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Urša Peternel

S še z zadnjo tekmovalno 
predstavo, komično dramo 
Fetiš na puter v izvedbi Igral-
ske skupine pri Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice, ter 
podelitvijo nagrade in Čufar-
jevih plaket se bodo nocoj za-
ključili letošnji Čufarjevi dne-
vi. Kljub negotovosti glede 
epidemioloških ukrepov je 
festival vendarle lahko pote-
kal v živo, na odru in z gledal-
ci v dvorani, ki pa jih je bilo v 
skladu z ukrepi vlade, da 
mora biti med njimi en sedež 
prost, v dvorani pol manj. 
Od nedelje do danes so se 
na Čufarjevem odru pred-
stavili KUD Zarja Trnovlje 
iz Celja s komedijo Čaj za 
dve, Žaba gleda&Išče Pro-
svetnega dru štva Vrhovo s 
predstavo Izpoved mazohi-
sta, Šentjakobsko gledališče 
Ljubljana s predstavo Peli-
kan, Prosvetno društvo 
Štandrež z Vohuni, KD Lo-
ški oder iz Škofje Loke z An-
tigono v New Yorku, drevi 
pa bo na oder stopila še do-
mača igralska skupina. Stro-
kovno žirijo letos sestavljajo: 
igralec in režiser Iztok Valič, 
direktorica Slovenskega gle-
dališkega inštituta Mojca 

Jan Zoran in dramska igral-
ka Alida Bevk.
Na nocojšnji zaključni prire-
ditvi bodo najboljšo predsta-
vo izbirali gledalci, strokov-
na žirija pa bo podelila Ču-
farjeve plakete za najboljšo 
predstavo v celoti, za naj-
boljšo igralko in najboljšega 
igralca. 
Letos je bil pester tudi spre-
mljevalni program, zaokro-

žili so ga v literarne večere, 
ki so jih poimenovali Igral-
ci ustvarjalci. Na njih so 
predstavili potopise Jakoba 
Jaše Kende, poezijo ljubi-
teljskih igralcev Mance Ber-
toncelj, Damijana Perneta 
in Elizabete Žnidaršič Ste-
fancioza, drevi pa bodo 
predstavili še biografijo gle-
dališke in filmske igralke 
Milene Zupančič Kot bi 

Luna padla na Zemljo, z 
igralko se bo pogovarjal Ja-
nez Dolinar. 
V avli gledališča pa je na 
ogled razstava o gledališkem 
in filmskem igralcu Mihi 
Balohu, ki je svojo kariero 
začel na jeseniškem odru. 
Nocoj se prireditev v jeseni-
škem gledališču začne ob 
18.30.

Drevi zaključek 
Čufarjevih dnevov
S podelitvijo nagrade in Čufarjevih plaket se bodo nocoj zaključili 34. Čufarjevi dnevi, ki so od nedelje 
potekali v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

Ena od tekmovalnih predstav Izpoved mazohista v izvedbi skupine Žaba Gleda&Išče 
Prosvetnega društva Vrhovo / Foto: Stane Vidmar
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Barvo kombija so 
izbirali tudi učenci
Na Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja Jesenice so s po-
močjo treh občin kupili nov 
kombi za prevoz otrok, pri 
izbiri barve pa so sodelovali 
tudi učenci. Izbrali so "jese-
niško rdečo".
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KULTURA

Mama, ki je za vse 
sama ...
V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice so krstno uprizorili 
komedijo Za vse sem sama, 
ki jo je za jeseniško gledali-
šče napisal Miha Mazzini.
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ŠPORT

Državni prvak z 
osebnim rekordom
Janez Mulej, 40-letni tekač z 
Blejske Dobrave, član Atlet-
skega kluba Radovljica, je 
Ljubljanski maraton v gene-
ralni uvrstitvi končal na tre-
tjem mestu.
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MLADI

Dobrodelni vikend 
jeseniških študentov
Klub jeseniških študentov je 
zadnji konec tedna v oktobru 
organiziral Dobrodelni vi-
kend, ki je združeval več raz-
ličnih humanitarnih akcij.
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Mojstrica peke 
z drožmi
Jerca Hriberšek Klinar s 
Podkočne je mojstrica peke z 
drožmi, iz katerih ne 
pripravlja le kruha in potic, 
temveč tudi vaflje, pite, 
biskvite, piškote, celo granolo 
in makrone.
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Navdušena 
osvajalca 
Španovega vrha
Julko in Tilna Dacarja iz Ljubljane 
je Španov vrh kar zasvojil, število 
vzponov se povečuje, hrabro se 
bližata petstotemu vzponu.
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Urša Peternel

V Zdravstvenem domu Jese-
nice naročanje na cepljenje 
proti covidu-19 ni potrebno, 
naslednji odprti termini 
cep ljenja pa so: ponedeljek, 
22. novembra, med 8. in 13. 
uro; sreda, 24. novembra, 
med 13. in 20. uro; četrtek, 

25. novembra, med 13. in 
20. uro; ponedeljek, 29. no-
vembra, med 8. in 13. uro; 
sreda, 1. decembra, med 13. 
in 20. uro; četrtek, 2. de-
cembra, med 13. in 20. uro. 
Cepijo s cepivom Comirnaty 
proizvajalca Pfizer, med pr-
vim in drugim odmerkom 
mora miniti vsaj 21 dni, 
predčasno cepljenje ni mo-
žno. Cepljenje pa je treba 
dokončati v roku 42 dni po 
prejemu prvega odmerka.
Otroci med 12. in 15. letom 
starosti se morajo cepljenja 

udeležiti v spremstvu star-
šev zaradi podpisa izjave o 
cepljenju. 
Možna je kombinacija ceplje-
nja AstraZeneca – Pfizer, to-
rej vsi, ki so bili cepljeni s 
prvim odmerkom cepiva 
AstraZeneca, zdaj lahko prej-
mejo (poživitveni) odmerek 
cepiva proizvajalca Pfizer.

V Zdravstvenem domu Jese-
nice cepijo tudi proti sezon-
ski gripi, tudi za to cepljenje 
naročanje ni potrebno, ter-
mini pa so enaki kot za cep-
ljenje proti covidu-19. Mo-
žno je sočasno cepljenje 
proti gripi in covidu-19, so 
sporočili iz Zdravstvenega 
doma Jesenice.
Vhod v cepilni center je z 
zadnje strani zdravstvenega 
doma, s seboj je treba prine-
sti cepilni kartonček, zdrav-
stveno kartico in osebni do-
kument.

Cepljenje brez 
naročanja
Tako proti covidu-19 kot sezonski gripi se je  
v Zdravstvenem domu Jesenice mogoče cepiti 
brez naročanja.

Hitro testiranje je po zadnjem odloku vlade v 
javnih zavodih in pri koncesionarjih brezplačno. 
Testiranje poteka vsak delovni dan, izvajajo ga v 
stavbi poleg zdravstvenega doma, Titova 78a, 
levo od glavnega vhoda ZD Jesenice (nad 
garažami reševalnih vozil). Mesto testiranja je 
označeno z usmerjevalnimi tablami. Urnik je 
objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma 
Jesenice.

Urša Peternel

Smučarski klub Blejska Do-
brava tudi letos organizira 
sejem rabljene smučarske 
opreme, ki bo potekal od 
petka, 3. decembra, do nede-

lje, 5. decembra, v prostorih 
Osnovne šole Koroška Bela 
na Koroški Beli. V petek bo 
sejem odprt med 15. in 19. 
uro, v soboto med 9. in 19. 
uro, v nedeljo pa med 9. in 
17. uro. 

Sejem rabljene 
smučarske opreme
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Selektor Čufarjevih dnevov 
je bil Jakob Jaša Kenda, ki je 
dejal, da je bil letošnji nabor 
predstav v marsičem pogo-
jen s korono; prijavilo se jih 
je le 14, pa tudi vsebina 
odseva našo skupno stvar-
nost, saj se večina besedil 
dogaja v domovih za ostare-
le, v čakalnicah pri zdravni-
ku ... Kljub temu pa po Ken-
dovih besedah letošnja bera 
Čufarjevih dnevov nikakor 
ne zaostaja za prejšnjimi let-
niki po svoji kvaliteti: v 
izbrani šesterici ni ene pred-
stave, ki je ne bi bilo škoda 
prezreti. 
Vodenje organizacijskega 
odbora Čufarjevih dnevov je 
po lanski smrti dolgoletnega 
predsednika Borisa Bregan-

ta prevzel Jože Osterman, 
znan obraz v svetu sloven-
ske kulture, tudi podpredse-
dnik Zveze kulturnih druš-
tev Slovenije. Blejčan, a po 
duši Jeseničan, se je opisal, 
Čufarjeve dneve pa označil 
za najpomembnejšo kultur-
no prireditev v tem delu 
Gorenjske in za "mali 
čudež", saj da ni veliko mest 
take velikosti, kot so Jeseni-
ce, ki bi imela tako bogato 
kulturno življenje in tak 
festival. 
V negotovi situaciji zaradi 
epidemije so dolgo časa teh-
tali, ali bi festival v primeru 
zaostritve ukrepov preselili 

na splet, tako so storili lani, 
a so se na koncu odločili, da 
bi jih v tem primeru zgolj 
prestavili na drug termin, a 
jih ohranili "na odru". Kot 
sta se strinjala tako Oster-
man kot direktorica Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice 
Branka Smole, se ogled 
predstav po spletu, četudi so 
lani našteli petkrat več gle-
dalcev, kot jih sicer v dvora-
ni, ne more primerjati s 
čarom, ki ga imajo predsta-
ve v živo. 
Zato so toliko bolj zadovolj-
ni, da je festival vendarle 
lahko potekal z gledalci v 
dvorani.

Drevi zaključek 
Čufarjevih dnevov

Selektor Jakob Jaša Kenda, predsednik organizacijskega odbora Jože Osterman, direktorica 
Gledališča Toneta Čufarja Branka Smole in dolgoletni igralec Ivan Berlot - Taubi

V Glasgowu na Škotskem se 
je pred dnevi končal svetov-
ni podnebni vrh, na katerem 
so se voditelji in drugi pred-
stavniki držav sveta pogo-
varjali o omejevanju izpus-
tov toplogrednih plinov v 
ozračje. Po ocenah strokov-
njakov doseženi dogovori ne 
zagotavljajo bistvenega zma-
njševanja emisij v ozračje in 
zato vrh ocenjujejo kot neu-
spešen. 
Ne glede na to lahko reče-
mo, da se stroka in javnost 
precej bolj kot svetovna poli-
tika zavedata pomena ome-
jevanja izpustov toplogred-
nih plinov v ozračje. Dose-
ženi dogovori sicer obetajo 
nekatere manjše spremem-
be, a skrb za nadaljnje 
segrevanje ozračja ostaja 
tudi v prihodnje še kako 
aktualna.
Nadaljevanje segrevanja 
ozračja lahko za sabo poteg-
ne obsežne posledice za 
podnebje in s tem za člove-
ka, njegov način življenja, 
gospodarske aktivnosti, pri-
delavo hrane. Vse to pome-
ni, da se življenje na našem 
planetu v prihodnjih letih in 
desetletjih lahko bistveno 
spremeni.
Čeprav voditelji držav sveta 
niso našli primernega dogo-
vora, ki bi čim bolj zmanjše-
val vpliv človeka na podneb-
je, lahko k temu cilju po 
svojih najboljših močeh pri-
pomoremo na lokalni ravni: 
tudi na Jesenicah.

