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Odgovorna urednica: Urša Peternel

Letno izide dvaindvajset številk

Občinstvo je izbralo
Fetiš na puter

www.gorenjskiglas.si

Rad ima ljudi,
ki se znajo šaliti
na svoj račun

Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo
je strokovna žirija podelila skupini Žaba
Gleda&Išče za Izpoved mazohista,
občinstvo pa je najbolj navdušila
domača predstava Fetiš na puter.

Uroš Smolej je bil gost
pogovornega srečanja na
Jesenicah. Dolgoletni igralec MGL
je po rodu Jeseničan, kjer je tudi
prvič stopil na oder.
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Na Čufarjevem trgu urejajo montažno drsališče, ki ga bodo odprli v prihodnjih dneh.
Urša Peternel
V Zavodu za šport Jesenice
načrtujejo, da bodo novo
montažno drsališče na prostem na Čufarjevem trgu
odprli v prihodnjih dneh, do
zaključka redakcije točnega
datuma še niso mogli potrditi. Drsališče bo odprto
predvidoma do konca febru-

arja oziroma dokler bodo to
dopuščale vremenske razmere, drsanje pa bo za občane brezplačno. Stroški postavitve bodo znašali okrog
30 tisoč evrov, od tega je
Občina Jesenice zagotovila
22.500 evrov iz proračuna,
ostalo bo zagotovil Zavod za
šport Jesenice iz svojih sredstev, 750 evrov pa je prispe-

val tudi Janez Mulej iz podjetja Aborvitae z Jesenic, ki
ga je navdušil projekt drsališča na prostem. Obratovalni
stroški drsališča pa za zdaj
še niso znani.
Na Občini Jesenice so poudarili, da je to ena od aktivnosti, s katerimi želijo spodbuditi zdrav življenjski slog
med občani. Skupaj z Zavo-

dom za šport Jesenice, Športno zvezo Jesenice in jeseniškimi šolami so že uvedli
dodatne športne programe
in aktivnosti v šolah, ob dnevu športa so pripravili predstavitev športnih klubov in
društev, izdali so e-publikacijo s predstavitvijo športnih
programov, ki se jim mladi
lahko priključijo ...

V Zdravstvenem domu Jesenice poteka cepljenje
brez naročanja.
Urša Peternel
Naročanje na cepljenje proti
covidu-19 v Zdravstvenem
domu Jesenice ni potrebno.
Decembrski termini cepljenja so: ponedeljek, 6. de-

ponedeljek, 20. december,
med 8. in 13. uro; sreda, 22.
december, med 13. in 18.
uro; četrtek, 23. december,
med 13. uro in 18. uro. Cepili bodo še v četrtek, 30. decembra, med 13. in 18. uro.

Foto: Gorazd Kavčič

Drsališče na prostem
na Čufarjevem trgu

Termini cepljenja

Cepijo s cepivom proizvajalca Pfizer/BioNTech.
cember, med 8. in 13. uro;
sreda, 8. december, med 13.
in 18. uro; četrtek, 9. december, med 13. in 18. uro. Sledijo termini: ponedeljek, 13.
december, med 8. in 13. uro;
sreda, 15. december, med 13.
in 18. uro; četrtek, 16. december, med 13. in 18. uro;

Cepijo s cepivom proizvajalca Pfizer/BioNTech. Vhod v
cepilni center je z zadnje
strani zdravstvenega doma,
s seboj je treba prinesti cepilni kartonček, zdravstveno
kartico in osebni dokument.
Možno je sočasno cepljenje
proti sezonski gripi.

Zapora ceste zaradi
gradnje plinovoda
Urša Peternel
Drsališče na prostem na Čufarjevem trgu bodo odprli v prihodnjih dneh.

OBČINSKE NOVICE
Največ voženj so
opravili do bolnišnic
Projekt Prostofer je v jeseniški občini lepo zaživel,
prostovoljni vozniki so z
brezplačnimi prevozi pomagali številnim starejšim
občanom.
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KRAJEVNA
SKUPNOST
Sestanek glede cen
ogrevanja
Občanom Jesenic bodo novembra in decembra ceno
variabilnega dela ogrevanja
znižali za petnajst evrov na
megavatno uro.
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Pomoč starejšim, da
lahko ostanejo doma

Jeseniški cirkl planinci
dobro sprejeli

Pomoč na domu, ki jo izvajajo v Domu dr. Franceta Bergelja Jesenice, tudi v času
epidemije poteka nemoteno,
a so pri izvajanju posebej
pazljivi in skrbijo za zaščitne
ukrepe.

Letos je pot, ki poteka do
vseh petih postojank Planinskega društva Jesenice,
prehodilo šestindvajset
udeležencev.
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Zaradi gradnje plinovoda
bo predvidoma še do jutri,
sobote, zaprta državna cesta, ki vodi z Lipc proti Jesenicam oziroma obratno.
Ker gradbenih del oziroma
prekopa ni možno izvajati
pod delno zaporo, je cesta
zaprta v celoti. Za osebna
vozila in avtobuse iz smeri
Lipc je obvoz urejen čez
Podmežaklo. Investitor projekta je podjetje Plinovodi,
dovoljenje za zaporo pa je
izdala Direkcija RS za infrastrukturo.

Kot so napovedali na Občini
Jesenice, bo v nadaljevanju
decembra iz istega razloga
štiri dni zaprta tudi državna
cesta na Koroški Beli približno sto metrov pred bencinsko črpalko (iz smeri Jesenic). V tem času promet z
Jesenic v smeri Žirovnice ne
bo možen, obvoz za avtobusni promet bo potekal po
občinski cesti na Koroški
Beli z navezavo na državno
cesto R2, medtem ko je za
osebna vozila in tovorni promet obvoz predviden po avtocesti. Točen datum zapore
še ni znan.
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Občinske novice
Prostor kot temelj
razvoja
Razvojna vprašanja (ne le v
občini Jesenice) se povezujejo tudi z vprašanjem
načrtovanja, urejanja in
rabe prostora. Geografska
lega občine Jesenice določa
naše prostorske danosti in
razvojne priložnosti, ki so
jih pomembno zaznamovale tudi dejavnosti v naši
zgodovini.
Na eni strani se lahko
pohvalimo z bogato naravno
dediščino, saj pobočja Karavank in Mežakle z gozdovi,
senožeti in pašniki ponujajo
enkratno naravno kuliso in
številne priložnosti za prostočasne dejavnosti (kot sta
pohodništvo in rekreacija)
pa tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti (gozdarstvo,
kmetijstvo, turizem).
Na drugi strani je v občini
Jesenice najbolj poseljeno
in pozidano dolinsko dno.
Tamkaj se je v zgodovini
zgostila gospodarska dejavnost, ki je botrovala siceršnjemu razvoju mesta in
občine. Na Jesenicah in v
okolici so se ob vzponu gospodarske (železarske) dejavnosti in razvoju prometne
infrastrukture začele razvijati številne urbane dejavnosti, z izrazitim priseljevanjem (zlasti po drugi svetovni vojni) so občutno zrasla
tudi naselja in tako zasedla
najboljša zemljišča. Ta dejstva določajo naš sodobni
vsakdan.

Projekt Prostofer je v jeseniški občini lepo zaživel, prostovoljni vozniki so z brezplačnimi prevozi
pomagali številnim starejšim občanom.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
Občina Jesenice je v zadnjem obdobju zgradila
novo cesto v poslovni coni
ter komunalne vode. Na ta
način smo ta prostor ustrezno komunalno opremili.
Pri tem smo bili uspešni
tudi pri črpanju evropskih
sredstev, saj smo le manjši
del sredstev (zgolj davek na
dodano vrednost) za uresničitev projekta, torej
komunalno ureditev območja, zagotovili z lastnimi
sredstvi.
Za vse nas je tako izrednega
pomena, da smo na ta način
zagotovili ustrezne prostorske pogoje, ki bodo v prihodnje omogočali nov gospodarsko-razvojni ciklus. Lahko nas veseli, da občinska
investicija v urejanje poslovne cone že daje rezultate.
Podjetje Albomay, ki se
ukvarja s predelavo sekundarnih barvnih kovin, je

Jesenice so v prostorskem smislu pripravljene
za nove razvojne priložnosti in tudi v prihodnje
bomo po najboljših močeh pomagali
investitorjem.
Prostorske omejitve, ki so
se oblikovale ob naravnih
danostih in zgodovinskem
razvoju, danes terjajo skrbno načrtovanje, urejanje,
rabo in upravljanje prostora. Prostora na dnu doline,
kjer so najboljši pogoji za
razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter stanovanjsko gradnjo, je ostalo
relativno malo.
Po izgradnji jeklarne na
Koroški Beli pred več kot tridesetimi leti se je železarska
dejavnost v največjem obsegu umaknila iz središča
Jesenic. Po umiku železarskih obratov (vključno z
nekdanjo martinarno, plavži
in drugimi obrati) z območja vzhodno od občinske stavbe so ostale proste površine,
ki so bile v pomembnem
delu tudi degradirane. Te
površine smo komunalno
opremili in jih na ta način
pripravili za potrebe razvoja
poslovne cone.
Zato je za občino Jesenice,
še posebej pa za razvoj gospodarskih dejavnosti, ki je
osnova naših razvojnih prizadevanj, zelo pomembno,
da lahko zagotavljamo ustrezno urejen prostor za razvoj
gospodarstva.

Največ voženj so
opravili do bolnišnic

prvo, ki je na območju nastajajoče poslovne cone začelo uresničevati svoje razvojne ambicije. Tamkaj zdaj
gradijo nove kapacitete, s
katerimi bodo nadgradili
svojo dejavnost, okrepili
položaj na trgu in si na ta
način izboljšali razvojne priložnosti. Tako se izboljšujejo razvojne priložnosti
območja nastajajoče poslovne cone (na območju nekdanjih železarskih obratov), s
tem napreduje celotna lokalna skupnost in tega se lahko
le veselimo.
Če k temu dodamo ugotovitev, da je to po dolgih letih
prva investicija na tem
območju, je naše zadovoljstvo lahko še bolj izrazito,
naš pogled v prihodnost pa
bolj smel.
Čeprav vemo, da ena lastovka še ne prinese pomladi, pa
je za Občino Jesenice izrednega pomena sporočilo, ki
ga pošiljamo javnosti.
Jesenice so v prostorskem
smislu pripravljene za nove
razvojne priložnosti in tudi
v prihodnje bomo po najboljših močeh pomagali investitorjem, da na območju
poslovne cone uresničijo
svoje poslovne ambicije.

Na Jesenicah so junija lani v
okviru projekta Prostofer
začeli zagotavljati brezplačne prevoze za starejše, ki jih
izvajajo prostovoljni šoferji.
Projekt poteka pod okriljem
Zavoda Zlata mreža. Prevoze ta čas opravlja enajst prostovoljnih voznikov, ki so od
začetka delovanja pa do sredine septembra letos opravili 261 prevozov, v tem času
pa naredili skoraj 26 tisoč
kilometrov. Kot kažejo podatki, je največ uporabnikov
potrebovalo prevoz do bolnišnic ali zdravnika specialista. V času drugega vala epidemije, ko se je število prevozov zmanjšalo, pa so se z
vozilom vključili v prevoz
vzorcev covidnih testov na
NIJZ v Ljubljano in Kranj.

Komu so namenjeni
prevozi
Prostofer je namenjen vsem
tistim starejšim, ki nimajo
lastnega prevoza in ne vozijo sami, nimajo sorodnikov
in imajo nizke mesečne
dohodke ter slabe povezave
z javnimi prevoznimi sredstvi. S prostoferjem se lahko
odpravijo k zdravniku, v
lekarno, na banko ali na
pošto ter druge javne ustanove, pa tudi v trgovino in
na pokopališče ...
Za naročilo prevoza morajo
poklicati brezplačno številko
080 10 10, in sicer vsak
delavnik med 8. in 16. uro,
in to vsaj tri dni pred prevozom. V klicnem centru
zabeležijo prevoz in obvestijo prostovoljnega voznika, ki
na dan prevoza pride iskat
uporabnika na dom in ga
odpelje na želeno lokacijo,
ga tam počaka in zatem tudi
odpelje domov.
Vozniki v projektu so prostovoljci, ki pravijo, da jim
tovrstna pomoč soljudem
prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Obenem v projektu
spoznavajo nove ljudi in
sklepajo nova prijateljstva,
se počutijo koristne, obe-

Vozilo, s katerim izvajajo prevoze, je električno, zagotovila ga je Občina Jesenice.
nem pa na ta način ohranjajo vozniške veščine.
Ker vozijo električni avto, pa
na ta način spoznavajo tudi
e-mobilnost.

Jelka Mihajlovska,
upokojena učiteljica
"Rada vozim, časa imam
dovolj, in če narediš dobro
delo, je to nekaj vredno,"
pravi Jelka Mihajlovska,
upokojena učiteljica (v pokoju je od leta 2012), ena od
prostovoljk, ki se je pridružila projektu Prostofer že na
samem začetku.
"Kakšen dan uporabniki
potrebujejo več prevozov,
kot jih lahko naredimo, kakšen dan pa ne opravimo

večkrat peljala tudi v Ljubljano, najdlje pa v Topolšico.
Kot pravi, pa so čisto vsi
uporabniki res zelo hvaležni
in zadovoljni, da jim na ta
način pomagajo prostovoljci. "Njihovo zadovoljstvo pa
tudi meni veliko pomeni,"
še dodaja Jelka Mihajlovska.

Vid Fabjan, upokojeni
voznik rešilnega
avtomobila
Prostovoljec je tudi 76-letni
Vid Fabjan z Blejske Dobrave, upokojeni voznik rešilnega avtomobila. Po izobrazbi strojni ključavničar je
skoraj vso delovno dobo
delal kot voznik, vozniško
dovoljenje ima že skoraj

Vabijo vse, ki želijo postati prostovoljni šoferji,
da prijavo pošljejo na elektronski naslov sandra.
potocnik@jesenice.si ali pokličejo na telefonsko
številko 04 5869 278.
nobenega. Vse je odvisno od
potreb," dodaja sogovornica,
ki je prejšnji teden opravila
tri vožnje. Večino uporabnikov je treba peljati v zdravstveni dom ali bolnišnico, ne
le po Jesenicah, sama je že

šestdeset let in tako tudi
bogate šoferske izkušnje.
Prostoferju se je pridružil,
ker ima, kot pravi, občutek,
da je tako še vedno koristen
družbi in da lahko še naprej
pomaga ljudem, kot je to

počel v službi. Na vrsto za
prevoz pride enkrat tedensko ali morda enkrat na 14
dni, pri čemer ugotavlja, da
so mnogi uporabniki osamljeni, živijo sami, zato jim
veliko pomeni tudi klepet,
družba ... A kot dodaja, to
koristi tudi njemu, še zlasti
odkar je pred poltretjim
letom postal vdovec.

