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OBČINSKE NOVICE

Sklad bo začel graditi 
leta 2022
Stanovanjski sklad pripravlja 
dokumentacijo za začetek 
gradnje dveh večstanovanj-
skih objektov na območju 
OPPN Partizan.
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KRAJEVNE NOVICE

Vodo iz Peričnika 
začeli klorirati
Potem ko so v jeseniški obči-
ni vrsto let pili eno bolj kako-
vostnih vod v državi, saj je 
bila ta kemično neobdelana, 
zdaj ni več tako.
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ZANIMIVOSTI

Energija sonca in vetra 
pod Triglavom
Na Dom Valentina Staniča 
pod Triglavom so namestili 
fotovoltaični sistem in vetr-
no turbino, tako da vso po-
trebno elektriko zdaj dobijo 
iz obnovljivih virov.
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ZANIMIVOSTI

Na Golici je bilo na 
paši več kot petsto ovc
Člani Agrarne skupnosti Pla-
nina pod Golico skrbijo, da 
so pašne površine urejene in 
se ne zaraščajo.
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Brinina 
drugačna 
slikarska 
šola
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Simfonični 
orkester s Katrinas 
na Stari Savi
Simfoničnemu orkestru Glasbene 
šole Jesenice so se na letnem 
koncertu pridružila dekleta zasedbe 
Katrinas. 
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Simon Šubic

V začetku oktobra so na 
Spodnjem Plavžu uradno 
odprli prvi regijski poligon 
za usposabljanje gasilcev na 
Gorenjskem, po Ormožu in 
Radljah tretjega v državi. 
"Jesenice z današnjim dnem 
postajajo gasilski center Go
renjske. Poligon bo omogo
čil nadgradnjo znanj in ve
ščin vseh gasilk in gasilcev, 
ki bodo s tem še bolje pri
pravljeni. Vsi skupaj se za
vedamo, da le dobro priprav
ljene in izurjene enote lahko 
uspešno varujejo življenja 
ljudi in živali ter premože
nje," je ob tej priložnosti de
jal župan Blaž Račič. Prve 
aktivnosti za izgradnjo poli
gona so sicer stekle že leta 
2016, sama gradnja pa v 
lanskem letu. 
Celotna vrednost projekta je 
ocenjena na osemsto tisoč 
evrov, od tega sta Občina Je
senice in Gasilska zveza Je
senice, ki je tudi skrbnik 
poligona, prispevali tri tisoč 
kvadratnih metrov asfaltira
nega zemljišča. Gradbena 
dela v vrednosti 423 tisoč 
evrov sta financirali Uprava 
RS za zaščito in reševanje 
ter Gasilska zveza Slovenije 

(GZS) iz sredstev požarnega 
sklada in doplačilne znam
ke. Državni sekretar na mi
nistrstvu za obrambo Dami
jan Jaklin je na odprtju pou
daril, da na ministrstvu oce
njujejo, da so bila sredstva 
porabljena za dober namen 
in racionalno. "Štiri tisoč 
operativnim gasilcem v go

renjski regiji bo novi poli
gon nudil dobre pogoje in 
tudi motivacijo za pridobiva
nje novih znanj, za boljšo 
usposobljenost in priprav
ljenost na intervencije v 
vseh vrstah nesreč," je dejal. 
Poligon na Jesenicah bo do 
morebitne izgradnje druge
ga regijskega poligona na

menjen usposabljanju za 
reševanje z višin, iz vode in 
globin ter ob prometnih ne
srečah vseh štiri tisoč opera
tivnih gasilcev na Gorenj
skem, je povedal poveljnik 
Gasilskega poveljstva občine 
Jesenice Robert Kejžar, ki je 
nadzoroval in vodil projekt.

Gasilci dobili prvi 
regijski poligon 
Na regijskem gasilskem poligonu na Spodnjem Plavžu se bo usposabljalo okoli štiri tisoč gorenjskih 
operativnih gasilcev, gostil bo lahko tudi različna gasilska tekmovanja. 

Trak so prerezali državni sekretar Damijan Jaklin, predsednica Gasilske zveze Jesenice 
Saša Kejžar in poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

V jeseniški občini se je, tako 
kot v vsej državi, v zadnjih 
dveh tednih močno poveča
lo število okužb z novim ko
ronavirusom. Po podatkih 
COVID19 Sledilnika so 
samo v torek na Jesenicah 
potrdili 16 novih okužb, 

skupaj je bilo v torek v obči
ni 80 aktivnih okužb. Od 
začetka epidemije marca je 
bilo v občini potrjenih 124 
okužb, dve osebi sta umrli.
Splošna bolnišnica Jesenice 
je postala covid bolnišnica, 
pacientov s covidom19 ne 
premeščajo več v druge bol
nišnice. Vzpostavili so tako 
imenovano rdečo cono ozi
roma covid oddelek, ta je v 

prvem nadstropju v prosto
rih kardiologije. Kot je deja
la Maja Valjavec iz bolni
šnice, jih pesti hudo po
manjkanje kadra, morali so 
zapreti več oddelkov, preki
nili so izvajanje vseh nenuj
nih posegov. »Trenutno 
smo resnično v hudi 
kadrov ski stiski, zato vas 

prosimo, da javnost čim 
večkrat pozovete k dosle
dnim upoštevanjem vseh 
navodil za preprečevanje 
možnosti širjenja okužbe,« 
je poudarila. V sredo je bilo 
na covid oddelku deset pa
cientov s covidom19. V 
bolnišnici so obiski prepo
vedani. Za obiskovalce je 
zaprt tudi Dom upokojen
cev dr. Franceta Bergelja.

Skok okužb tudi  
na Jesenicah
V zadnjih dveh tednih se je število okužb 
povečalo v vsej državi, tudi v jeseniški občini.
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Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v 
državi je vlada v sredo sprejela dodatne ukrepe 
za zajezitev širjenja okužb; katere, do zaključka 
redakcije še nismo izvedeli. Ker je med 
morebitnimi ukrepi tudi začasna prepoved 
javnih prireditev, je mogoče, da bodo 
odpovedane tudi nekatere prireditve v jeseniški 
občini, ki jih napovedujemo v tej številki 
časopisa. Predlagamo, da spremljate objave 
organizatorjev glede izvedbe oziroma morebitne 
odpovedi.
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Urša Peternel

Jesenice – Potem ko je jese-
niški občinski svet na zadnji 
seji sprejel Občinski podrob-
ni prostorski načrt (OPPN) 
Partizan, so s tem prižgali 
zeleno luč za gradnjo dveh 
večstanovanjskih objektov na 
tem območju. Kot so poveda-
li na Stanovanjskem skladu 
RS, so že začeli pripravljati 
dokumentacijo za gradnjo. V 
dveh večstanovanjskih objek-
tih bo 43 javnih najemnin 
stanovanj. Objekta bosta 
imela skupno podzemno 
garažo z 59 parkirnimi mes-
ti, preostala parkirna mesta 
bodo na zunanjem parkiriš-
ču. En objekt bo poleg garaže 
imel pritličje in še dve etaži, 
drugi pa pritličje in tri etaže. 
Na vzhodni strani je predvi-
den javni park. Gradnja več-
stanovanjskih objektov je 
predvidena v letu 2022, so 
napovedali na skladu.
Sklad se na Gorenjskem pri-
pravlja na še eno gradnjo, in 

sicer soseske Ob Savi v Kra-
nju, ki jo bodo v prvi fazi 
sestavljali štirje večstano-
vanjski objekti s 159 javnimi 
najemnimi stanovanji in 28 
oskrbovanimi stanovanji. 
Tudi tu je začetek gradnje 
predviden v letu 2022.
"Stanovanjski sklad RS tudi 
s tema velikima projektoma 
uresničuje cilje nacionalne 
stanovanjske politike na 

področju večanja stanovanj-
ske mobilnosti prebivalstva, 
omogočanja lažje dostop-
nosti do stanovanj ter 
ustvarjanja uravnotežene 
ponudbe kakovostnih in 
funkcionalnih stanovanj. 
Do leta 2023 imamo namen 
skupno zagotoviti 2144 
novih javnih najemnih sta-
novanj v projektih vrednos-
ti okoli 286 milijonov 

evrov. Prizadevamo si, da 
se stanovanja za mlade, 
družine in starejše gradijo 
po vsej Sloveniji in da s svo-
jo prisotnostjo poleg 125 
občin, s katerimi že sodelu-
jemo na stanovanjskem 
področju, vzpodbudimo 
tudi druge občine k sodelo-
vanju v naših programih," 
je dejal direktor sklada 
Črtomir Remec.

Sklad bo začel graditi 
leta 2022
Stanovanjski sklad pripravlja dokumentacijo za začetek gradnje dveh večstanovanjskih objektov na 
območju OPPN Partizan. V njih bo triinštirideset javnih najemnih stanovanj.

Takole naj bi bila videti nova večstanovanjska objekta na Jesenicah.

Gorenjski gasilci so na 
območju nekdanjega carin-
skega parkirišča za tovor-
njake na Spodnjem Plavžu 
z uradno slovesnostjo dobili 
nov vadbeni poligon. Na 
poligonu bodo gorenjski 
gasilci utrjevali in nadgraje-
vali praktična znanja ter 
razvijali gasilske veščine, s 
tem pa tudi pridobivali 
pomembne izkušnje. Na ta 
način bodo gasilci kot eden 
najpomembnejših členov v 
sistemu civilne zaščite še 
dodatno izboljšali svojo 
usposobljenost in izurje-
nost za potrebe posredovanj 
ob nesrečah v najzahtevnej-
ših okoliščinah. 
Velik pomen delujočega in 
učinkovitega sistema civilne 
zaščite lahko prepoznamo v 
primeru naravnih in drugih 
nesreč. V obdobju, ki ga 
poleg vse bolj očitnih klimat-
skih sprememb zaznamuje 
predvsem novi koronavirus, 
se še dodatno utrjujemo v 
prepričanju, da mora biti 
sistem varovanja ljudi in pre-
moženja v primeru nesreč 
delujoč in učinkovit, enote 
pa ustrezno usposobljene. 

Zavedanje o pomenu uspo-
sobljenosti gasilskih enot so 
skupaj prepoznale Gasilska 
zveza (GZ) Jesenice, Gasil-
ska zveza Slovenije (GZS) in 
Občina Jesenice in dosegle 
pomemben cilj. Z novim 
gasilskim poligonom na 
Jesenicah dodajamo pomem-
ben kamenček v mozaik bolj-
še usposobljenosti in izurje-
nosti gasilskih in drugih 
reševalnih enot na Gorenj-
skem in v Sloveniji in na to 
smo lahko ponosni. Občina 
Jesenice se je z odprtjem 
prvega gasilskega vadbenega 
poligona na Gorenjskem s še 
večjimi črkami vpisala na 
gasilski zemljevid Slovenije, 
kjer ima prostovoljno gasils-
tvo posebno mesto. 
Gasilski zemljevid soustvar-
jajo predvsem številna pros-
tovoljna gasilska društva, ki 
jih je mogoče najti v skoraj 
vsakem slovenskem naselju, 
in v večjih mestih delujoče 
poklicne gasilske službe. 
Gasilska prostovoljska druš-
tva so nastala predvsem zara-
di potrebe po hitri in organi-
zirani reševalni službi v pri-
meru požarov, naravnih in 
drugih nesreč. Gasilska druš-
tva so tako skozi bogato zgo-
dovino ustvarila ta zemljevid, 
obenem pa še gasilsko tradi-
cijo, s katero je zaznamovana 
tudi slovenska kultura. 
Prostovoljno gasilstvo, kakr-
šnega poznamo v Sloveniji, 
po svetu nima veliko posne-
movalcev, čeprav bi jih lahko 
imel. Gasilska društva nam-

reč niso le združenja gasil-
cev, ampak so predvsem 
združenja ljudi. So združen-
ja, ki prepoznavajo in pove-
zujejo ljudi s pozitivnimi vre-
dnotami, torej tiste, ki znajo 
nesebično pomagati ljudem, 
ki potrebujejo pomoč. A 
gasilcev ne zanima zgolj 
gasilstvo, ampak na primer 
tudi šport in kultura. Tako so 
prav prostovoljna gasilska 
društva v manjših krajih in v 
vaseh pomembno gibalo 
družabnega življenja, saj 
organizirajo tudi različne pri-
reditve. Gasilska društva in 
gasilci so tako tesno vpeti v 

svoje lokalno okolje in lahko 
rečemo, da gasilska društva 
ljudi povezujejo v skupnost. 
Pogosto poudarjam pomen 
sodelovanja ljudi in povezo-
vanja v skupnost, saj se mi to 
zdi bistveno. Gasilsko orga-
niziranje je tako najlepši pri-
mer medsebojnega sodelova-
nja in povezovanja v skup-
nost. Še najpomembnejše pa 
je to, da so gasilci vedno pri-
pravljeni priti na pomoč – ob 
treh zjutraj ali ob treh popol-
dan, pozimi ali poleti. S tem, 
ko so vedno pripravljeni pri-
skočiti na pomoč, dokazuje-
jo, da so vrednote tovariške, 
nesebične pomoči in solidar-
nosti močnejše od tveganj, ki 
jih reševanje prinaša s seboj. 
In kar ni nepomembno: iz 
teh vrednot se tudi napaja 
slovenska kultura. 
Slovenci poznamo pregovor, 
da prijatelja spoznaš v nes-
reči. Gasilci so ti naši prija-
telji in marsikdo med nami 
je v hudi uri že spoznal, kaj 
to prijateljstvo pomeni. Zato 
je pravzaprav malo, kar smo 
lahko kot lokalna skupnost 
dodali v projekt izgradnje 
vadbenega poligona za gasil-
ce in s tem v sistem zaščite 
in reševanja (Občina Jeseni-
ce je v projekt vložila asfalti-
rano zemljišče). 
Združili smo moči z Gasil-
sko zvezo Jesenice in Gasil-
sko zvezo Slovenije in pono-
vno dokazali, da se zaveda-
mo pomena sodelovanja, 
povezovanja in dopolnjeva-
nja, torej prijateljstva. 

Naši prijatelji 
gasilci

Župan Blaž Račič

Občina Jesenice se je z odprtjem prvega 
gasilskega vadbenega poligona na Gorenjskem s 
še večjimi črkami vpisala na gasilski zemljevid 
Slovenije, kjer ima prostovoljno gasilstvo 
posebno mesto.

Urša Peternel

Do srede, 21. oktobra, je v 
javni razgrnitvi predlog 
proračuna Občine Jesenice 
za leto 2021. V tem času 
lahko vsi zainteresirani 
nanj podajo svoje pisne pri-
pombe. Strokovne službe 
Občine Jesenice bodo vse 

pripombe obravnavale in 
jih smiselno vključile v pri-
pravo proračuna za končno 
obravnavo in sprejem na 
seji občinskega sveta. Pred-
log proračuna je dostopen 
na spletni strani Občine 
Jesenice pod zavihkom 
Občinski proračun, v fizični 
obliki pa v avli Občine Jese-

nice in na sedežih jeseniš-
kih krajevnih skupnosti. 
V predlogu proračuna za 
leto 2021 prihodki in pre-
jemki znašajo 21,3 milijona 
evrov, odhodki in izdatki pa 
25,3 milijona evrov. Investi-
cijski odhodki proračuna so 
načrtovani v višini 5,8 milijo-
na evrov, investicijski tran-

sferi pa v višini 2,9 milijona. 
Večji projekti bodo dokonča-
nje obnove Ruardove grašči-
ne, energetska sanacija eno-
te Vrtca Angelce Ocepek in 
druga faza urejanja Poslov-
ne cone Jesenice. 
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, zaradi znižanja pri-
hodkov občine tudi za finan-
ciranje investicijske porabe 
ostaja vse manj razpoložlji-
vih lastnih sredstev. Za izve-
dbo nujnih investicijskih 
vlaganj in investicij, sofi-
nanciranih z evropskimi 
sredstvi, je zato v predlog 
proračuna vključeno zadol-
ževanje v višini 1,3 milijona 
evrov, ki je v okviru zakon-
sko možne višine.