V zadnjih letih smo tudi v 
občini Jesenice precej 
pozornosti namenili temu 
vprašanju. Med drugim so 
številni objekti (v zasebni 
ali javni lasti) v občini Jese-
nice dobili nov fasadni ovoj 
– in tega se lahko veselimo. 
Na ta način so lastniki obje-
ktov zmanjšali porabo ener-
gije in s tem dodali kamen-
ček v mozaik prizadevanj za 
vzdržnejši odnos do podne-
bja in naravnega okolja. 
Poleg tega so objekti dobili 
lepši videz in prepričan 
sem, da je treba tovrstne 
aktivnosti nadaljevati.
Tem ciljem ostajamo zave-
zani tudi na Občini Jeseni-
ce. Veseli smo, da smo po 
celoviti energetski sanaciji 
Osnovne šole Toneta Čufar-
ja pred dnevi formalno zak-
ljučili še energetsko sanaci-
jo Vrtca Angelce Ocepek. S 
tem smo zagotovili predv-
sem boljše pogoje za varstvo 
otrok, dolgoročno pa omo-
gočili zmanjševanje porabe 
energije in ustvarjanje pri-
hrankov. 

Skratka, učinkovita raba 
energije tudi v prihodnjem 
obdobju ostaja naša zaveza 
in prav je, da nadaljujemo 
prizadevanja za energetsko 
sanacijo javnih objektov. Žal 
so razpoložljiva sredstva za 
tovrstne investicije omejena 
in bodo naša prizadevanja 
dala rezultate v nekoliko 
daljšem obdobju. 
Poleg aktivnosti za učinko-
vito rabo energije med ukre-
pe za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov v ozra-
čje uvrščamo tudi prizade-
vanja za večje izkoriščanje 
obnovljivih virov energije. 
Poraba energije narašča, to 
pomeni, da za ohranjanje 
doseženih standardov živ-
ljenja in vseh gospodarskih 
aktivnosti potrebujemo 
dodatne vire energije. Ener-
gija, pridobljena iz fosilnih 
virov, precej obremenjuje 
okolje, zato je edina logična 
rešitev usmeritev v pridobi-

vanje energije iz obnovljivih 
virov.
Na decembrski seji bo 
občinski svet v drugi obrav-
navi potrjeval predloga pro-
računov za prihodnji dve 
leti. V predloga smo vklju-
čili tudi sredstva za naložbe 
v energetsko sanacijo jav-
nih objektov, za prihodnja 
leta načrtujemo odločnejše 
korake na poti pridobivanja 
energije iz obnovljivih 
virov.
Dober zgled smo Jeseniča-
ni pred nekaj leti dobili na 
Cesti Gustla Štravsa 1, kjer 
so se stanovalci bloka dogo-
vorili za postavitev sončne 
elektrarne na strehi objek-
ta. Danes z zadovoljstvom 
ugotavljajo, da so naredili 
pomemben korak naprej. 
Zdaj je na nas vseh, da sle-
dimo temu zgledu, si zago-
tovimo nižje stroške ener-
gije in – kar je zelo pomem-
bno – na ta način tudi sami 
prispevamo k vzdržnejšmu 
odnosu do podnebja in s 
tem naravnega okolja, kate-
rega del smo.

Za vzdržnejši 
odnos do okolja

Župan Blaž Račič

Veseli smo, da smo po celoviti energetski 
sanaciji Osnovne šole Toneta Čufarja pred dnevi 
formalno zaključili še energetsko sanacijo Vrtca 
Angelce Ocepek. S tem smo predvsem zagotovili 
boljše pogoje za varstvo otrok, dolgoročno pa 
omogočili zmanjševanje porabe energije in 
ustvarjanje prihrankov. 
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Urša Peternel

Župan Blaž Račič in podžu-
pan Miha Rezar sta se odz-
vala povabilu in obiskala 
muftija Islamske skupnosti 
v Republiki Sloveniji Nevze-
ta Porića. V Ljubljani ju je 
poleg muftija sprejel tudi 
vodja urada Haris Murata-
gić, sprejema pa sta se ude-
ležila tudi glavni imam na 
Jesenicah Munzir Čelenka 
in predsednik izvršilnega 
odbora Fuad Omerdić. 
Mufti Nevzet Porić je gos-
tom predstavil Islamsko sku-
pnost v Republiki Sloveniji 
in projekte, ki jih namerava 
uresničevati v prihodnje. 
Govorili so tudi o načrtih 
Islamske skupnosti na Jese-
nicah, kjer prebiva veliko 
občanov muslimanske vero-
izpovedi. 
Ob koncu obiska so si ogle-
dali tudi Muslimanski kul-
turni center. Župan Račič je 

izrazil zadovoljstvo, da ga 
ima priložnost obiskati, saj 
po njegovem mnenju pred-

stavlja velik prispevek k 
sobivanju med različnimi 
narodi. Predstavil je projek-

te, ki jih Občina Jesenice 
načrtuje na področju multi-
kulturnosti.

Na obisku pri muftiju
Jeseniški župan Blaž Račič in podžupan Miha Rezar sta obiskala muftija Islamske skupnosti  
v Republiki Sloveniji Nevzeta Porića.

Župan Občine Jesenice Blaž Račič in mufti Islamske skupnosti Nevzet Porić

Polaganje cvetja k spomeniku Toneta Čufarja na dan 
odprtja Čufarjevih dnevov / Foto: Matic Hering
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si

AN
D

R
E

J 
O

B
E

R
ŽA

N
 S

.P
.,

 U
L.

 S
TA

N
E

TA
 B

O
K

LA
LA

 1
7

, J
E

S
E

N
IC

E
JE

KO
, D

.O
.O

., C
ES

TA
 M

AR
ŠA

LA
 T

IT
A 

51
, J

ES
EN

IC
E

V prihodnjem tednu, med 20. in 28. novembrom 
2021, bo tudi letos potekal Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov. Povprečen Evropejec 
po podatkih evropskega statističnega urada na 
leto povzroči 5,2 tone odpadkov. Če upošteva
mo, da je v Evropski uniji 445 milijonov prebi
valcev, si lahko predstavljamo, kako ogromne 
količine odpadkov se kopičijo po evropskih so
seskah samo zato, ker mi živimo svoja običajna 
življenja: kupujemo, se prehranjujemo, delamo 
in se zabavamo.

V okviru aktivnega sodelovanja v Evropskem 
tednu zmanjševanja odpadkov je podjetje 
JEKO, d. o. o., postavilo 10 novih kompletov 
košev za ločeno zbiranje odpadkov papirja, 
embalaže ter ostalih odpadkov.

Z navado se pušča pečat in z ločevanjem od
padkov lahko vsak posameznik prispeva k 
zmanjšanju porabe naravnih virov surovin, k 
zmanjšanju onesnaženosti svojega in našega 
skupnega okolja ter k zmanjšanju količine odlo
ženih odpadkov na odlagališčih.

V tem tednu bo potekalo tudi aktivno sode-
lovanje podjetja JEKO, d. o. o., z osnovnimi 
šolami. Izvajale se bodo delavnice za učence o 
pomenu ločevanja odpadkov. Namen je  mlajše 
naučiti, kako pravilno razvrščati odpadke, ter jih 
usmeriti k bolj trajnostnemu življenju.

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 
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WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

"Kombi uporabljamo za re
dne dnevne prevoze učen
cev iz vseh treh občin v šolo 
in domov in za izvajanje 
ostalih aktivnosti, kot so 
dnevi dejavnosti, pouk na 
prostem, šola v naravi, tabo
ri ..." je povedala Aleksandra 
Valančič,  ravnatel j ica 
Osnovne šole Poldeta Stra
žišarja Jesenice, kjer so se 
pred kratkim razveselili no
vega kombija za prevoz 
otrok. Nakup so financirale 

Občina Jesenice (v višini 70 
odstotkov), Občina Kranjska 
Gora (v višini 17 odstotkov) 
in Občina Žirovnica (v višini 
13 odstotkov). Kombi je 
znamke Ford in je prilago
jen za invalide, ima dvižno 
rampo in izvlečno stopnico.
Kot je povedala ravnateljica, 
so barvo kombija pred naku
pom izbirali učenci in zapo
sleni na natečaju in izbrali 
"jeseniško rdečo".
Prejšnji teden je šolo obi
skal jeseniški župan Blaž 
Račič in učencem zaželel 

srečno vožnjo in varne kilo
metre. Učenci prvega, dru
gega in tretjega razreda pa 
so županu pokazali kombi, 

kako se v njem sedi in ka
kšna so dogovorjena pravi
la, ki jih morajo upoštevati 
med vožnjo.

Barvo kombija so 
izbirali tudi učenci
Na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice so s pomočjo treh občin kupili nov kombi za prevoz 
otrok, pri izbiri barve pa so sodelovali tudi učenci. Izbrali so tako imenovano jeseniško rdečo.

Ravnateljica šole Aleksandra Valančič in jeseniški župan 
Blaž Račič pred novim kombijem

Učenci so županu pokazali kombi, kako se v njem sedi in 
kakšna so pravila med vožnjo.

V ponedeljek, 8. novembra, se je zaključila sezona izposoje 
koles iz avtomatiziranega kolesarskega sistema Gorenjska.
bike, ki na Jesenicah vključuje šest kolesarnic. Poleg Jesenic 
se v novembru sistem Gorenjska.bike zapira tudi na obmo-
čju občin Tržič in Naklo. Kolesarski sistem bo na Jesenicah 
predvidoma ponovno odprt spomladi 2022.