Zala Skumavc, študentka
"Pri Prostoferju sem začela
decembra 2020, ko je že
nekaj časa potekal pouk na
daljavo, povpraševanja po
študentih za delo pa zaradi
situacije ni bilo. Tako sem
imela kar nekaj prostega
časa in primerno se mi je
zdelo, da ga namenim prostovoljstvu," pa je povedala
najmlajša jeseniška prostoferka Zala Skumavc.
"Takrat smo zaradi preobremenjenosti zdravstvenega
kadra v Splošni bolnišnici
Jesenice poleg prevoza starejših občanov opravljali
tudi prevoze vzorcev covidnih testov v Kranj in Ljubljano," se spomni Zala, ki je
trenutno bolj zaposlena s
študentskim delom in ima
zato manj časa za prostovoljstvo pri Prostoferju.

Oprema za nadzor motnosti vode
Na zajetju Peričnik so namestili opremo za nadzor motnosti vode in vzpostavili daljinski nadzor
objektov zajetja. Pričakujejo, da bo vodo treba prekuhavati manj pogosto.
Urša Peternel
Na območju zajetja Peričnik je več vodnih virov, ki
se stekajo v tri objekte,
imenovane Zajetje 1 oziroma Marijino zajetje, Zajet-

je 2 in Zbirno zajetje. Vodni viri občasno zakalijo,
posledica pa je motnost
vode, zaradi česar morajo
občani večjega dela Jesenic
pitno vodo prekuhavati. Da
bi pogostost potrebnega

prekuhavanja zmanjšali, so
na območju zajetij pred
kratkim namestili opremo
za nadzor motnosti vode in
vzpostavili daljinski nadzor
objektov zajetja Peričnik.
Kot so pojasnili na Občini

Jesenice, bo oprema v primeru povišanih meritev
motnosti vode to namesto v
cevovod preusmerila v reko
oziroma izpust, s tem pa
bo manjkrat potrebno prekuhavanje.
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Občinske novice

Uspešno poslovanje

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

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Jeseniško podjetje KOV je izdelalo okvir in dno za novo elektroobločno peč za podjetje SIJ Acroni.
Gre za napravo, v kateri največje jeseniško podjetje tali železo in izdeluje jeklo. In zanimivo: tudi nova
peč je izdelana iz jeseniškega jekla.
Urša Peternel
V jeseniškem podjetju KOV
so pred kratkim zaključili pomemben posel – za SIJ Acroni so izdelali temeljni okvir in
dno za novo elektroobločno
peč (tako imenovano EOP), v
kateri v tem jeklarskem podjetju talijo železo in vlivajo
jeklo. Kot je povedal direktor
podjetja KOV Anže Mrak,
gre za devetdesettonsko napravo, ki so jo začeli izdelovati septembra, njena posebnost pa je, da je narejena iz
jekla, ki je bilo prav tako izdelano v podjetju SIJ Acroni.

"Glede na razmere na trgu
jekla in nihanje cen smo na
koncu našli najboljšo možno rešitev in so jeklo za
svojo peč izdelali kar v podjetju SIJ Acroni," je povedal
Mrak. Veliko in predvsem
težko napravo so pred dnevi
že odpeljali v SIJ Acroni,
potrebni so bili štirje nočni
izredni prevozi skozi Jesenice. Pri tem so tudi za prevoznika izbrali jeseniško
podjetje Floro, je povedal
Mrak, ki je poudaril prednosti sodelovanja v lokalnem okolju, med jeseniškimi podjetji.

Za KOV je bila izgradnja
peči za SIJ Acroni eden večjih letošnjih poslov, vreden
okrog šeststo tisoč evrov, pri
čemer so v podjetju ponosni, da so tako veliko napravo za največje jeseniško
podjetje sposobni izdelati
doma, na Jesenicah.

Novi direktor podjetja KOV
Anže Mrak

Zaključna dela na okvirju nove elektroobločne peči v delavnici podjetja KOV

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si

Zdravstveni dom Jesenice bo v prihodnje vodila zdravnica
Maja Robič iz Mojstrane. Sedanjemu direktorju Saši Letonji
konec leta poteče mandat, na novi razpis pa se prijavil. Prispeli sta dve prijavi, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske pa je sprejel sklep, da se za direktorico OE Zdravstveni
dom Jesenice za mandatno obdobje petih let (od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2026) imenuje Maja Robič, ki je že zdaj zaposlena
v zdravstvenem domu kot zdravnica. K imenovanju pa mora
podati soglasje občina ustanoviteljica, torej Občina Jesenice. O tem bodo jeseniški občinski svetniki odločali na seji
prihodnji teden.

Lastnik in dosedanji
direktor podjetja KOV
Vojo Jovičić se je
nedavno upokojil in
vodenje podjetja
prepustil mlajši
generaciji; novi
direktor Anže Mrak je
bil doslej vodja
proizvodnje.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice
objavljen Javni razpis za podelitev priznanj Občine Jesenice
v letu 2022. Javni razpis je objavljen za podelitev naziva
častni občan občine Jesenice ter za podelitev plakete Občine
Jesenice.

Podjetje KOV posluje uspešno, kar dve tretjini izdelkov
izvozijo, predvsem v Avstrijo, Nemčijo in Veliko Britanijo, v zadnjem obdobju pa
so se preusmerili zlasti v
strojegradnjo. Epidemija na
obseg poslovanja ni vplivala,
nasprotno, kar osemdeset
odstotkov zmogljivosti imajo zapolnjenih do maja prihodnje leto.
V podjetju je okrog petdeset zaposlenih, skupaj z
zunanjimi sodelavci in podizvajalci pa jih je okrog
šestdeset.

Naziv častni občan občine Jesenice se podeli fizičnim
osebam, ki so s svojim delom in prizadevanji pomembno
prispevale k blaginji občanov, k utrjevanju demokracije in človekovih pravic, uveljavljanju vladavine prava in pravne države,
razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti ter so prispevale k ugledu, pomenu in razvoju občine
Jesenice.
Plaketa Občine Jesenice se lahko podeli fizičnim in pravnim
osebam (gospodarskim družbam, javnim ali zasebnim
zavodom, organizacijam in skupnostim, društvom ter združenjem) za dosežene uspehe na posameznih področjih gospodarskega in družbenega življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevale k razvoju in ugledu občine.
Rok za posredovanje pobud je do vključno ponedeljka,
3. januarja 2022, do 15. ure.
Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni
strani www.jesenice.si (Javne objave).
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

jeseniške novice
WWW.JESENICE.SI

evropskega zelenega prehoda in
trajnostne politike Evropske unije.

ODGOVORNA UREDNICA
Urša Peternel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

V okviru ETZO je pretekli teden
podjetje JEKO, d. o. o., obiskalo
učence četrtih razredov Osnovne
šole Toneta Čufarja in učence
Osnovne šole Poldeta Stražišarja.
Učencem je bil predstavljen enoten
program ETZO, pogovor je potekal
tudi o dobri praksi, ki jo učenci že
poznajo. Učenci so predstavili tudi
svoje izdelke, kot je recikliran papir.
Za namen izobraževanja so učenci
prejeli tematsko miselno igro spomin JEKOVED. Igra poleg spomina
krepi tudi zavest o pomenu odgovornosti do okolja brez odpadkov,
za kar si prizadevamo v podjetju
JEKO, d. o. o.
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Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je letos v ospredje
postavljal ukrepe za preprečevanje
nastajanja odpadkov v sistemu krožnih skupnosti, pri čemer poudarja
pomen sodelovanja in solidarnosti.
Odgovornost vseh nas je, da sodelujemo pri celoviti ekološki tranziciji in
prispevamo k skupnemu cilju – prihodnosti brez odpadkov – kot delu

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

Zdravstveni dom Jesenice bo dobil direktorico

Z NAVADO PUŠČAM PEČAT
Pri izbiri odgovornih ravnanj imejmo v mislih, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane, in da
lahko vsak izdelek uporabimo vsaj
enkrat ali več kot enkrat. Gre za
spremembo miselnosti in razvad.
Naše »brezskrbno« ravnanje z naravo in z njenimi viri je navadna razvada, ki pa jo lahko s skupnimi močmi izkoreninimo.

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

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 21/letnik XVI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 96, ki je izšel 3. decembra 2021.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Tiskarsko središče d. o. o.. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice:
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure,
sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne
priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.:
04/201 42 41 / Cena izvoda: 2,00 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25
% popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica,
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Varno v zimo
z ustrezno opremo
Potekal je poostren nadzor vozil, v katerem so
preverjali predpisano uporabo zimske opreme.
Urša Peternel
Petnajstega novembra, ko je
v skladu z zakonom vozila
treba opremiti z zimsko
opremo, je na uvozu za avtobusno postajališče pri Petrolovem bencinskem servisu
na Cesti železarjev na Jesenicah potekal poostren nadzor vozil, v katerem so preverjali predpisano uporabo
zimske opreme. V akciji so
sodelovali predstavniki Policijske postaje Jesenice,
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (SPV) Občine Jesenice. Kot so povedali, so preverjali predvsem ustreznost
pnevmatik za zimo. V dveh
urah in pol so pregledali 135
vozil, med njimi jih je bilo

dvanajst z letnimi pnevmatikami, od tega štiri brez verig
v vozilu. Preostala vozila pa
so bila ustrezno opremljena.
"Zakon o pravilih cestnega
prometa navaja, da mora biti
vaše vozilo od 15. novembra
do 15. marca naslednjega
leta opremljeno s predpisano zimsko opremo. To
pomeni štiri zimske pnevmatike z oznako "M+S" ali
''M.S'' ali ''M&S'', minimalna globina njihovega profila
pa mora biti tri milimetre.
Zakon sicer v omenjenem
obdobju dovoljuje poletne
pnevmatike, a le, če so opremljene s snežnimi verigami,
ustrezno velikimi za vaše
vozilo," so opozorili v SPV.
Vsi vozniki so prejeli dišeče
smrečice za avtomobile in
odmrzovalec stekla, zaželeli
pa so jim tudi srečno in varno vožnjo.

Spomin na prva poveljnika Teritorialne obrambe
Območno veteransko združenje Zgornja Gorenjska je 20.
november, dan, ko je bila leta 1968 ustanovljena Teritorialna
obramba, počastilo s spominom na prva poveljnika Teritorialne obrambe v tedanjih občinah Jesenice in Radovljica
Stanka Potočnika in Slavka Staroverskega. Na njuna grobova na pokopališču na Dovjem oziroma v Kropi so položili
venca. Leta 1975 so bili ustanovljeni občinski štabi Teritorialne obrambe. V tedanji občini Jesenice je postal prvi
komandant Stanko Potočnik (1928–2008), v radovljiški pa
Slavko Staroverski (1922–2009). Do preoblikovanja organiziranosti Teritorialne obrambe je prišlo tik pred osamosvojitveno vojno maja 1991, ko so se občinski štabi združili v
območne. Radovljiški in jeseniški sta postala Območni štab
Radovljica s sedežem na Jesenicah, med osamosvojitveno
vojno ga je vodil Janez Smole iz Lesc.

Gradili bodo nov
objekt z garažo
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice so pridobili 3,3 milijona evrov nepovratnih
sredstev, gradili bodo nov objekt za dnevno varstvo in začasno namestitev starejših.
Urša Peternel
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je
uspel na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz
pobude React-EU. Prejeli
bodo 3,3 milijona evrov, po
besedah direktorice doma
dr. Karmen Arko pa bodo
zgradili novo stavbo, tako
imenovani objekt E. Ta bo
imel tri etaže, v pritličju
bodo uredili prostore za
dnevno varstvo, v nadstropju pa bivalno enoto za začasno namestitev stanovalcev.
Pomembna pridobitev bo
delno vkopana garažna etaža, domu namreč kronično
primanjkuje parkirnih
mest, v garaži pa naj bi pridobili 36 pokritih in dvanajst zunanjih parkirnih
mest.
Kot je dejala direktorica,
bodo z gradnjo novega objekta uporabnikom zagotovili
prijazno in varno bivalno
okolje v primeru izbruha
epidemije covida-19 ali drugih nalezljivih bolezni. Lahko bodo vzpostavili tako
imenovane sive in rdeče
cone, ki bodo skladne z
navodili ministrstva. Obenem pa bodo uredili prostore za dnevno varstvo in začasno namestitev starejših od
65 let, ki so odvisni od
pomoči drugih.
Gre za proces deinstitucionalizacije skrbi za starejše, z
dnevnim varstvom in možnostjo začasne namestitve

pa bodo razbremenili tudi
svojce starejših oseb. Računajo, da bodo na ta način
zagotovili tudi 18 novih
delovnih mest.
Na razpis so se lahko prijavili le javni domovi, katerih
ustanovitelj je država, denar
pa morajo nameniti za izboljšanje življenjskih razmer
in kakovosti bivanja v domu.
Razpis je vodilo ministrstvo
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti,
17 domov za starejše pa bo
prejelo 93 milijonov evrov.
A z investicijami bodo
morali pohiteti, dokončane
morajo biti do junija 2023.

Direktorica dr. Karmen Arko

Domu dr. Franceta Bergelja Jesenice je uspelo na razpisu, zgradili bodo objekt E. / Foto: Tina Dokl

Odgovori na vprašanja
občinskih svetnikov
Urša Peternel
Tožba proti Košarkarski
zvezi Slovenije
Na grobu Stanka Potočnika na Dovjem

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

Srečno

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.

Kupon je veljaven do 31. 1. 2022.

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444

2022!
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Občinski svetnik Uroš Lakić
je postavil vprašanje, v kateri fazi je tožba Občine Jesenice proti Košarkarski zvezi
Slovenije glede plačila kotizacije za evropsko prvenstvo
v košarki, ki je potekalo leta
2013 na Jesenicah. Gre za
spor glede dodatnega sofinanciranja organiziranja
evropskega prvenstva v višini dvesto tisoč evrov.
Župan Blaž Račič je povedal, da je tožba na Ustavnem sodišču RS, kjer pa
ustavni sodniki niti še niso
odločali o tem, ali bodo pritožbo vzeli v presojo in
odločanje.

Avtobusna postajališča
Uroš Lakić je opozoril tudi
na poškodovane strehe na
novih, sodobnih avtobusnih
postajališčih, kjer poleg tega
ne delujejo monitorji in polnilne naprave.
Kot so pojasnili na občinski
upravi, so z izvajalcem in
projektantom že opravili
ogled stanja na avtobusnih
postajališčih. "Projektant je
že pripravil predlog sanacije
trenutnega stanja, počakati
je treba le še na statično preverbo predlagane sanacije.
V zvezi z delovanjem monitorjev in razsvetljave na
avtobusnih postajališčih pa
smo se na predlog strokovnjaka s področja elektrotehnike odločili, da bomo del
električne energije, potreben za delovanje monitor-

jev, ki ga ni mogoče zagotoviti z delovanjem sončnih
panelov, zagotavljali iz javnega električnega omrežja.
Na treh avtobusnih postajališčih smo v letošnjem letu
tak sistem že vzpostavili," so
pojasnili.