Predlog proračuna  
v javni razgrnitvi
Pisne pripombe je mogoče oddati še do 21. oktobra.

Urša Peternel

Občina Jesenice je prejela 
sklep ministrstva za okolje 
in prostor o sofinanciranju 
projekta Odvajanje in čišče-
nje odpadne vode v porečju 
zgornje Save. Za projekt je 
upravičena do sofinanciran-
ja v višini 975 tisoč evrov.
V sklopu projekta Občina 
Jesenice dograjuje obstoječi 
sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območjih, 
kjer kanalizacija še ni bila 

zgrajena, in sicer v naselju 
Murova, na Cesti bratov 
Stražišarjev in na delu kra-
jevne skupnosti Sava. Vred-
nost celotnega projekta zna-
ša 2,4 milijona evrov, od 
česar bo Občina Jesenice 
prejela 975 tisoč evrov (od 
tega 85 odstotkov iz Kohezij-
skega sklada in 15 odstotkov 
iz državnega proračuna), 1,4 
milijona pa bo zagotovila iz 
svojega proračuna. 
Občina Jesenice je prvi dve 
fazi projekta, to je izgrad-

njo komunalne infrastruk-
ture v naselju Murova in na 
Cesti bratov Stražišarjev, že 
zaključila v lanskem in leto-
šnjem letu. Do konca tega 
leta pa se bo začela tudi tre-
tja faza, to je izgradnja 
komunalne infrastrukture 
na Industrijski ulici in Ulici 
Cankarjevega bataljona v 
KS Sava. Projekt poleg 
izgradnje fekalne kanaliza-
cije obsega tudi gradnjo 
oziroma obnovo preostale 
javne infrastrukture, kot so 

vodovod, plinovod, cestna 
razsvetljava in cesta z odvo-
dnjavanjem, hkrati pa tudi 
zasebne infrastrukture, kot 
so elektro kabelska kanali-
zacija in telekomunikacij-
ski vodi. S projektom se bo 
povečalo število prebival-
cev, ki so priključeni na 
sistem odvajanja in čiščenje 
komunalne odpadne vode, 
zmanjšale pa se bodo emi-
sije v okolje, to je v vodo in 
tla, so poudarili na Občini 
Jesenice.

Milijon evrov za sofinanciranje
Občina Jesenice je prejela skoraj milijon evrov za sofinanciranje komunalne infrastrukture na Murovi, 
Stražišarjevi in na delu KS Sava.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

– za no vo grad nje
– za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

URED NI ŠKI OD BOR: 
Ines Dvoršak (predsednica),  
Urša Pet er nel, Jan ko Ra bič
no vi ce.je se ni ce@je se ni ce.si

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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Urša Peternel

S 1. oktobrom je opravljanje 
gospodarske javne službe za-
vetišča za zapuščene živali na 
območju občine Jesenice pre-
vzelo Zavetišče Horjul. Zave-
tišče se je na javni razpis, ki 
ga je objavila Občina Jeseni-
ce, prijavilo kot edini prijavi-
telj. Kot so povedali na Obči-
ni Jesenice, so si predstavniki 
občine zavetišče predhodno 

ogledali in se tudi osebno se-
znanili z njegovim delova-
njem. Koncesijsko pogodbo 
sta Občina Jesenice in Zaveti-
šče Horjul sklenila za obdo-
bje petih let. Kot je znano, je 
doslej to gospodarsko javno 
službo za občino opravljalo 
Zavetišče Perun, koncesijsko 
pogodbo pa so prekinili, saj 
je Branko Pirc opustil poslov-
no dejavnost iz poslovnih in 
osebnih razlogov.

Novi koncesionar je 
Zavetišče Horjul
Za zapuščene živali na območju jeseniške občine 
po novem skrbi Zavetišče Horjul.

Urša Peternel

Skupina SIJ je na razpisu za 
najboljše inovacije v okviru 
regionalnih zbornic Gospo-
darske zbornice Slovenije 
Koroške in Gorenjske preje-
la kar devet priznanj, od ka-
terih se bodo tri zlata pote-
govala za nacionalno prizna-
nje za inovativnost. Zlato 
priznanje je prejela tudi je-
seniška družba SIJ Acroni v 
sodelovanju z Razvojnim 
centrom Jesenice, in sicer za 
inovacijo Tehnološki razvoj 
toplotne in površinske obde-
lave na dupleks in super du-
pleks nerjavnih jeklih lastne 
blagovne znamke Sinoxx 
4462 in Sinoxx 4410. 
Kot so pojasnili v SIJ Acro-
ni, je bila del uresničevanja 
strategije podjetja v vlaganja 
v izdelke z višjo dodano vre-
dnostjo tudi naložba v novo 
linijo za toplotno obdelavo 
debele pločevine HTL (ang. 
heat treatment line). Jedro 
inovacije temelji na postavi-
tvi nove tehnološke platfor-
me. Robert Robič, razvojni 
inženir za procesno tehno-
logijo Razvojnega centra Je-
senice in SIJ Acroni, je poja-
snil: "Z razvojem nove, ino-
vativne tehnološke platfor-
me, ki vključuje spremembo 
tehnologije toplotne obdela-

ve nerjavne debele pločevi-
ne, smo postavili temelje, s 
katerimi stabiliziramo kako-
vost predstavljenih jekel Si-
noxx 4462 in Sinoxx 4410. 
To nam je v teh negotovih 
časih omogočilo, da smo po-
stali zanesljiv in certificiran 
dobavitelj na zahtevnem 
norveškem trgu." 
Nagrajena inovacija po be-
sedah glavnega direktorja 
SIJ Acroni Branka Žerdo-
nerja prinaša dodano vre-
dnost tudi na drugih podro-
čjih. "Z razvojem nove teh-

nološke platforme nam je 
uspelo znižati proizvodne 
stroške, izboljšali smo 
končno kakovost izdelkov 
in povečali storilnost na 
tem segmentu jekel ter, kar 
je danes še posebno po-
membno, bistveno zmanj-
šali obremenitev okolja. Za 
leto 2020 planiramo dopri-
nos inovacije v višini 1,94 
odstotka celotnega planira-
nega prihodka," je dejal.
Kot so poudarili, z letošnji-
mi inovacijami Skupina SIJ 
ponovno dokazuje in utrjuje 

položaj ene najbolj inovativ-
nih slovenskih gospodar-
skih skupin. V vseh družbah 
Skupine SIJ inovativnost 
močno spodbujajo in vanjo 
tudi pospešeno vlagajo. Is-
kanje vedno novih rešitev 
ima za Skupino SIJ kot spe-
cializiranega proizvajalca je-
kel za nišne trge ter za nje-
no dobičkonosnost, konku-
renčnost in izpolnjevanje 
potreb kupcev, ki zahtevajo 
vedno novejše in boljše reši-
tve, odločilno vlogo, so še 
dodali.

Jeseniškim 
inovatorjem spet zlato
Podjetje SIJ Acroni je v sodelovanju z Razvojnim centrom Jesenice ponovno prejelo zlato regijsko 
priznanje za inovacijo, zdaj se bo potegovalo tudi za nacionalno priznanje za inovativnost.

Avtorji nagrajene inovacije iz podjetja SIJ Acroni in Razvojnega centra Jesenice / Foto: Borut Žigon

Urša Peternel

V četrtek, 22. oktobra, se 
bodo sestali jeseniški občin-
ski svetniki na 14. redni seji 
v tem mandatu. Na dnev-
nem redu seje je 15 točk, 
med drugim bodo v prvi 
obravnavi potrjevali predlog 
proračuna za leto 2021, no-
velacijo programa in vzdr-
ževanja otroških igrišč in 
načrt ravnanja z nepremič-

nim premoženjem v lasti 
Občine Jesenice v letu 2021. 
Seznanili se bodo tudi s po-
ročilom o realizaciji Akcij-
skega programa varstva 
okolja za leto 2020, na 
dnevnem redu pa je še ne-
kaj drugih točk. Seja bo za-
radi lažjega zagotavljanja 
ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa pote-
kala v Banketni dvorani Kol-
perna.

Štirinajsta redna seja 
občinskega sveta
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Res je nekaj posebnega zreti 
lučko. Pravzaprav je mali 
obred, ko pristopiš h grobu, 
se skloniš in prižgeš svečko 
… a kaj, ko ta lučka s seboj 
prinaša tudi veliko količino 
plastike, ki res po nepotreb-
nem obremenjuje naš planet. 

Preprečevanje in zmanjševa-
nje količin odpadkov je naša 
prednostna naloga, ki pa ni 
lahka, saj zahteva spremem-
bo našega razmišljanja in 
tudi navad. Običajno pri ku-
povanju izdelkov sploh ne 
razmišljamo o tem, da bo 
nakup, ali del tega nakupa 
prej ali slej končal med od-
padki. Seveda pa noben od-
padek ni dober odpadek, 
tudi če se ga da predelati.

Podatki kažejo, da se količi-
na zbranih sveč na območju 
občine Jesenice kljub osve-
ščanju povečuje, kar prika-
zuje spodnja tabela:  

Vabimo vas, da ravnate odgo-
vorno in se na bližnje, ki ste jih 
izgubili spominjate na drugač-
ne okolju prijaznejše načine. 

Lahko se pridružite akciji, ki jo 
organizira Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje.  To je akcija 
»Ali bi tudi letos prižgali svečo 
manj«, ki je sestavni del pred-
nostne naloge celotne Evrope 
s ciljem preprečevanja nasta-
janja odpadkov. Na spletni 
strani  http://svecamanj.si/
stran/prizgi_sveco lahko na-
mesto prave prižgete virtual-
no svečo in se kadarkoli in 
kjerkoli spomnite na tiste, ki 
so vas zapustili.

Namesto, da v spomin na 
umrle prižigate sveče, vam 
predlagamo, da izdelate ali 
kupite okrašene kamne in se 
z njimi spomnite na pokojni-
ke. Ljudska univerza Jeseni-
ce, v okviru projekta Socialna 
aktivacija Gorenjske, v kate-

rega so vključene ženske iz 
drugih kulturnih okolij, izvaja 
učni projekt z naslovom "Ne 
plastiki". Trenutna skupina 
udeleženk v okviru tega uč-
nega projekta izdeluje spo-
minske kamne. Z namenom 
širjenja zavesti o pomemb-
nosti zmanjševanja uporabe 
plastičnih sveč, so se odločile, 
da bodo kamne brezplačno 
delile pred Mercator centrom 
Jesenice in  obiskovalcem 
pokopališča na Blejski Dobra-
vi, in sicer en dan v času od 
26. do 28. 10. 2020. Točen ter-
min deljenja kamnov bo do-

ločen glede na vremenske 
razmere in ga bomo objavili 
na naši spletni strani www.
jeko.si   pod rubriko »novice« 
in na spletni strani LU Jesenice 
https://lu-jesenice.net/social-
na-aktivacija/ pod zavihkom 
Socialna aktivacija. V projekt 
izdelave okrašenih kamenčk-
ov smo povabili tudi osnov-
ne šole na območju občine 
Jesenice z namenom, da bi 
otroci takšne kamenčke izde-
lali pri likovnem pouku.

Pripravila: Maja Kržišnik  
in Žiga Pretnar

Ravnajmo drugače! Prižgimo svečo manj

Občina Obdobje Količina 

Jesenice november 2018–september 2019 13.057 kg

Jesenice november 2019–september 2020 13.837 kg 

Razlika +780 kg

Fotografija še nedokončanih kamnov, ki nastajajo pod okri-
ljem Ljudske univerze Jesenice v projektu »Ne plastiki«.



4

Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 16. oktobra 2020

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
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Marjana Ahačič

Vodenje Splošne bolnišnice 
Jesenice je z oktobrom, 
potem ko jo je dobro leto 
dni kot vršilec dolžnosti 
vodil primarij Miran Rems, 
prevzel novi direktor Mark 
Toplak. Kot je povedal dan 
po nastopu funkcije, se je v 
zadnjem obdobju intenziv-
no seznanjal s stanjem v 
bolnišnici. "Ni enostavno, 
srečevali se bomo s težava-
mi; poleg latentnih, ki so 
povezane s pomanjkanjem 
kadra predvsem na področ-
ju medicinske nege, se izva-
ja sanacija bolnišnične stav-
be, ob tem pa se je pojavil 
tudi covid-19, ki je vse sku-
paj še dodatno zapletel. A z 
vsemi težavami se bomo, 
tako kot so se doslej, soočali 
in jih sproti tudi reševali. 
Tudi v prihodnje računam 
na ekipo, ki je do sedaj vodi-
la bolnišnico in se je pri tem 
izkazala."
Kot je še poudaril Toplak, se 
bo v svojem štiriletnem 
mandatu posebej posvečal 
nadaljevanju sanacije bolni-
šnice in področju zagotavlja-
nja kadrov. Trenutno je tako 

objavljenih kar 42 razpisov, 
s katerimi bolnišnica išče 
tako tehnike zdravstvene 
nege kot diplomirane medi-
cinske sestre. Z mislijo na 
dolgoročnejše reševanje 
tega problema pa je bolniš-
nica razpisala tudi dvajset 

štipendij: deset za srednje-
šolski in deset za visokošol-
ski študij zdravstvene nege.
Kot ugotavlja Toplak, je epi-
demija covida-19 zarezala 
tako v sicer uspešno poslo-
vanje bolnišnice kot v pro-
jekt energetske in požarne 

sanacije bolnišnice, ki se je 
začel spomladi. Pri tem 
poudarja, da tudi obsežna 
sanacija ne rešuje proble-
matike regijske bolnišnice, 
ki jo tudi po njegovem pre-
pričanju Gorenjska nujno 
potrebuje.

Toplak že vodi bolnišnico
Prvega oktobra je vodenje Splošne bolnišnice Jesenice prevzel novi direktor Mark Toplak.

Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja prim. Miran Rems in novi direktor Mark Toplak, ki 
od prvega oktobra s polnimi pooblastili vodi Splošno bolnišnico Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav-
ljen Razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavo-
da Gornjesavski muzej Jesenice.

Pogodba o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda bo sklen-
jena 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).

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Ko opazujem po Jesenicah vso 
to moderno tehnološko pridobi-
tev v okviru novih avtobusnih 
postajališč, si ne morem kaj, da 
ne bi bila razočarana. Vpraša-
li boste, zakaj. Vse lepo in vse 
pohvale. Zanima pa me, kdaj 
se bo vsaj skromno zaprto pos-
tajališče postavilo na Tomšiče-
vi, saj ga nimamo. Čakamo na 
prevoz pod milim nebom, v 
sončni pripeki ali drugih vre-
menskih nevšečnostih. Posebno 
pa to velja za starejšo populaci-
jo, ki nima lastnega prevoza in 
je še bolj na udaru. Kot prvo ni 
trgovine in je vse vezano na 
prevoz z avtobusom do glavnih 
centrov sredi Jesenic. To pa je 
za starejše ljudi velika obreme-
nitev. Prosim, da moje pisanje 
pade na plodna tla in da pride 
do te pridobitve.