Kolesarski sistem čez zimo zaprt

Obvestilo
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice objav
ljeno javno povabilo za podelitev priznanj župana Občine Je
senice za uspehe v času šolanja. Na javno povabilo se lahko 
javijo dijaki srednjih šol, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Jesenice in so v šolskem letu 2020/2021 dosegli izjemen uspeh 
na maturi (zlati maturanti), ter študentje, ki imajo stalno prebi
vališče v občini Jesenice in so v študijskem letu 2020/2021 
zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in di
plomske naloge 9,5–10. Rok za posredovanje vlog je petek, 17. 
december 2021. Celotno besedilo javnega povabila je objav
ljeno na spletni strani www.jesenice.si (javne objave). 

Občina Jesenice

Urša Peternel

Epidemija v državi se ne 
umirja in po ocenah smo na 
vrhuncu četrtega vala. Tudi v 
jeseniški občini se je v zad
njih dneh število okužb po
večevalo, sredi tedna je bilo 
tako po podatkih Covid19 
Sledilnika aktivnih več kot 
štiristo okužb, medtem ko 

so doslej v občini skupaj po
trdili več kot 3600 okužb. V 
tem valu se je število začelo 
povečevati v začetku novem
bra, neslaven dnevni rekord 
je 64 novih potrjenih okužb. 
V Splošni bolnišnici Jeseni
ce so v torek zdravili 28 bol
nikov s covidom19, od tega 
jih je šest potrebovalo inten
zivno terapijo.

V občini več kot štiristo 
aktivnih okužb
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Urša Peternel

Na oktobrski seji občinske-
ga sveta so jeseniški občin-
ski svetniki govorili tudi o 
prihodnosti bazena Ukova. 
Občina Jesenice je namreč 
projekt obnove kopališča 
zamaknila na obdobje po 
letu 2023, s čimer se nekate-
ri občinski svetniki niso stri-
njali. Direktor Zavoda za 
šport Jesenice Almin Gori-
njac, ki je tudi občinski svet-
nik, jim je pojasnil, da je bil 
bazen zgrajen leta 1959. 
Izgradnjo je takrat financi-
rala Železarna Jesenice, 
medtem ko je lokalna skup-
nost prispevala zemljišče in 
nekatere objekte. Kot je opo-
zoril, je bazen dotrajan, 
težave so zlasti z električno 
napeljavo, zato so že naročili 
študije, ki bodo pokazale, ali 
je objekt sploh še varen za 
uporabo. Gorinjac je pove-
dal, da bazen posluje z izgu-

bo, obratovalni stroški so 
izjemno visoki, v 56 dneh 
obratovanja se nabere kar za 
sto tisoč evrov izgube, med-
tem ko imajo za dvajset tisoč 
evrov prihodkov od vstop-
nin. Po njegovem mnenju je 
bazen težko upravljati, ker 
je infrastruktura zastarela, 
vzdrževanje pa je izjemno 
zahtevno. Če bi ga želeli 
temeljito obnoviti in urediti 
tudi zimski bazen, bi inves-
ticija po projektih znašala 
med tri in sedem milijonov 
evrov. Ob tem je velik prob-
lem tudi pomanjkanje par-
kirišč, saj na sedanji lokaciji 
ni prostora za ureditev doda-
tnih parkirnih mest, brez 
tega pa bazena niti ni mogo-
če tržiti.
Ob tem je občinski svetnik 
Miha Rebolj opozoril, da je 
Občina Jesenice že začela 
odkup dela objektov v sklo-
pu kopališča od Elektra 
Gorenjske, da bi razširila 

bazenski kompleks. Poleg 
tega je po Reboljevih bese-
dah Občina Jesenice zamu-
dila priložnost, da bi lahko 
kandidirala za pridobitev 
državnih sredstev, ki so bila 
na voljo, a le, če bi imeli pri-
pravljene projekte. Bazen bi 
na ta način lahko uredili, da 
bi deloval celo leto, namen-
jen pa ne bi bil samo rekre-
at ivnim dejavnost im, 
ampak tudi športnim 
dogodkom, je dejal. Tudi 
občinska svetnika Tomaž 
Tom Mencinger in Vera 
Pintar sta menila, da je 
bazen na Ukovi treba ohra-
niti. Edina Džamastagić je 
poudarila, da če se spodbu-
ja trajnostna mobilnost, pri 
bazenu Ukova ne potrebu-
jejo dodatnih parkirišč, saj 
je teh dovolj za Gledališčem 
Toneta Čufarja, pred Obči-
no Jesenice ... Dejala je, da 
se zaveda, da sredstev ni 
dovolj, zato naj na Občini 

Jesenice pripravijo vsaj 
dokumentacijo, da se bodo 
lahko prijavili na morebitne 
razpise za obnovo.
Župan Blaž Račič je ob tem 
ponovil, da so sredstva za 
investicije omejena, po oce-
nah strokovnjakov pa bi 
morali vložiti vsaj 1,5 mili-
jona evrov za minimalno 
posodobitev bazena. Vpra-
šal se je, ali je smiselno vlo-
žiti toliko denarja v bazen, 
ki obratuje dva do tri mese-
ce na leto. Poleg tega pa je 
še vedno aktualna ideja, ki 
jo je svetniškim skupinam 
predstavil na začetku 
županskega mandata, da bi 
uredili novi bazenski kom-
pleks pri reki Savi, na loka-
ciji od separacije proti Hru-
šici. Po njegovi oceni bi bila 
v ta projekt sredstva vlože-
na veliko bolj smiselno, saj 
bi pokrito kopališče z vso 
ostalo infrastrukturo delo-
valo vse dni v letu. 

Kaj bo z bazenom Ukova
V sklopu razprave o proračunih za prihodnji dve leti so občinski svetniki govorili tudi o prihodnosti 
bazena Ukova.

Janko Rabič

Ob izgradnji novega in podi-
ranju starega mostu čez 
reko Savo na Hrušici so 
marsikateremu domačinu 
misli poromale nazaj v pre-
teklost. Vedno je predstav-
ljal edino povezavo s prebi-
valci v hišah na drugem bre-
gu reke, do trgovine in dru-
gih opravkov na Hrušici. 
Kmetje so ga uporabljali za 

dostop do svojih polj. Velika 
povodenj je leta 1966 odne-
sla prejšnji skromni leseni 
most in ob izgradnji novega 
je bil na Hrušici velik praz-
nik. Pripravili so kar dve 
odprtji, uradnega in tistega 
bolj domačega, poimenovali 
so ga likof. Zbrali so se sko-
raj vsi prebivalci, zaigrala je 
domača godba na pihala, 
zaplesali so mladi plesalci 
folklorne skupine. Odprtje je 
odmevalo v širšem sloven-
skem prostoru, takratna RTV 
Ljubljana je z legendarnim 
Tomažem Terčkom posnela 
reportažo. Domačin Jože 

Branc, ki sedaj živi v Planini 
pod Golico, je pred leti pos-
krbel, da se bo ta veliki dogo-
dek ohranil za sedanje in 
prihodnje rodove. Iz arhiva 
RTV Ljubljana je pridobil 
omenjeno reportažo, jo pre-
snel in izdelal zgoščenko. 
Namenil jo je vsem, ki so 
takrat še rosno mladi sprem-
ljali odprtje ali jim je lep spo-
min na njihove starše in pri-
jatelje.

Most je desetletja kljuboval 
vse večjemu prometu čezenj, 
predvsem težkih vozil. Zob 
časa ga je že tako načel, da je 
postajal nevaren za prevoze 
in odgovorni so morali 
namestiti opozorilne table. 
Po večletnih prizadevanjih je 
do izgradnje novega mostu 
prišlo letos v okviru velike 
investicije, gradnje druge 
predorske cevi cestnega pre-
dora skozi Karavanke. Sodo-
ben most je zgrajen in že 
služi namenu. Uradnega 
odprtja še ni bilo, skorajda 
zagotovo pa se ne more 
ponoviti slavje iz leta 1969. 

Hruščanski most 
za zgodovino
Starega mostu čez Savo na Hrušici ni več, a 
nekateri domačini se še spomnijo njegovega 
odprtja. Leta 1969 je bil to velik dogodek, 
takratna RTV Ljubljana je z legendarnim 
Tomažem Terčkom posnela reportažo.

Trenutki, ko so stari most čez Savo na Hrušici začeli rušiti

Fotografija iz arhiva RTV Ljubljana, ki prikazuje odprtje 
mostu leta 1969. Hrani jo Jože Branc.

Občina Jesenice pripravlja Občinski program varstva okolja 
2022–2027, ki vključuje usmeritve za razvojno politiko na 
področju varstva okolja. Osnutek programa je objavljen na 
spletni strani Občine Jesenice, občani in zainteresirani gos-
podarski subjekti pa lahko podajo svoje predloge še danes, 
v petek, po klasični pošti ali po elektronski pošti na naslov 
obcina.jesenice@jesenice.si, s pripisom Priprava OPVO.

Občinski program varstva okolja

Janko Rabič

Z enoletno zamudo zaradi 
znanih razlogov in ob spoš-
tovanju vseh aktualnih ukre-
pov so v soboto člani Druš-
tva diabetikov Jesenice na 
prireditvi v dvorani Gledali-
šča Toneta Čufarja zaokroži-
li petintrideset let uspešne-
ga delovanja. Svojo obletni-
co so združili s 65-letnico 
Zveze društev diabetikov 
Slovenije ter 14. novem-
brom, svetovnim dnevom 
sladkorne bolezni. Na prire-
ditvi so ob strani pustili vse 
tegobe, povezane z bolezni-
jo, s katero se sooča več kot 
132 tisoč prebivalcev Slove-
nije. Besede predsednice 
Društva diabetikov Jesenice 

Sonje Ravnik in predsedni-
ka Zveze društev diabetikov 
Slovenije Roberta Grattona 
so ob navedbi pomembnih 
dosežkov izzvenele kot 
zahvala številnim, ki oprav-
ljajo poslanstvo pri obvlado-
vanju bolezni, ozaveščanju 
članov, njihovih sorodnikov 
in širše družbe o njenih po-
sledicah. Čestitke je vsem v 
pozdravnih besedah izrekel 
župan Občine Jesenice Blaž 
Račič. 
Društvo je priznanja za delo 
podelilo štirim članom: 
Nuši Ferjan, Mariji Kern, 
Čazimu Babiču in Ivanu 
Berlotu, Milica Berlot pa je 
prejela priznanje Zveze dru-
štev diabetikov Slovenije. 
Gledališki igralec Uroš 

Smolej je prebral izpoved 
sladkornega bolnika od soo-
čenja z boleznijo do vsega, 
kar za nadaljnje obvladova-
nje ponuja zdravstvena stro-
ka in aktivnosti v društvih. 
Da je bil sobotni dopoldan v 
dvorani za vse res prijeten 
in sproščen, so z bogatim 
programom poskrbeli: Kvin-
tet Vintgar z Blejske Dobra-
ve, mezzosopranistka Moni-
ka Bohinec ob spremljavi 
Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora ter pevki 
Ana Soklič in Alja Wolte 
Sula. 

