bil tudi župan Blaž Račič.

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica so
tudi tokrat pripravili slasten praženec. / Foto: Gorazd Kavčič

z ustnim zdravjem. Na stojnici vsem povemo, kdaj je
treba umivati zobe, kakšne
pripomočke uporabljati.«
Sonja Ravnik, predsednica
Društva diabetikov Jesenice,
je povedala: »Na tej paradi
učenja sodelujemo od vsega
začetka. Poleg priložnosti,
da predstavimo svoje delovanje, smo posebej veseli,

hovi dijaki. Svetovalna delavka Vesna Smolej Vrzel:
»Sodelujemo vsa leta, saj se
nam zdi pomembno, da
predstavimo gimnazijo, kjer
dijake pripravljamo na
nadaljnji študij. Na maturi
dosegajo rezultate, na katere
smo ponosni. Dijaki so prijetni, vedno radi sodelujejo,
tudi za parado učenja so pri-

da pokažemo medgeneracijsko sodelovanje. Pri merjenju krvnega sladkorja nam
že vsa leta pomagajo iz Srednje šole Jesenice – zdravstvena usmeritev.« Gimnazija Jesenice je to priložnost
izkoristila za predstavitev
svojih programov za učence
zaključnih razredov osnovnih šol, ki bodo postali nji-

pravili program.« Na paradi
je prvič sodeloval Zavod
Lepa si z Jesenic. Jerneja
Oblak je dejala: »Predstavljamo izvajalce osebne asistence, imamo tudi skupino
za osebe s posebnimi potrebami. Cilj je, da se te osebe
družijo v popoldanskem
času, da nekaj koristnega
počnejo. »

Foto: Gorazd Kavčič

Predstavniki izobraževalnih
in drugih ustanov, društev
ter organizacij so obiskovalcem predstavili svoje delo in
bogat nabor možnosti učenja ter izobraževanja v vseh
življenjskih obdobjih. Na
delavnicah so predstavljali
ročna dela in druge spretnosti vseh generacij, na odrskih predstavitvah so se vrstile glasbene in pevske točke,
v bralnem kotičku so pozornost namenili Jurčičevemu
letu. Ker ima mesto Jesenice
od leta 2018 certifikat Branju prijazna občina, je bil
župan Blaž Račič pobudnik
za bralni kotiček, ki je obogatil program parade učenja. V okviru Jurčičevega leta
je na odru prebral odlomek
iz enega od pisateljevih del,
pridružili so se mu je v. d.
direktorice Gornjesavskega
muzeja Jesenice Irena Lačen
Benedičič in drugi. Možen
je bil ogled muzeja delavske
kulture in razstave Zgodovi-

na šolstva na Jesenicah. Za
koordinacijo programa so
poskrbeli pri Ljudski univerzi Jesenice.
»Nekaj načrtovanih aktivnosti je zaradi pogojev PCT
odpadlo, vendar je bil program kljub temu bogat in
raznolik. Imamo stojnice,
odrski program in delavnice.
Tukaj v muzeju na prostem
smo našli primeren prostor
za izvedbo. Prireditev je
dosegla svoj namen, ima tradicijo in jo moramo obdržati,« je poudarila direktorica
Maja Radinovič Hajdič.
Iz Zdravstveno-vzgojnega
centra Jesenice so letos na
svoji stojnici postregli z
informacijami o ustnem
zdravju, posebej najmlajših.
Živa Varl: »Ustna higiena je
tesno povezana s splošnim
zdravjem. S tem želimo spodbujati otroke, da bi redno
umivanje zob začeli že zelo
zgodaj, ker potem to navado
lahko obdržimo vse do starosti. Poudarjamo tudi zdravo prehrano, ki je povezana

Učenci Glasbene šole Jesenice so predstavljali svoja
glasbila in tudi kaj zaigrali. / Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Janko Rabič

Parada učenja je od leta 2011 vsakoletni največji dogodek v okviru Tedna življenjskega učenja v občini
Jesenice. Letošnja je potekala 15. septembra – s pestrim in zanimivim programom na prireditvenem
prostoru na Stari Savi.

Društvo diabetikov Jesenice je opravljalo meritve in ozaveščalo o sladkorni bolezni.

Foto: Gorazd Kavčič

Šola zdravja je prikazala vadbo 1001 gib. / Foto: Gorazd Kavčič

Glasbeno-plesna točka uporabnikov zavoda Lepa.si pod vodstvom asistenta Gaja Trčka

Organizacijske niti parade so bile v ženskih rokah. / Foto: Gorazd Kavčič