Marija Golob, Jesenice

Avtobusna 
postajališča

K pisanju tega "odmeva" me 
je spodbudil članek jeseniškega 
župana v Jeseniških novicah. 
Ker sem rojen Jeseničan, svoja 
mlada leta sem preživel na 
Jesenicah, nato pa bil do upo-
kojitve v službi na Jesenicah, 
me vsaka novica o mojem roj-
stnem mestu zanima, zato 
sem z zanimanjem prebral 
županov članek. Njegovo raz-
mišljanje o jeseniškem turiz-
mu pozdravljam in prav je, da 
je na prvo mesto postavil prav 
Staro Savo. Bi pa rad še sam 
nekaj dodal. 
Ko sem pred kratkim obiskal 
trgovski center, sem z veseljem 
opazoval gradbene odre na 
Ruardovi graščini, še bolj pa 
silhueto, ki se ponuja ob pogle-

Prejeli smo

Turistično 
prebujenje 
Jesenic

du na ves kompleks teh starih, 
v glavnem obnovljenih stavb. 
Spomnil sem se, kako je o Sta-
ri Savi zapisal znani arheolog 
dr. Tadej Brate. Takole je 
menil: "Kot po čudežu se je 
ohranil eden najbolj tipičnih 
in urbanistično logičnih sred-
njeveških industrijskih zasel-
kov srednje Evrope, kakršnih 
ni ohranjenih skoraj nič ... 
Vsak element Stare Save je – 
gledano posamezno – dokaj 
povprečen element naše kul-
turne dediščine. Toda ansam-
bel vseh ohranjenih objektov, 
ki se med seboj odlično dopol-
njujejo, je vsekakor vrhunska 
srednjeveška urbanistična in 
industrijska dediščina, ki ji ni 
para blizu in daleč."
Predlagam županu, da se 
vzporedno z obnovo Ruardo-
ve graščine začne obnavljati 
tudi Marijina cerkev, ki z 
zunanje strani potrebuje le 
nekaj primerne barve, pa bo 
ta kulturna dediščina na 
zunaj obnovljena. Da bo 
obnova popolna, je nujno tre-

ba obnoviti tudi notranjost 
cerkve, ji dati vsebino; v njej 
namestiti vse kipe in slike, 
shranjene v depojih, predvsem 
pa iz Narodne galerije v Ljub-
ljani dobiti tri slike znameni-
tega beneškega slikarja Nico-
la Grassija. Te slike so bile 
naslikane prav za to cerkev in 
so edine v Sloveniji, ki jih je 
naslikal Nicola Grassi. Da pa 
bo Stara Sava dobila še svojo 
dušo, naj se župan dogovori z 
župnikom, da bo v njej imel 
tudi cerkvene obrede. Tako bo 
zgodba o Stari Savi popolna. 
Pogled na silhueto obnovlje-
nih stavb bo eden najlepših v 
Sloveniji. Obnovljeni objekti 
se že sedaj čudovito dopolnju-
jejo, železarski muzej je že 
sedaj vrhunski, z ogledom 
Grassijevih slik pa bo turist 
zaključil svoj obisk. Morda 
pa bo kakšen lep majski večer 
iz cerkve donela tudi ena naj-
lepših melodij svetovne glasbe 
Ave Marija. 

Avgust Mencinger

Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice tako kot v drugih zdrav-
stvenih domovih obisk brez 
predhodnega naročila na 
pregled ni možen. V Osnov-
nem zdravstvu Gorenjske 
poudarjajo, da je nujno, da 
se pacienti za datum in uro 
pregleda dogovorijo po tele-
fonu ali elektronski pošti. V 

nujnih primerih, ko gre za 
življenje ogrožajoča stanja, 
je treba poklicati telefonsko 
številko 112. Ob tem pa 
mnogi pacienti opozarjajo, 
da so vse telefonske linije 
zasedene in da do zdravnika 
ne morejo priti. Kot poudar-
jajo v Osnovnem zdravstvu 
Gorenjske, se težave zaveda-
jo, zato priporočajo, da paci-
enti čim več uporabljajo 

elektronsko pošto, kjer so 
uvedli avtomatski odgovor, 
da so sporočilo prejeli in da 
bodo odgovorili v najkraj-
šem možnem času. "Pripra-
vljamo rešitve za boljšo 
dostopnost vseh ambulant 
po telefonu, povečali bomo 
prepustnost naših linij pro-
ti javnemu omrežju in 
vzpostavili aplikacijo z inte-
griranim sistemom uprav-

ljanja z neodgovorjenimi 
klici, tako da bomo lahko 
učinkovito vrnili vse neod-
govorjene klice na naše 
telefonske številke. V večjih 
zdravstvenih domovih pa je 
predvidena tudi uvedba kli-
cnega centra za prevzema-
nje telefonskih klicev v pri-
meru, da so ambulante 
zasedene ali se ne morejo 
oglasiti," obljubljajo.

Kako do zdravnika v času koronavirusa

Poligon je opremljen s štiri-
etažnim vadbenim stolpom, 
ki je namenjen izvajanju 
vseh vaj reševanja z višine, 
bazenom z vodo in platojem 
za tehnično reševanje z lovil-
ci maščob. "Tu so možne 
izvedbe vseh vaj in izobraže-

vanj do nivoja Gasilske zve-
ze Gorenjske, le najvišja izo-
braževanja, ki so pod okril-
jem GZS, bodo še naprej 
potekala v izobraževalnem 
centru na Igu," je povedal 
Kejžar. Na poligonu sicer ne 
bodo potekala le usposablja-
nja, temveč tudi različna 
gasilska tekmovanja. 

Gasilci dobili prvi 
regijski poligon 
31. stran

Na odprtju poligona so se kljub slabemu vremenu s 
prikazom devetih vaj predstavile vse kategorije gasilcev 
Gasilske zveze Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič
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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.

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

Janko Rabič

V Društvu upokojencev Ja-
vornik - Koroška Bela članice 
krožka ročnih del že 43 let 
marljivo ustvarjajo v različ-
nih tehnikah in svoje izdelke 
širši javnosti predstavljajo 
na razstavah. Izdelujejo co-
patke za novorojenčke v 
Splošni bolnišnici Jesenice, 
vključile so se v terapevtski 
projekt izdelave hobotnic za 
nedonošenčke v Ljubljani. 
Septembra so predstavile 
punčke, izdelane v okviru 
Unicefovega projekta Posvo-
ji punčko in reši otroka. O 
izdelavi je več povedala vodja 
krožka Marica Blažič. Ukro-
jila in sešila jih je Marija 

Černe, potem so članice 
spletle oblačila in poskrbele 
za lep videz punčk. Namen 
tega humanitarnega projek-
ta je, da vsak punčko lahko 
posvoji z donacijo dvajset 
evrov, denar pa je namenjen 
cepljenju otrok v nerazvitih 
deželah. Za lepo gesto in 
uspešno izdelavo se je na 
predstavitvi članicam krožka 
zahvalila vodja projekta pri 
slovenskem Unicefu Maja 
Mikuž, s pohvalami sta se ji 
pridružila predsednik komi-
sije za tehnično kulturo pri 
Zvezi društev upokojencev 
Slovenije Branko Suhadol-
nik in predsednik Društva 
upokojencev Javornik - Ko-
roška Bela Marjan Veber. 

Izdelovale punčke 
za Unicef
Članice krožka ročnih del društva upokojencev so 
se vključile v humanitarni projekt Posvoji punčko 
in reši otroka.

Sodelujoče pri projektu Posvoji punčko in reši otroka

Urša Peternel

Voda iz vodovodnega siste-
ma Peričnik, s katero se 
oskrbuje dobršen del jeseni-
ške občine, je po novem klo-
rirana. Kot so sporočili iz 
javnega komunalnega pod-
jetja Jeko, so jo začeli dezin-
ficirati z natrijevim hipoklo-
ritom. Pojasnili so, da so v 
zadnjih letih na vodovo-
dnem sistemu Peričnik po-
večali notranji nadzor, pri 
čemer je bilo ugotovljeno, 
da na enem izviru prihaja 
do onesnaženosti s kolifor-
mnimi bakterijami. Te so 
naravno prisotne v okolju in 
so kazalnik direktnega povr-
šinskega vpliva. Zato je po-
trebna stalna dezinfekcija, v 
Jeku pa si prizadevajo, da 
bodo koncentracije prostega 
preostalega klora čim nižje.
Še pred časom so se v jeseni-
ški občini lahko pohvalili, da 
pijejo eno boljših vod v drža-
vi, saj je iz pip tekla naravna, 

torej ni bila klorirana ali kako 
drugače kemično obdelana. 
S pitno vodo iz sistema Pe-
ričnik se po podatkih Jeka 
oskrbuje dobrih 13 tisoč upo-

rabnikov v občini Jesenice 
(od Hrušice do mostu čez 
Savo na Slovenskem Javorni-
ku, vključno s Podmežaklo) 
ter nekaj uporabnikov v obči-

ni Kranjska Gora (v naselju 
Mojstrana).
Že lani so opravili več aktiv-
nosti, da bi izboljšali stanje 
na vodovodnem sistemu, 
tako so v vseh treh objektih 
na zajetju obnovili lopute, v 
enem objektu zamenjali 
pregrado in vgradili nov ce-
vovod do izpusta. Do vseh 
treh objektov je bila speljana 
elektrika, potekajo pa aktiv-
nosti za namestitev motor-
nih pogonov in merilnikov 
motnosti za avtomatsko da-
ljinsko upravljanje in daljin-
sko spremljanje motnosti. V 
prihodnje nameravajo obno-
viti še kamnite zložbe ob 
reki Bistrici ter delno sanira-
ti hudourniško grapo nad 
zajetjem. Občina Jesenice 
pa je pri Geološkem zavodu 
naročila tudi hidrogeološke 
preiskave in izvedbo vrtin, 
na osnovi izsledkov pa bodo 
predvideli nadaljnje ukrepe, 
ki jih bodo v prihodnje izva-
jali na območju zajetja.

Vodo iz Peričnika 
začeli klorirati
Potem ko so v jeseniški občini vrsto let pili eno bolj kakovostnih vod v državi, saj je bila ta kemično 
neobdelana, zdaj ni več tako. Vodo iz vira Peričnik stalno dezinficirajo z natrijevim hipokloritom.

Kot so pojasnili v Jeku, se bo kloriranje 
samodejno izklopilo, če bo povišana motnost, in 
izdali bodo ukrep prekuhavanja pitne vode. To 
se je zgodilo prejšnji teden. O tem so 
uporabniki obveščeni na štiri načine: prek Radia 
Triglav, spletne strani podjetja, javni objekti 
prek elektronske pošte, prek SMS-obveščanja pa 
tisti uporabniki, ki so na tovrstno storitev 
prijavljeni. "Opažamo, da še vedno veliko 
uporabnikov ne uporablja SMS-obveščanja. Za 
vodovodni sistem Peričnik je prijavljenih 1124 
uporabnikov, kar predstavlja le dobrih osem 
odstotkov. Ponovno jih pozivamo, da na naši 
spletni strani izpolnijo obrazec za SMS-
obveščanje, saj bodo tako o vseh ukrepih in 
motnjah glede oskrbe s pitno vodo najhitreje 
obveščeni," pravijo v Jeku.

Urša Peternel

Člani Sveta Krajevne sku-
pnosti Plavž so na zadnji 
seji sprejeli sklep, da vztra-
jajo, da se obnova igrišč 
Rožle in Tim izvaja po že 
sprejetem načrtu in da se v 
skladu s tem popravi Nove-
lacija programa urejanja in 

vzdrževanja otroških igrišč 
v lasti in upravljanju Obči-
ne Jesenice za obdobje 
2020–2024. Obravnavali 
so tudi informacijo o pred-
videnem prenehanju obra-
tovanja poslovalnice pošte 
na Plavžu. Menijo, da bi 
zaprtje pošte zlasti za sta-
rejše krajane in ob nedav-

nem zaprtju poslovalnice 
Gorenjske banke predsta-
vljalo veliko oviro, zato kra-
jane pozivajo, da svojo 
podporo izkažejo s podpi-
som obrazca na UE Jeseni-
ce, ki ga potem posreduje-
jo Pošti na Plavžu. Predla-
gali so še, da se v KS Plavž 
pregledajo vsa drevesa in 

pripravi program obrezo-
vanja tistih, ki ogrožajo 
okolico. Predlagali so tudi 
poostren nadzor prometa 
na Ulici Staneta Bokala v 
večernih urah in uvedbo 
omejitve hitrosti na tride-
set kilometrov na uro. Stro-
kovnim službam pa so pre-
dlagali, da proučijo mo-
žnost dezinfekcije pitne 
vode z UV-dezinfekcijo, in 
ne s kemičnimi sredstvi, 
kot se izvaja trenutno.

Seja Sveta KS Plavž

Zaradi sanacije plazu in postavitve pilotne stene bodo do 
konca meseca lahko delne in občasno popolne zapore ceste 
Jesenice–pri Fenc pod naseljem Prihodi. Izbrani izvajalec je 
podjetje Rafael iz Sevnice.

Zapore ceste pod Prihodi



6

Kultura

Jeseniške novice, petek, 16. oktobra 2020

Ob obletnici smrti slikarja Branka Čušina (1935–2009), 
pobudnika in ustanovitelja Farnega kulturnega društva 
Koroška Bela, so v Kulturnem hramu na Koroški Beli pripra-
vili slikarsko razstavo z naslovom Vinoreli. Na ogled je bilo 
nekaj likovnih del iz avtorjeve zapuščine, to je akvarelov, 
slikanih z rdečim z vinom, imenovanih vinoreli. Razstavo je 
oblikoval in postavil Gregor Čušin, organizirala pa sta jo 
Farno kulturno društvo Koroška Bela in družina Čušin.

Slikarska razstava Vinoreli

Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora so 
2. oktobra v okviru jubilej-
nih tridesetih Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine na 
zunanjem prireditvenem 
prostoru na Stari Savi na 
Jesenicah izvedli glasbeni 
program z naslovom Godbe-
niški korak. Pod vodstvom 
umetniškega vodje in diri-
genta Dejana Rihtariča so se 
predstavili s sedmimi korač-
nicami in zbranim gledal-
cem prikazali igranje s kora-
kanjem, ki ga morajo obvla-
dovati predvsem na paradah 
in promenadnih koncertih. 
Nastop so izkoristili za širšo 
predstavitev orkestra, ki ima 
več kot 145-letno tradicijo. 
Zgodovino delovanja jeseni-
ških godb je orisal častni 
predsednik orkestra Boris 
Bregant. Producent za 
instrumentalno glasbo pri 
Javnem skladu Republike 

Slovenije za kulturne dejav-
nosti Daniel Leskovic je v 
pozdravnih besedah pouda-
ril, da jeseniški orkester 
ohranja godbeno kulturo, ki 
ostaja nosilka slovenske 
nacionalne identitete. Priz-
nanje za uspešno delo je 
godbenikom izrekel župan 

Občine Jesenice Blaž Račič. 
Predsednik orkestra Anton 
Justin je ob tej priložnosti 
dirigentu Dejanu Rihtariču 
izročil novo predvodniško 
palico, ki na nastopih s kora-
kanjem igra pomembno vlo-
go. Prejšnja je bila že pošte-
no za odpis, saj godbeniki 

ne pomnijo, koliko let je 
služila namenu. Zanimiva 
je zgodba o nakupu nove 
palice. Najprej so jo naročili 
v Ljubljani, a ker bi morali 
nanjo kar dolgo čakati, so 
ubrali drugo pot in uspelo 
jim jo je za ta nastop dobiti 
v nekaj dneh iz Londona.

Godbeniški koraki
Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so se pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta 
Dejana Rihtariča predstavili s sedmimi koračnicami in prikazali igranje s korakanjem, ki ga morajo 
obvladovati predvsem na paradah in promenadnih koncertih. 

Nastop so izkoristili za širšo predstavitev orkestra, ki ima več kot 145-letno tradicijo. 

Maša Likosar

Mednarodna izvedba nate-
čaja Abstract 2020, ki sta ga 
organizirala Fotografsko 
društvo (FD) Jesenice in 
JSKD – Območna izpostava 
Jesenice, je letos potekal 
prvič. Fotografije je poslalo 
128 avtorjev iz šestih držav 
– Slovenije, Hrvaške, Srbije, 
Italije, Velike Britanije in 
Španije. V ocenjevanje je 
prispelo 1277 fotografij v 
treh temah: abstrakt, prosta 
barvna in prosta črno-bela 
fotografija. »Glede na odziv 

in kvaliteto fotografij upa-
mo, da bomo natečaj lahko 
ponovili. Za tematiko abs-
trakt smo se odločili, ker je v 
razpisih izredno redka, za 
popestritev pa smo dodali še 
dve prosti temi,« je dejal 
predsednik FD Jesenice Sta-
ne Vidmar. Predstavnica 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice Nina Hribar je še 
pojasnila, da je razstava del 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine. 
Višje ocenjenih in sprejetih 
je bilo 495 fotografij. Tri-
članska komisija, ki so jo 

sestavljali Igor Debevc, 
Janez Pelko in Katja Operč-
kal, je v vsaki kategoriji z 
virtualnimi nagradami 
nagradila tri najboljše foto-
grafije in podelila pet virtu-
alnih diplom. Janez Pelko je 
o fotografijah zapisal: »Zelo 
posplošeno bi lahko vtise po 
pregledu skoraj 1300 foto-
grafij zapakiral v eno maj-
hno priročno škatlico hitro 
pozabljivega, tisočkrat vide-
nega, prevzorčenega in pre-
zrcaljenega. Razen seveda 
nekaj redkih izjem, ki so 
sinhrono navdušile vse tri 

neusmiljene kritike sorod-
nih pogledov, a precej različ-
nih korenov.« Pelko je še v 
imenu žirije apeliral na 
nagrajence, naj ne počivajo 
na lovorikah in naj se vedno 
znova podajo na nova brez-
potja, drugim udeležencem 
pa svetoval, naj razmislijo, 
kaj bi lahko izboljšali. 
V vseh treh temah je prvo 
nagrado prejel domačin Nik 
Bertoncelj, član FD Jeseni-
ce. Svoje zmagovalne foto-
grafije je naslovil Skrivnost-
na, Maja in Neža KB01. 