Poslanstvo pri 
obvladovanju bolezni
Na Jesenicah so zaznamovali 35-letnico delovanja Društva diabetikov Jesenice ter 65-letnico  
Zveze društev diabetikov Slovenije.

Predsednica Društva diabetikov Jesenice Sonja Ravnik 

Mezzosopranistka Monika Bohinec ob spremljavi Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora 
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za lepoto vaših las  
Prehransko dopolnilo za 
mocnejše, gostejše in bolj 
sijoce lase ter cvrste nohte*

ˇ
ˇˇ

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               
Spletna trgovina www.sophia.si

*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in koze.  
 Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in koze.

FORTIFIANT za goste in sijoce lase 
KÉRATINE + za poskodovane lase 
ANTI-CHUTE proti izpadanju las 
SHAMPOOING FORTIFIANT  
sampon za krepitev in zascito las

Janko Rabič

Članice krožka ročnih del 
pri Društvu upokojencev Ja-
vornik - Koroška Bela v pre-
teklih letih beležijo neverje-
ten napredek pri svojem 
ustvarjanju. Pod vodstvom 
Marice Blažič in strokovne 
svetovalke ter umetniške 
vodje Janje Jamar delajo v 
različnih tehnikah, pod 
spretnimi prsti nastajajo ču-
doviti okrasni in uporabni 

predmeti. V dneh od 9. do 
11. novembra so v društve-
nih prostorih pripravile 
novo razstavo z naslovom 
Negujemo staro – ustvarja-
mo novo. Na ogled je bilo 
210 izdelkov, v vsakega so 
bile vtkale ideje, znanje, vo-
lja in vztrajnost. Poudarek 
so dale novim izdelkom, 
predvsem iz džinsa, ki so 
nastali iz starega, že odpisa-
nega tekstila. Spletle so nove 
jopice, saj menijo, da mora 

vsaka ženska imeti v omari 
svojo najljubšo in najlepšo. 
Poleg tega so na razstavi pri-
kazale del bogate zbirke, na-
stale v preteklih dveh letih 
pri sodelovanju v dobrodel-
nih projektih, natečajih Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije in drugih. Posebne 

pozornosti so bile deležne 
praznične čestitke, izdelane 
v novi tehniki s pletenimi 
motivi. Članice jih bodo dve-
sto podarile stanovalcem 
Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja za božič-
ne in novoletne praznike. 
Na odprtju razstave so po-
hvalne besede vsem izrekli 
predsednik Društva upoko-
jencev Javornik - Koroška 

Bela Marjan Veber, jeseni-
ški župan Blaž Račič in 
predsednik Komisije za teh-
nično kulturo Zveze društev 
upokojencev Slovenije Bran-

ko Suhadolnik. Za popestri-
tev je poskrbel Pavel Smolej 
s projekcijo dosežkov članic 
krožka. Ne manjka jim tudi 
načrtov za naprej. Za priho-

dnje leto, ob 45-letnici delo-
vanja krožka, načrtujejo 
novo razstavo, na kateri 
bodo dale poudarek izdel-
kom v tehniki makrame. 

Negujejo staro, ustvarjajo novo
Na ogled je bilo 210 izdelkov, v vsakega so članice krožka ročnih del Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela vtkale ideje, znanje, voljo in vztrajnost. 
Poudarek so dale novim izdelkom, predvsem iz džinsa, ki so nastali iz starega, že odpisanega tekstila. 

Odprtja razstave se je udeležil tudi župan Blaž Račič. / Foto: Pavel Smolej

Spletle so nove jopice, 
saj menijo, da mora 
vsaka ženska imeti v 
omari svojo najljubšo 
in najlepšo.  
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Urša Peternel

"Ko so me iz jeseniškega 
gledališča povabili, da bi 
zanje napisal komedijo, 
sem najprej odklonil, a sem 
si hitro premislil. Prvič – 
rodne Jesenice, drugič – 
komedija, najtežji žanr, ki 
ga globoko spoštujem ..." je 
povedal Miha Mazzini, na 
Jesenicah rojeni scenarist, 
dramatik, režiser in kolum-
nist, ki je za Gledališče 
Toneta Čufarja napisal sve-
že besedilo, komedijo Za 
vse sem sama. Krstno so jo 
na jeseniškem odru uprizo-
rili na prvo novembrsko 
soboto, premiere pa sta se 
udeležila tako avtor kot tudi 
režiser Alen Jelen. Ta je 
dejal, da je komedija "pre-
sneto dobra in ostra kritika 
naših medsebojnih odno-
sov, navad in razvad. Govori 
o mami Mariji, po domače 
Micki, ki podpira tri vogale 
hiše in velikokrat še četrte-
ga. Predano, z vso materin-
sko ljubeznijo skrbi za tri 
svoje odrasle moške. Vdano 
prenaša sitnega, skopuške-
ga moža Jožeta. Družini 
kuha iz ostankov. Piše 
domače naloge in seminar-
ske mlajšemu sinu Mateju, 
ki gre že v četrti letnik 

večerne šole. Mama ima 
tudi veliko, razumevajoče 
materinsko srce za starejše-
ga sina Mirka, ki ves dan na 
kavču piše spletne komen-
tarje, raje pritiska tipke kot 
babe in je že izgorel od 
napornega dela. Mama 
Marija je za vse sama! 
Potem pa kot strela z jasne-
ga Jožeta na stara leta zade-
ne kap!" Kot se za dobro 
komedijo spodobi, se situa-
cija obrne na glavo. Stari 
tečni Jože postane Giusep-

pe in v nadaljevanju se zgo-
dijo različne nore stvari. 
V komediji igrajo Mateja 
Mlačnik, Ivan Berlot - Tau-
bi, Matej Mužan, Gregor 
Mandeljc, Milan Trkulja in 
Olja Šest. 
Ivan Berlot - Taubi, ki igra 
vlogo Jožeta, moža mame 
Micke, je povedal, da so pred-
stavo "rojevali" dolgo, vmes 
je prišlo do prezasedbe glav-
ne vloge mame, torej njegove 
žene. "A jaz sem z obema 
zadovoljen!" je takoj dodal 

dolgoletni jeseniški amater-
ski igralec, ki meni, da je 
komedija aktualna, saj poka-
že na kar nekaj problemov 
današnjega časa, eden je tudi 
"hotel mama", v katerem še 
do štiridesetega leta ali še čez 
ostanejo nekateri sinovi. 
Sam se v predstavi prelevi v 
Italijana Giuseppeja in tudi 
za mamo Marijo pridejo bolj 
romantični časi ... Ali kot je 
dejal režiser: "Za lepe stvari 
in spremembe v življenju 
nikoli ni prepozno."

Mama je za vse sama 
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice so krstno uprizorili komedijo Za vse sem sama, ki jo je za 
jeseniško gledališče napisal Miha Mazzini.
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Urša Peternel

Ples besed so naslovili lite-
rarno-glasbeni večer, ki je 
potekal v dvorani Gledališ-
ča Toneta Čufarja Jesenice, 
oblikovale pa so ga tri lite-
rarne ustvarjalke: Damjana 
Kaučič, Lara Stare Knific in 
Zala Vidic. Predstavile so 
se s svojo avtorsko poezijo 
in prozo, večer pa je soobli-
koval kitarist in pevec 
Samo Pivač, znan pod 
umetnišk im imenom 
Samuel Blues.
Damjana Kaučič se je pred 
letom in pol iz Tržiča prese-
lila na Jesenice in jih takoj 
vzljubila. V svojem prvem 
odrskem nastopu se je pred-
stavila s poezijo iz svoje prve 
pesniške zbirke Svetloba v 
meni, za katero je spremno 
besedo napisala priznana 
pesnica Barbara Korun, ki je 
na delavnici kreativnega 
pisanja avtorico spremljala 
in jo spodbujala k pisanju 
pesniških izpovedi. 
Dvajsetletna Lara Stare Kni-
fic je prav tako Jeseničanka, 
študentka Filozofske fakul-
tete v Ljubljani. Piše približ-
no dve leti, povečini poezijo. 

Kot pravi, je v poeziji našla 
neko uteho, občutek smisla 
in neminljivosti. O objavlja-
nju za zdaj še nisi razmišlja-
la, ker se ji zdi, da še ni pri-
pravljena, bi pa to rada stori-
la v prihodnosti.
Zala Vidic pa je doma iz 
Kranjske Gore in je zdaj tik 
pred zaključkom magistrs-
kega študija slovenistike in 

primerjalne književnosti na 
Filozofski fakulteti v Ljub-
ljani. Konec lanskega leta 
se je opogumila in svojo 
poezijo poslala na nekaj 
natečajev. Za pesem O 
padanju je dobila nagrado 
občinstva na Pesniškem 
turnirju, bila pa je tudi fina-
listka Festivala mlade litera-
ture Urška 2021. 

Vsaka od ustvarjalk je preb-
rala nekaj pesmi, ob koncu 
pa so v pogovoru z Branko 
Smole v povsem ženskem 
klepetu spregovorile o svo-
jem ustvarjanju.
Prireditev sta organizirala 
Javni sklad za kulturne deja-
vnosti, Območna izpostava 
Jesenice, in Gledališče 
Toneta Čufarja Jesenice.

Ples besed na odru
Svoja literarna dela so na odru jeseniškega gledališča predstavile Damjana Kaučič, Lara Stare Knific 
in Zala Vidic, večer pa je z glasbo sooblikoval Samuel Blues.