Računi za vodo v delu
Planine pod Golico
Občinski svetnik Iztok Pergarec je opozoril, da prebivalci Planine pod Golico v
predelu, imenovanem pod
Triglavčkom, zadnje mesece
dobivajo račune, na katerih
je odmerjena poraba vode
po vodomeru v višini osemdeset do sto kubičnih metrov. Vprašal se je, kako se
lahko zaračunava odmera
vode, še posebno v tako
enormnih količinah, po šte-

vcu, ki ga sploh ni. Prebivalci tega dela naselja imajo
namreč zasebni vodovod.
Vsi razumejo, da je komunalne storitve treba plačevati
in jih tudi plačujejo, pričakujejo pa, da bo specifikacija
na računu ustrezna dejanskemu stanju, je dejal Pergarec. Vsi si tudi želijo, da
občina uredi javni vodovod
tudi za to območje, zanima
jih, kdaj lahko pričakujejo
priključitev.
Marko Markelj, direktor
Komunalne direkcije, je
pojasnil: "Za vodovod Planina pod Golico – 2. odsek je
izdelana DGD projektna
dokumentacija s pridobljenimi mnenji mnenjedajalcev, v postopku pa je pridobivanje potrebnih služnosti.
Po pridobitvi gradbenega
dovoljenja je s predlogom
proračuna za 2022 v tem
letu tudi predviden pričetek
gradnje vodovoda. DGD
projektna dokumentacija
vključuje tudi gradnjo vodovoda na območju predela
pod Triglavčkom."
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Krajevna skupnost

Sestanek glede cen ogrevanja
Občanom Jesenic bodo novembra in decembra ceno variabilnega dela ogrevanja znižali za petnajst evrov na megavatno uro.
Urša Peternel
Po nedavnem občutnem povišanju cene daljinskega
ogrevanja na Jesenicah je
župan Blaž Račič prejšnji teden sklical sestanek, ki so se
ga udeležili predstavniki
Občine Jesenice, direktorja
podjetij Enos in Enos OTE
Andrej Stušek in Robert
Pajk, predstavnika upravnikov večstanovanjskih objektov ter predstavniki etažnih
lastnikov.
Kot so po sestanku sporočili
z Občine Jesenice, so se dogovorili, da bodo za mesec
november in mesec december znižali ceno variabilnega dela cene za petnajst
evrov na megavatno uro
(MWh). Na ta način naj bi
prišli naproti občanom, znižanje pa naj bi šlo v breme
poslovanja dobavitelja in distributerja toplote, torej
podjetij Enos in Enos OTE.

Zakaj tako visoka
podražitev
Andrej Stušek kot predstavnik podjetja Enos, ki skrbi
za dobavo toplotne energije
daljinskega ogrevanja, je
pojasnil razmere glede cen

energentov na svetovnem
trgu. Povedal je, da se je
cena plina v preteklih mesecih povišala za petkrat,
česar ni pričakoval nihče.
Čeprav je Enos koncesionarju Občine Jesenice podjetju Enos OTE dobavno
ceno toplotne energije zaradi razmer na trgu poviševal

Oktobra lani je cena
MWh znašala 75,66
evra, letos 145,36 evra.
V letu dni se je torej
cena variabilnega dela
dvignila za skoraj sto
odstotkov. Ob tem pa
cena fiksnega dela
ostaja nespremenjena
od leta 2004.
že celo leto, ta pa cene uporabnikom ni višal, dokler
takšno poslovanje podjetij
ni postalo nevzdržno. Hkrati so začeli iskati možne rešitve, kot so prodaja dela
električne energije na borzi, prodaja toplotne energije podjetju Enos OTE pod
tržno ceno ter komunikaci-

V podjetju Enos OTE do umiritve nihanja cene
toplote svetujejo varčno ogrevanje in porabo
sanitarne tople vode. »Predvidevamo, da se bo
cena toplote umirila šele po novem letu oziroma
v spomladanskih mesecih leta 2022. Znižanje
temperature v stanovanju za eno stopinjo
Celzija predstavlja pri porabi toplote pet
odstotkov prihranka. Zato še enkrat svetujemo –
čim varčneje pri ogrevanju in porabi sanitarne
tople vode.«

Direktor Enosa Andrej Stušek in Enosa OTE Robert Pajk
ja s pristojnimi državnimi
organi glede energetskih
vavčerjev in ustreznih sprememb predpisov, ki bodo
tudi za naslednje leto omogočili izplačilo subvencij,
kar je nujno za poslovanje
podjetja.
Direktor podjetja Enos OTE
Robert Pajk pa je podrobno
predstavil razrez cene dobavljene toplote oziroma
posameznih postavk na položnicah. Cene so oblikovane v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje
cene toplote za daljinsko
ogrevanje, regulira pa jih
Agencija za energijo. Cena
dobavljene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja
je sestavljena iz fiksnega
dela (obračunska moč) in
variabilnega dela (prevzeta
količina toplote). Pojasnil
je, da se fiksni del cene na
Jesenicah od leta 2004 ni
spreminjal in je ves čas
med najnižjimi v državi, variabilni del cene pa je odvisen od nabavne cene toplo-

te in se je spremenil zaradi
sprememb cene na svetovnem trgu. Dodatno je pojasnil, da je kljub veliki podražitvi cena vseeno bistveno nižja od tiste, kakršno
dopušča regulator.

Iskanje rešitev se bo
nadaljevalo
Kot so zatrdili na Občini Jesenice, se bo iskanje morebitnih rešitev še nadaljevalo, nov sestanek naj bi organizirali januarja, ko bodo
ocenili, kakšen je učinek do
sedaj sprejetih ukrepov, pogovorili pa se bodo tudi o
morebitnih nadaljnjih aktivnostih.
Ob tem velja omeniti, da so
po več jeseniških blokih in
stolpnicah v preteklih dneh
zbirali podpise, s katerimi
so med drugim zahtevali
tudi prekinitev koncesijske
pogodbe s podjetjem Enos
OTE. A dejstvo je, da je Občina Jesenice koncesijsko
pogodbo za gospodarsko
javno službo oskrbe s toplo-

Župan Blaž Račič je
poudaril, da je
sestanek sklical z
namenom iskanja
možne rešitve, saj se
zavedajo stiske
občanov zaradi visokih
položnic za zadnji
mesec.
to s podjetjem Enos OTE
sklenila leta 2014, in sicer
za 25 let, torej velja vse do
leta 2039.
Glede na odzive na spletnih
omrežjih so občani od sestanka imeli večja pričakovanja, izrazili so zlasti nezadovoljstvo nad dejstvom, da
za oskrbo s toploto skrbita
kar dve podjetji, dobavitelj
in distributer, kar zagotovo
zvišuje stroške. Nekaj občanov se je zaradi problematike ogrevanja obrnilo tudi na
Agencijo za varstvo konkurence in tržni inšpektorat.

Praznične čestitke za
starejše občane
V krajevnih skupnostih občine Jesenice že vrsto let pred
božičnimi in novoletnimi
prazniki večjo pozornost namenjajo starejšim prebivalcem. Pripravijo jim srečanja
s kulturnimi in zabavnimi
programi ter obdaritvami.
Že drugo leto je vmes posegel koronavirus in onemogočil prijetna druženja, ki
vsem veliko pomenijo. Na
seji Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine
Jesenice, ki ga sestavljajo vsi
predsedniki krajevnih skupnosti, so se odločili, da glede na sprejete ukrepe in
predvsem zaradi varnosti za
zdravje starejših uberejo
drugačen pristop, čeprav na
daljavo, pa vendar prijazen.
Pred božičnimi in novoletnimi prazniki bodo na domove prejeli čestitke z lepimi
željami za dobro zdravje in
počutje v prihajajočem letu
2021. Prav tako jim bo namenjena skupna čestitka na
valovih Radia Triglav. V posameznih krajevnih skupnostih imajo različno starostno
mejo vabljenih na srečanja
od sedemdeset let starosti
naprej. Na podlagi teh spiskov bodo pošiljali tudi čestitke. V vodstvih krajevnih
skupnosti upajo, da bodo
neprijazni časi minili in se
bodo srečanja vrnila v ustaljene tirnice.

Ženska
Do 30. januarja 2022 je v
Kolpernu na ogled gostujoča fotografska razstava z naslovom Ženska, ki je nastala
ob letošnjem Srečanju gorenjskih fotografov. Lokalni
organizator razstave je Fotografsko društvo Jesenice.
Razstava je na ogled v času
javnih prireditev v Kolpernu
in ob vnaprejšnji najavi na
nina.hribar@gmj.si ali 04
583 34 92.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko,
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se
ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Ob naročilu oken:

MONTAŽA

na vsa PVC
BREZPLAČNO
okna in vrata

samo

samo 14. decembra

15. decembra.
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Občinstvo je izbralo Fetiš na puter
Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo je strokovna žirija podelila skupini Žaba Gleda&Išče Prosvetnega društva Vrhovo za Izpoved mazohista.
Občinstvo pa je najbolj navdušila domača predstava Fetiš na puter.
Urša Peternel
Čufarjevi dnevi, 34. po vrsti,
so se s podelitvijo Čufarjevih plaket uspešno zaključili. Čeprav je koronavirus
'odnesel' eno tekmovalno
predstavo, pa so gledalci uživali v ogledu preostalih petih, in to v živo, iz dvorane
Gledališča Toneta Čufarja.
Strokovna žirija, ki so jo
sestavljali Iztok Valič, Mojca Janz Zoran in Alida
Bevk, je Čufarjevo plaketo
za najboljšo predstavo v
celoti podelila predstavi
Izpoved mazohista v izvedbi Žaba Gleda&Išče Prosve-

tnega društva Vrhovo in
režiji Katarine Klajn. Tudi
Čufarjevi plaketi za najboljšo žensko in moško vlogo
sta prejela igralca v predstavi Izpoved mazohista, in
sicer Urška Klajn Marion in
Žiga Medvešek.
Predstave festivala je ocenjevalo tudi občinstvo, ki je
Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo prisodilo avtorski predstavi Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice
Fetiš na puter.
Strokovna žirija je, kot je
dejal predsednik Iztok Valič,
ugotovila visok nivo vseh
videnih predstav. »Ljubitelj-

Foto: Gorazd Kavčič

Nagrajenci letošnjih Čufarjevih dni z županom Blažem Račičem / Foto: Gorazd Kavčič

Sašo Dudič in Gregor Robič iz predstave Fetiš na puter s
priznanjem za najboljšo predstavo po izboru občinstva

Gregor Robič o predstavi Fetiš na puter:
»Zgodba se zdi preprosta, dva tujca obtičita v
dvigalu, a izkaže se, da imata več skupnega, kot
kaže na prvi pogled. Poanta zgodbe je v tem, da
ljudje veliko govorimo, a ne povemo tistega, kar
bi bilo treba ... Tudi ta dva lika igrata, da sta
nekaj, kar v resnici nista, na koncu pa se izkaže
njuna prava narava, pride do konfliktov,
nesoglasij. Čisto na koncu, ko oba mislita, da
vesta, kdo je drugi, pa se tudi to izkaže za
neresnico ...«

Čufarjevi plaketi za najboljšo žensko in moško vlogo sta
prejela igralca v predstavi Izpoved mazohista, in sicer
Urška Klajn Marion in Žiga Medvešek. / Foto: Gorazd Kavčič

sko gledališče iz leta v leto
in iz festivala v festival po
delovanju in ambicioznosti
raste in se razvija. Izstopa
zlasti na področju avtorskih
projektov, kjer mu idej in
poguma ne manjka. To obeta, da bomo tudi v prihodnje
gledali drzne in ambiciozne
projekte," je dejal predsednik žirije.
Jože Osterman, predsednik
organizacijskega odbora, pa
je povedal: "Ubranost, entuziazem in predanost ekipe,
ki organizira Čufarjeve dni,
so neverjetni. Presenečen
sem tudi nad publiko, ki
nas kljub ukrepom zaradi
koronavirusa ni zapustila;
Jeseničani so podprli svoje
gledališče. Glede predstav
nas je najprej skrbelo, ali bo
sploh dovolj prijavljenih, a
čeprav jih je bilo manj kot
prejšnja leta, so bile vse, ki
so bile izbrane, sijajne. Produkcija se je očitno usmerila iz kvantitete v kvaliteto,
iz nekoliko lahkotnejših
komedij pa v resne družbeno angažirane tekste, kar
govori o tem, da ljubiteljsko
gledališče še kako spremlja
čas in odgovarja izzivom
časa. To je dokaz, da je gle-

Pester je bil tudi spremljevalni program, Janez Dolinar je v pogovoru z Mileno Zupančič
predstavil njeno biografijo z naslovom Kot bi Luna padla na Zemljo. / Foto: Gorazd Kavčič
dališče živo in bo uspevalo
tudi v prihodnje."
Letos je bil pester tudi spremljevalni program, ki so ga
naslovili Igralci ustvarjalci.
Tako je Jakob Jaša Kenda,
sicer selektor Čufarjevih
dni, v pogovoru z Moniko
Sušanj predstavil svoje poto-

Urška Klajn Marion o predstavi Izpoved
mazohista: »V gledališki skupini Žaba
Gleda&Išče delamo že precej let, igralci se ves
čas malo menjajo, a jedro ostaja. Lotevamo se
avtorskih projektov, tudi dramska besedila
pišemo sami oziroma jih piše naša režiserka
Katarina Klajn, saj nam je to v izziv. Izpoved
mazoihista je nastala po motivih češkega avtorja
Romana Sikore, smo jo pa precej priredili in
aktualizirali, postavili v današnji čas, z globokim
sporočilom, kako ljudje ves čas in preveč
delamo, a nekateri v tem celo uživajo ...«

pise, igralci Manca Bertoncelj, Elizabeta Žnidaršič Stefancioza in Damijan Perne v
pogovoru z Branko Smole
svoje literarno ustvarjanje,

ob zaključku festivala pa
Janez Dolinar v pogovoru z
Mileno Zupančič njeno biografijo z naslovom Kot bi
Luna padla na Zemljo.

Igralci ustvarjalci: Damijan Perne, Manca Bertoncelj in
Elizabeta Žnidaršič Stefancioza / Foto: GTČ Jesenice

7

Jeseniške novice, petek, 3. decembra 2021

Šport

Visokih ciljev mu ne manjka
Na zadnji tekmi državnega prvenstva v Kranju je enajstletni Rene Kokalj z Jesenic, član Športnoplezalnega odseka Jesenice, v
težavnosti osvojil četrto mesto.
Matjaž Klemenc

V klubu ste zamenjali prizorišče za trening. Kako ti
je všeč plezališče na Stari
Savi?
Plezališče na Stari Savi sem
poznal že prej. Rad sem tja
zahajal že na tečaje plezanja, ki ga je vodil Gregor
Potočar, zato sem se vrnitve
na Staro Savo razveselil.
Plezališče na Stari Savi mi
je bolj všeč od tistega v telovadnici Osnovne šole Poldeta Stražišarja, saj je stena
višja. Posledično je s tem
tudi trening bolj težak in
kakovosten.