»Vse nagrajene fotografije 
so unikatne in drugačne, 
preprosto rečeno – izstopa-
jo. Niso le navadni odsevi v 
luži ali stavbi,« je dejal Ber-
toncelj in dodal: »Dve moji 
fotografiji sta glasbena por-
treta, tretja fotografija, nas-
lovljena Skrivnostna, pa 
dopušča prosto pot gledalče-
vi domišljiji, da si sam 
ustvari njeno zgodbo. 
Nagrade so motivacije in 
spodbuda, da bom fotografi-
je še naprej redno pošiljal na 
podobne natečaje.« Drugo 

nagrado je v temi abstrakt 
prejel Aleš Klabus, v temi 
prosta barvna fotografija 
Tanja Gorjan in v temi pro-
sta črno-bela fotografija Kle-
men Klemenc. V vseh treh 
kategorijah je tretjo nagrado 
prejel Zoltan Bisak iz Srbije. 
Na odprtju razstave so bile v 
digitalni obliki prikazane 
vse prejete fotografije, v 
banketni dvorani v Kolper-
nu pa so nagrajene fotogra-
fije na ogled v papirni obliki 
vse do 23. oktobra v času 
dogodkov. 

Vse prve nagrade prejel domačin 
V začetku oktobra so v banketni dvorani v Kolpernu odprli mednarodno fotografsko razstavo Abstract 2020 in podelili nagrade ter diplome najboljšim 
fotografom natečaja. V vseh treh temah je prvo nagrado prejel domačin Nik Bertoncelj, član FD Jesenice. 

Prejemniki nagrad in diplom, ki so bili prisotni na odprtju razstave Abstract 2020 (od desne 
proti levi): Matjaž Vidmar, Jani Novak, Klemen Klemenc in Nik Bertoncelj / Foto: Primož Pičulin

Razstava Abstract 2020 bo v banketni dvorani v Kolpernu na ogled do 23. oktobra v času 
dogodkov. / Foto: Primož Pičulin

Na ogled so bili Vinoreli Branka Čušina. / Foto: Nik Bertoncelj
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Matjaž Klemenc

Judo je dvoranski šport, kar 
v času koronavirusa še oteži 
situacijo. Kdaj in za koliko 
časa ste spomladi prenehali 
izvajati skupne treninge?
V času koronavirusa so bili 
najbolj prikrajšani kontaktni 
športi. Ni mi všeč, da se ne-
kateri športi lahko izvajajo, 
nekateri pač ne. Zelo redki 
so športi, kjer ni kontakta. 
Skupne treninge smo v na-
šem klubu prenehali izvajati 
v sredini marca, ko so se po-
javili ukrepi. Naši člani niso 
dobili posebnih navodil. 
Sami so se odločali, kje in 
kdaj bodo trenirali. Posvečali 
so se moči in kondiciji. Roko 
na srce – judo je šport, ki ga 
zelo težko treniraš sam. Tre-
ning z različnimi judoisti, ki 
se vsak drugače giblje, vsak 
drugače razmišlja, ti prinese 
želeni napredek. Skupne tre-
ninge smo začeli spet izvajati 
v sredini maja, ko je NIJZ 
prižgal zeleno luč. Kombini-
rali smo treninge na prostem 
in v telovadnici. Pri skupnih 
treningih je isti par delal sko-
zi celotni trening.

Kako ste izkoristili čas brez 
tekmovanj?
V tem času so naši člani lah-
ko delali izpite za pasove. 
Vsak se je sam odločal za ta 
korak. Otroci so bili manj 
obremenjeni, saj so šolo de-
lali na daljavo. 

Dolgo časa ste že v judu, a 
verjetno še niste bili v po-
dobni situaciji?
Že zelo dolgo sem v judu, 
prej kot tekmovalec, zdaj kot 

trener, in s podobno situaci-
jo se še nikoli nisem srečal. 
Razmere so vse kar malo 
presenetile, saj nanje nismo 
bili pripravljeni. Koronavi-
rus bo imel svoje posledice 
in občutili jih bomo čez ne-
kaj let. Zdaj ni tekem, posle-
dično ni rezultatov, a neka-
teri sponzorji, ki namenjajo 
svoja sredstva športu, želijo 
dosežke.

Ko se je stanje malo umiri-
lo, so se spet začeli skupni 
treningi. Judo je kontaktni 
šport, v dvorani. So bili zara-
di tega ukrepi strožji?
Preden se je trening začel, 
smo vsakemu pomerili tem-
peraturo in se pogovorili 
okrog počutja. So bili tudi 
starši, ki so bili zadržani gle-
de skupnega treninga in mi 
smo jih pri tem razumeli. 

Kdaj ste bili na zadnji tekmi 
državnega prvenstva?
Naši tekmovalci so zadnjič 
tekmovali konec lanskega 

leta. Zadnja tekma članov in 
mlajših kadetov je bila pred 
mesecem dni, a brez naše 
udeležbe. Težko je samo tre-
nirati in nič tekmovati. Če 
ni tekem, nimaš orientacije, 
kje trenutno si, ali prav de-
laš ali ne. S treningi, ko smo 
zelo malo na blazinah, greš 
težko na tekmovanje.

Članske ekipe praktično ni-
mate.
To je stalni problem na Jese-
nicah. Naši tekmovalci osta-
nejo po večini do konca sre-
dnje šole. Ko gredo študirat, 
jih večina preneha trenirati 
judo.

Je kašna možnost za tiste, ki 
študirajo v prestolnici, da bi 
trenirali pri kakšnem lju-
bljanskem klubu?
S te strani ni niti manjše te-
žave. Dogovorjeni smo z 
Judo klubom Olimpija, da 
naši tekmovalci, ki študirajo 
v Ljubljani, pri njih trenira-
jo, za nas pa tekmujejo. So 
tudi tekmovalci z višjimi 
ambicijami. Če si želijo pre-
stopiti, jim ne povzročamo 
težav.

Zelo dobro poznate situacijo 
v klubu. Je šla po vašem 
mnenju krivulja uspešnosti 
v zadnjih letih navzgor ali 
navzdol?
Uspešnost niha. Enkrat gre 
krivulja uspešnosti gor, 
drugič dol. Na primer: do-
biš skupino otrok starih 
pet, šest let, in jih "pelješ" 
skozi judo do konca srednje 
šole. Ko jo končajo, gredo 
študirat, judo opustijo in 
začneš spet znova. Imeti 

moraš srečo z generacijo, 
ob tem pa mora biti okolica 
poštena, da ne reče, da judo 
škoduje. Marsikdo gleda 
judo na napačen način in s 
tem zavaja okolico. So tudi 
taki, ki judo vidijo kot pre-
tepaški šport, kar pa je da-
leč od resnice. Stojim za 
tem, kar bom zdaj povedal. 
Kdor je treniral judo deset 
let in več, je bil priden v 
šoli, imel je spoštovanje do 
okolice, pridobil si je delov-
ne navade, dobil fizične 
sposobnosti in na koncu 
doštudiral. To mi daje veli-
ko zadovoljstvo in potrdi-
tev, da smo pravilno delali. 
Če je bil zraven še rezultat-
sko uspešen, še toliko bolje. 

Ste zadovoljni z razmerami 
za trening v TVD Partizan 
Jesenice?
Kar nekaj časa je bil TVD 
Partizan Jesenice v lasti 
Unije. Maja letos je bil nare-
jen prenos lastništva na Par-
tizan Jesenice in ponosni 
smo, da je objekt ponovno v 
lasti vseh članov v društvu. 
V celoti gledano smo zado-
voljni in trudimo se po naj-
boljših močeh, da vse ostane 
vsaj tako, kot je. Glede na to, 
koliko imamo članov, je pro-
stor dovolj velik za normal-
no opravljanje vseh dejavno-
sti in treningov. Kar nekaj 
naših nekdanjih tekmoval-
cev se izobražuje za trenerje 
in inštruktorje juda. Ko se 
nam pridružijo, bomo še 
močnejši. Kar se tiče priho-
dnosti juda na Jesenicah 
(čez tri leta bo klub slavil 
šestdesetletnico delovanja, 
op. a.), me ni prav nič strah. 

Judo v času virusa
Renato Vezzosi z Jesenic je že vrsto let trener Judo sekcije Partizan Jesenice.

Renato Vezzosi

Matjaž Klemenc

Pa se je le začelo. Po prija-
teljskih tekmah, poletni 
ligi, državnem prvenstvu in 
slovenskem pokalu so se 
hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice podali še v tretje 
tekmovanje, Alpsko ligo. 
Začeli so slabo. V uvodni 
tekmi v dvorani Tivoli pri 
SŽ Olimpiji so se, če gleda-
mo vse odigrane tekme v 
sezoni 2020/2021, prikaza-
li v daleč najslabši luči. Le-
tos so Olimpijo premagali 
na Poletni ligi z 2 : 1, v slo-
venskem pokalu pa z 1 : 0 
po kazenskih strelih. Na 
teh dveh tekmah so po 125 
minutah prejeli le en zade-
tek. Na uvodni tekmi Alp-
ske lige je bilo po 80 sekun-
dah že 2 : 0 za gostitelje. Po 
slabih 15 minutah, ko je 
bilo na semaforju že 3 : 0, 

je bila za letošnje zmagoval-
ce slovenskega pokala tek-
ma že praktično izgubljena. 
Upanje je bilo, da čim manj 
izgubijo in si nekaj možno-
sti za prve tri točke prihra-
nijo še za Podmežaklo. V 
Ljubljani so Jeseničani na-
redili preveč napak po celo-
tnem igrišču, ob tem pa 
pokazali premalo borbeno-
sti in želje po uspehu. Le en 
stavek trenerja Mitje Šivica 
po tekmi pove tako rekoč 
vse: »Prvi dve tekmi z Olim-
pijo smo odigrali super 
odlično, današnjo super sla-
bo.« Na srečo so tokratni 
poraz s 6 : 1 hitro izbrisali 
iz spomina in že čez pet dni 
na domači povratni tekmi z 
Olimpijo pokazali, da se 
znajo pobrati. Prejšnji četr-
tek niso briljirali, a mirno 
lahko zapišemo, da so veli-
ko manj grešili. Pomemb-

no je, da so pokazali, da so 
lačni uspeha. 
Uvodni del Alpske lige je 
razdeljen na štiri skupine. 
Poleg Jesenic so v skupini 
še Olimpija in drugi ekipi 
KAC-a in Linza. Sistem 
uvodnih tekem je malce 
zapleten. Tekmi iz Tivolija 
in Podmežakli sta šteli 
skupaj. Jeseničani so po-
vratno tekmo lahko odigra-
li neobremenjeno, saj je 
bilo težko verjeti, da bi 
doma zmagali za pet zadet-
kov, kar bi prineslo podalj-
šek oz. kazenske strele. 
Vsaka višja zmaga bi jim 
prinesla celoten izkupiček, 
3 točke. Olimpiji je bil v 
prid že poraz za štiri gole 
in manj. Končni rezultat 
četrtkove tekme je bil 2 : 2 
in Jeseničanom, kar se tiče 
točk, ni prinesel popolno-
ma nič. Vsekakor pa so si z 

neodločenim rezultatom 
zacelili rane iz Ljubljane. 
V soboto so Jeseničani doma 
odigrali »prvi polčas« z eki-
po Linza. V tekmo so šli kot 
absolutni favoriti. Da so do-
segli prvi zadetek, so potre-
bovali 25 minut. V nadalje-
vanju je šlo gladko in po 
šestdesetih minutah je bil 
končni rezultat 5 : 0. Izid 
včerajšnjega gostovanja v 
Linzu zagotovo poznate. 
Do zaključka prvega dela 
jih jutri čaka gostovanje v 
Celovcu in v četrtek povra-
tna tekma s KAC-om doma. 
Ko se bo končal skupinski 
del, se bo nadaljevalo "nor-
malno" prvenstvo, seveda 
če bodo razmere zaradi ko-
ronavirusa to dovoljevale. 
Alpsko ligo sestavlja 16 
ekip in vsaka ekipa bo odi-
grala po 15 tekem doma in 
15 na gostovanju.

Super odlično, super slabo
Do konca uvodnega dela Alpske lige čakata jeseniške hokejiste še dve tekmi s KAC-om.

KEGLJANJE
Dva poraza jeseniških kegljačev
Po dveh neodločenih rezultatih so jeseniški kegljači SIJ 
Acroni doživeli dva poraza. V četrtem krogu so doma izgu-
bili z Belo krajino z 0,5 : 7,5. Prejšnjo soboto jih v Novem 
mestu z 8 : 0 premagala Krka. Jeseničani jutri gostujejo v 
Kopru pri ekipi Adria. Po petih krogih sta z osmimi točkami 
na vrhu Taborska jama 1 in Bela krajina. Jeseničani so deve-
ti z dvema točkama.

NOGOMET
Člani po zaostanku z 0 : 2 do točke
Nogometaši moštva SIJ Acroni Jesenice niso odigrali tekme 
šestega kroga z ekipo Bled Hirter. Težava je bilo preveč vode 
na igralni površini. Prejšnji teden so gostovali pri Poletu. Go-
stitelji so že vodili z 2 : 0, a je Jeseničanom uspelo izenačiti 
na 2 : 2. Obakrat je v polno zadel Džafić. Slabše se je odre-
zala selekcija U15. V desetem krogu so doma izgubili s Tri-
glavom z 2 : 0. Še slabše se jim je godilo prejšnjo soboto v 
Ljubljani, kjer jih je Olimpija premagala kar z 9 : 0. Člani jutri 
gostijo ekipo Velesovo Cerklje, selekcija U15 pa Tinex Šenčur.

KOŠARKA
Po zmagi dva poraza
Po uvodni zmagi v prvem krogu so košarkarji Enosa Jeseni-
ce na prvem gostovanju v Ljubljani pri ekipi Slovana dožive-
li visok poraz s 100 : 78. Gostitelji so si zmago zagotovili že 
po treh četrtinah. V zadnjo četrtino so šli s prednostjo 76 : 
52. Še en poraz, tokrat je šlo precej na tesno, so doživeli 
doma. Prejšnjo soboto jih je s 85 : 81 premagala Hidria. 
Gostje so imeli ob polčasu prednost 43 : 39. Zanimivo, da 
so štiri točke prednosti obdržali do konca, saj sta se tako 
tretja kot četrta četrtina končali z rezultatom 21 : 21. Na vrhu 
tretje lige – zahod so Slovan, Pivka in Hidria s tremi zmaga-
mi. Jeseničani, ki jutri gostujejo v Tolminu, so sedmi z zma-
go in dvema porazoma.

ODBOJKA
Za uvod minimalen poraz
Tekme so začele tudi odbojkarice v tretji slovenski ligi (četr-
ta liga po kakovosti). Poleg ekipe Mladi Jesenice v ligi nasto-
pajo G.S.V. Ptuj, Triglav Kranj II, Kostak Elment, Celje in 
Uniforest Prebold. Jeseničanke so v uvodnem krogu gostile 
ekipo G.S.V. Ptuj. Gostje so že zaostajale z 2 : 1, a na koncu 
zmagale z 2 : 3 (24, -31, -19, 21, 8).