Literarne ustvarjalke Damjana Kaučič, Lara Stare Knific in Zala Vidic v pogovoru z 
voditeljico večera Branko Smole

Janko Rabič

Muzejsko društvo Jesenice, 
ki je bilo ustanovljeno leta 
1991, združuje več kot 
osemdeset članov iz mesta 
ter ožje in širše okolice. Med 
različnimi dejavnostmi so v 
osredju muzejski večeri, 
kjer jih predavatelji, pozna-
valci z različnih področij, 
seznanjajo z zgodovinskimi 
dogodki, pomembnimi ose-
bnostmi in drugimi zanimi-
vostmi v daljni in bližnji 
preteklosti. Poleg tega orga-
nizirajo strokovne ekskurzi-
je in izlete ter izdajajo 
muzejski časopis. Letošnji 
jesenski program muzej-
skih večerov so začeli s pre-
hransko dediščino, ki so jo 
na Jesenicah predstavili v 
okviru projekta Delavska 
malca, ogledali so si tudi 
fotografsko razstavo na 
temo Malica. Na drugem 
večeru je Boštjan Omerzel 
orisal zgodovinske dogodke 

pred 150 leti, ko je na Jeseni-
ce pripeljal prvi vlak. Letoš-
nji program bodo zaokrožili 
16. decembra s predavanjem 
ddr. Verene Perko, ki bo 
posegla daleč nazaj v zgodo-
vino in povedala več zanimi-
vosti o kraljici Kleopatri. 
Vedno privlačni in zanimivi 
so izleti pod vodstvom Dar-
ke Rebolj. Na letošnjem 
jesenskem so si ogledali 
zanimivosti Brestanice. 
Na oktobrskem volilnem 
občnem zboru so člani pre-
gledali delo v preteklih dveh 
letih. V času covida-19 so 
izvedbo programa prilagaja-
li, veliko je ostalo neuresni-
čenega oziroma so dejavno-
sti prestavili na kasnejši čas. 
Sprejeli so nov program, ki 
ga bodo prilagajali razme-
ram, bodo pa v osredju spet 
muzejski večeri, po štirje v 
spomladanskem in jesen-
skem času. Za novega pred-
sednika društva so ponovno 
izvolili Aleša Lagojo. 

Muzejski večeri z 
bogatimi vsebinami 
Novi predsednik Muzejskega društva Jesenice je 
Aleš Lagoja.

Urša Peternel

V prostorih Farnega kultur-
nega društva Koroška Bela 
na Koroški Beli je na ogled 
fotografska razstava člana 
Fotografskega društva Jese-
nice Gregorja Vidmarja z 
naslovom Potep po nacio-
nalnih parkih ZDA. Na 
ogled so fotografije z avtor-
jevega potepanja po ameriš-
kih nacionalnih parkih 
Yosemite in Sequoia ter 

Doline smrti (Death valley). 
Odprtje razstave je zaradi 
epidemioloških ukrepov 
odpadlo, si je pa razstavo 
mogoče ogledati v živo še do 
srede, 24. novembra, in 
sicer vsak dan od 16. do 19. 
ure in v nedeljo od 9. do 12. 
ure (ob izpolnjevanju pogo-
ja PCT). 
Fotografije z razstave pa so 
na ogled tudi na strani Far-
nega kulturnega društva 
Koroška Bela na Facebooku.

Potep po nacionalnih 
parkih ZDA

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Je bil Ljubljanski maraton 
vaš prvi v letu 2021?
Ljubljanski maraton je bil 
moj tretji v letu 2021. Vse tri 
maratone sem odtekel jese-
ni. V sredini septembra sem 
pretekel maraton na Duna-
ju, z željo, da ujamem čas 
okrog dve uri in pol. Pri tem 
nisem bil uspešen. Čez 14 
dni sem sodeloval na mara-
tonu v Berlinu. Žal sem v 
nogah čutil še maraton na 
Dunaju. Nekje na 18. kilo-
metru sem videl, da je treba 
v tempu popustiti, a sem še 
vedno dosegel soliden čas. 
Po duši sem tak, da ne odne-
ham hitro. Po Berlinu so šle 
misli hitro na Ljubljanski 
maraton. V Ljubljani se mi 
je na koncu vse izšlo, kot 
sem si želel. 

Če zdaj potegnete črto, so 
bili trije maratoni v tako 
kratkem obdobju preveč?
Na svetu je ogromno mara-
toncev, sploh Japoncev, ki 
na leto odtečejo tudi deset 
maratonov. Tako nekih teo-
rij, kaj človek lahko in česa 
ne more, ni. Sam se na to 
nisem oziral in sem šel v 
Ljubljano z jasnimi cilji. Pri-
marni cilj je bilo državno 
prvenstvo, sekundarni cilj 
pa izboljšanje osebnega re-
korda. V rezervi sem imel še 
četrti maraton v Pisi. Po 
uspehu v Ljubljani zdaj v 
Italiji ne bom tekel na mara-
tonu, ampak bom tekmoval 
na 21 kilometrov. 

Priprave na zmago in oseb-
ni rekord se zagotovo niso 
začele čez noč?
Pripravljati sem se začel leta 
2020. Računal sem na po-
mladni maraton, a glede na 
koronavirus to ni bilo mogo-
če. Ves fokus je šel za olim-
pijske igre v Tokiu in na 
kvalifikacije za te vrhunske 
maratone. Žal letos nisem 
bil pozoren na milanski ma-
raton, saj bi mi moj čas iz 
preteklosti omogočil sodelo-
vanje na njem.

Ste bili s formo pred mara-
toni zadovoljni?
Na prehodu iz pomladi v po-
letje sem imel mogoče te-
den, teden in pol predolg 
odmor. Občutki pred mara-
tonom na Dunaju so bili do-
bri, a daleč od tistih, ki sem 
jih imel spomladi. Po drugi 
strani sem na Dunaju vsaj 
doživel tiste prave občutke za 
tek. Do 36. kilometra je kaza-
lo, da bi lahko dosegel čas 2 
uri in 30 minut. Na koncu se 
ni izšlo. Kako je bilo v Berli-
nu, sem že prej omenil. 

Za Ljubljanski maraton ste 
poznali slovenske tekmece. 
Kam ste ciljali?
Startno listo so objavili že 
mesec prej. Presenetilo me 
je le to, da so naredili nekaj 
izjem. Zdaj me to ne moti. 
Če bi me tekmovalci, ki so 
jih naknadno uvrstili na se-
znam, prehiteli, bi me to 
motilo. Na maraton sem šel 
tekmovat in se držat nasve-
tov svojega trenerja. Po celo-
tni trasi sem spremljal uro, 
da ne bi šlo prehitro, saj si 
nisem želel, da bi imel kri-
zo. Na srečo je ni bilo.

Maraton se še ni niti začel, a 
za vas je bil že poseben. 
Startali ste s številko ena.
Ko sem izvedel, da bom 
imel številko ena, sem bil 
zelo ponosen. Številka ena 
zame ni pomenila spodbu-

de. Zame je bila bolj obre-
menitev. Velikost Ljubljan-
skega maratona je za sloven-
ske razmere ogromna. Ta 
čast, da bi v prihodnosti še 
imel številko ena, me verje-
tno ne bo več doletela. 

Ste šli na tekmo z dobrimi 
občutki?
Občutki so bili pravi. Vedel 
sem, kaj moram narediti, 
kako se ogreti pred star-
tom. Temperature za tek 
so bile odlične. Odkar te-
čem na Ljubljanskem ma-
ratonu, sem tokrat imel to 
srečo, da sem bil med teka-
či, ki so startali iz prve vr-

ste. S tem je bil problem 
gneče rešen. 

Maraton ste končali v gene-
ralni uvrstitvi na tretjem 
mestu. Štel je tudi za držav-
no prvenstvo. Bili ste najhi-
trejši med Slovenci in se za-
služeno veselili uspeha. Za 
drugim Srbom Rankovičem 
ste bili približno za minuto. 
Četrtega Slovenca Orešnika 
ste prehiteli tudi skoraj za 
minuto. Je bilo drugo mesto 
dosegljivo? Po drugi stran 
pa: ali so bile stopničke v ge-
neralni uvrstitvi ogrožene?
Ljubljanski maraton je podo-
ben maratonu na Dunaju, 
saj je hkrati start tekme na 
42 kilometrov in na 21 kilo-
metrov. Za Slovence sem ve-
del, kdo gre na 42 kilome-
trov, kdo na polovično razda-
ljo. Tujcev nisem poznal in 

se s tem nisem obremenje-
val. Nekje na 26. kilometru 
so mi navijači ob progi pove-
dali, da sem trenutno na tre-
tjem mestu v absolutni kon-
kurenci. Na 34. kilometru 
sem dobil informacijo, da se 
zelo hitro približujem Srb-
skemu tekaču. Pri sebi sem 
čutil, da mi noge ne dovolijo, 
da bi še za malenkost pospe-
šil. Občutil sem krče in se 
ustrašil, da ne bi zaključil 
klavrno. Še vedno sem imel v 
glavi primarni cilj, osvojitev 
državnega naslova. 

Postali ste državni prvak, 
odtekli ste, kar se časa tiče (2 

uri, 28 minut, 7 sekund), 
svoj najboljši maraton. Ve-
selje v cilju je bilo temu pri-
merno.
Moje veselje je za koga izpa-
dlo malenkost klovnovsko. 
Pri meni so na plan prišla 
vsa čustva. Tako pač je. 
Vem, koliko meni pomeni 
tek, rezultati – in to je to. V 
cilju je zame navijala druži-
na, in ko sem videl njih, 
sem še enkrat pokazal svoja 
čustva. Zakaj bi jih skrival? 

Lahko si mislim, kaj vam je 
šlo po glavi, ko ste pred ci-
ljem videli semafor s časom. 
Vedeli ste, da boste popravili 
svoj osebni rekord, da boste 
tretji v absolutni konkurenci 
in najhitrejši Slovenec.
Težko opisljivi občutki. Ko 
sem prišel na Aškerčevo ce-
sto, kjer je start maratona, 
sem vedel, da me nič več ne 
more ustaviti. Malce sem se 
še bal krčev, a adrenalin je 
naredil svoje in sem še do-
datno pospešil. Ko sem pri-
šel čez ovinek, sem bil vesel 
Klemena Dolenca, ki nas je 
usmerjal. Pika na i je bilo 
komentiranje Bojana Ma-
kovca, ki je s svojo energijo 
zagotovo pomagal vsakemu 
tekaču, da je pred ciljem do-
dal še nekaj več energije. 

Za koliko ste popravili svoj 
osebni rekord?
Rekord sem popravil za štiri 
minute. 

Vam je bila proga na Lju-
bljanskem maratonu všeč?
Všeč mi je, da sta bila dva 
kroga. Sem tip tekača, da ko 
več vem o progi, se lažje pri-
pravim na vse "ovire", ki so 
pred menoj. Da me ni nič 
presenetilo, sem šel teden 
dni pred startom maratona 
po celotni trasi in tako videl 
vse pasti, ki me čakajo. Vse 
to mi je na tekmi še kako 
prav prišlo.

V teku ste osvojili že marsi-
kaj. Kljub temu visoki cilji 
še naprej ostajajo.
Mogoče je ciljev po Ljubljan-
skem maratonu še več. Po-
trebno bo novo dokazova-
nje. V prvi vrsti samemu 
sebi. Želim si popraviti še 
rezultate na krajših razda-
ljah. Na 21 kilometrov sem s 
svojim časom zadovoljen, a 
vem, da so še rezerve. Na tej 
razdalji je drugo leto plan 
Berlin. Na deset kilometrov 
je glavni cilj državno prven-
stvo na stadionu, kjer je za 
mene edina regularna "de-
setka". Seveda se bom ude-
leževal tudi uličnih tekov. 
Zanimive so tudi tekme na 
pet in tri kilometre.