Kdaj si se začel ukvarjati s
športnim plezanjem?
S športnim plezanjem sem
se začel ukvarjati že zelo
zgodaj, pri štirih letih.
Je bil kakšen poseben razlog?
Za starejšega brata Patrika so
doma naredili kratko steno,
za katero sem tudi sam hitro
pokazal zanimanje. Vse skupaj me je tako navdušilo, da
staršem ni preostalo nič drugega, kot da so me vpisali v
športno plezanje.

Katerih tekmovanj se udeležuješ?
Do letos sem nastopal na
tekmah državnega prvenstva, na tekmah Zahodne
lige Slovenije in na mednarodnih tekmah IRCC.

Te je bilo na začetku kaj
strah višine?
Sploh ne. Višine me že od
samega začetka ni bilo strah.
Hitro sem doumel, da je treba povsem zaupati tistemu,
ki te varuje.

Uspeh, ki bi ga postavili na
prvo mesto?
Na prvo mesto bi postavil
prvo zmago na tekmovanjih. Bila je to tekma v Zahodni ligi, v balvanih v Kamniku leta 2019.

Si se pred tem ukvarjal s katerim drugim športom?
Ne, športno plezanje je edini šport, s katerim sem se
do sedaj ukvarjal.
S težavnostjo v Kranju so se
končale tekme športnih plezalcev v letu 2021. Kako bi
ocenil jesenski del?
To leto sem končno odplezal
celotno sezono državnega
prvenstva v težavnosti. Zaključil sem jo na četrtem
mestu in za stopničkami zaostal zgolj za sedem točk.
Jesenski del ni bil tako uspešen kot poletni, saj sem bil
na tekmi v Šmartnem pri
Litiji deseti, na zadnji tekmi

Rene Kokalj
v Kranju pa četrti. Želel sem
si priplezati na stopničke,
kot na tekmi v Ljubljani v
juniju, pa se žal ni izšlo.
Si bil blizu stopničk?
Zmanjkalo mi je res zelo
malo, dva giba (prijeti za dva
oprimka). Vendar so bili sotekmovalci boljši. V tej kategoriji sem med nižjimi tek-

movalci in včasih so v smeri
dolgi gibi, ki mi povzročajo
težave.
Je bilo težko obdobje, ko ni
bilo skupnih treningov in
tekmovanj?
Obdobje brez treningov in
tekem je bilo naporno, saj
sem treniral samo doma in
sem plezal zelo malo.

Kaj ti je bolj všeč, težavnost
ali balvani?
Bolj mi je všeč težavnost.
Težavnost je bolj razgibana
disciplina. Pleza se v višino.
Na balvanih se na kratki razdalji srečaš s številnimi problemi.
Se že kaj poskušaš v hitrosti?
V hitrosti sem že tekmoval.
Bilo je v Zahodni ligi. Go-

Nekaj dni po tem, ko se je
končala hokejska sezona
2020/2021 in je naslov za
državne prvake romal v Podmežaklo, se je veselje spremenilo v slabe novice. Hitro
je bilo jasno, da rdeči tabor
zapušča uspešni trener Mitja Šivic in se seli v ljubljanski tabor. Prestop Šivica v
Ljubljano je prinesel nove
odhode. Šivic je v Ljubljano
odpeljal za »en avto« igralcev. K večnemu rivalu Jesenic, k Olimpiji, so prestopili
vratar Žan Us in napadalci
Žan Jezovšek, Jaka Sodja,
Blaž Tomaževič in Jaka
Šturm. Kaj reči? Igralci so
šli ligo višje, zraven pa še za
boljšo plačo. Tik pred drugim derbijem za državno
prvenstvo v Tivoliju (prvega
so dobili Jeseničani s 3 : 0)
so "ljubljanske lovke" spet

liju. Vse skupaj je videti, da
se ljubljanski tabor, kljub
temu da igrajo stopnico višje kot Jesenice, boji hokejistov iz Podmežakle. Z vsakim odhodom jeseniškega
igralca v Ljubljano Olimpija
– če ne drugega – oslabi Gorenjce.
V zadnjih treh tekmah Alpske lige v novembru so Jeseničani zmagali, izgubili in
zmagali po podaljšku. Zmago, po ne preveč prepričljivi
igri, so dosegli doma, ko so
bili s 3 : 2 (Svetina, Viikilä,
S. Rajsar) boljši od Zell am
Seeja. Pred to tekmo je bil
Zell am See edini tekmec, ki
je Jeseničane premagal po
60 minutah. Teden dni nazaj so »železarji« gostovali
pri Lustenauu. Nekje do polovice tekme so bili še v vodstvu s 4 : 3, na koncu so bili
poraženi s 7 : 4 (Elo 2, Pance, Brus). V soboto so gosto-

Imaš pred tekmo kaj treme?
Pred tekmo imam veliko treme in komaj čakam, da začnem plezati.
Katere so tvoje prednosti?
Moje prednosti so moč,
vzdržljivost in trma.
Kaj moraš na treningih še
popravljati?
Dodati moram malo več hitrosti v težavnostno plezanje.
Imaš v someščanu Luki Potočarju svojega vzornika?
Luka Potočar je moj vzornik
že nekaj let.
Kako usklajuješ šolo in
šport?
Hodim v 6. razred osnovne
šole. Treninge ima trikrat
tedensko po dve uri. Kar se
tiče usklajevanja za zdaj nimam nobenih problemov.
Kakšne želje imaš v športnem plezanju?
Cilje imam zelo visoke, saj
si želim postati državni, svetovni in olimpijski prvak.

Pomembno gostovanje
za kegljače
Jeseniški kegljači SIJ Acroni
v 1. B ligi zahod so v 7. kolu
v gosteh premagali Hidrio s
5 : 3. V soboto so doma izgubili z ekipo Taborska
jama 1 s 6 : 2. Zadnji so na
vrhu z vsemi osmimi zmagami, s 16 točkami. Zanimivo je od petega do desetega
mesta. Ekipe Brest 1, Hidria,
Adria in Krka imajo 6 točk.
Predzadnji Triglav 2 in zadnji SIJ Acroni imata 4 točke. Pred jeseniškimi kegljači
je jutri zelo pomembno gostovanje pri ekipi Triglav 2.

Miklavžev dobrodelni
curling
V Športni dvorani Podmežakla bo v nedeljo, 5. decembra, od 15. ure dalje potekal
Miklavžev dobrodelni curling v organizaciji Curling
kluba Jesenice. Izkupiček bo
namenjen letovanju otrok iz
socialno ogroženih družin.

Zmaga in trije porazi

Z zmago v Bregenzerwaldu so jeseniški hokejisti zaključili novembrske tekme v Alpski ligi.
udarile v jeseniško garderobo, saj so v svoje vrste pritegnili mladega slovenskega
reprezentanta, branilca
Aljošo Crnoviča. Ljubljančani so imeli zaradi poškodb
težave v obrambi in – kje
lažje kot na Jesenicah – so
hitro rešiti problem. Vse
skupaj je videti, da so ta scenarij prestopov iz Jesenic v
Ljubljano v taboru Olimpije
načrtovali že veliko pred
koncem zaključka lanskega
državnega prvenstva. Mitja
Šivic je v dveh letih dobro
videl, kdo kaj velja v jeseniški članski vrsti. Za lahek
odhod Crnoviča v Ljubljano
je krivo tudi v vodstvo HDD
SIJ Acroni Jesenice, saj v pogodbi ni bilo zapisano, da
igralec med sezono ne sme
z Jesenic prestopiti v Olimpijo. Zdaj je, kar je. Lahko se
samo vprašamo, kdo je naslednji, ki si ga želijo v Tivo-

Plezaš tudi v naravni steni?
V naravni steni plezam poleti, ko ni tekmovanj. Največkrat plezam v plezališču Kovačevc v Plavških Rovtah.

Športni plezalci so sezono
zaključili na balvanih v
Logu, v težavnosti pa prejšnji konec tedna v Kranju.
Pri cicibankah U12 je bila
Liza Babič osma, Špela Fliser pa deveta. Skupno je
bila Liza četrta, Špela pa
osma. V tekmi v Logu se je
med Jeseničani v deseterico
uvrstil Rene Kokalj. Osvojil
je deveto mesto. V Kranju, v
težavnosti, so bili rezultati
še boljši. Liza je osvojila četrto mesto, Špela pa deveto.
Rene je bil prav tako četrti,
Maj Travnik pa deseti. V
skupni razvrstitvi težavnosti
so osvojili naslednja mesta:
dekleta: Liza četrta, Špela
sedma; fantje: Rene četrti,
Maj deveti.

Šport na kratko

Kdo je naslednji
Matjaž Klemenc

stitelj tekme pa so bile Jesenice. To je bila tudi moja
prva tekma v disciplini hitrost in dosegel sem četrto
mesto. Prva tekma mi je
bila zanimiva. Kasneje vse
manj in manj.

Športni plezalci za
konec v Kranju

vali še pri Bregenzerwaldu
in zmagali po podaljšku s 5 :
4 (Brus, Urukalo, Elo, Svetina, Pance). Kljub dvema
osvojenima točkama verjetno niso bili najbolj zadovoljni, če vemo, da so zadnja
dva gola dobili v 59. in 60.
minuti. V državnem prvenstvu so odigrali tri tekme.
Proti Olimpiji so bili daleč
od prestave, ki so jo pokazali
na domačem ledu, in poraz
s 3 : 0 je bil popolnoma zaslužen. Bolj uspešni so bili v
Zalogu, kjer so ekipo Slavije
premagali s 5 : 0 (Stojan,
Elo, Planko, S. Rajsar, Ulamec). V torek so igrali z ekipo Hidria Jesenice in zmagali s 7 : 0 (Elo 3, Viikilä 2,
Pance, Brus). Ko berete te
vrstice, že veste rezultat včerajšnje domače tekme z
Gardeno. Jutri gostijo Kitzbühel, v soboto, 11. decembra, pa še Lustenau.

Hokejisti Hidrie Jesenice so odigrali štiri tekme. Doma so s
4 : 1 premagali MK Bled. Sledili so trije porazi. S 5 : 2 so izgubili s Triglavom, s 4 : 3 s Slavijo in s HDD SIJ Acroni Jesenice s 7 : 0.

Zmaga proti Hidriji
V devetem kolu so jeseniški košarkarji v tretji Slovenski ligi
doma gostili Hidrio. Na polčas so gostje odšli s prednostjo
50 : 49. Z enako razliko so šli gostje v zadnjo četrtino (66 :
65). To ni bilo dovolj. Zadnjo četrtino so dobili gostitelji in
tekmo dobili s 93 : 87. Jutri Jeseničani gostujejo pri ekipi
Leone Ajdovščina.
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Zanimivosti
Razpis za priznanja
v ljubiteljski kulturi
Janko Rabič
Člani izvršnega odbora Zveze kulturnih društev Jesenice so na novembrski seji
sprejeli sklep za razpis za
podeljevanje priznanj za
leto 2021 na področju ljubiteljske kulture. Namenjena
so društvom, klubom, skupinam in posameznikom za
izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke, dolgoletno delo na različnih področjih ljubiteljskega ustvarjanja, za razvijanje novih vsebin dela, pri kulturno vzgojnem delu, mentorskem delu
in na področju ohranjanja
nacionalne kulturne dediš-

čine. Predloge lahko posredujejo društva, klubi, skupine, krajevne skupnosti, javni zavodi in druge organizacije. Poslati jih morajo do
17. januarja prihodnje leto
na sedež Zveze kulturnih
društev Jesenice. Priznanja
bodo podelili na prireditvi
ob slovenskem kulturnem
prazniku 8. februarja prihodnje leto oziroma na ustrezen način, prilagojen takratnim epidemiološkim razmeram. Priznanja podeljujejo od leta 2012. Doslej jih
je prejelo 17 ljubiteljskih
kulturnih skupin in posameznikov. Za leto 2020 ga
je prejela Štefanija Muhar.

V Doliku razstavlja Boleslav Čeru
Do 21. decembra je v razstavnem salonu Dolik na Jesenicah
na ogled likovna razstava Boleslava Čeruja. Član likovnega
kluba Dolik je od leta 1996, doslej je razstavljal na več kot
sto razstavah v Sloveniji in tujini. Leta 2000 je ustanovil tudi
likovno srečanje Jasna. Je tudi član Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov in Likovnega društva Kranj. Za svoja
dela je prejel več priznanj.

Fotografska razstava mladih v Kosovi graščini
V Muzeju Kosova graščina na Jesenicah je na ogled fotografska razstava udeležencev poletnih fotografskih delavnic za
mlade na Stari Savi na Jesenicah. Delavnice so pod organizacijsko taktirko Ljudske univerze Jesenice potekale v sklopu
pilotnega evropskega projekta socialne inovacije InduCCI
programa Interreg Srednja Evropa. Pod mentorstvom Nika
Bertonclja so udeleženci spoznavali osnove fotografiranja in
obdelave fotografij. Razstavljajo: Ema Donoša, Grega Slivnik,
Lun Regeis, Matic Vidmar, Nejc Vidmar in Zoja Zalokar.

Psihološka svetovalnica na Hrušici

www.posvet.org

V okviru Centra za psihološko svetovanje Posvet deluje 21
psiholoških svetovalnic, v katerih izvajajo program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni
stiski. Po novem svetovalnica deluje tudi na naslovu Hrušica
55a. Kot so sporočili, je udeležba na psihološkem svetovanju
brezplačna in lahko dostopna, potrebna ni niti napotnica niti
zdravstvena kartica, čakalna doba pa je krajša od treh tednov.
Na psihološka svetovanja se je mogoče naročiti vsak delovnik
od 8. do 20. ure na telefonski številki 031 704 707 ali na info@
posvet.org. "Pridite, če ste v duševni stiski zaradi študija, službe ali upokojitve, težav v medosebnih odnosih, osamljenosti, brezvoljnosti, preobremenjenosti, izgube bližnje osebe.
Pridite sami, s partnerjem ali z družino," vabijo.