HOKEJ MLADI
Hokejisti Hidrie Jesenice v državnem prvenstvu 
in mednarodni ligi
Hokejisti kluba Hidria Jesenice so Slovenski pokal zaključili 
v četrtfinalu, kjer so z 8 : 0 izgubili z ekipo SŽ Olimpija. 
Ostalo jim je še igranje v državnem prvenstvu in mednaro-
dni ligi. Državno prvenstvo so odprli s tremi porazi. Doma 
so izgubili s Triglavom z 1 : 0 in z Mariborom s 4 : 2. V go-
steh jih je s 5 : 1 premagala ekipa Slavija junior. Prejšnji če-
trtek so prišli do uvodne zmage, ko so doma s 4 : 3 prema-
gali finalista slovenskega pokala ekipo MK Bled. V mednaro-
dni ligi so dvakrat izgubili, obakrat v gosteh. Slavija junior 
jih je premagala s 6 : 0, kranjski Triglav pa s 4 : 1.

Šport na kratko

Začela se je tradicionalna vadba za starejše, ki poteka vsak 
ponedeljek ob 10.30 v Športnem parku Podmežakla. Glede 
na trenutne razmere vadba poteka na zunanjih površinah, 
udeležence v Zavodu za šport Jesenice zato prosijo, da pri-
dejo na vadbo primerno oblečeni. Cena ostaja en evro na 
vadbo.

Vadba za starejše v Športnem parku Podmežakla
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Urša Peternel

Prvega oktobra, na mednaro-
dni dan starejših, so v Domu 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice praznovali 
osemdesetletnico. Začetek 
delovanja doma sega v leto 
1940, 1. oktobra so se v 
takratno Mestno zavetišče 

vselili prvi stanovalci. Oskr-
bo so prevzele notredamske 
sestre iz Šmihela pri Novem 
mestu, zdravstveno oskrbo 
pa je vodil dr. Franc Bergelj 
iz Žirovnice. Domačini so ga 
poznali kot čutečega moža, 
pravega ljudskega zdravnika, 
ki je bil dostopen vsem lju-
dem, še posebej pa je imel 

posluh in sočutje za najrev-
nejše. 
V domu je bilo takrat prosto-
ra za petdeset stanovalcev. V 
naslednjih desetletjih so 
dom dograjevali, leta 1970 so 
zgradili prvi prizidek v štirih 
nadstropjih ob prvotni zgra-
dbi doma. Zgradili so tudi 
sodobnejšo kuhinjo, jedilni-

co, pralnico, sušilnico in 
šivalnico. Leta 1975 so zgra-
dili nov petnadstropni samo-
stojni objekt s 120 postelja-
mi. V njem so bile enoposte-
ljne in dvoposteljne sobe s 
predsobo, kopalnico in stra-
niščem ter balkonom. V več-
jih sobah je bila tudi mini 
kuhinja. Stanovanja so bila 
namenjena samostojnim 
starejšim občanom.
"Koncept gradnje in načrto-
vanih storitev v tej stavbi je 
bil zelo vizionarski in skoraj 
identičen današnjim oskr-
bovanim stanovanjem," je 
zapisano v zgodovinskem 
pregledu. A že kmalu so sta-
novanja preuredili v sobe za 
stanovalce, objekt pa pove-
zali z glavno domsko zgrad-

bo. Leta 1988 je bila zgraje-
na še četrta stavba doma, 
prizidek v dveh nadstropjih. 
V stavbi so bili tudi prostor 
za delovno terapijo, fiziote-
rapijo, dvorana, dva dnevna 
prostora, frizerski salon in 
zaklonišče. Dom je tako lah-
ko nudil namestitev 196 sta-
novalcem.
Poleg vzdrževanja in obnov, 
ki so prispevali k izboljšanju 
pogojev za bivanje stanoval-
cev in lažje delo zaposlenih, 
so leta 2007 preuredili man-
sardo in uredili nove bivalne 
prostore, ki so jih poimeno-
vali Sončna enota.
Praznovanja jubileja doma 
so se udeležili državni sekre-
tar na ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 

enake možnosti Cveto 
Uršič, župani občin Jeseni-
ce, Kranjska Gora in Žirov-
nica Blaž Račič, Janez Hro-
vat in Leopold Pogačar pa 
tudi Franc Bergelj, sin dr. 
Franceta Bergelja. 
Praznovanje je potekalo na 
prostem, nastopili so Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska 
Gora, domski Žoga bend in 
domski pevski zbor Večerni 
zvon. Program je povezoval 
Marsel Gomboc. Direktorica 
doma dr. Karmen Arko je 
posebno zahvalo izrekla Dar-
ji Kosančič, ki je v domu dol-
ga leta vestno, odgovorno in 
srčno opravljala delo delovne 
inštruktorice. Sledil je pik-
nik, za živo glasbo je poskr-
bel ansambel Projekt.

Osemdeset let 
doma starejših
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je praznoval 
osemdesetletnico delovanja.

Praznovanje je potekalo na prostem, praznovali so tako stanovalci kot zaposleni. 

Nastopil je tudi domski Žoga bend. / Foto: Ines Dvoršak
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U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 36 .  d e l )

Janko Rabič Znanje je velika in po-
membna vrednota. Nikoli ni 
prepozno bogatiti in razšir-
jati njegovih obzorij. Nepo-
grešljivo je pri uspešnih po-
klicnih karierah, z njim smo 
samozavestnejši, koristnejši 
širši družbi. Vedno spoštu-
jem in hkrati občudujem 
ljudi, ki jim znanja nikoli ni 
dovolj, obenem pa ga z vso 
energijo razdajajo tudi dru-
gim. Ena takšnih je 41-letna 
Petra Dermota z Lipc. V pri-
jetnem pogovoru se je vse 
vrtelo predvsem okoli zna-
nja. Je uspešna v pedago-
škem poklicu, z veseljem ga 
opravlja, vedno pri tem išče 
nove poti, nova spoznanja in 
plemeniti znanje na različ-
nih področjih. Tako vneto in 
zagreto, da ji za marsikaj 
drugega prevečkrat zmanjka 
časa. 
Izhaja iz jeseniške družine. 
Po pridobljenih osnovnih 
znanjih v Osnovni šoli To-
neta Čufarja na Jesenicah in 
Gimnaziji Jesenice jo je pot 
vodila na Pedagoško fakulte-
to v Ljubljano, kjer je dokon-
čala študij za profesorico 
matematike in tehnike. 
In zakaj prav ta veja pedago-
škega poklica? "V meni je že 
od nekdaj velik ustvarjalni 
nemir," pripoveduje Petra. 

"Predvsem to pride do izra-
za pri tehniki, matematika 
je bila izbrana bolj vzpore-
dno, čeprav jo prav tako z 
veseljem poučujem. Sama 
sebi pravim kar multiprak-
tik, saj se lotim vseh tehnič-
nih stvari. Tudi kaj preža-
gam, vrtam, brusim, rada 
načrtujem in preurejam 
prostore. Tudi pletla, vezla 
in kvačkala sem včasih."
Njena prva redna zaposlitev 
je bila eno leto na Osnovni 
šoli Prežihovega Voranca na 
Jesenicah, potem pa je nada-
ljevala na OŠ prof. dr. Josipa 
Plemlja na Bledu, 15 let se je 

že nabralo. "Ker je bilo na 
šoli preveč profesorjev ma-
tematike, sem se odločila za 
dodatni študij, tako da sem 
sedaj še računalničarka in 
organizatorka informacij-
skih dejavnosti."
Dodatne poklicne izzive je 
našla na Ljudski univerzi Je-
senice, kjer poučuje v pro-
gramu za odrasle.
"To so ljudje, ki iz različnih 
vzrokov niso v rednem delu 
zaključili osnovne šole. Mar-
sikdo šele kasneje spozna, 
da je to zanj pomembno pri 
nadaljnji poti do poklica, 
večkrat jih napotijo deloda-

jalci. Dogaja se, da nekdo 
misli, da bo to opravil z levo 
roko, pa ne gre. Včasih je 
vsak posameznik zgodba 
zase. Tudi težki problemi so 
v ozadju. V to se ne spu-
ščam. Želim biti povsem 
nevtralna, se vsakemu pri-
bližati, da najdeva stik in 
mu pomagam. Več je tudi 
tuje govorečih, kar predsta-
vlja dodatne probleme pri 
sporazumevanju."
Poleg tega je na Ljudski uni-
verzi Jesenice vključena tudi 
v različne projekte, pred-
vsem za starejše. 
"Sedaj imamo delavnico o 
uporabi pametnih telefonov. 
Udeleženci so predvsem 
upokojenci. Včasih je kar za-
nimivo, saj vsakdo pride z 
malo drugačnim telefonom, 
pa se je treba prilagoditi." 
Smo ljudje že preveč sužnji 
teh telefonov? "Včasih smo 
kar obsedeni z njimi, da. Pri 
tistih, ki poznajo mejo, ni 
težko, saj je takšen telefon 
lahko še kako koristen pri-
pomoček."
Tudi njeni trenutni izzivi so 
povezani s poučevanjem. 
"Zdaj mi je največji izziv 
ukvarjanje z informacijsko 
tehnologijo, ki je aktualna v 
teh koronačasih pri pouče-
vanju na daljavo. Še veliko je 

treba raziskati pri uporabi 
najprimernejše opreme. Že-
lim pridobiti prave informa-
cije in potem pomagati dru-
gim. Ni pa to prihodnost, še 
vedno je pomemben osebni 
stik pri podajanju snovi, 
predvsem pri tehniki še po-
sebno pride do izraza. Ko bo 
to minilo, upam, da bomo 
spet lahko v živo podajali 
snovi in praktično delali," 
pojasni.
In kaj Petri zapolnjuje natr-
pan življenjski vsakdan? "To 
je zagotovo priprava slaščic. 
Lotim se najrazličnejših, ob 
tem se tudi veliko izobražu-
jem. Pripravim jih za roj-
stne dneve domačih in še 
kakšne druge priložnosti. 
Za drugo pa že kar zmanjka 
časa, morda kakšno razve-
drilo v naravi."
Na vprašanje, kakšna oseb-
nost je po svoji oceni, odgo-
vori: "Znam biti zelo stroga 
v šoli, imajo me za resno. 
Da se skorajda ne znam po-
smejati, pa tisti, ki me dobro 
poznajo, vedo, da ni res." 
Ali verjame v horoskop? 
"No, ja, kar. Sem vodnarka. 
Ko sem brala značilnosti za 
to znamenje, sem ugotovila, 
da pri meni med drugim 
drži, katere letne čase in 
barve imam rada." 

Petra Dermota: V znanju je moč

Petra Dermota

Urša Peternel

"Do letos smo bili navajeni 
vsaj dve uri vsak dan upora-
bljati bencinski agregat. 
Leta 2020 nič več, saj ga ni-
smo zagnali niti za minuto. 
Za nameček ugotavljamo, 

da nam sploh ni uspelo po-
rabiti vse razpoložljive elek-
trične energije, zato mora-
mo v prihodnosti povečati 
porabo," pravi Olga Oven, 
predsednica Planinskega 
društva Javornik - Koroška 
Bela o najnovejši pridobitvi 

v Domu Valentina Staniča 
pod Triglavom na 2332 me-
trih nadmorske višine. Pred 
letošnjo sezono je dom do-
bil nov sistem za zagotavlja-
nje električne energije iz 
obnovljivih virov, nanj so 
namestili fotovoltaični sis-

tem in vetrno turbino z ba-
terijskim skladom.
Tako zdaj vso potrebno elek-
trično energijo dobijo iz ob-
novljivih virov, okoljski vpli-
vi so se znižali za vsaj tride-
set odstotkov.
Projekt je vodila ekipa Labo-
ratorija za termoenergetiko 
na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani v sode-
lovanju s Planinsko zvezo 
Slovenije, Razvojnim cen-
trom za vodikove tehnologi-
je in Planinskim društvom 
Javornik - Koroška Bela. 
Zanj so prejeli denar v okvi-
ru evropskega projekta LIFE 
SustainHuts. 

Fotovoltaični sistem je na-
meščen na streho planinske 
koče in pomožne stavbe in 

ima nazivno moč šest tisoč 
vatov. Vetrna turbina naziv-
ne moči tisoč vatov pa je po-

stavljena na optimalnem 
mestu glede na veter, so po-
jasnili. Poleg so postavili še 
baterijski sklad, nadgradili 
nadzorni sistem in sistem 
zajema ter obdelave obrato-
valnih podatkov. Kot so po-
vedali na Fakulteti za stroj-
ništvo, je delovanje mogoče 
spremljati tudi prek spletne-
ga dostopa, kar omogoča hi-
tro prepoznavanje morebi-
tnih obratovalnih težav in 
spremljanje deležev proi-
zvedene električne energije 
iz fotovoltaike ali vetra.
So pa v sistemu ohranili 
bencinski agregat za oskrbo 
ob nepredvidenih napakah.

Energija sonca in 
vetra pod Triglavom
Na Dom Valentina Staniča pod Triglavom so namestili fotovoltaični sistem in vetrno turbino, tako da 
vso potrebno elektriko zdaj dobijo iz obnovljivih virov. 

V planinski koči Dom Valentina Staniča pod Triglavom (2332 m n. m.) električni generator 
na fosilna goriva ni več potreben, elektriko pridobivajo z energijo sonca in vetra. 

Dušan Prašnikar (PZS) in Olga Oven, predsednica 
Planinskega društva Javornik - Koroška Bela

Kot pravi predsednica 
PD Javornik - Koroška 
Bela Olga Oven, 
bencinskega agregata 
letos niso zagnali niti 
za minuto; nasprotno, 
vse razpoložljive 
električne energije jim 
niti ni uspelo porabiti.

 F
o

to
: F

ak
u

lt
et

a 
za

 s
tr

o
jn

iš
tv

o

Skupina slovenskih 
partnerjev iz projekta 
se je posebej zahvalila 
Slovenski vojski, ki je 
pomagala pri prevozu 
vseh potrebnih 
komponent do koče in 
odvozu.
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Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava 
nemške kakovosti, ki poskrbi 
za družinski proračun in 
okolje.

Visok učinek čiščenja,
v rezervoarju ni 
električnih 
komponent. 
Praznjenje le enkrat na 
tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar 
je povozen.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

PRIVOŠČITE SI ZANESLJIVO BIOLOŠKO 
ČISTILNO NAPRAVO TER PRIHRANITE
...pri mesečnih stroških vode s sistemom za zbiranjem in uporabo deževnice

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 

In denarja. Priporočamo 
vam uporabo 
brezplačne deževnice 
za pranje avtomobila, 
splakovanje 
WC-ja, pranje 
perila in 
zalivanje vrta. 

Ponikalni sistemi
Ponikalni sistemi so 
učinkoviti, lahki ter 
omogočajo enostavno 
montažo. Cenovno so 
postali zelo dostopni.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se 
v iztočnih odpadnih 
vodah pojavljajo masti 
ali olja. 

Dijaki četrtih letnikov Srednje šole Jesenice, program Pred-
šolska vzgoja, že enajst let razveseljujejo otroke v vrtcih z 
igricami, ki so jih skupaj s svojimi mentorji ustvarili v tret-
jem letniku pri strokovnem modulu Ustvarjalno izražanje. 
Mentorica Marta Bajc je povedala, da jim je letos koronavi-
rus malce prekrižal načrte, tako da jim ni uspelo pokazati 
vseh igric otrokom po vrtcih. "Piščančku Piku pa je le uspe-
lo s svojimi prijatelji najti svojo mamico v Vrtcu Angelce 
Ocepek na Jesenicah. Vzdušje je bilo zelo dobro. Otroci so 
z veseljem sodelovali, ko jih je piščanček Pik naučil plesno 
koreografijo na besedilo pesmi 'Našli smo mamico, bila je 
daleč stran. Srečali smo čustva, pomagala so nam. Hvala za 
pomoč, sedaj pa lahko noč!'," je povedala Marta Bajc.

Piščanček Pik razveselil otroke

Igrico Piščanček Pik je odigrala skupina dijakinj iz 4. AV.