Državni prvak z 
osebnim rekordom
Janez Mulej, 40-letni tekač z Blejske Dobrave, član Atletskega kluba Radovljica, je Ljubljanski maraton 
končal v generalni uvrstitvi na tretjem mestu. Med Slovenci je bil najhitrejši in s tem postal državni 
prvak.

Janez Mulej

Hokej

Dve zmagi za hokejiste Hidrie Jesenice
Hokejisti Hidrie Jesenice so dosegli dve zmagi, obe na do-
mačem ledu, Celje so premagali s 3 : 2, Slovenske železnice 
Olimpijo pa s 7 : 5. Obe tekmi sta šteli za državno prvenstvo 
in za Mednarodno hokejsko ligo. V sredo, ko je bil časopis 
že v tisku, so doma gostili ekipo MK Bled. Jutri igrajo doma 
s kranjskim Triglavom.

Mali nogomet

Drugi del spomladi
Po sedmih odigranih tekmah so malonogometaši v Medob-
činski ligi Radovljica končali jesenski del. Če bodo epidemi-
ološke razmere dovoljevale, se bo drugi del nadaljeval spo-
mladi. Pobliže si oglejmo, kam so se uvrstile ekipe iz jeseni-
ške občine. V skupini A ekipa Biser – Gostilna Turist deli 
prvo mesto z ekipo Smola Generali Investments. Obe ekipi 
sta zbrali 18 točk. Tretje in četrto mesto si delita Ribno in 
Elmont Bled z 12 točkami. Ekipa Hrušica Pizzeria Trucker si 
z ekipo Lisjaki Naklo deli sedmo mesto. Obe ekipi sta zbra-
li 4 točke. V skupini B vodi Kamna Gorica z 18 točkami. 
Lipce so sedme s 3 točkami, ekipa Gostilna in picerija Turist 
pa osma brez osvojene točke. V skupini C je na vrhu Barog 
Jesenice z 19 točkami. Najbližja zasledovalca sta Horeba 
team in Calimero boys z 18 točkami.

Športno plezanje

Državno prvenstvo v težavnosti v Šmartnem  
pri Litiji
V Šmartnem pri Litiji je potekalo državno prvenstvu v špor-
tnem plezanju, v disciplini težavnost. Športno plezalni od-
sek Jesenice beleži štiri uvrstitve med deseterico. Pri ciciba-
nih je bil Maj Travnik četrti, Rene Kokalj pa deseti. Pri cici-
bankah je bila Liza Babič četrta, Špela Fliser pa sedma.

Košarka

Tri zmage doma, trije porazi v gosteh
Jeseniški košarkarji v tretji slovenski ligi so sezono odprli s 
tremi zmagami in tremi porazi. Za uvod so dvakrat igrali v 
gosteh. Izgubili so s Tero Tolmin s 86:76 in ekipo Plama-Pur 
Ilirska Bistrica s 74 : 60. Tretji poraz so dosegli v četrtem kolu 
s Pivko perutninarstvom s 83 : 76. Doma so bili trikrat uspe-
šni. V tretjem kolu so premagali Cerknico z 88 : 68, v petem 
kolu pa ekipo Opikar Evma Logatec z 91 : 74 in v sedmem 
kolu Krvavec Meteor s 76 : 57. Tekma šestega kola Iposom 
Vrhnika v gosteh je prestavljena na 27. novembra. V osmem 
kolu so bili Jeseničani prosti. Jutri gostujejo pri Hidrii. 

Kegljanje

Po odmoru dva poraza
Po enomesečnem premoru so kegljači ekipe SIJ Acroni na-
daljevali teme v 1. B-ligi. V petem kolu so doma gostili eki-
po Pivka 1 in izgubili s 6 : 2. V soboto so gostovali v Kočev-
ju in izgubili z 8 : 0. Jutri gostujejo pri Adrii. Na vrhu lestvi-
ce je Taborska jama z 12 točkami. Tri ekipe od osmega do 
desetega mesta so Brest 1, SIJ Acroni, Triglav 2. Vse tri 
imajo 2 točki.

Nogomet

Na zaostali tekmi poraz
V 11. kolu so nogometaši moštva SIJ Acroni Jesenice doma 
igrali s Kranjsko Goro (2 : 2). V soboto so v gosteh igrali 
zaostalo tekmo z ekipo Bled-Bohinj Hirter in izgubili s 4 : 0. 
Jesenski del v gorenjski ligi so zaključili z dvema zmagama, 
tremi remiji in petimi porazi.

Šport na kratko

Na svetu je ogromno maratoncev, sploh 
Japoncev, ki na leto odtečejo tudi deset 
maratonov. Tako nekih teorij, kaj človek lahko 
in česa ne more, ni. Sam se na to nisem oziral 
in sem šel v Ljubljano z jasnimi cilji. Primarni 
cilj je bilo državno prvenstvo, sekundarni cilj pa 
izboljšanje osebnega rekorda.
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V oktobru so hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice drsalke 
zavezovali z rožnatimi 
vezalkami in ozaveščali jav-
nost o raku na dojkah (v 
lanskem letu so v tem času 
igrali v rožnatih dresih). V 
novembru pa so se pridru-
žili akciji Movember in s 
tem opozorili javnost na 
raka prostate, mod, težave v 
duševnem zdravju in mož-
nosti preprečevanja samo-
morov. V ta namen so rdeči 
dres zamenjali za sinje 
modrega, ki so ga prvič 
oblekli v začetku novembra 
in ga bodo do konca meseca 
nosili tako na domačih tek-
mah kot na gostovanju.
Ko boste brali te vrstice, bo 
že končana včerajšnja tek-
ma z Zell am Seejem, edina 
domača tekma v Alpski ligi 
v mesecu novembru. Uvod 
v november v Alpski ligi je 
bil uspešen. V gosteh so 
Jeseničani s 3 : 1 premagali 
Feldkirch (Pance 2, P. Raj-
sar). Res je, da je Feldkirch 
praktično na dnu lestvice 
Alpske lige, kar pa še ne 
pomeni, da so slaba ekipa. 
Feldkirch se je odlično držal 
na Jesenicah. »Železarji« so 
odločilni gol za zmago z 2 : 

1 dosegli šele v podaljšku. 
Bolj gladko je šlo v Kitzbü-
hlu, kjer so gostitelje ugnali 
s 6 : 1. Prvo ime jeseniškega 
moštva je bil zagotovo bra-
nilec Crnovič s štirimi zade-
tki. Ostala dva sta prispevala 
Ulamec in Brus. Piko na i 
so dali na tretjem zapored-
nem gostovanju, kjer so z 8 
: 2 (S. Rajsar, Pance 2, Gla-
vič, Elo, Ulamec) premagali 
Ritter. Po torkovih tekmah 
so ostali na prvem mestu 

Alpske lige, s petimi točka-
mi več od Asiaga.
V času, ko niso igrali tekem 
v Alpski ligi, in v reprezen-
tančnem odmoru jeseniški 
hokejisti vseeno niso ostali 
brez tekem. Igrali so v drža-
vnem prvenstvu. Dve tekmi 
so odigrali na domačem 
ledu, enkrat so gostovali. 
Doma so premagali kranjski 
Triglav s 3 : 1 (Ulamec, Elo, 
Glavič) in s kar 14 : 0 Celje 
(Elo 5, Glavič 2, Brus 2, Vii-

kilä 2. Ulamec, Ščap, Jaku-
povič). V gosteh so bili z 8 : 
2 boljši od Maribora (Pance 
4, Elo 2, Širovnik, Kočar).
Do konca novembra Jeseni-
čani še dvakrat gostujejo. 
Naslednji petek v Lustenauu 
in dan kasneje v Bregenzer-
waldu. Prvi del decembra 
varovance Nika Zupančiča 
čakajo tri tekme doma: 2. 
decembra z Val Gardeno, 4. 
decembra s Kitzbühlom ter 
11. decembra z Lustenauom.

V novembru igrajo  
v sinje modrih dresih
Hokejisti SIJ Acroni so v Alpski ligi že vstopili v drugo polovico rednega dela. Za sedemnajst 
odigranih tekem si zaslužijo visoko oceno.

Zasvojenost z zasloni
Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege, vodja 
Zdravstvenovzgojnega 
centra, Zdravstveni 
dom Jesenice 
ksenija.noc@zd-jesenice.si

Človek hrepeni po sreči, 
zadovoljstvu in življenju 
brez bolečine. Fiziološki 
mehanizmi zagotavljanja 
teh občutkov so vezani na 
možganski center za ugodje 
in izločanje tako imenova-
nih hormonov sreče: dopa-
mina, serotonina, oksitoci-
na in endorfina. Vse te mož-
ganske kemikalije se sproš-
čajo z določenim namenom 
– da bi lažje živeli in preži-
veli. Dopamin se izloča, ko 
ob velikih pričakovanjih 
dosežemo težko zastavljen 
cilj, oksitocin spremlja kre-
pitev zaupanja, serotonin je 
povezan z varnostjo in zado-
voljstvom. Ko smo zaljublje-
ni, nas preplavajo endorfini, 
tako da je kemija "sreče" 
prisotna v vsej svoji popol-
nosti. Z evolucijo človek 
vedno znova odkriva snovi, 
substance in vedenja, ki hit-
reje ali pospešeno zagotav-
ljajo izločanje hormonov 
sreče in nanje vezano ugod-
je. Ko se človek vedno znova 
vrača k določeni substanci, 
snovi, vedenju, zaradi spo-
mina na ugodni učinek in 
hrepenenja po "še več", 
govorimo o fenomenu 

zasvojenosti. Zasvojenost je 
definirana kot "nesposob-
nost trajne abstinence, osla-
bljena sposobnost nadzora 
nad vedenjem, hlepenje po 
omami/vedenju, zmanjšana 
zmožnost prepoznavanja 
resnih težav tako v vedenju 
posameznika kot v medose-
bnih odnosih ter disfunkcio-
nalno čustveno odzivanje" 
(Definition of addiction, 
2011).
Živimo v času, ko nam digi-
talna tehnologija kroji naš 
vsakdan. Je pomemben, 
koristen, potreben del naše-
ga življenja, a nas je hkrati 
pritrdila na sedeč način živ-
ljenja oz. na življenje z 
mobilniki, tablicami in raču-
nalniki v roki. Naši otroci so 
digitalni domorodci, rojeni s 
telefonom v roki, in digitalni 
jezik je njihovo osnovno 
sporazumevanje. Sodobna 
tehnologija pomembno vpli-
va na posameznika in druž-
bo, profesionalno, znanstve-
no, marketinško, družbeno-
politično, omogoča takojšen 
dostop do informacij, novih 
znanj in spoznanj ter aktiv-
no in proaktivno udejstvova-
nje in soustvarjanje. Na 