Pomoč starejšim, da
lahko ostanejo doma
Pomoč na domu, ki jo izvajajo v Domu dr. Franceta Bergelja Jesenice, tudi v času epidemije poteka
nemoteno, a so pri izvajanju posebej pazljivi in skrbijo za zaščitne ukrepe. »Glede na prvi val
epidemije se zdaj znamo veliko bolje zaščititi in tudi odreagirati v primeru okužbe,« pravi vodja
pomoči na domu Maja Olip.
Urša Peternel
Ena od dejavnosti Doma
upokojencev dr. Franceta
Bergelja Jesenice je tudi
pomoč na domu. To izvajajo v občinah Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica,
ta čas pa imajo okrog 180
uporabnikov. Gre za starejše od 65 let, ki jim socialne
oskrbovalke (teh je okrog
trideset, med njimi pa je en
moški) pomagajo pri vsako-

Kot poudarja Maja
Olip, je pomembno,
da se skrb za starejše
porazdeli, pri čemer je
zelo pomembna tudi
vloga svojcev. Ob tem
pa uporabnike skušajo
spodbujati, da čim več
dejavnosti – ob
pomoči oskrbovalk –
opravljajo še vedno
sami in s tem čim dlje
ostanejo aktivni.
dnevnih opravilih. Zaradi
starosti, invalidnosti ali kronične bolezni se namreč ne
morejo več oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo
možnosti. Mnogi starostniki lahko na ta način dlje
časa ostanejo v domačem
okolju in odložijo namestitev v dom za starejše.
Kot je povedala vodja pomoči na domu Maja Olip, je v
času epidemije tudi izvajanje pomoči na domu prilago-

Maja Olip, vodja pomoči na domu / Foto: Tina Dokl
jeno razmeram, pri tem so
posebej pazljivi in skrbijo za
zaščitne ukrepe. Pri vsakem
obisku preverijo zdravstveno stanje uporabnikov, socialne oskrbovalke ves čas
nosijo masko in skrbijo za
razkuževanje rok, v primeru, da je bil uporabnik v stiku z okuženim svojcem, pa
si preventivno namestijo
kompletno zaščitno opremo, plašč, vizir ... Mnoge

svojce skrbi za svoje starše
ali stare starše, zato se v vsaki družini posebej dogovorijo za protokol, ki ga oskrbovalke upoštevajo ob vsakem
obisku, kadar obiskujejo
uporabnika s sumom na
covid-19 ali obolelega uporabnika. Poleg tega obiščejo
naprej vse zdrave uporabnike, vse s ciljem, da se morebitne okužbe ne bi prenašale med njimi.

V sklopu pomoči na domu socialne oskrbovalke
uporabnikom pomagajo pri osnovnih dnevnih
opravilih, kot je pomoč pri oblačenju, umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
potreb ... Nudijo tudi gospodinjsko pomoč,
pripeljejo kosilo ali ga pripravijo, pomembna pa
je tudi pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Tedensko zagotavljajo največ dvajset ur pomoči.

Ena od srčnih socialnih oskrbovalk v jeseniškem domu Karmen Cergol

Prizadevajo si, da bi
pomoč na domu
zagotovili v najkrajšem
času; ko denimo svojci
pokličejo, da njihov
ostareli svojec pride iz
bolnišnice naslednji
teden in bi potrebovali
pomoč na domu, jo
tudi skušajo zagotoviti,
je pa to odvisno
predvsem od
kadrovske situacije.
»Naš cilj je, da na
pomoč ne bi bilo treba
čakati,« je dejala Maja
Olip.
"Glede na prvi val epidemije
se zdaj znamo veliko bolje
zaščititi in tudi odreagirati v
primeru okužbe, zato nas to
ne zaustavlja pri izvajanju
pomoči na domu," je poudarila Maja Olip. Socialne
oskrbovalke so po večini
cepljenje ali so bolezen prebolele, druge pa se testirajo
trikrat tedensko. Tudi zaščitne opreme je zdaj dovolj in
ni težav, je zagotovila sogovornica. Ob tem pa se v večini domov za starejše spopadajo s pomanjkanjem kadra,
tudi socialnih oskrbovalk.
Po besedah Maje Olip je
delo fizično in psihično zelo
naporno, veliko sodelavk je
starejših, pogoste so tudi
bolniške odsotnosti. Ljudi,
ki bi se odločali za ta poklic,
je malo, eden od razlogov pa
je zagotovo v nizkih plačah.
A kot dodaja sogovornica,
naj bi se situacija v prihodnje izboljšala, saj država
obljublja višje plače tudi za
socialne oskrbovalke.
Ob tem pa v domovih težko
čakajo tudi sprejem zakona
o dolgotrajni oskrbi, ki naj
bi dopolnil storitve v domačem okolju; zdaj namreč
socialne oskrbovalke nekaterih storitev za uporabnike
ne smejo izvajati, ker gre za
zdravstvene storitve, kot so
denimo hranjenje po sondi,
implikacija inzulina, priprava zdravil ...
Ob tem Maja Olip dodaja,
da je pomoč na domu tudi
zato, ker jo v visokem deležu subvencionirajo občine,
za uporabnike dokaj dostopna. Tisti uporabniki, ki je
kljub temu ne zmorejo plačevati, pa so lahko v celoti ali
delno oproščeni plačila, o
čemer odloča center za socialno delo.
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Rad ima ljudi, ki se znajo šaliti
na svoj račun
Uroš Smolej je bil gost pogovornega srečanja na Jesenicah. Dolgoletni igralec MGL je po rodu Jeseničan, kjer je tudi prvič stopil na oder.
Urša Peternel
Rojen je bil na Jesenicah,
menda pozno zvečer, zato
ima še danes rad večere. Kar
za igralca pravzaprav ni nič
nenavadnega. Uroš Smolej
(letnik 1974) je eden naših
najbolj cenjenih igralcev, že
kot študent je prejel trojček
nagrad: Severjevo, Borštnikovo in Prešernovo, kasneje,
kot uveljavljeni igralec, pa
isti trojček še enkrat ... Po
rodu je Jeseničan, četudi
živi v okolici Ljubljane, a se
domov rad vrača. Na domačem, jeseniškem odru je začel tudi svojo gledališko pot,
na njem pa je ponovno stal
ali bolje – sedel pred kratkim, ko je bil gost pogovornega večera, ki ga v sklopu
projekta Obrazi slovenskih
pokrajin pripravljajo gorenjske knjižnice. Z njim se je
pogovarjal Vid Sodnik, še en
Gorenjec, ki živi v Ljubljani.

Pri očetu si je izboril
svobodo
Kot je povedal Smolej, ima
na otroštvo na Jesenicah
lepe spomine, zlasti na
predšolsko obdobje, ko je

Uroš Smolej ponovno na odru jeseniškega gledališča,
tokrat kot gost v sklopu pogovornih srečanj gorenjskih
knjižnic Obrazi slovenskih pokrajin
ogromno časa preživel pri
stari mami in starem očetu
na Bokalovi. Odraščanje je
bilo zaznamovano z razigranostjo, igranjem s prijatelji,
tudi veliko padci in fizičnimi brazgotinami. Spominja
se, da je zelo zgodaj postal
alergik in da so ga veliko vozili k zdravnikom. Obisko-

val je Osnovno šolo Toneta
Čufarja Jesenice, kjer se je
srečal z dramskim krožkom,
katerega mentor je bil takratni igralec v jeseniškem gledališču Igor Škrlj. V enem
od prvih šolskih nastopov je
tudi prvič začutil, kako lepo
je deliti energijo z odra s publiko. »Zazdelo se mi je, da

bi to rad počel še več, več,
več ...« A hkrati je bilo to obdobje, ko so ga, ker je bil
malce drugačen otrok, nenavadno svetlolas, tudi precej
zbadali, spominja se, da je
bil tarča posmeha, zato je bil
tudi bolj zaprt vase. Sledila
je jeseniška gimnazija, v
tem obdobju je že začel igrati v jeseniškem gledališču,
najprej kot statist, kasneje
pa tudi v večjih vlogah. Kot
je povedal, si je pri očetu k
sreči izboril svobodo, da je
lahko ponočeval, vaje v teatru so včasih trajale tudi do
polnoči.
»Še danes se mi zdi, da ima
navezanost, ki se zgodi v ljubiteljskem gledališču, posebno vrednost. Spominjam
se druženj, dobre volje,
energije, ki združuje, tudi
gostovanj.« Profesionalno
gledališče v nasprotju z
amaterskim igralcu sicer veliko daje, a tudi veliko vzame, sam je bil na trenutke
tudi na robu izgorelosti.

Ljubezen do mjuzikla
V profesionalnem gledališču se je zaposlil kmalu po
diplomi (na Akademiji za

Tomaž Klinar: zgodba o ljubezni
Janko Rabič

Enostavno ne vem, zakaj so
mi všeč ljudje, ki svoja občutja, osebne izkušnje, dogodke ali zgodbe znajo preliti
na papir, zberejo pogum in
napišejo knjigo. Eden med
njimi je petdesetletni Tomaž Klinar s Hrušice. Pisanje mu že od nekdaj ni tuje,
iz leta v leto ga bogati in razširja. Ob poklicnih obveznostih se je pred leti kot znani
in priznani rejec malih pasemskih živali lotil številnih
strokovnih člankov o vzreji
ter priročnikov za ocenjevanje pasemskih kuncev. Potem pa je vse bolj čutil naklonjenost do literature, pogumno se je lotil izzivov.
Njegov literarni prvenec je
bil leta 2019 Heroji nekega
trenutka, to je avtobiografski roman o služenju vojaškega roka v zadnji generaciji Jugoslovanske ljudske
armade. Da s pisanjem misli resno in želi doseči še
več, je kot na dlani nova
knjiga Banatski cvet. Ko sva
tehtala, ali predstavitev sodi
med omenjene ustvarjalce
časa, sem skromno pripomnil, da sta glavna akterja
ustvarila zgodbo, vredno vse
pozornosti, Tomaž jo je obelodanil in otel pozabi. Bralca

povrne kar nekaj let nazaj, v
sredino prejšnjega stoletja.
"Gre za zgodbo starih staršev moje žene Katje," pravi
Tomaž. "Zares me je navdušila, malo ljudem se zgodi
tako lepa, najgloblja ljubezen. Janez Novak z Jesenic
je po drugi svetovni vojni
služil vojaški rok v Banatu,
se usodno (ljubezen na prvi
pogled) zaljubil v Beti, češko
dekle, ki je tam živelo z družino. Čeprav mu je naklonjenost vračala, sta zvezi
nasprotovali obe družini.
Tomaž je doživeto, prav avtentično ob pripovedovanju
Janeza in Beti ter znancev
znal opisati občutenja ljubezni, ki je sposobna premagati še tako nemogoče ovire.
"Jutranje meglice se dvigajo
nad Banatom, kot da bi se
svet v zaspani idili pravljično
pripravljal na usodno srečanje med Janezom in Beti.
Njuni usodi se že s prvim pogledom usodno prepleteta.
Čeprav njuni srci in duši izpričujeta iskreno željo po ljubezni, družini in poroki, so
odnosu nenaklonjeni domači. Da jih bosta prepričala o
iskrenih namenih, bosta v
imenu ljubezni morala premagati ekonomske, družbe-

ne in geografske razdalje.
Knjigo sem napisal predvsem s hvaležnostjo do dveh
čudovitih ljudi. Resnično se
me je zgodba dotaknila in
me prevzela. Zaradi njiju
sem ponosen in počaščen, da
sem ju osebno spoznal in bil
drobcen del mozaika njunega skupnega življenja. Janez
je Betijinemu očetu obljubil,
da bosta ustvarila topel dom,
in to je kljub težkim časom
in odrekanjem uresničil. Ta
čudoviti medsebojni odnos,
ljubezen in spoštovanje sta
prenesla na mlajše rodove,
kar je danes veliko bolj izjema kot pravilo. Zgodbo sem
še nekoliko razširil z opisom
krajev, od koder sta bila
doma Beti in Janez, Bele Crkve v Banatu in Jesenic."
Ima pa knjiga zgodbo z dodano vrednostjo. Tomaž je naredil kar drzno potezo, tekst
je poslal Mohorjevi družbi v
Celje in vzpostavil stik z urednico s predlogom, da bi
morda odgovarjal njihovim
vsebinam. Nekaj mesecev je
čakal na odgovor in bil potem
izjemno vesel sporočila, da
bodo zgodbo objavili. Knjiga
je izšla v njihovi dolgoletni
knjižni zbirki Slovenske večernice v nakladi 2700 izvo-

glasbo, film, radio in televizijo je diplomiral leta 1998),
najprej za dve leti v Prešernovem gledališču v Kranju,
zatem pa v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL),
kjer je zaposlen še danes.
Kot pravi, je imel srečo, da
je doslej lahko odigral številne krasne vloge v odličnih
predstavah, ima tudi krasne
kolege. Občasno nastopa
tudi v drugih gledališčih, posebna ljubezen pa je mjuzikl, kjer prav tako blesti ...
»Mjuzikl je žanr, ki združuje veliko prvin, ki me zanimajo: ples, glasba, petja,
igra, šov ... Je pa tudi trikratno delo, vse se pomnoži,
koreografija, songi, igralske
vaje ... To je po navadi kar
naporno.«

Masko si vedno naredi
sam
V pogovoru z Vidom Sodnikom je spregovoril tudi o
svoji garderobi, ki si jo je
priboril v gledališču in je posebno zatočišče s krasnim
razgledom na Prešernov trg,
a z vonjem po čevapčičih iz
bližnjega lokala. Pred vsako
predstavo potrebuje veliko

Ustvarjalci

časa

miru, ima svoj ritual, za katerega si vzame veliko časa,
vselej tudi preleti besedilo
predstave. Zanimivo je, da
si masko za predstavo, četudi je zahtevna, vedno naredi
sam, saj ga to, kot pravi, pomirja.
Med drugim je še razkril,
da je zelo samokritičen in
zahteven sam do sebe, zato
nikoli ne zaspi na lovorikah; da ima rad ljudi, ki se
znajo šaliti na svoj račun,
saj to počne tudi sam; da
ima zelo rad komedije,
sploh če so dobre in kvalitetne, a obenem ima rad tudi
resne predstave, kjer ni takojšnjega glasnega odziva
iz dvorane, a kot igralec začuti neko nevidno povezavo
s publiko in ve, da je bilo
odigrano dobro ... In še, da
ima rad živali, doma ima
dva psa in tri kokoši, gorenjski naglas pa da 'udari'
na plano le še občasno, ko
pride domov, Gorenjec v
njem pa se je prebudil tudi
nedavno, ko je par dni sodeloval pri snemanju drugega dela komedije Pr' Hostar. In ne, kot Gorenjec
menda ni razsipen, temveč
zgolj – ekonomičen.