Urša Peternel

Akademska slikarka in 
magistrica umetnosti Brina 
Torkar, po rodu Jeseničan-
ka, na Jesenicah že enajsto 
leto vodi slikarsko šolo. Vrs-
to let so njeni učenci ustvar-
jali v prostorih Hiše sreče, 
letos pa se je slikarska šola 
preselila v prostore Mladin-
skega centra Jesenice. Šola 
je namenjena vsem, ki jih 
zanimajo slikarstvo, risanje, 
modno oblikovanje, grafič-
no oblikovanje, strip ... 
Po besedah Brine Torkar je 
njena slikarska šola nekoli-

ko drugačna, saj je v teh 
letih razvila svojo metodolo-
gijo poučevanja. "Vizija šole 
je, da na drugačen, ne klasi-
čno pedagoški način da 
varen prostor vsakemu 
posamezniku, da se poveže 
sam s seboj in svojo ustvar-
jalnostjo," pravi umetnica, 
za katero je slikanje eden 
izmed načinov spoznavanja 
in občutenja sveta in sebe. 
Njeni učenci se naučijo raz-
ličnih slikarskih postopkov 
in tehnik, opazovanja, pro-
jektnega dela, ob tem pa 
tudi vztrajnosti, predanosti 
in delovnih navad.

"Ustvarjalci smo po navadi 
introvertirani, živimo v svo-
jem svetu. Moj namen je, da 
ta svet, ki je subtilen, druga-
čen, preko ustvarjanja 
pomagam prizemljiti in 
ustvariti most do realnosti. 
Želim, da se moji učenci 
počutijo varni, sprejeti, vide-

ni in slišani, da dobijo varen 
in spodbuden prostor, v 
katerem se lahko svobodno 
izrazijo in ustvarjajo." 
Pri tem je zelo pomembno, 
pravi, da se naučijo izhajati 
iz sebe, da se povežejo sami 
s seboj, okrepijo samoza-
vest, najdejo svojo smer in 

se notranje umirijo. Sama 
jim v slikarski šoli želi dati 
ne le slikarsko znanje, 
ampak vso podporo na nji-
hovi poti osebne rasti. Ob 
tem pa je prepričana, da je 
tudi pri slikanju bolj kot 
talent pomembno veselje 
do ustvarjanja in dovolj 
vaje.
Njena slikarska šola deluje 
že na več različnih lokacijah 
v Sloveniji, pri poučevanju ji 
pomagata tudi dva asistenta, 
akademska slikarka Urša 
Halilovič in študent na liko-
vni akademiji Alojzij Grič-
nik, ki vodi tudi spletno šolo 
digitalnega risanja, ki je 
letošnja novost v programu. 
Kot poudarja sogovornica, 
se na delavnicah mladi ude-
leženci lahko pripravljajo 

tudi na sprejemni izpit na 
umetniških srednjih šolah 
ali gimnazijah, vsi dosedanji 
učenci so bili pri tem uspe-
šni.
Brina Torkar se je umetno-
sti zapisala že kot srednje-
šolka, slikarstvo pa jo je izti-
rilo z ravne, utirjene poti, ki 
jo je po osnovni šoli vodila 
na jeseniško gimnazijo. A se 
na tej poti ni našla, gimnazi-
je ni zaključila, začela je sli-
kati in kasneje zaključila 
srednjo šolo za oblikovanje 
in fotografijo, likovno aka-
demijo in zatem tudi podi-
plomski študij. Deluje kot 
samostojna kulturna delav-
ka in vodi Zavod za podporo 
in razvoj umetnosti Nova 
zora, živi pa v Zgornji 
Savinjski dolini.

Brinina drugačna 
slikarska šola 
Na Jesenicah tudi letos poteka slikarska šola, ki jo vodi akademska slikarka in magistrica umetnosti 
Brina Torkar. 

Brina Torkar je Jeseničanka, ki zdaj živi v Zgornji Savinjski 
dolini. Je akademska slikarka in magistrica umetnosti.

Njeni učenci se naučijo različnih slikarskih postopkov in 
tehnik, opazovanja, projektnega dela ...

V slikarski šoli želi učencem dati ne le slikarsko znanje, 
ampak vso podporo na njihovi poti osebne rasti. 

Slikarska šola Brine Torkar poteka vsak torek od 
16. do 19. ure v prostorih Mladinskega centra 
Jesenice. Namenjena je otrokom od sedmega 
leta starosti naprej in odraslim. Šola je 
samoplačniška, z mesečno šolnino, Brina pa 
vsako leto omogoči brezplačno udeležbo enemu 
otroku, katerega starši si plačila šolnine ne 
morejo privoščiti.

"Slikanje otroku nudi varen osebni prostor, kjer 
lahko raziskuje in se uči, se umiri ter začuti 
samega sebe in svoje občutke, ki jih s pomočjo 
slikanja spremeni v barve in oblike," poudarja 
Brina Torkar.
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Jesenice so obiskali člani Ra-
dijskega kluba Gremo plesat 
iz Kopra na čelu z novinarko, 
mentorico in voditeljico ra-
dijskega programa RTV SLO 
iz Kopra Smiljano Baranja. 
Gostom – okrog 45 se jih je 
na Jesenice pripeljalo iz Ko-
pra – so na Železniški postaji 
Jesenice pripravili kar enour-
ni program, v katerem so jih 
pokazali tisto, kar Jesenice 
najbolj odlikuje – prijatelj-
stvo, prijaznost, multikultur-
nost, sožitje in gostoljubje. 

V skupni organizaciji Zveze 
kulturnih društev Jesenice, 
Mladinskega centra Jesenice, 
Občine Jesenice in vodstva 
Železniške postaje Jesenice 
so gostom prikazali kulturno 
mavrico v malem. Goste sta 
najprej pozdravila jeseniški 
župan Blaž Račič in predse-
dnik Zveze kulturnih dru-
štev Jesenice Miloš Možina, 
z več točkami pa so nastopili 
Pihalni orkester Jesenice - 
Kranjska Gora, Ljudski godci 
Suhe hruške KUD Triglav 
Slovenski Javornik - Jesenice 
in folklorniki FS Juliana iz 

KŠD Hrušica, KŠDB Biser in 
MKD Ilinden. 
Jeseniško kulinariko je obi-
skovalcem predstavila Nina 
Hribar iz Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, zgodovino 
jeseniške železniške postaje 
pa njen vodja Zoran Račič. 
Gostje so z Jesenic odšli z 
odličnimi vtisi. Voditeljica 
Smiljana Baranja, ki bo do-
godek in nastopajoče pred-
stavila tudi v svoji radijski 
oddaji, je svojo zahvalo za-
ključila z besedami: "Kar 
smo danes s člani kluba do-
živeli na Jesenicah, je težko 
ponoviti kjerkoli drugje. Ve-
ste, zakaj? Že ko sem prvič 
poklicala na Jesenice, to je bil 
pogovor z županom Rači-
čem, in nato po danes vide-
nem, je jasno: "Na Jesenicah 
'štekate', mar vam je in ljubo 
vam je. Hvala za vse."

Kulturna mavrica v malem
Goste, člane Radijskega kluba Gremo plesat, ki so se na Jesenice pripeljali z vlakom, so Jeseničani sprejeli s kulturno mavrico v malem.

Obiskovalcem so pokazali, kar Jesenice najbolj odlikuje – prijateljstvo, prijaznost, 
multikulturnost, sožitje in gostoljubje. 

Gostom so se predstavila jeseniška kulturna društva. / Foto: Nik Bertoncelj Nastopil je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.

Urša Peternel

Letos 24. septembra je minilo 
deset let, kar se je na kolesu 
smrtno ponesrečil eden naj-
boljših ultramaratonskih ko-
lesarjev na svetu Jeseničan 
Jure Robič. Ob obletnici so na 
Zavodu za šport Jesenice or-

ganizirali kolesarski izlet do 
spominskega obeležja v Plav-
škem Rovtu, kjer so se zbrali 
ožji družinski člani in prijate-
lji. Vsako leto aprila sicer pri-
pravijo kolesarski izlet do Ju-
retovega groba v Kranjski 
Gori, letos pa ga zaradi koro-
navirusa niso organizirali.

Deset let od nesreče 
Jureta Robiča

Družinski člani in prijatelji so se zbrali pri spominskem 
obeležju v Plavškem Rovtu. / Foto: Zavod za šport Jesenice

Radijski klub Gremo plesat deluje štiri leta, vanj 
so včlanjeni poslušalci Radia Koper, ki gostujejo 
v studiu, ko tam v živo nastopajo ansambli, s 
klubom pa potujejo tudi po Sloveniji.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 
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Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske to jesen v jeseni-
ški občini pripravlja niz 
kuharskih delavnic v okviru 
projekta Kuham domače, ki 
ga v celoti financira Občina 
Jesenice. Namen petih vode-
nih praktičnih delavnic je 
izmenjava kuharskih znanj 
in izkušenj o jedeh, ki so jih 
pripravljali in uživali naši 
predniki. Delavnice so 
namenjene lokalnemu pre-
bivalstvu, mladim in starej-
šim, ki jih zanima praktična 
priprava domačih jedi, je v 
imenu organizatorjev pove-
dal Ambrož Černe.
Prva delavnica je potekala v 
gospodinjski učilnici na 
Osnovni šoli Koroška Bela, 
in sicer ob alpskem dnevu 
črnega kruha. Pripravila jo 
je Vijoleta Smolej iz Planine 
pod Golico. Kot je povedala, 
sta jo peči kruh naučili stara 
mama in mama. 

"Rojena sem bila v Mostah 
pri Žirovnici, potem sem se 
preselila v Planino pod Goli-

co, kjer imava z možem 
manjšo kmetijo. Poleg osta-
lega dela na kmetiji, se ljubi-
teljsko ukvarjam s peko kru-
ha," je razkrila udeležen-
cem. Peče bel, črn, ržen, 
ajdov kruh, kruh z orehi, 
pletenice ... Vse za peko pri-
pravi že prejšnji večer, 
potem pa zjutraj mož zakuri 
krušno peč. Sama najprej 
pripravi kvasec – uporabi 
manj kvasa, kot je napisano 
na ovitku (kocko na tri kilo-
grame moke) in posoli 
moko. Vanjo gre potem 
vzhajani kvas, doda tudi 
tekočino in zamesi. Ker vse-
buje manj kvasa, testo poča-
sneje vzhaja. Ko je prvič 
vzhajano, iz njega oblikuje 

hlebčke, ki jih položi v 
peharje, pokrite z narahlo 
pomokanim prtičem. Potem 
pusti hlebčke vzhajati še 
enkrat. 
"Da se ne bi prijeli, posujem 
lopar s koruznim zdrobom. 
Hlebčke prevrnem na lopar, 
potem pa jih obilneje poma-
žem z vodo, lahko tudi s 
kavo ali jajcem. Potem vsak 
hlebček zarežem in ga pori-
nem v segreto peč," je pove-
dala.
Na delavnici je pokazala 
tudi debelo mapo, v kateri 
je bil shranjen kup recep-
tov, zapisanih po starem, na 
roko. In potem je iz peči že 
zadišalo po svežem doma-
čem kruhu ...

Pekli so domač kruh
Vijoleta Smolej iz Planine pod Golico je pripravila delavnico peke domačega kruha. 

Vijoleta Smolej iz Planine pod Golico je udeležence delavnice naučila peči domač kruh.

Naslednja v sklopu projekta Kuham domače bo 
delavnica priprave ajdovih krapov, potekala bo 
22. oktobra ob 16. uri v dvorani kulturnega 
doma na Blejski Dobravi. Sledila bo delavnica 
priprave krompirjeve mešte in bele kave 6. 
novembra ob 17. uri v OŠ Toneta Čufarja, 
zatem delavnica z naslovom Tradicionalni 
slovenski zajtrk 20. novembra z učenci OŠ 
Koroška Bela; na zadnji delavnici pa bodo 
predstavili pripravo tradicionalne jeseniške jedi 
govnač, potekala bo 25. novembra ob 17. uri v 
OŠ Koroška Bela.

Urša Peternel

Učenci 6. a in 6. c razreda 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja Jesenice so ob evropskem 
dnevu jezikov sodelovali v 
mednarodnem projektu 
evropskih šol eTwinning. 
Skupaj z učenci iz 13 evrop-
skih držav so ustvarjali krat-
ke filme in razglednice in se 
na ta način naučili nekaj 
osnovnih fraz v turščini, 
poljščini, češčini, nemščini, 
švedščini, romunščini, litov-
ščini, italijanščini, hrvašči-
ni, španščini, srbščini, nizo-
zemščini in slovaščini.

Učenci jeseniške šole pa so 
postali ambasadorji ter uči-
telji slovenskega jezika, saj 
so sodelujoče učence iz dru-
gih držav učili slovenščine. 
"Učenci so s pomočjo dela 
pri projektu iz prve roke 
spoznali jezikovno raznoli-
kost evropskega prostora, 
podobnosti med slovenšči-
no in nekaterimi drugimi 
jeziki, vlogo angleščine kot 
sredstva komunikacije med 
različnimi narodi in se ob 
tem seveda tudi zabavali," 
je povedala Maja Medja 
Vidic, učiteljica angleščine 
na šoli.

Turščina, poljščina, 
češčina ...
Učenci jeseniške osnovne šole so sodelovali v 
mednarodnem projektu in spoznavali tuje jezike.

Učenci iz različnih držav so drug drugega učili svojih 
jezikov.

Janko Rabič

Z ovčerejo se v občini Jese-
nice že več let najbolj zavze-
to ukvarjajo člani ovčarske 
sekcije pri Agrarni skupno-
sti Planina pod Golico. Na 
pašnikih na pobočjih Golice 
je bilo letos na paši več kot 
petsto ovc. 
Pred leti so jih pasli predv-
sem domačini, počasi pa se 
je trop večal, tako da jih je 

sedaj vedno okoli štiristo. 
Po podatkih članov ovčar-
ske sekcije je bilo največ 
ovc leta 1984, in sicer se 
jih je pod Golico paslo več 
kot šeststo. Ker jih domači-
ni sami v kraju nimajo 
dovolj, jih imajo poleti na 
paši tudi lastniki iz drugih 
krajev, največ iz Gorij in 
Zasipa. 

V agrarni skupnosti skrbi-
jo, da so pašne površine 
vedno urejene in se ne 
zaraščajo. Štiriindvajset 
članov ima v lasti okoli 
osemdeset hektarov povr-
šin, predvsem travnikov, 
nekaj je tudi gozda. 
Po besedah predsednika 
Agrarne skupnosti Planina 
pod Golico Janeza Razinger-

ja so člani zelo dejavni, 
ogromno dela in denarja so 
vložili v obnovo pašnikov, 
zgradili so dovozno pot in 
temeljito obnovili ovčarsko 
kočo. Lahko se tudi pohvali-
jo, da so med redkimi v Slo-
veniji, ki imajo vse lastniške 
dokumente urejene po 
novem zakonu o agrarnih 
skupnostih. 

Na Golici več 
kot petsto ovc
Člani Agrarne skupnosti Planina pod Golico skrbijo, da so pašne površine 
urejene in se ne zaraščajo.

Člani Agrarne skupnosti Planina pod Golico z letošnjim tropom ovc

Letos so imeli na paši že kar nekaj naraščaja. Na fotografiji 
je Nataša Finžgar z ovčko. Skupaj z možem Bogdanom sta 
imela na paši štirideset ovc.

Po letu 1950 na Golici 
niso več kosili trave, 
kosce so zamenjale 
ovce.

Glasbena šola Jesenice tudi letos pripravlja projekt Od tona 
do glasbe. V četrtek, 22. oktobra, ob 9.00 in 10.30 v Kinu 
Železar pripravljajo koncert Ludwig van Beethoven na obis-
ku, dan kasneje v istih terminih pa še baletno predstavo.