žalost pa se meja med real-
nim, analognim svetom ter 
digitalnim svetom in iluzijo 
ter varovanjem zasebnosti 
posameznika lahko hitro 
zabriše. Prav tako so meha-
nizmi delovanja družabnih 
omrežij (všečki, samopro-
mocija, digitalno potrjevan-
je) in še zlasti videoiger z 
nagrajevalnimi sistemi hitra 
pot do sprožitve sproščanja 
hormonov sreče in hrepene-
nja po užitku, kar je podla-
ga, ki vodi v zasvojenost. 
Več kot devetdeset odstot-
kov slovenskih mladostni-
kov uporablja mobilni tele-
fon nekaj ur dnevno, po 
raziskavah od pet do šest ur 
izključno za zabavne vsebi-
ne. S telefonom jedo, hodijo 
na stranišče, spijo. Po podat-
kih raziskave Z zdravjem 
povezano vedenje v šolskem 
obdobju (2018) so znaki 
zasvojenosti z videoigrami 
prisotni pri 10,2 odstotka, 
znaki problematične upora-
be družbenih omrežij pa pri 
8,3 odstotka mladostnikov. 
Mladostniki v povprečju 
igrajo računalniške igre sla-
bi dve uri na dan, ob koncu 
tedna pa skoraj 2,5 ure. 

Družbeno omrežje Facebo-
ok je leta 2019 beležilo 2,4 
milijarde uporabnikov. Po 
priljubljenosti so pri odras-
lih najbolj priljubljena dru-
žbena omrežja: FB, Twiter, 
Instagram, LinkedIN, 
Snapchat, Pinterest, otroci 
in mladostniki pa so se 
(ravno zato, ker so FB 
"zasedli" njihovi starši) 
preselili na TikTok, YouTu-
be, Snapchat, Instagram, 
Messenger, Viber. Nevar-
nosti, ki prežijo v digitalni 
tehnologiji, se kažejo v: laž-
nem občutku varnosti, nep-
revidnosti pri deljenju ose-
bnih podatkov, izgubi zase-
bnosti, kraji identitete, 
spletnem nasilju, sekstin-
gu, zlorabah. Ko ugotovi-
mo, da smo z aparati preo-
kupirani, da edino zado-
voljstvo predstavlja ekran, 
da nam izključen aparat 
povzroča slabo počutje, raz-
dražljivost, celo nespeč-
nost, da ne moremo nadzi-
rati rabe, nimamo več 
občutka za čas, zanemarja-
mo odnose, osnovne potre-
be, počitek, konjičke, pri-
krivamo, koliko časa preži-
vimo za zasloni, in opazi-

mo pojav abstinenčne kri-
ze, imamo resen problem z 
zasvojenostjo z zasloni. 
Ali smo odrasli dober zgled 
otrokom? Koliko starši upo-
rabljamo telefon in koliko 
časa preživimo in namenja-
mo zabavnim vsebinam in 
družbenim omrežjem, ki 
niso potreben in pomem-
ben del našega življenja? 
Slovenski strokovnjaki pri-
poročajo enostavno formulo 
uporabe digitalne tehnologi-
je: manj = bolje. Priporočajo 
dosledne in odprte pogovore 
o aktivnostih pred zasloni. 
Otrokom in mladostnikom 
je pomembno predstaviti 
prednosti in slabosti upora-
be zaslonov, morebitne 
negativne posledice določe-
ne vrste uporabe ter spodbu-
jati uro, dan in teden brez 
uporabe zaslonov. 

Viri:
https://www.nijz.si/sl/podat-
ki/raziskava-z-zdravjem-pove-
zano-vedenje-v-solskem-obdo-
bju-hbsc-2018-0
https://www.nijz.si/sites/
www.nijz.si/files/uploaded/
uporaba_zaslonov_smernice_
za_splet_150_vecje_ilustracije.
pdf

Vilma Stanovnik

Gorenjski ljubitelji hokeja 
se zagotovo še spomnijo 6. 
oktobra 2006, ko je Hruši-
čan Anže Kopitar z dvema 
goloma za moštvo Los 
Angeles Kings debitiral v 
ligi NHL. Vmes je, tako z 
domačimi kot navijači čez 
lužo, doživljal mnoge uspe-
he, gotovo pa sta bili nekaj 
posebnega leti 2012 in 2014, 
ko je ekipa osvojila Stanley-
jev pokal. Čeprav v zadnjih 
sezonah ni bilo takšnih 
uspehov, pa 34-letni Anže 
Kopitar verjame, da v karieri 
še ni rekel zadnje besede. V 
Los Angelesu ima pogodbo 
še za tri sezone. »Zdaj sem 
že kar v letih. Ne vem, koli-
ko časa nimam, pogodba je 
še za tri leta, bi bilo pa lepo 
čim prej dobiti še kakšen 
pokal,« je na virtualni novi-
narski konferenci za sloven-
ske medije v začetku oktob-
ra povedal Anže Kopitar, ki 
je stopil v že 16. sezono v 
dresu kluba LA Kings. Leta 

2016 je postal kapetan moš-
tva, maja letos pa je na tek-
mi zabeležil tisočo točko in 
se s tem kot 91. član uvrstil 
v »Klub tisočih točk.«
»Zelo sem vesel, da je karie-
ra potekala tako, kot je, pa 
tudi da še vedno z največjim 
veseljem hodim v dvorane 
in se pripravljam na sezono 
in tekme. Prvi cilj je seveda 
končnica, razlika med lan-
sko in letošnjo ekipo je v 
kakovosti. V ekipi smo 
samozavestni, dobro se 
počutimo. Vsaka ekipa hoče 
priti v končnico, mi bomo 
naredili vse, kar se da, da 
bomo ta cilj izpolnili,« je 
povedal Anže. »Po dveh 
negotovih sezonah, polnih 
omejitev in v veliki meri z 
malo navijači ali brez njih, 
bodo dvorane spet polne, 
omejitev potovanj ne bo več, 
predvsem pa bo redni del 
spet takšen, kot je bil nekoč. 
Na urniku je 82 tekem, 
česar smo najbolj navajeni. 
Upam, da bo vse potekalo s 
čim manj zapleti,« je dejal.

Spet si želi igrati  
v končnici
V začetku oktobra je minilo petnajst let od 
prvega nastopa Anžeta Kopitarja v najmočnejši 
hokejski ligi na svetu, letos pa je začel že svojo 
šestnajsto sezono v ligi NHL. 

Na Jesenicah je potekal hokejski Turnir štirih držav. Poleg 
Slovenije so na turnirju nastopili še Francozi, Belorusi in 
Avstrijci. Za uvod so risi izgubili s Francozi s 3 : 2, z Beloru-
si s 3 : 0 in z Avstrijci po podaljšku z 2 : 1. Turnir so končali 
na zadnjem mestu z eno osvojeno točko.

Turnir štirih držav na Jesenicah

V rožnatem oktobru so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice drsalke zavezovali z rožnatimi 
vezalkami, v novembru pa so se pridružili akciji Movember in oblekli sinje modre drese. 
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Urša Peternel

"Droži so moja strast," pravi 
Jerca Hriberšek Klinar s 
Podkočne, ki je v zadnjih 
treh letih postala prava moj-
strica peke z drožmi. Iz njih 
ne pripravlja le kruha in po-
tic, temveč tudi vaflje, pite, 

biskvite, palačinke, piškote, 
celo granolo in makrone. 
Svoje prve droži, ki so fer-
mentirana mešanica moke 
in vode, je z veliko potrpežlji-
vosti vzgojila sama; a kot pri-
znava, ji na začetku nikakor 
niso uspele. Vmes je že obu-
povala, a nikakor obupala, 
tako da se danes s Patrikom, 
kot je poimenovala svoje ma-
tične droži, odlično razume-
ta. Začela je s peko kruha, na 

katerega z britvico ustvarja 
tudi čudovite vzorce, nadalje-
vala pa s peko najrazličnejših 
sladkih in slanih dobrot, ki 
so, kot so prepričani "drožo-
mani", bolj zdrave in lažje 
prebavljive kot jedi s kva-

som. Jerca pri peki uporablja 
ekološko moko s kmetije 
svojih staršev. V Globokem 
pri Brežicah, od koder izvira 
(na Gorenjsko se je preselila 
po poroki), imajo namreč 
ekološko kmetijo in mlin, 

kjer meljejo ekološko moko. 
Sama ima najraje rženo in 
ajdovo, in kot pravi, se po-
tem "igra" in ustvarja lastne 
recepte. 
Marsikatero njeno dobroto 
lahko okusijo tudi gostje 
Hotela Triglav na Bledu, 
kjer je Jerca, po izobrazbi or-
ganizatorka v gostinstvu in 
turizmu, tudi zaposlena. Za-
dolžena je za zajtrke, gostje 
pa lahko s karte zajtrkov iz-
birajo med najrazličnejšimi, 
zlasti lokalnimi jedmi, a pri-
pravljenimi na sodoben na-
čin, od ajdovih štrukljev, 
granole Rajska ptica, kranj-
ske klobase do tradicional-
nega slovenskega zajtrka. 
Jerca pripravlja tudi različne 
namaze, veganske jedi ter 
sladke dobrote, tudi piškot-
ke, ki goste pričakajo v ho-
telskih sobah. 
Kot pravi, sta kuhanje in 
peka že od nekdaj njena ve-
lika ljubezen, v kuhinji se je 
smukala že, ko je imela 
samo dve leti. Njen navdih 
je od nekdaj mama Branka, 
za katero pravi, da je še ve-
dno večja mojstrica od nje, 
četudi kuha le za družino ... 
Jerca tudi v prostem času 
ogromno kuha in peče, krei-
ra lastne recepte in jih preiz-
kuša. Tako si nekoč želi iz-
dati svojo kuharsko knjigo 
(recepte ima zdaj zbrane v 
zvezkih in na lističih), mor-

da v povezavi s ponudbo do-
mačih izdelkov z očetove 
kmetije, razmišlja tudi o pri-
ročniku o jedilnem dekora-
tivnem cvetju v kulinariki. 
Obožuje namreč jedilne 
rože, dela domače parfume 

in marmelado iz vrtnic. Je 
pa tudi umetnica, piše pe-
smi, ki jih je pred časom že 
izdala v zbirki, ter fotografi-
ra, fotografije hrane pa obja-
vlja na svojem profilu na 
Instagramu.