(57.

del)

Tomaž Klinar
dov, kar je za današnje razmere zavidljiva številka. Ker
so jo uvrstili v skupni knjižni
projekt, bo izšla še pri Mohorjevi družbi v Celovcu in
pri goriški Mohorjevi družbi
v Gorici v Italiji.
Tomaž je poln pisateljskih
načrtov. "Že nekaj časa na
svojem profilu na Facebooku objavljam Poezijo iz na-

slanjača. Rime se rojevajo o
marsičem, o osebnih doživetjih, življenjskem vsakdanu ... To ni moderna poezija, sem tradicionalist. In vesel sem vsega, kar nastane.
Se pa že veselim, da bo v
začetku prihodnjega leta,
prav tako pri Mohorjevi
družbi v Celju, izšla knjiga
moje poezije."
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Mladi
Direktor Klinike Golnik
na obisku v šoli
Urša Peternel
Osnovno šolo Koroška Bela
je obiskal nekdanji učenec
doc. dr. Aleš Rozman, zdravnik in direktor Klinike Golnik. Z zanimanjem si je
ogledal šolske prostore in v

kratkem razgovoru nanizal
nekaj zanimivosti iz svojih
osnovnošolskih dni. Učencem je dejal, da je za uspeh
v šoli predvsem treba redno
opravljati šolske obveznosti
in si pričarati zanimanje za
snov, ki jo učitelji razlagajo.

Koncert učiteljev v
prenosu na YouTubu
V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili Koncert učiteljev, ki je potekal v Dvorani Lorenz, a brez
občinstva, zato so ga neposredno prenašali na YouTubu.
Urša Peternel

Direktor Klinike Golnik Aleš Rozman in ravnatelj Osnovne
šole Koroška Bela Rok Pekolj

Izvajali so skladbe španskih skladateljev
Učenka sedmega razreda kitare na Glasbeni šoli Jesenice
Patricija Zupan se je v Velenju udeležila mednarodnega tekmovanja klasične kitare Veleposlaništva Španije v Sloveniji,
ki je potekalo v sodelovanju z Društvom slovenskih učiteljev
kitare EGTA. Tekmovalci so izvajali izključno skladbe španskih skladateljev. Patricija je v drugi kategoriji dosegla srebrno priznanje. Poučuje jo učitelj Simon Krajnčan Fojkar.

Koncert učiteljev je bil v
času pred epidemijo ena
bolje obiskanih prireditev
Glasbene šole Jesenice.
Letos so nameravali v Dvorano Lorenz povabiti tudi
gledalce, pa so zaradi epidemiološke situacije koncert
tako kot lani izpeljali brez
občinstva v dvorani, a so ga
neposredno prenašali na
YouTubu. Koncert je sodil v
sklop četrtkovih abonmajskih koncertov.
Učitelji so se predstavili v 13
glasbenih točkah, nastopili
pa so Saša Golob, Leon
Šmid, Blanka Piotrovska
Kosar, Julija Jelovčan,
Andreja Geržina, Arslan
Hamidullin, Urška Rihtaršič, Eva Jelenc Drozg, Damjana Praprotnik, Jasmina
Levičar, Irena Tepej, Simon
Krajnčan, Martina Jerinić,
Ana Prek, Neža Križnar,
Diana Šimbera, Miloš Jovanić, Darko Šimbera, Zilhad
Džananović, Drejc Pogač-

Koncert učiteljev je bil že osemnajsti po vrsti, nadgradili so ga z orkestrsko točko, s katero
so zaznamovali leto Josipa Ipavca. / Foto: Sašo Valjavec
nik, Natalija Šimunovič in
Boštjan Gradišek. Predstavili so se v različnih zasedbah,
za konec pa je nastopil tudi
orkester učiteljev. "Učitelji
so ponovno navdušili in

pokazali, da so ne le dobri
učitelji, temveč tudi izvrstni
glasbeniki. Tokrat smo koncert še nadgradili z orkestrsko točko, s katero smo zaznamovali leto Josipa Ipavca.

Posebna zahvala gre tudi
ekipi učiteljev, ki je skrbela
za dober prenos zvoka in
organizacijo koncerta," je po
koncertu povedala ravnateljica Martina Valant.

Predstavniki podjetij med
mladimi v šolah
Letošnji zaposlitveni sejem je potekal nekoliko drugače, Gimnazijo Jesenice in Srednjo šolo Jesenice
so obiskali predstavniki podjetij Elan, Lushna in Niro Steel ter jim predstavili zaposlitvene možnosti.

Foto: arhiv Glasbene šole Jesenice

Urša Peternel

Učenka sedmega razreda kitare Patricija Zupan

Šola prejela znak kakovosti TNP
Osnovna šola Koroška Bela je del Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. "S še 37 šolami v tej skupnosti
nas povezuje to, da smo v bližini edinega narodnega parka
v Sloveniji in v Unescovem biosfernem območju. Naša šola
sodeluje v projektu posvojitve risa, v šolskem letu 2019/20
smo prejeli visoko gredo, lani pa sadno drevo slivo. Učenci
vsako leto prejmejo tudi številko otroškega časopisa Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, na spletu lahko
brskajo po Triglavski zakladnici ..." so povedali na šoli, kjer
so nedavno prejeli tudi znak kakovosti Triglavskega narodnega parka, in sicer za aktivno sodelovanje in izobraževanje o pomenu varovanja narave in ohranjanja kulturne
dediščine.

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske (RAGOR) je
Zaposlitveni sejem letos
organizirala nekoliko drugače. Na Gimnaziji Jesenice in
Srednji šoli Jesenice so gostovali predstavniki gorenjskih podjetij, ki so mladim
predstavili zaposlitvene
možnosti in priložnosti.
Dijakom Gimnazije Jesenice
je Marko Kozjek zelo inovativno predstavil podjetje Elan iz
Begunj, Peter Ličen, lastnik
in ustanovitelj podjetja Lushna Jesenice (in nekdanji
dijak Gimnazije Jesenice) pa
je na svojem primeru lahko
pokazal, kaj je potrebno, da
poslovna ideja ob predanosti
in znanju postane resničnost.
Srednjo šolo Jesenice pa je
obiskala Ksenija Brelih Klincov, direktorica podjetja
Niro Steel z Jesenic, ki je
dijakom drugega letnika
programa mehatronik operater predstavila, kakšne so
karierne možnosti v njihovem podjetju in kaj pričaku-

Dijakom Srednje šole Jesenice, ki se izobražujejo za poklic mehatronik operater, je Ksenija
Brelih Klincov iz podjetja Niro Steel predstavila podjetje in zaposlitvene možnosti za mlade.
jejo od mladih sodelavcev.
Ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo dijaki
podjetje Niro Steel tudi obiskali in si ogledali proizvodnjo.
Kot je dejala direktorica
RAGOR-ja Eva Štravs Podlo-

gar, se v državi srečujemo s
pomanjkanjem delovne sile,
osnovni namen projekta pa
je povezovanje izobraževalnih institucij z gospodarskimi subjekti in organizacija
dogodkov, na katerih mladi
dobijo informacije o zaposli-

tvenih priložnostih na
Gorenjskem.
"Podjetja s predstavitvijo
poklicev in kariernih možnosti spodbudijo mlade k
aktivnemu razmišljanju o
perspektivnih poklicih v
lokalnem okolju," je dejala.
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Ko človek izgubi smisel
Novembra, v mesecu boja proti odvisnosti, je lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v
občini Jesenice pripravila več različnih aktivnosti z osrednjim dogodkom – tematskim predavanjem
Martina Lisca na temo zasvojenosti z zasloni.
Maša Likosar
Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti v
občini Jesenice, ki deluje od
leta 1998, vsako leto novembra v sodelovanju z različnimi lokalnimi društvi, šolami
in drugimi organizacijami
pripravi več aktivnosti, kate-

spoprijemati in kakšne odgovore na zasvojenost podaja logoterapija.

Odkrivanje življenjskega
smisla
"Logoterapija je ena od psihoterapevtskih modalitet, ki
zdravi na način odkrivanja

Ko človek izgubi smisel, se pojavijo določeni
nadomestki – mednje sodijo tudi kemične in
nekemične zasvojenosti. Zasvojenost torej lahko
predstavlja nadomestek za določen primanjkljaj
v življenju.
rih namen je preprečevanje
različnih oblik odvisnosti.
Letošnje aktivnosti potekajo
pod sloganom Skupaj zmoremo več – čas za odklop!,
izvajale pa se bodo vse do
marca. V okviru projekta so
letos aktivne vse jeseniške
osnove šole, Srednja šola Jesenice in Gimnazija Jesenice, ki za svoje učence in dijake načrtujejo izvajanje vrste predavanj in delavnic.
Sredi novembra je potekal
osrednji dogodek, predavanje Martina Lisca z Inštituta Stopinje, ki izvaja psihoterapijo, med drugim tudi
po metodi logoterapije Viktorja Frankla. Lisec je skupaj z udeleženci razglabljal
o zasvojenosti, kako se z njo

življenjskega smisla in se je
v Sloveniji uveljavila v zadnjih desetih letih. Njen
utemeljitelj Viktor Frankl je
preživel grozote koncentracijskega taborišča in ravno
na tem mestu ugotovil, da
smo ljudje bitja, ki smo
sposobni preživeti vsako še
tako nesmiselno situacijo,
če v tej situaciji odkrijemo
smisel," je povedal Lisec.
Logoterapija se ukvarja s temeljnim eksistencialnim
vprašanjem smisla, s katerim se v določenem obdobju sreča vsak posameznik.
"Smisel je proces stika človeka s seboj in je dojemanje
čuječe navzočnosti v vsakdanjosti življenja. Gre torej
za odkrivanje tistega v sebi,

kar v danem trenutku predstavlja temeljno motivacijsko silo. Smisel je nekaj
zelo intimnega, ki pa ima
hkrati tudi socialno dimenzijo. Na njem naša eksistenca stoji, raste in tudi
pade ter nas ohranja v odprtosti do življenja," je pojasnil Lisec.

Duhovna dimenzija
človeka
Poti odkrivanja smisla so
različne. Frankl govori o duhovni poti oziroma dimenziji človeka, kamor sodijo
vrednote. V tej dimenziji
ima človek sposobnost odločanja in svobodno voljo, ki
pa predstavljata tudi temelj
odgovornosti. "Smisel odkrivamo preko doživljajskih
in ustvarjalnih vrednot ter
vrednot stališča. Življenje,
ki ima smisel, sledi določenemu cilju, kar pomeni, da
živimo za nekaj, za nekoga
ali za določeno poslanstvo.
To je eden od načinov, kako
se izogniti bivanjski praznini oziroma eksistencialnemu vakuumu, kjer gre za
stanje, ko je življenje izpraznjeno smisla. Ravno tedaj
se pojavijo samodestruktivna vedenja, kot je naveličanost, duhovna depresija,
različne oblike zasvojenosti,
tudi samomor," je dejal Lisec.

Preventivna vloga
logoterapije
Logoterapija ima v kontekstu zasvojenosti preventivno vlogo. Predvsem spodbuja ljudi, da bi našli smiselne
cilje, da bi odkrivali poslanstvo in sprejemali odločitve,
ki bodo pripomogle pri
ohranjanju osebnega ravnovesja. Ko človek izgubi smisel, se pojavijo določeni nadomestki – mednje sodijo
tudi kemične in nekemične
zasvojenosti. Zasvojenost
torej lahko predstavlja nadomestek za določen primanjkljaj v življenju. Po Liščevih
besedah so v porastu nekemične zasvojenosti, kot je
zasvojenost z internetom,
digitalnimi omrežji oziroma
zaslonom, ki ima različne
podzvrsti – igre na srečo,
virtualni odnosi, seksualne
vsebine, računalniške igrice.
"Problem nekemičnih zasvojenosti je odvisnost, naše
delovanje v sodobnem času
je namreč neločljivo pogojeno s tehnološkimi pametnimi napravami, saj predstavljajo temeljno orodje za
delovanje na različnih področjih, tako zasebnem kot
poslovnem. Na drugi strani
zasvojenost predstavlja škodljivo in čezmerno rabo teh
naprav. Časa, ki ga namenimo tehnologiji, ne znamo
več kontrolirati, zapademo v
prazno koriščenje časa, svo-

Martin Lisec je logoterapevt, predavatelj, mediator, urednik
in ustanovitelj, direktor ter strokovni vodja izobraževalnih
programov Inštituta Stopinje. / Foto: Primož Pičulin
jega življenja ne obvladujemo, ko pa smo podvrženi
odtegnitvi, so reakcije lahko
zelo uničujoče," je pojasnil
Lisec.

Ali zmorem omejiti
nesmiselno uporabo
Logoterapija ne zdravi akutnih primerov, temveč deluje
na način psihoterapevtskih
srečanj, kjer se v primeru zasvojenosti z zaslonom kot
osrednje vprašanje obravnava vzpostavitev odnosa do
digitalnega področja, je povedal predavatelj.
"Prvi korak je analiza mojega ravnanja. Vprašam se, ko-

liko je smiselne uporabe tehnologij in koliko je izgubljenega časa. Drugi korak je
vprašanje, ali zmorem omejiti nesmiselno uporabo, pri
čemer je pomembno, da čas,
ki sem ga prej namenil nesmiselni rabi tehnologije,
sedaj zapolnim z drugo smiselno aktivnostjo. Pri tehnologiji namreč ni več drugega,
ki bi rekel ne in bi nam preprečil, da bi nas virtualna resničnost zasvojila. Če tega ne
bom zmožen storiti sam,
bom podlegel njenim odvisnostnim učinkom," je še
dodal Martin Lisec z Inštituta Stopinje.

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

JESENICE • LESCE
LESCE, Železniška cesta 7, tel: 04 531 89 34
JESENICE, Tavčarjeva 6, tel: 04 586 24 16

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa
Pokličite 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Praznični koncert
godbenikov
Janko Rabič
V Pihalnem orkestru Jesenice - Kranjska Gora bodo leto
2021 zaokrožili s tradicionalnim božičnim in novoletnim koncertom. Čeprav v
drugačnih razmerah in ob
upoštevanju vseh takrat veljavnih ukrepov, bodo skušali med svoje zveste poslušalce vnesti čim več prazničnega razpoloženja. Pod vodstvom umetniškega vodje in
dirigenta Dejana Rihtariča
se obeta nov, svež program
skladb, tako zimzelenih kot
tudi novejših popevk. Gostja
na koncertu bo pevka Eva
Boto. Dne 26. decembra bo
ob 19.30 prvi koncert v Dvo-

rani Vitranc v Kranjski Gori.
Drugi bo naslednji dan, 27.
decembra, prav tako ob
19.30, tokrat na novi lokaciji, v Športni dvorani Podmežakla na Jesenicah. Praznično zimsko vzdušje bodo ob
zvokih godbenikov na ledeni ploskvi popestrile drsalke
Drsalnega kluba Jesenice.
Za oba koncerta bo veljal
pogoj PCT in vsi takrat veljavni ukrepi proti širjenju
koronavirusa. Za jeseniški
koncert bodo v decembru
vstopnice v predprodaji na
voljo ob ponedeljkih in petkih od 18. do 20. ure v prostorih pihalnega orkestra v
stavbi Gledališča Toneta
Čufarja.