Projekt Od tona do glasbe
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JESENSKE UGODNOSTI SUZUKI

IN PODALJŠANO JAMSTVO LETI*

IN PODALJŠANO JAMSTVO LETI*

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,6-6,4 l/100km in 104-145 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0138-0,0142 g/km, trdi delci: 0,00019-0,00020/km, število delcev: 0,69-0,95 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz  prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije 
o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko 
brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Do zgoraj navedenih akcijski 
ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil Vitara ali  SX4 S-Cross,  ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano. 
*Podaljšano jamstvo 3+2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Akcija velja do 31.12.2020.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City

ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Urša Peternel

Rožnati oktober je medna-
rodni mesec ozaveščanja o 
raku dojk, ki je najpogostej-
ša oblika raka pri ženskah. 

Številne aktivnosti že vrsto 
let pripravljajo v Združenju 
Europa Donna Slovenija, z 
njimi pa ozaveščajo širšo 
javnost o raku dojk in opo-
zarjajo na pomen zdravega 
načina življenja in zgodnje-
ga odkrivanja bolezni. V so-

delovanju z Večgeneracij-
skim centrom Gorenjska, ki 
deluje znotraj Ljudske uni-
verze Jesenice, so tudi letos 
začetek rožnatega meseca 
obeležili na Trgu Toneta 
Čufarja. Tam sta župan Blaž 
Račič in koordinatorka Ljud-
ske univerze Jesenice Kata-
rina Bertoncelj okoli enega 
od dreves zavezala rožnat 
šal in na zelenico pred njim 
"posadila" rožnate kovinske 
rože. 
Rak dojk je najpogostejša 
oblika raka pri ženskah, 
zbolijo pa lahko tudi moški. 
Po podatkih Registra raka 
za Slovenijo je v letu 2017 
zbolelo 1399 žensk in deset 
moških. 
Za uspešno zdravljenje in 
zmanjševanje umrljivosti je 
pomembno predvsem oza-
veščanje o zdravem načinu 
življenja, zgodnje odkriva-
nje in takojšnje učinkovito 
in vsaki bolnici prilagojeno 

zdravljenje. V ospredje smo 
tokrat postavili pomen re-
dnega mesečnega samopre-
gledovanja in zgodnjega 
odkrivanja raka dojk, ki je 
zelo pomembno za uspe-
šno in manj agresivno zdra-
vljenje, manj poznih posle-
dic in zmanjševanje umrlji-
vosti," je povedala Rina Kli-
nar, članica upravnega od-
bora Slovenskega združe-
nja za boj proti raku dojk 
Europa Donna.
V vseh zgornjegorenjskih 
občinah tudi letos na rožnati 
oktober opozarjajo rožnate 
pletenine in pentlje, pone-
kod tudi rožnati cvetovi. V 
jeseniški občini so v pritličju 

Zdravstvenega doma Jeseni-
ce 1. oktobra postavili stojni-
co na temo ozaveščanja o 
raku dojk, potekal je šestmi-
nutni test hoje, Ksenija Noč 
iz Zdravstvenovzgojnega 
centra Jesenice je pripravila 
predavanje preko Zooma o 
raku dojk, dejavnikih tvega-
nja in samopregledovanju 
dojk.
V ponedeljek, 19. oktobra, 
ob 16.30 pa bo na Ljudski 
univerzi Jesenice delavnica 
za samopomoč pri limfede-
mu. Limfedem je zastajanje 
tekočine v prizadetem pre-
delu telesa, ki se kaže kot 
otekanje okončin, včasih kot 
otekanje obraza, vratu ali 

osrednjega dela telesa. Do 
tega pride zaradi nezado-
stnega delovanja limfnega 
sistema, ki se pojavi kot po-
sledica zdravljenja raka dojk 
ali rakov rodil. Limfedem 
sicer potrebuje strokovno 
obravnavo, ogromno pa lah-
ko naredijo tudi bolnice 
same. Na predavanju bosta 
usposobljeni limfterapevtki 
po tehniki dr. Voddra pouči-
li o oskrbi limfedema ter 
predstavili tehnike samopo-
moči pri njegovem pojavu. 
Nato sledi praktični prikaz 
povijanja. 
Priložnostno razstavo bodo 
oktobra pripravili tudi v Ob-
činski knjižnici Jesenice. 

Oktober  
je rožnat
Na rožnati oktober opozarjajo rožnati šali in 
kovinske rože na Trgu Toneta Čufarja. 

V znak podpore aktivnostim ozaveščanja o raku dojk sta rožnate kovinske rože "posadila" 
župan Blaž Račič in koordinatorka Ljudske univerze Jesenice Katarina Bertoncelj.

Na Jesenicah ob 
Splošni bolnišnici 
Jesenice od januarja 
2018 deluje tudi 
mobilna enota 
presejalnega programa 
za odkrivanje raka 
dojk Dora. 

V Društvu upokojencev Je-
senice jim ob spoštovanju 
ukrepov proti širjenju koro-
navirusa uspeva izvajati 
programe v omejenem ob-
segu. Doslej so vsako leto 
ob 1. oktobru, mednaro-
dnem dnevu starejših, pri-
pravili srečanje za svoje čla-
ne, ki so dopolnili osemde-
set in več let. Za vse je to 
priložnost, da ob druženju 
obujajo spomine na dogod-
ke, ki so zaznamovali njiho-
vo delo in življenje. Letos pa 
so se glede na trenutno situ-
acijo odločili, da srečanje 
odpovedo. Predsednik dru-
štva Boris Bregant je s prija-
znim pismom vsem zaželel 
veliko zdravih in aktivnih let 
z upanjem, da se kmalu 
spet srečajo kot pretekla 
leta. V nadaljevanju izvaja-
nja jesenskega programa 
veliko skrb namenjajo pre-
ventivnim dejavnostim za 
ohranjanje zdravja med 
članstvom. Na prvem pre-
davanju v društvenih pro-
storih je Ksenija Noč iz 
Zdravstvenovzgojnega cen-
tra Jesenice predstavila naj-
novejša spoznanja in izsled-
ke o bolezni, ki jo povzroča 
koronavirus. Izvedli so me-
ritve krvnega tlaka in krvne-
ga sladkorja. Na drugem 
predavanju 19. oktobra ob 
17. uri bo Jasna Harej govo-
rila o obvladovanju bolečin 
mišic, kosti in sklepov. 

Jesenske dejavnosti 
jeseniških upokojencev
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

HDD SIJ Acroni Jesenice tudi letos sodeluje pri 
ozaveščanju javnosti o raku dojk. Tako kot lani 
na domačih oktobrskih tekmah Alpske hokej
ske lige ponosno nosijo rožnate drese.

Rožnati oktober je mesec ozaveščanja o raku 
dojk. V Sloveniji vsako leto za to boleznijo zboli 
skoraj 1300 žensk in do 15 moških, skoraj 400 
žensk in do deset moških pa umre. V oktobru 
strokovnjaki poudarjajo pomen zgodnjega 
odkrivanja raka dojk. Priporočajo, da si ženske 
samopregledujejo dojke že od rane mladosti, 
ženske v starosti 50–69 let, pa naj se odzovejo 
vabilu programa DORA na pregled s presejal
no mamografijo, s katero lahko odkrijemo raka 
dojk, ko še ni vidnih ali tipnih znakov bolezni in 
je možnost za ozdravitev večja. 
To sporočilo z nošenjem rožnatih dresov, ki jih 
namesto klubskega logotipa krasi rožnata pen
tlja, na domačih oktobrskih tekmah prenašajo 
tudi hokejisti Jesenic. HDD SIJ Acroni Jesenice 
v akciji tudi letos sodeluje s slovenskim zdru
ženjem za ozaveščanje o raku dojk – Europa 
Donna Slovenija, akciji pa se je pridružilo tudi 
podjetje Tosama, d. o. o.

PRIVRŽENCI JESENIC SI LAHKO PRIBORITE 
ROŽNATI DRES

Med 12. in 31. 10. 2020 na uradnem klubskem 
Facebook profilu poteka licitacija game-worn 
rožnatih dresov. Oseba, ki bo za posamezni 
dres pripravljena odšteti največ, ga bo po za
ključku licitacije po pošti prejela na svoj domači 
naslov. Celotni izkupiček licitacije bo klub na
menil združenju Europa Donna Slovenija.

Hokejisti Jesenic znova z veseljem sodelujejo v 
rožnatem oktobru. Več o tem je povedal kape
tan Andrej Tavželj:
»Nam, igralcem, pomeni zelo veliko, da smo del 
projekta Rožnati oktober, ker v svojih širših dru
žinah vsak pozna osebo, ki je že prebolela ali se 
še vedno bori s to boleznijo. Mi smo ponosni, 
da lahko o raku dojk ozaveščamo ljudi tako, da 
nosimo rožnate drese v mesecu oktobru.«

Krajšo izjavo je podala tudi predsednica druš
tva Europa Donna Slovenija Tanja Španić: 
“Veseli smo, da HDD SIJ Acroni Jesenice že 
drugo leto zapored prepoznava pomen oza
veščanja o raku dojk v svojem lokalnem in 
športnem okolju. Pomembno je, da naša 
skupna sporočila o pomenu zdravega načina   
življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk 
dosežejo čim širi krog ljudi, zato smo  veseli 
podpore v rožnatem oktobru, seveda pa ne 
smemo pozabiti, da je skrb za zdravje po
membna skozi celo leto.” 

ŽELEZARJI S PONOSOM NOSIJO  
ROŽNATE DRESE

Foto: Domen Jančič
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 26. oktobra 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sestavil: Cveto Erman

Sudoku s končno rešitvijo

Sponzor križanke je FOTO VIDMAR, Gregor Vidmar, s. p., Cesta železarjev 4b, nad TUŠ centrom na Jesenicah. Več infor-
macij o njihovi ponudbi na www.foto-vidmar.si in 059 053 840. Vljudno vabljeni, da jih obiščete v njihovem ateljeju za 
portretno in družinsko fotografiranje z različnimi ozadji. Za naše zveste reševalce so prispevali tri enakovredne nagrade, 
storitve v vrednosti 20 evrov. 

AVTOR:
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PREBIVALEC
ŠVICE

ZAČETEK
ČOLNA POUDAREK CARJEVA
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NEKD. SEK-
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VZEDEVEK
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SLAVKA
ŠORNA
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STRELI

IME UGAND.
DIKTATORJA
AMIN DADA

RUSKA 
BALETNICA

GALINA SER-
GEJEVNA

M. POTOMEC

14 DOTIK ŽOGE
NA MREŽI

PRI SERVISU
REKA NA
TAJSKEM

10 16
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EVGEN JURIČ

10 GLIVIČNA
BOLEZEN ŽIT

RUDOLF
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TEISTKA

SLAVKO JAN
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GRAD,
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DRSALNICA

(POGOV.)
NEGA

BOLNIKA

1

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  18 / 2020

PP. 124, 4001  KRANJ

DROBNO 
VALOVITA

TKANINA IZ
ČESANE
VOLNE

7 ZNAK V 
NASLOVU

ELEKTRON-
SKE POŠTE

6 RUSKO IN-
DUSTRIJSKO

MESTO JZ
OD MOSKVE

9

SLOVARČEK: DRIČ: drsalnica (pog),     USODA: usojenost,     NAN: reka na Tajskem,     PAANGA: denarna enota v Tongi,     ADVOKATURA: odvetništvo
GAZDARICA: hišna gospodinja,     ČAKŠ: naš novinar (Aleš),     ULANOVA: ruska baletnica (Galina Sergejevna),    STERN: ameriški fizik (Otto)

Geslo je PRODAJA, ODKUP IN PREPIS VOZIL. Sponzor: 
AVTO SVETINA, Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javor-
nik, www.avto-svetina.com, tel. 041 639 288. Nagrajenci: 1. 
pranje osebnega vozila in majica: Jasna Mravlje, Jesenice; 2. 
pranje osebnega vozila in okvirčki za registrsko tablico: 
Milena Neumann, Jesenice; 3. pranje osebnega vozila: Mari 
Molan, Jesenice. Za prevzem nagrad pokličite Avto Svetina.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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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=E, 2=R, 3=B, 4=V, 5=O, 6=A, 7=T, 8=D, 9=I), od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je BREZUMNIK.

Jelka Koselj

Koreni redkve ostrega in 
pekočega okusa so izvrstna 
zdravilna hrana za starejše 
ljudi, ki sami razvijajo vedno 
manj obrambnih snovi, da bi 
jih varovale pred napadi viru-
sov, bakterij in gliv v čreves-
ju. Je tudi staro domače 
zdravilo proti prehladnim 
obolenjem. Babice so redkev 
izdolble in v vdolbino natoči-
le med. Čez noč je nastal 
zelo zdravilen sok proti pre-
hladu in kašlju. Iz redkve 
lahko iztisnemo sok s pomo-
čjo sokovnika ali pa jo nari-
bamo in ožamemo skozi 
gazo. Vsak dan naj bi večkrat 
popili po en požirek. Sok 
deluje čistilno in izboljšuje 
prekrvljenost. Veže pa tudi 
strupene snovi in maščobe. 
Naši predniki so redkev naj-
več pripravljali za petkova 
kosila, navadno s fižolom. 
Fižolovi solati so dodali 
naribano črno redkev, zra-
ven pa ponudili ribe arnike. 
Arnik, sled ali slanik je 

posušena in v soli konzervi-
rana riba. 
Ostrino črne redkve omili-
mo, če jo posolimo in poča-
kamo, da izpusti vodo. Tedaj 
postane manj ostra. Tudi 
pripravki s skuto ali majone-
zo jo omilijo.
Večji koreni črne redkve so 
tudi lepa dekoracija ob nare-
zkih. Če jih tanko narežemo 
na lističe, te pa spnemo sku-
paj z zobotrebci, dobimo 
"škrniclje", ki jih napolnimo 

z raznimi namazi. Če vanje 
damo ozek korenček, dobi-
mo cvet kale. Tudi celi plo-
dovi črne redkve, prerezani 
cikcakasto na pol, kjer polo-
vico izdolbemo, druga polo-
vica pa je za pokrov, je lep 
belo-črn okras na mizi. V 
izdolben del damo skuto in 
sesekljane koščke redkve, 
solimo, popramo in vmeša-
mo kislo smetano. K narez-
ku lahko dodamo še rezine 
prekajenega lososa, zvite v 

"škrniclje", te pa napolnimo 
s črnimi olivami. 

Črna redkev v solati
Očiščeno redkev olupimo, 
naribamo, ji takoj primeša-
mo kis, sol, olje ali smetano, 
ščep kumine ali seskljan 
drobnjak. Postrežemo z 
domačim kruhom. 
Za solato lahko redkev nare-
žemo na 3 cm dolge rezine 
in malo skuhamo v vreli sla-
ni vodi, zabelimo z oljem in 
kisom in dodamo peteršilj. 
Skuhane rezine pa lahko 
zabelimo tudi z na maslu 
prepraženimi drobtinami.

Skuta s črno redkvijo
Potrebujemo 50 dag skute, 4 
žlice kisle smetane, 1 črno red-
kev, 1 žlico kisa, 1 žlico gorči-
ce, sol, drobnjak. Med skuto 
in smetano naribamo črno 
redkev in takoj pokapamo s 
kisom, da ne potemni, nato 
osolimo, dodamo gorčico in 
posujemo z drobnjakom.

Zimska črna redkev
Konec oktobra je na polju začetek pobiranja plodov repe in črne redkve – 18. oktobra namreč goduje 
sveti Luka in stari rek pravi: Sveti Lukež, repni pukež. 
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Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Janko Rabič

Pri obeh planinskih društvih 
v občini Jesenice so zaključili 
poletno sezono v postojan-
kah. Po prvih ocenah je glede 
na razmere, povezane s koro-
navirusom, zadovoljiva, ni pa 
primerljiva z lansko zelo 
uspešno sezono. Zaposleni v 
postojankah so se pri delu 
prilagajali ukrepom za pre-
prečevanje širjenja virusa, 
najpomembnejše pa je, da so 
bili zdravi. Planinsko društvo 
Javornik - Koroška Bela je 
Prešernovo kočo na Stolu in 
Dom Valentina Staniča pod 
Triglavom zaprlo 20. sep-
tembra, Kovinarsko kočo v 
Krmi pa 30. septembra. V 
Planinskem društvu Jesenice 
so načrtovali, da bodo leto-
šnjo jesensko sezono v vseh 
petih postojankah lahko po-

daljšali v mesec oktober. Za-
radi slabega vremena, pred-
vsem snega v visokogorju, in 
slabih obetov za naprej so se 
odločili, da jih predčasno za-
prejo konec septembra. V 
najbolj neprijetnem položaju 
sta se znašli oskrbnici Sara 
Šabjan in Urša Košir v njiho-
vi najvišji postojanki Zaveti-
šču pod Špičkom v trigla-
vskem pogorju. Zapadlo je 
več kot pol metra snega in 
varna pot v dolino ni bila mo-
goča. Na pomoč je priskočila 
Planinska zveza Slovenije, ki 
je omogočila prevoz s heli-
kopterjem. Zavetišče je že 
zaprto, prav tako Tičarjev 
dom na Vršiču, Koča pri izvi-
ru Soče in Koča na Golici. Še 
naprej ostaja odprta Erjavče-
va koča na Vršiču, ki je sicer 
odprta in redno oskrbovana 
vse dni v letu. 