Začela se je nova sezona kegljanja na ledu
V Zvezi za kegljanje na ledu Slovenije, ki ima sedež na Jesenicah, so začeli z novo tekmovalno sezono. V prvem krogu
državnega moštvenega prvenstva na ledeni ploskvi v Dvorani Podmežakla je zmagala ekipa kegljačev Rateče - Planica.
Jeseniške ekipe so se uvrstile na šesto, osmo in deveto mesto. Na državnem prvenstvu v metu na daljavo, ki je prav
tako potekalo na Jesenicah, je zmagal Franc Dobnik pred
Rokom Roškarjem, oba Ledenko Maribor, tretji je bil Klemen Noč, četrti Miran Lindič (oba Jesenice). Ekipno je bil
najboljša ekipa Ledenko Maribor pred prvo ekipo Jesenic.

Uredili pot do
Javorniških slapov
V Planinskem društvu Javornik - Koroška Bela so zadovoljni z letošnjim obiskom planinskih koč.
Janko Rabič
V Planinskem društvu Javornik - Koroška Bela so v preteklih letih veliko dela in sredstev vložili v obnove in posodobitve treh planinskih koč,
ki jih imajo v upravljanju. V
prihodnje jih najobsežnejša
obnova čaka v Kovinarski koči
v Krmi. Predsednica društva
Olga Oven poudarja, da so
letos glede na razmere z doseženim lahko zadovoljni.
"Z obiskom, predvsem dnevnih domačih gostov, smo
zadovoljni. V visokogorskih
kočah, v Domu Valentina
Staniča pod Triglavom in
Prešernovi koči na Stolu, so
se pri številu nočitev precej
poznale omejitve pri namestitvah v sobah z več posteljami. Na voljo so bile samo
tretjinske prenočitvene kapacitete. V večji meri so izostali
tujci, ki so običajno večdnev-

Pridružite se naši ekipi kot

Prodajalec kuhinj m/ž
Rutar Beljak, za polni delovni čas
// Rutar je zelo uspešno trgovsko podjetje v pohištveni

panogi s prodajnimi centri v Avstriji, Sloveniji in Italiji. Zaradi
uspešnega razvoja in širitve podjetja iščemo okrepitve.
Zavzetim kandidatom ponujamo odlične razvojne možnosti!

O delovnem mestu:
Iščemo ambicioznega in pozitivnega prodajalca kuhinj, ki verjame v
svoje prodajne sposobnosti in se bo pridružil našemu timu dolgoletnih in
uspešnih prodajalcev z odličnim stimulativnim zaslužkom ter možnostjo
usposabljanja za vodilni kader v podjetju.

Da bi bili uspešni v tej vlogi, potrebujete:
// odlične komunikacijske sposobnosti,
// željo po preseganju ciljev,
// pozitivno energijo,
// veselje do prodaje in dela z ljudmi,
// obvezno znanje nemškega jezika (vsaj na nivoju C1),
// sposobnost samostojnega dela in sodelovanja v timu.

ni gostje. Smo pa veseli, da
se je toliko Slovencev odločilo za doživetja v našem gorskem svetu. Prav gotovo je
bila možnost koriščenja turističnih bonov tudi eden od
dejavnikov, ki je pripomogel
k temu, da smo sezono 2021
zaključili tudi finančno zadovoljivo. Želimo si le, da bi
lažje našli primerno osebje
za delo v planinskih kočah.
To pa je težava, s katero se
srečujemo v skoraj vseh planinskih društvih, ki upravljamo planinske koče."
Tudi druga dejavnost v društvu je letos prilagojena aktualnim razmeram. "Vodniški
odsek z vodnico Katarino
Noč je, upoštevajoč prepoved
zbiranja, organiziral le nekaj
planinskih tur. Priznati
moramo, da odziv ni bil najboljši," ocenjuje Olga Oven.
"Tudi najmlajši planinci
mladinskega odseka z men-

toricama Mojco Klavžar in
Andrejo Prezelj so se imeli
priložnost udeležiti le enega
izleta. Člani Odseka za varstvo narave z načelnikom
Lukom Markežem so izvedli
eno strokovno ekskurzijo na
okoljevarstveno tematiko,
nadaljevali pa so čiščenje
pobočij Stola in okolice Staničevega doma. Iz leta v leto
se kažejo novi odpadki, ki so
jih pred desetletji mnogi
odvrgli v naravo. Edini, ki
jih covidni ukrepi niso posebej motili pri delu, so člani
markacijskega odseka z
načelnikom Dušanom Klinarjem. Letno pregledajo in
vzdržujejo skoraj devetdeset
kilometrov planinskih poti v
Alpah in Karavankah. Letos
so skupaj s strokovno skupino Planinske zveze Slovenije izvedli tudi zahtevnejše
popravilo poti Pekel–Rjavina. Naj omenim še najno-

Urejena, zavarovana
in označena je pot do
Javorniških slapov, ki
je večini občanov še
neznana, čeprav se do
njih pride po nekaj sto
metrih s ceste v
Javorniški Rovt.
vejšo akcijo društva: urejena, zavarovana in označena
je pot do Javorniških slapov,
ki so prepoznani kot naravna znamenitost lokalnega
pomena in gotovo večini
občanov še neznana, čeprav
se do njih pride po nekaj sto
metrih s ceste v Javorniški
Rovt. Postavljena je tudi večja informativna tabla. V tem
času je v strugi zadosti vode
in se slapovi prikažejo v vsej
svoji lepoti."

Večna sprememba,
ujeta v objektiv
Marjana Ahačič
Na Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli v Ljubljani je na ogled razstava fotografij z motivi iz Triglavskega narodnega parka. Na
vsakem od razstavnih panojev sta na ogled po dve: ena,
črno-bela, iz opusa legendarnega jeseniškega gorskega fotografa Jake Čopa in
druga, barvna, z istim motivom, delo enega od sodobnih naravoslovnih fotografov. Razstava z naslovom
Večna sprememba, ujeta v
fotografski objektiv predstavlja enega od osrednjih
dogodkov, s katerim v javnem zavodu Triglavski
narodni park (TNP) zaznamujejo letošnjo štirideseto
obletnico sprejetja prvega
zakona o TNP. Zasnovana je
kot fotografsko potovanje

skozi čas, ki gledalcu prikaže spremembe območja parka skozi motive Triglavskega narodnega parka, je povedal Aleš Zdešar, urednik
razstave.
Izhodišče razstave je 39
črno-belih fotografij Jake
Čopa (1911–2002), poeta
gorske fotografije. Obsežen
fond Čopovih fotografij pa
tudi drugih predmetov in
osebnega gradiva od leta
2004 hranijo v Slovenskem
planinskem muzeju.
"Jaka Čop nam je s svojimi
fotografijami zapustil neizrekljivo pomembno gradivo.
Na njegovih fotografijah, ki
jih je obelodanil v seriji
knjig, so skale, drevesa,
oblaki, kulturna krajina in
človek razporejeni v takšna
medsebojna razmerja, da
orkester igra v kozmičnem
redu. Na neštetih predavan-

Kaj vam ponujamo?
// zaposlitev v uspešnem in mednarodno rastočem
družinskem podjetju,
// razgibano in zanimivo delo,
// odlične razvojne možnosti,
// delo v Avstriji (Beljak).

Prijave z življenjepisom v nemškem jeziku pošljite na:

jobs@rutar.at
Isti motiv, dva fotografa: Jaka Čop in Miro Podgoršek

jih z diapozitivi je skrbel za
popularizacijo planinske
fotografije in gorskega sveta," je poudarila Irena Lačen
Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja.
Razstavo poleg Čopovih sooblikujejo fotografije še 14
avtorjev, med njimi sta tudi
dva Jeseničana, Aleš Krivec
in Miro Podgoršek.
Aleš Krivec sodi med najboljše slovenske pokrajinske
fotografe, kar potrjujejo številne domače in mednarodne nagrade.
Miro Podgoršek pa ves prosti čas nameni potovanjem
in gorskim aktivnostim,
vedno s fotoaparatom v roki.
Vse fotografije in zapise redno objavlja na svoji spletni
strani.
Razstava v Ljubljani bo na
ogled do sredine februarja
prihodnje leto.

13

Jeseniške novice, petek, 3. decembra 2021

Zanimivosti
Jeseniški cirkl planinci
dobro sprejeli

Raka dojk odkrili pri
sedemnajstih ženskah

Letos je pot, ki poteka do vseh petih postojank Planinskega društva
Jesenice, prehodilo šestindvajset udeležencev.

Z dodatnimi preiskavami so lani odkrili raka dojk pri sedemnajstih
ženskah, ki so bile slikane v mobilni enoti programa Dora na Jesenicah.

Janko Rabič

Urša Peternel

V Planinskem društvu Jesenice so leta 2017 poskrbeli
za prijetno novost za ljubitelje pohodništva na območju,
kjer imajo v upravljanju svoje postojanke. Pripravili so
traso planinske poti in jo
poimenovali Jeseniški cirkl.
Poteka do vseh petih postojank na Vršiču, v Trenti in
Karavankah. Da bi jo še popestrili in še bolj približali
ljubiteljem gorske narave,
so jo lani razširili na vrh Golice v Karavankah in Sleme
na Vršiču. Ena od kontrol-

nih točk je na poti Via Alpina z Vršiča v Trento. Za izkušenejše planinske sladokusce sta neobvezna vrhova
Jalovec in Prisank.
V poletni sezoni vsak med
potjo zbira žige in jih potem
pošlje v pisarno društva. Pot
je vsem udeležencem iz različnih slovenskih krajev,
tudi iz sosednje Hrvaške in
Avstrije, všeč, na zaključnih
srečanjih pa so podali tudi
več predlogov za popestritev
trase. Ker ni zahtevna, je
primerna tudi za družine.
Letos je pot prehodilo 26
udeležencev; največ, verje-

tno zaradi znanih razmer,
jih je bilo tokrat predvsem
iz jeseniške in sosednje radovljiške občine. Ob zaključku so jih v društvu povabili na srečanje v kočo na
Golici.
Predsednik jeseniškega planinskega društva Vlado Hlede in organizatorka akcije
Maja Perko sta vsem izrekla
čestitke za udeležbo ter jim
izročila diplome in praktične nagrade.
Vlado Hlede je med novimi
predlogi za razširitev krožne
poti omenil planino Zapotok v Trenti.

raj 80-odstotna, v prvi polovici letošnjega leta pa
beležijo 75,6-odstotno udeležbo žensk.
Lani so z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami
na Onkološkem inštitutu

V mobilni enoti ob jeseniški bolnišnici od januarja
2018 deluje mobilna enota
programa Dora. Gre za državni program za zgodnje
odkrivanje raka dojk, pod
okriljem katerega na slikanje dojk, tako imenovano
presejalno mamografijo,
vabijo ženske med 50. in
69. letom starosti iz občin
Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bled, Bohinj in
Jesenice (ženske iz občine
Radovljica trenutno vabijo
na mamografijo v Kranj).
V Sloveniji zaradi raka
dojk še vedno umre več kot
štiristo žensk letno, Dora
pa je dober način za njegovo zgodnje odkrivanje.
V letu 2020 je bila skupna
udeležba žensk na presejalni mamografiji v mobilni enoti na Jesenicah sko-

jih ženska ne more zatipati pri samopregledovanju.
Če je rak dojk odkrit na začetni stopnji, je verjetnost
ozdravitve lahko večja.
Zdravljenje je manj obsežno, okrevanje hitrejše in

Ženskam priporočajo, da se redno udeležujejo
mamografije, med dvema mamografijama z
normalnim izvidom pa naj si redno mesečno
pregledujejo dojke. Če bi opazile kakršnekoli
spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega
zdravnika ali ginekologa, ki jih bo napotil v
ambulanto za bolezni dojk.
Ljubljana odkrili raka dojk
pri 17 ženskah, ki so bile
slikane v mobilni enoti
programa Dora na Jesenicah. Večina rakov dojk, odkritih v tem programu, je
majhnih in netipnih, zato

kakovost življenja bolnic
večja.
Kot poudarjajo, program
Dora deluje nemoteno tudi
v času epidemije covida-19,
poskrbljeno je za varno
obravnavo žensk.

V mesecu novembru smo zo
pet nekaj časa posvetili na
šim igralcem. Tokrat smo kra
tek pogovor opravili z enim
izmed naših napadalcev, ki v
letošnji sezoni navdušuje na
ledenih ploskvah. Na naša
vprašanja je odgovarjal Erik
Svetina. Jeseniški fant, ki v
rdečem dresu igra že od sa
mega začetka. Jeseniški član
ski dres pa je Erik prvič oble
kel v sezoni 2017–2018. Vse
od omenjene sezone pa se s
ponosom in gorenjsko trmo
bori za rdeči dres. V letošnji
sezoni je Erik za svojo ekipo
na 20 tekmah v Alpski hokej
ski ligi prispeval že 29 točk
(10 zadetkov in 19 asistenc). S
pridobljenimi točkami se je
Erik zavihtel na 8. mesto strel
cev v Alpski hokejski ligi.

Del udeležencev krožne poti s predstavniki PD Jesenice ob zaključku akcije v Koči na
Golici / Foto: Miro Koder

Največ kilometrov je
zbral Ivan Berlot
V akciji Zveze društev diabetikov Slovenije je največ kilometrov zbral član
jeseniškega društva Ivan Berlot, kar 2353.

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembra
se je zaključila akcija #darujemkilometre. Z njo v Zvezi
društev diabetikov Slovenije
ozaveščajo o sladkorni bolezni, s katero živi vsak deseti
Slovenec, in spodbujajo ljudi k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni. V petih
mesecih so sodelujoči s tekom in kolesarjenjem zbrali
kar 81.342 kilometrov. Največ jih je zbral član Društva
diabetikov Jesenice Ivan
Berlot, in sicer kar 2353.
Zvečine jih je prekolesaril.
Ivan Berlot z vzdevkom Taubi je sicer odličen amaterski
igralec, ki med drugim blesti v najnovejši komediji jeseniškega gledališča Za vse
sem sama.

Ivan Berlot na kolesu

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Urša Peternel

Erik, rdeči dres nosiš že od
začetka svoje hokejske kariere. Kaj zate pomeni nositi rdeči dres?
"Nositi rdeči dres mi pomeni
ogromno. Že vse življenje
igram na Jesenicah in tudi
odraščal sem tukaj. Res mi
veliko pomeni, da se lahko na
ledenih ploskvah borim prav
v rdečem dresu. Kaj je lepše
ga kot osvajanje lovorik prav
v dresu domačega kraja?"
Ekipa je pred začetkom te
sezone doživela kar nekaj

Foto: Matias Demšar

"NA LEDU SE PRIJATELJSKE VEZI
HITRO POZABIJO" – ERIK SVETINA

sprememb, med njimi tudi
popolno spremembo v
vodstvu ekipe. Trenersko
klop sta v letošnji sezoni
prevzela Nik Zupančič in
Miha Brus. Kako ti gledaš
na njuno delo?
"Mislim, da svoje delo oprav
ljata odlično. Veliko svojega
truda in energije posvečata
naši ekipi vse od prvega pa
do zadnjega fanta. Sam sem
mnenja, da je menjava tre
nerja name in na mojo igro
vplivala zelo pozitivno. Veliko
bolj sproščeni stopimo na led
in odraz njunega dela je tudi
naše mesto na lestvici."

stvu. Kaj je vaš recept za
tako uspešne rezultate?
"Tega ne smem razkriti.
(smeh) Recept za zmage mi
slim, da je naša napadalena
igra in pa strukturirana
obramba. Seveda pa ne sme
mo pozabiti, da imamo v eki
pi tudi nekaj dobrih individu
alnih igralcev, ki lahko odloči
jo tekmo. Definitivno pa mi
slim, da ima velik vpliv na
naše uspehe tudi pristop, ki
ga imamo do naših tekme
cev. Za nas so vsi enakovre
dni in nobenega nasprotnika
ne podcenjujemo, od prve pa
do zadnje sekunde."

Še vedno krasite prvo mesto tako na lestvici v Alpski
ligi kot v domačem prven-

Celoten intervju si lahko pre
berete na naši spletni strani
www.hddjesenice.si.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI
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SUDOKU JN 13

Srečanje kegljačev
Jesenic in Šentjakoba

Sudoku s končno rešitvijo

8
2
6 7
2
3

6 3
1 9 2
7 8 5 6

Na kegljišču v Športnem parku Podmežakla je potekalo že štirideseto srečanje.
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je PRIDITE K NAM NA DOBRO KAVICO. Sponzor
križanke je kava bar CAFE ČEDO, AMS International, d. o.
o., Cirila Tavčarja 6b, Jesenice, GSM: 031 600 690. Letos
praznujejo štirideseto obletnico odprtja lokala. Podarjajo tri
nagrade: zapitek v vrednosti 20 evrov. Nagrajenci so: Roma
na Jamnik, Jesenice; Mici Černilec, Breznica; Danilo Šavli,
Jesenice. Za nagrade se oglasite v kava baru CAFE ČEDO
(pri Čufarju).

Janko Rabič
Sodelovanje sosednjih občin
Jesenice in Šentjakob na
Koroškem ima dolgoletno
tradicijo. Posebej zvesto prijateljske vezi na obeh straneh Karavank ohranjajo člani Društva upokojencev
(DU) Jesenice, DU Slovenski Javornik in DU Šentjakob. Dvakrat letno izmenično v obeh mestih organizirajo športna tekmovanja v
kegljanju na asfaltu. Letos
jeseni je na kegljišču v Športnem parku Podmežakla
potekalo že jubilejno, štirideseto srečanje. Tokrat je
bila poleg tekmovanja večja
pozornost namenja zaznamovanju tradicij teh srečanj,
ki spontano in v zadovoljstvo
vseh potekajo toliko časa. To
so v pozdravnih besedah
poudarili predsedniki druš-

Kegljači iz sosednjih občin Jesenice in Šentjakob na srečanju na Jesenicah
tev – predsedniki DU Šentjakob Erich Olipitz, DU Jesenice Stevo Ščavničar in DU
Javornik - Koroška Bela Marjan Veber ter župana Občine

Šentjakob Guntram Perdacher in Občine Jesenice Blaž
Račič, ki sta s simboličnim
metom odprla tekmovanje.
Na prijateljskih srečanjih je

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do
ponedeljka, 13. decembra 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva
ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiral
nik.

Sponzor križanke je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, ki vas tokrat vabi v Športno dvorano Podmežaklo na novoletni koncert na ledu.
Za naše reševalce križanke podarjajo trikrat po dve vstopnici za ogled koncerta pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča in z gostjo Evo Boto.
Za udeležbo na koncertu je obvezen izpolnjen pogoj PCT. Vstopnice po 12 evrov dobite v predprodaji ob ponedeljkih in petkih od 17.00 do
19.00 v godbenih prostorih in uro pred koncertom na blagajni dvorane Podmežakla. Otroci do 12. leta starosti imajo vstop prost.
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vedno tudi nekaj tekmovalne
borbenosti, tokrat so bili za
štirideset podrtih kegljev
boljši gostitelji iz Društva
upokojencev Jesenice.
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STANCA: kitica iz osmih enajstercev, HEMATOLIZA: razkroj krvi, JAFFA: izraelska luka, TROPIKAL: svetla volnena tkanina, VEKANJE: jokanje
TRINOG: trinožnik, TATJANA: rusko žensko ime, ELSA: ime francoske pisateljice Triolet, CAETANO: portugalski politik, premier (Marcello)
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Prireditve
Dogodki od 3. do 17. decembra

Petek, 10. december
NAŠE SKLADIŠČE, socialna drama, komedija,
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Vsak drugi četrtek ob 18. uri: LGBT+ podporna srečanja – DIC Legebitra vabi na LGBT podporna srečanja namenjena vsem mladim LGBT+
osebam. Vsebina in oblika srečanj se bosta oblikovali sproti glede na
želje in potrebe udeleženih. Info: nika.ferbezar@gmail.com

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma petek in izven, ob 20. uri

Petek, 3. december
Ta veseli dan kulture: Spletna predstavitev dela muzejskega
kustosa pedagoga (Mi 'mamo se fajn, Delavnice za vse
generacije, Pokukajmo v delavsko stanovanje)
www.gmj.si ob 11. uri

Brezplačno spletno predavanje ČUDEŽNA MOČ ŽENSK
Zoom, ob 18. uri
Prijave na https://forms.gle/J4YofZaiPSFYNLwd9 ali na elektronski
naslov jasmina.bagar@ragor.si.
Dodatne informacije na 04/581 34 18 – Jasmina Bagar, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Nedelja, 5. december
VAŠA NAŠA MATINEJA, MIKLAVŽ PRIHAJA, predstava za
otroke, Gledališče Kolenc
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma matineja in izven ob
10. uri

Koncert godcev SUHE HRUŠKE pri KUD Triglav Javornik Jesenice z gosti
Kulturni dom Julke in Albina Pibernika, ob 17. uri

Nastop učencev petja
Glasbena šola, baletna dvorana, ob 18.30

Aktivnosti centra Žarek

Sobota, 11. december
Premiera, Julien Daillère, ZGODBE GRDE DEKLICE,
mladinska predstava
Produkcija ŠKUC gledališče v sodelovanju z Zavodom Kolaž
in Gledališčem Toneta Čufarja

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

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 17. uri

vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre
V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj dnevnega centra.

Nedelja, 12. december
Tanja Zajc Zupan z gosti, Klapa Lavanda, Teja Saksida,
Hermina Matjašič, voditeljica Ana Zupan, praznični koncert
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

Torek, 14. december
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, po 18. uri

Razstave
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
The Rude Awakening – Grenko spoznanje, nova virtualna vsebina
(videoigra)

Sreda, 15. december
Nastop učencev violine

Torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–18.00, ob predhodni najavi na
foto@gmj.si, 04 583 35 06 tudi izven urnika. Nova video igra je obiskovalcem na voljo od 9. 9. 2021 dalje.

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Torek, 7. december
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača, #Naprejvpreteklost
www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 16. december
Muzejski večer: Ddr. Verena Perko – Najimenitnejše
poročno darilo vseh časov: 200.000 rokopisnih zvitkov za
Kleopatro

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
FOTOGRAFSKE DELAVNICE ZA MLADE, fotografska razstava
Torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–18.00
Razstava bo na ogled do 15. 1. 2022.

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Nastop učencev harmonike
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

Nastop učencev kljunaste flavte in flavte

GALERIJA KOLPERN
ŽENSKA, gostujoča razstava Srečanja gorenjskih fotografov

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18. uri

Sreda, 8. december
Nastop učencev violine

Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času
javnih prireditev v Banketni dvorani

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

Razstava bo na ogled do 30. 1. 2022.

www.gmj.si po 18. uri

Četrtek, 9. december
NAŠE SKLADIŠČE, socialna drama, komedija,
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, za abonma četrtek in izven, ob
19.30

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

Petek, 17. december
Lutkovna predstava DARILA ZA MLEČNE ZOBKE z obiskom
Dedka Mraza

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave z naslovom
V DOMIŠLJIJI Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe barvnih
in črno-belih tehnik.

Kulturni dom na Slovenskem Javorniku, ob 17. uri

Odprtje razstave RINGO RAJA ŽE ČETRT STOLETJA in
ponovitev lutkovne predstave »za ta velike otroke«

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Kulturni dom na Slovenskem Javorniku, ob 18. uri

Javni nastop
Dvorana Lorenz (prenos v živo prek www.glasbenasolajesenice.si), ob
18.30

Aktivnosti Mladinskega centra
MLADINSKI CENTER JESENICE

Telovadba za starejše
V telovadnici Športne dvorane Podmežakla vsak ponedeljek
poteka telovadba za starejše, in sicer med 10.30 in 11.30.
Cena vadbe je evro na obisk. Za vse prisotne velja pogoj
PCT. Organizatorji so Zavod za šport Jesenice, Športna zveza Jesenice in Občina Jesenice.

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

Dvesto evrov globe za neočiščena stekla vozila
Zaradi nizkih temperatur so zjutraj ponekod že lahko zaledenela vetrobranska stekla na vozilih. Policisti Policijske
uprave Kranj voznike pozivajo, naj jih očistijo še pred vožnjo. "V primeru tovornih vozil in kombijev pa je nevarnost
običajno na strehi. Zato povečajte varnostno razdaljo. Policist izloči iz prometa vozilo, na katerem je sneg, led, voda
ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila
ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla
vozila ali vzvratna ogledala niso čista, do odprave nepravilnosti. Globa znaša 200 evrov."

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom
www.gorenjskiglas.si

14 dni brezplačnega časopisa
V Luninih bukvah
je kot vedno
Lunin koledar
po mesecih
s setvenimi
podatki, vrtni
koledar opravil v
zelenjavnem in
okrasnem vrtu,
v rastlinjakih in
visokih gredah
ter horoskop za
leto 2022.

Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

8,20
EUR

+ po

št ni n a

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

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Gosposvetska je
bila živahna ...
V sklopu projekta Spomini starih Jesenic je zaživela tematska sprehajalna
pot po nekdanji Gosposvetski cesti, v Kolarjevem parku pa so postavili šest
panojev z zanimivostmi tega dela Jesenic.
Urša Peternel
Nekdanja Gosposvetska cesta je ena najstarejših ulic na
Jesenicah. Je pa tudi ena
največkrat preimenovanih
ulic na Jesenicah, saj se je v
času tretjega rajha imenovala Adolf Hitler Strasse,
današnje poimenovanje
Cesta maršala Tita pa je
dobila leta 1961.
In če je bila Murova bolj
kmečki predel Jesenic, je
bila Gosposvetska cesta predel mesta z razvito obrtjo,
trgovino in gostinstvom.
Zgodovina tega območja je
bogata, zato so jo oživili s
projektom Spomini starih
Jesenic, v sklopu katerega so
pred kratkim uredili tematsko sprehajalno pot Spomini starih Jesenic. V Kolarjevem parku so v sklopu projekta postavili galerijo s šestimi panoji z zapisi o zanimivostih tega dela mesta in
starimi fotografijami.
Kot je dejal Ambrož Černe z
RAGOR-ja, domačini območju nekdanje Gosposvetske

»Od začetka do konca so se vrstile trgovine,
gostilne in obrtne delavnice. V naši, Fadovi hiši
je bila mlekarna. Še naprej po ulici je bil urar
Mavricij Smolej, nato pa gostilna Hrovat in
kavarna Pariz. Pred Hrovatovo je bila
Rožmanova hiša, v kateri je bila drogerija
Peharc. Za Hrovatovo mesnico so se vrstile
Furova hiša, Poljšakov hotel Pošta s trgovinico
pa Moričeva trgovina, Balohova gostilna in
Kovačičeva trgovina.« (spomin Olge Osredkar,
roj. Ravnik)
ceste in Murove rečejo 'ta
stare Jesenice'; tematsko
sprehajalno pot s sedmimi
panoji po Murovi so uredili
že lani, letos pa projekt
nadaljevali z Gosposvetsko
cesto.

Arhitektura, življenje,
spomini domačinov
Na panojih so predstavljene
najpomembnejše stavbe
nekdanje Gosposvetske ceste, kot so Kosova graščina,
župnijska cerkev, Balohova
gostilna, Hotel Pošta, nek-

danja carinarnica, Hotel
Korotan ... Posebno pozornost so namenili bombardiranju Jesenic 1. marca 1945,
ki je močno spremenilo
podob tega dela Jesenic.
Prikazati pa so želeli tudi
vsakdan ljudi, ki so živeli na
Gosposvetski cesti. Tako so
v zapise na panojih vključili
spomine domačinov Adele
Burnik, Mitje Volčiča, Ceneta Valentarja, Olge Osredkar, Ive Gasar in Janeza Pšenice, ki so sodelovali že v
projektu Kako so na Jesenicah včasih živeli. Ena od
njih, Adela Burnik, je med
drugim dejala: "Gosposvetska je bila živahna cesta!"

Jesenice imajo bogato
zgodovino

Šranganje ob poroki Zore Hafner leta 1978 / Vir: F. Hafner,

Jeseniški župan Blaž Račič in Ambrož Černe z RAGOR-ja pred enim od panojev

Župan Občine Jesenice Blaž
Račič je na predstavitvi projekta dejal, da imajo na Jesenicah pestro, bogato zgodovino, ki jo celo domačini
premalo poznajo. S projektom so želeli zanimive zgodbe iz preteklosti približati
tako domačinom kot turistom, besedila na panojih so
tako prevedena tudi v angleški jezik, saj se Jesenice želijo vpisati na turistični zem-

Hrovatova hiša, današnja Titova 49, leta 1939 ali 1940 / Vir: I. Koželj, fototeka GMJ

Galerija s šestimi panoji je urejena v Kolarjevem parku, ki se imenuje po nekdanjem
županu Matevžu Kolarju, ki ga je dal postaviti. Park je s stopnicami in ograjo nivojsko
razdeljen in se prilega strmemu pobočju Mirce.
ljevid Slovenije. "Zdi se mi
pomembno, da vemo, od
kod prihajamo, saj potem
lažje najdemo pot v prihodnost," je ob tem dejal župan.
Prihodnje leto bodo projekt,
ki ga sofinancira Občina
Jesenice, nadaljevali, obudili
bodo preteklost območja od
nekdanje Tancarjeve hiše do
gimnazije.

»Za vsak god smo se zbrali pred vrati godovnika
in 'ofirali', tj. tolkli s pokrovkami. Ko se je kdo
poročil, se je vedno naredila šranga. Zahtevalo
se je, da se plača za nevesto. Včasih so vedno
bile veselice! Vsi ljudje so se poznali med seboj,
vsa društva so hodila tudi na veselice drugih
društev.« (spomin Adele Burnik, roj. Baloh)

Kolarjev park s carinarnico v ozadju okrog leta 1950 / Vir: D. Prešeren, fototeka GMJ