Večina planinskih 
postojank zaprtih
Odprta ostaja le še Erjavčeva koča na Vršiču,  
ki je redno oskrbovana vse dni v letu.

Torek, 20. oktober
Nastop kitaristov 

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz ob 18.30

Brezplačna predstavitev joge obraza z Alenko Jeraša
Mladinski center Jesenice, ob 17. uri

Sreda, 21. oktober
M. Zupančič: SLASTNI MRLIČ, groteskna komedija, VI2

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30 za izven

Četrtek, 22. oktober 
Projekt Od tona do glasbe: Beethoven na obisku

Kino Železar, ob 9.00 in 10.30

M. Zupančič: SLASTNI MRLIČ, groteskna komedija, VI2
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma ob 17. in 20. uri

Kostanjev piknik 
Dnevni center Društva Žarek, ob 15. uri

Petek, 23. oktober
Projekt Od tona do glasbe: Beethoven na obisku

Kino Železar, ob 9.00 in 10.30

Interni nastop učencev petja Glasbene šole Jesenice
Baletna dvorana, ob 18.30

Sobota, 24. oktober
TANGO KONCERT: IVAN ANDRES ARNŠEK IN 
PIAZZOLLEKY QUINTET

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za glasbeni abonma in izven ob 
19.30

Nedelja, 25. oktober
VAŠA NAŠA MATINEJA, M. Podgoršek: O VOLKU, KI JE 
ISKAL PRAVLJICO, lutkovna predstava za otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma matineja in izven ob 
10. uri

Petek, 6. november
Premiera, N. Brgant: BOLJ STARE BOLJ SKEGLANE, 
komedija, GTČ Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za izven ob 19.30

Aktivnosti za mlade

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak torek, od 15.30 do 18.30: Slikarska šola Brine Torkar; prijave in 
informacije na tel. 041 644 475 in novazorainfo@gmail.com.

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ in o podpori njihovim pobudam.

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob 
kartanju, informacije: Žiga (040 912 618).

Vsako nedeljo ob 18. uri: JOGA Z NADICO, vodena vadba z Nadico 
Petrovo; obvezne prijave na: nadica.petrova4@gmail.com.

DNEVNI CENTER DRUŠTVA ŽAREK: NAJ MLADIH NE 
VZGAJA ULICA (kletni prostori ZD Jesenice – zadnji vhod) 

Deluje od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure. Učna pomoč od 13. 
do 16. ure, od 16. ure dalje: družabne igre, ustvarjalne in kuharske 
delavnice, druženje ob igri …

Vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

Vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, dru-
žabne igre

Vsako sredo: Različne delavnice, ogled filma, družabne igre

V času jesenskih počitnic, od 26. do 30. oktobra, bo dnevni center 
odprt od 8. do 14. ure. Otroci in mladi so vabljeni na ustvarjalne in 
kuharske delavnice, družabne igre, pogovor, sprehod v naravo …

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure: razstava Utrip Maribora 
mladega fotografa Žana Osima, ki je v objektiv ujel sožitje urbanega 
okolja in narave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Janez Mohorič - Mokrn'k: Prisluhniti igri školjke, likovna razstava, od 
10. septembra do 15. novembra 2020, torek–petek, od 10. do 12. in 16. 
do 18. ure

Dogodki od 16. oktobra  
do 6. novembra

Urša Peternel

Stanovalci večstanovanjske-
ga objekta na Cesti Viktorja 
Svetina 18 na Koroški Beli 
so v letošnjem letu izvedli 
dve samostojni delovni akci-
ji, kjer so z ekipnim duhom 
in medgeneracijskim sode-
lovanjem poskrbeli tako za 
ureditev okolice kot notra-
njosti objekta. V prvi akciji 
so obrezali živo mejo ter od-
stranili plevel, obrezali so 
tudi nekaj manjših zasadi-
tev, v drugi akciji pa so po-
skrbeli za pleskanje vseh 

kletnih vrat ter organizirali 
skupen odvoz kosovnih od-
padkov. Delo so si popestrili 
z dobro voljo, hišne gospo-
dinje pa so poskrbele za pe-
civo in pijačo. Tako je vsak 
prispeval po svojih močeh, 
kot pravijo, pa je najpo-
membnejše, da so še okrepi-
li medsebojno složnost, so-
delovanje in dobre sosedske 
odnose. Aktivnosti še niso 
zaključili, saj že načrtujejo 
naslednje akcije, s katerimi 
želijo biti zgled in primer 
dobre prakse složnega sobi-
vanja.

Skupne akcije 
stanovalcev bloka
Z ekipnim duhom in medgeneracijskim 
sodelovanjem so uredili okolico bloka in 
prepleskali vsa kletna vrata.

Stanovalci so si delo popestrili z dobro voljo.

Občina Jesenice obvešča, da bo predvidoma v drugi polovici 
meseca oktobra izvajalec gradbenih del, podjetje HIS, začel 
dela za obnovo vodovoda na Cesti Slavka Likoviča. Glavnina 
del bo potekala na odseku od Ulice Srečka Kosovela 12 do 
Ceste Slavka Likoviča 3 in naprej po Cesti Slavka Likoviča od 
hišne številke 3 do hišne številke 6. Dela se bodo zaključila na 
zelenici za objektom Savska cesta 4, kjer se novi odsek vodo-
voda priključuje na obstoječi vodovod. Poleg obnove vodovo-
da bo Občina Jesenice investirala tudi v obnovo cestne raz-
svetljave, Elektro Gorenjska pa v obnovo elektro kabelske ka-
nalizacije. V času investicije je predvidena popolna zapora 
Ceste Slavka Likoviča med hišnimi številkami 3 in 6. Izvajalec 
gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih 
objektov, in če bo mogoče tudi dostop z avtomobilom. V 
času gradnje bo moten promet tudi na širšem delu območja 
gradnje, predvsem zaradi transporta gradbenega materiala 
na gradbišče in z njega. Dela bodo predvidoma izvajali do 
sredine decembra 2020. Občina Jesenice se zahvaljuje za ra-
zumevanje in upoštevanje prometne ter druge signalizacije 
na gradbišču. Za dodatne informacije o izvedbi projekta lah-
ko občani pokličejo na tel. št. 04 5869 222 (Andrej Babič) ali 
pišejo na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si.

Obvestilo o obnovi vodovoda

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU
Abstract, mednarodna fotografska razstava Fotografskega društva Je-
senice, od 2. do 23. oktobra 2020, v času javnih dogodkov oziroma ob 
predhodni najavi na 04 583 34 92

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Janko Rabič

V jeseniški Bukvarni nada-
ljujejo pesniške večere. Na-
menjeni so literarnim 
ustvarjalcem, ki so se v raz-
ličnih obdobjih pomembno 
vpisali v jeseniško literarno 
zgodovino ali so v sedanjosti 
del nje. Septembrski večer je 
bil – tako kot pretekla dva le-
tošnja – spominski. Posvetili 
so ga Damjanu Jensterlu, ki 
je avgusta letos umrl v 69. 
letu starosti. Izdal je več pe-
sniških zbirk, objavljal v raz-
ličnih revijah in zbornikih. 
Leta 2016 je bil njegov ro-
man o avtizmu z naslovom   
Porcelanasti človek izbran 
za najboljšo samozaložniško 
knjigo. Na spominskem ve-

čeru so prebirali odlomke iz 
omenjenega romana in več 
njegovih pesmi. Jensterle je 
poleg literarnega pustil po-
membne ustvarjalne sledi 
nasploh v kulturnem življe-
nju Jesenic, Bleda in širše 
okolice. Poleg poklicnega 
dela kot arhitekt še na likov-
nem, glasbenem in zbiratelj-
skem področju. Kot vnet pa-
leontolog je zbral več kot 25 
tisoč fosilov. 
V drugem septembrskem 
pesniškem večeru v Bukvar-
ni so prebirali kratke zgodbe 
iz nastajajočega romana pi-
satelja Eda Torkarja, prvega 
oktobrskega pa so zaradi po-
slabšanja epidemioloških 
razmer preložili na kasnejši 
čas. 

Pesniški večer v spomin 
na Damjana Jensterla

V jeseniški Bukvarni so se poklonili spominu na 
avgusta preminulega Damjana Jensterla, pesnika, 
pisatelja, arhitekta, zbiratelja fosilov ...
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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.

                        + poštnina
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okuse in ideje 
za njihovo 
uporabo. 
Razloži nam 
tudi osnovne 
pojem o 
vrsta sirov 
(albuminska 
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Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice so ob dnevu evrop-
ske kulturne dediščine pred-
stavili 15 obnovljenih stro-
jev, ki so del dragocene žele-
zarske dediščine in zdaj na 
ogled v muzeju na prostem 
na Stari Savi. Najmlajši so 
se lahko preskusili v dveh 
novih železarskih igrah 
Zakladanje plavža in Prižig 
plavža, predstavili pa so tudi 
pet kostumov, ki jih zaposle-
ni iz muzeja nosijo ob vode-
njih. 
Kot drugi muzej na svetu so 
predstavili tudi interaktivno 
veččutno napravo – tablico 

Feelif, ki uporabniku infor-
macije podaja v obliki vibra-
cij, zvoka in tipne slike. S 
tablico predstavljajo Valva-
sorjevo upodobitev Stare 
Save, njeno spoznavanje 
prek digitalne izkušnje pa je 
zanimivo tudi za slepe in 
slabovidne. 
Obenem pa je za prostovolj-
ce, ki v muzeju opravljajo 
različna dela, kustos dr. Mar-
ko Mugerli predstavil delo v 
plavžu ob koncu 19. stoletja, 
s pomočjo obnovljene tehni-
ške dediščine pa spremembe 
v jeklarski industriji, prome-
tu in energetiki na prehodu v 
dvajseto stoletje. Projekt je 
podprla Občina Jesenice.

Muzej ob dnevu 
kulturne dediščine

Nina Hribar iz muzeja v kostumu prve skrbstvene sestre 
Angele Boškin, ki je svojo poklicno pot pred 101 letom 
začela prav na Jesenicah.

Kustos dr. Marko Mugerli je v kostumu Viktorja Ruarda 
pripravil vodenje po obnovljeni tehniški dediščini za 
prostovoljce, ki v muzeju opravljajo različna dela.

Urša Peternel

Letošnji letni koncert Simfo-
ničnega orkestra Glasbene 
šole Jesenice je bil nekaj čisto 
posebnega. Potekal je v 
muzeju na prostem na Stari 
Savi, seveda ob upoštevanju 
vseh ukrepov za zaščito pred 
širjenjem koronavirusa. Sim-
foniki v okrepljeni revijski 
zasedbi so tokrat v goste 
povabili zasedbo Katrinas. 
Ženski vokalni tercet, ki ga 
sestavljajo Katarina Habe, 
Sanja Mlinar in Petra Grk-
man, je sinonim za kakovost-
no večglasno petje in prena-
šanje pozitivne sporočilnosti 
skozi glasbo. Dekleta so z 
dvakratno zmago na Sloven-
ski popevki postala še pose-
bej prepoznavna s skladbama 
Letim in Zelen žafran.
Kot je povedala dirigentka 
orkestra Natalija Šimunović, 
je Simfonični orkester Jese-
nice že lani na letnem kon-
certu napovedal, da bo svoje 
ustvarjanje v novi sezoni 
zapeljal na tire zabavne glas-
be. Zaradi koronavirusa so 
vaje namesto v živo potekale 
pretežno v spletnih učilni-
cah, kljub temu pa jim je 
uspelo naštudirati program 
slovenskih popevk Roka 
Goloba, Mojmirja Sepeta, 
Boruta Lesjaka, Toneta 
Roša, Bojana Adamiča, 
Tomaža Habeta ... 
Med obiskovalci sta bila tudi 
dva avtorja skladb, Tomaž 

Habe in Rok Golob, dirigent-
sko palico pa je v roke vzel 
tudi mladi maestro, sicer član 
orkestra Matej Zupančič.
Simfonični orkester združu-
je učence Glasbene šole 
Jesenice, nekdanje učence 
in že uveljavljene glasbeni-
ke, ki vsako leto pripravijo 
letni koncert in nastopijo na 
nekaterih prireditvah. Diri-
gentka je posebej ponosna 
na najmlajše člane, ki se 
vsako leto spopadejo z zah-
tevnim programom, doslej 
klasičnim, letos pa prvič z 
zabavno glasbo.
Dogodek je organizirala Glas-
bena šola Jesenice v sodelova-
nju z Gornjesavskim muze-
jem Jesenice ob dnevu evrop-
ske kulturne dediščine. 

Simfonični orkester s 
Katrinas na Stari Savi
Simfoničnemu orkestru Glasbene šole Jesenice so se na letnem koncertu pridružila dekleta zasedbe 
Katrinas. Nastopili so s programom slovenskih popevk.

Katrinas je ženski vokalni tercet, ki ga sestavljajo Katarina 
Habe, Sanja Mlinar in Petra Grkman.

Simfonični orkester Glasbene šole Jesenice se je tokrat predstavil z okrepljeno revijsko 
zasedbo in z zabavno glasbo.

Urša Peternel

V HDD SIJ Acroni Jesenice 
tudi letos sodelujejo pri 
ozaveščanju javnosti o raku 
dojk in na domačih oktobr-
skih tekmah Alpske hokej-
ske lige nosijo rožnate dre-
se. Rožnati dres pa si lahko 
priborijo tudi navijači, do 
31. oktobra na uradnem 
klubskem profilu na Face-
booku poteka licitacija rož-
natih dresov, ki so jih igral-
ci nosili na tekmah. Oseba, 
ki bo za posamezni dres 
pripravljena odšteti največ, 
ga bo po zaključku licitacije 
prejela po pošti. Celotni 
izkupiček licitacije bodo 
namenili združenju Euro-
pa Donna Slovenija. 
Kapetan Andrej Tavželj je o 
akciji povedal: "Igralcem 
nam pomeni zelo veliko, da 

smo del projekta Rožnati 
oktober, ker v svojih širših 
družinah vsak pozna ose-
bo, ki je že prebolela ali pa 
se še vedno bori s to bolez-
nijo. Ponosni smo, da lah-
ko o raku dojk ozaveščamo 
ljudi tako, da nosimo rož-
nate drese v mesecu oktob-
ru."
Predsednica društva Euro-
pa Donna Slovenija Tanja 
Španić pa je o sodelovanju 
povedala: "Veseli smo, da 
HDD SIJ Acroni Jesenice 
že drugo leto zapored pre-
poznava pomen ozaveščan-
ja o raku dojk v svojem 
lokalnem in športnem oko-
lju. Pomembno je, da naša 
skupna sporočila o pome-
nu zdravega načina življe-
nja in zgodnjega odkrivan-
ja raka dojk dosežejo čim 
širši krog ljudi."

Hokejisti v rožnatih dresih
Ozaveščanju javnosti o raku dojk so se pridružili tudi v HDD SIJ Acroni Jesenice, hokejisti oktobra na 
domačih tekmah nosijo rožnate drese.

"Ponosni smo, da lahko o raku dojk ozaveščamo ljudi tako, 
da nosimo rožnate drese v mesecu oktobru," pravijo 
jeseniški hokejisti.