Mojstrica peke z drožmi
Jerca Hriberšek Klinar s Podkočne je mojstrica peke z drožmi, iz katerih ne pripravlja le kruha in potic, temveč tudi vaflje, pite, biskvite, piškote, celo 
granolo in makrone. 

Jerca Hriberšek Klinar z matičnimi drožmi, ki jih je vzgojila 
sama in jih poimenovala Patrik.

Fernandli iz sladkega testa z drožmi

Ob tem pa Jerca skrbi tudi za pravilno prehrano 
svojega moža Tilna, ki je zaposlen v Acroniju, v 
prostem času pa se veliko ukvarja s fitnesom. 
Pravi, da je njegova osebna kuharska šefinja, na 
vprašanje, kaj mu najraje skuha, pa odgovarja, 
da ga najbolj razveseli z dobrim steakom. V 
kuhinji pa se že smuka tudi njuna hčerka Ana, 
prvošolka, ki pleše balet, z mamo pa deli tudi 
ljubezen do zelišč in cvetic. 

Jerca sodeluje tudi v 
Mercatorjevi akciji Naj 
slovensko pecivo. Za 
natečaj je skreirala 
sladico spomin na 
dom, ki je sestavljena 
iz krhkega ajdovega 
testa z orehi in 
medom ter kreme iz 
karameliziranih hrušk 
in jabolk, začinjenih s 
timijanom. 

Življenjske prelomnice se 
dotaknejo vsakega izmen 
nas. Ena je zagotovo odhod 
v pokoj, vsak jo doživlja po 
svoje. Življenjski ritem se 
naenkrat spremeni, več je 
časa za tiste izzive, ki so bili 
dotlej ob strani in neuresni-
čljivi. Tokrat delimo zgodbo 
58-letnega Branka Milova-
novića s Podkočne, poštarja, 
ki je po štiridesetih letih za-
služeno "odložil delo" in za-
korakal v drugačen vsakdan. 
V pogovoru z njim sem hi-
tro odkril njegove vrline, ki 
so ga spremljale ves čas: re-
sen odnos do dela, vztraj-
nost, komunikativnost, pri-
lagodljivost, pripravljenost 
pomagati drugim. Vse je še 
kako prav prišlo pri njego-
vem delu, predvsem na tere-
nu v stalnih stikih z ljudmi. 
Vesel sem bil predloga "s 
terena", da ga uvrstim med 
ustvarjalce časa. 
Po rodu iz Gradiške ga je ži-
vljenjska pot v Slovenijo naj-
prej pripeljala v Kranj, kjer 
je bil pet let zaposlen v Savi 
Kranj. "To je bilo maja leta 
1980," obuja spomine pov-

sem sveži upokojenec. "Po-
tem sem se premaknil proti 
Zgornji Gorenjski. Vzrok je 
bila ljubezen, spoznal sem 
Svetlano, svojo bodočo ženo, 
ki je živela na Jesenicah. Po-
ročila sva se in ustvarila dru-
žino. Imava hčerki Majo in 
Vanjo. Zgradil sem svojo 
hišo v Podkočni, kjer nam je 
vsem res lepo in prijetno." 
Poklic poštarja mu je bil pi-
san na kožo, odgovorno je 
opravljal delo. Skorajda 
nima kaj slabega povedati za 
vseh 35 let. 
"Res sem rad opravljal to 
delo, po naravi sem tak, da 
sem rad med ljudmi. Začel 
sem na Koroški Beli, pa po-
tem je bil moj teren Javorni-
ški Rovt, največ let pa Plani-
na pod Golico."
Včasih je bilo raznašanje po-
šte verjetno zahtevnejše zla-
sti pozimi? "Pošto je bilo 
treba izročiti. Če ni šlo z av-
tom, pa peš naprej. Spo-
mnim se, da sem na cesti v 
Planino pod Golico zapeljal 
v jarek in smo 'fička' morali 
izvleči s pomočjo konja."
Včasih so poštarji nosili po-

kojnine, za precejšnje količi-
ne denarja je šlo, zgodilo se 
je kar nekaj ropov ... "Takrat 
sem čutil največjo odgovor-
nost, da mora biti vse v redu. 
Tudi na tristo naslovov je 
bilo treba odnesti pokojnine 
na Koroški Beli. Strahu pred 
neprijetnostmi nisem po-
znal, je bil pa včasih malo 
nelagoden občutek."
Psi pregovorno ne marajo po-
štarjev, tudi Branko je imel 
nekaj resnih preizkušenj. 
"Na Koroški Beli me je pred 

hišo popadel, mi strgal torbo, 
da se je vsa pošta razletela po 
tleh. Pa še noge se je lotil, k 
sreči ni bilo hujšega."
Branko o vseh poštarskih le-
tih govori le dobro. "Res 
sem imel rad ta poklic, niko-
li nisem prišel z nikomer v 
konflikt – ne s strankami ne 
z nadrejenimi, z vsemi sem 
vedno znal ustvariti lep od-
nos. Tudi če sem kje naredil 
napako, me stranke niso ta-
koj zatožile nadrejenim, 
sami smo rešili problem. 

Nikoli mi ni bila odveč ka-
kšna druga pomoč stran-
kam. Posebno starejšim 
sem rad kaj prinesel iz trgo-
vine ali naredil kakšno dru-
go uslugo." 
Je razlika med raznašanjem 
pošte nekoč in danes? "Vča-
sih smo raznašali predvsem 
pisma in časopise. Danes je 
to vse drugače, ogromno je 
paketov in reklam."
Je bilo kaj časa še za kaj dru-
gega, za sprostitev? "Rad 
sem igral nogomet. Tudi 
tekmovanja poštarjev smo 
imeli, sindikalna srečanja, 
druženja, danes je drugače." 
Prvi upokojenski dnevi? 
"Seveda je drugače, nekaj 
dni sem še kar vstajal ob pe-
tih, kot sem bil vajen. Naj-
lepši spomini na to delo mi 
bodo zagotovo ostali. Obi-
ščem še sodelavce, kličejo 
me ljudje, saj imajo skoraj-
da vsi mojo številko. Več 
časa je sedaj za kakšen spre-
hod, dela na vrtu je vedno 
dovolj. Z ženo čakava še 
vnuke, potem pa bo še več 
veselja v upokojenskem živ-
ljenju."

Branko Milovanović:  
v poklicu poštarja je užival

Branko Milovanović

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 56 .  d e l )

Janko Rabič
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Na Srednji šoli Jesenice je 
potekala delavnica z naslo-
vom Podjetnik? Zakaj pa ne. 
Na njej je Hermina Bišćević 
iz projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska dijakom predsta-
vila brezplačne aktivnosti, ki 
jih izvajajo v sklopu projek-
ta, da bi spodbudili podjet-
ništvo že med mladimi.
"Časi, ko si se po zaključku 
šolanja zaposlil in v službi 
ostal do upokojitve, so za 
večino nove generacije mla-
dih ljudi mimo. Številni 
med njimi vse pogosteje 
izberejo pot v podjetništvo. 
Pot v podjetništvo je lažja, če 
so mladi nanjo pripravljeni, 
če poznajo podporne institu-
cije in njihove aktivnosti," je 
povedala. SPOT točka deluje 
na Jesenicah, na Razvojni 
agenciji Zgornje Gorenjske 
na Spodnjem Plavžu.
"Mladi, ki pridejo na našo 
SPOT točko registrirat pod-
jetje, najprej vprašajo, ali 
država nudi subvencijo ali 
druge spodbude ob samoza-
poslitvi. Zato smo dijakom 
na delavnici predstavili pod-
porno podjetniško okolje in 
finančne pomoči države in 

občin za spodbujanje podje-
tništva. Z dijaki smo se 
pogovarjali, zakaj postati 
podjetnik, kaj mlade motivi-
ra, da se odločijo za podjet-
ništvo, spoznali so pozitivne 
in negativne lastnosti podje-
tništva, debatirali smo o 

nasvetih velikih podjetnikov 
in njihovih uspešnih podjet-
niških zgodbah," je poveda-
la Hermina Bišćević.
Z ravnateljico šole Moniko 
Lotrič in pomočnico ravna-
teljice Petro Naglič so se 
dogovorili za nadaljnje sode-

lovanje pri spodbujanju 
podjetništva med mladimi. 
"Mogoče pa se po zaključe-
nem šolanju kdo izmed dija-
kov odloči za podjetništvo in 
takrat jim bomo z veseljem 
pomagali," je še dodala Her-
mina Bišćević.

Podjetnik? Zakaj pa ne.
Dijakom Srednje šole Jesenice so predstavili možnosti ustanovitve lastnega podjetja.

Dijakom Srednje šole Jesenice je o tem, kako lahko ustanovijo svoje podjetje, predavala 
Hermina Bišćević iz projekta SPOT svetovanje Gorenjska.

Maša Likosar

Klub jeseniških študentov 
(KJŠ) dobrodelne dogodke 
organizira že vrsto let, a so 
bili doslej večinoma enod-
nevni. Letos so se odločili 
več različnih humanitarnih 
akcij združiti v eno, ki so jo 
poimenovali Dobrodelni 
vikend. "Pobuda za to je pri-
šla s strani članov izvršnega 
odbora našega kluba, namen 
pa je bil združiti ljudi in 
skupaj narediti nekaj dobre-
ga, zlasti za tiste, ki to res 
potrebujejo. Pri tem smo 
sodelovali primarno s Fun-
dacijo svečka, pa tudi z Zve-
zo društev prijateljev mladi-
ne (ZDPM) Jesenice ter 
Centrom za transfuzijsko 
dejavnost Jesenice," je poja-
snil David Jovanović, pred-
sednik KJŠ.
Dobrodelni vikend so začeli 
že v petek s krvodajalsko 
akcijo v jeseniškem transfu-
zijskem centru, nadaljevali 
pa z zbiranjem donacij za 
rehabilitacijo vrstnice Lane 
Markelj, ki se je pred meseci 
hudo poškodovala pri kole-
sarjenju. Petek so zaključili 
z zbiranjem oblačil, igrač in 
šolskega materiala v prosto-
rih kluba. "Zadnji dve akciji 

sta potekali vse do ponedelj-
kovega popoldneva. Vse 
smo pridno oglaševali na 
socialnih omrežjih, pri 
čemer so nam bili v pomoč 
Občina Jesenice ter njene 
organizacije Mladinski svet 
in Mladinski center, Turisti-
čno-informacijski center in 
ZDPM," je pojasnil Jovano-
vić in dodal: "Krvodajalske 
akcije se je udeležilo osem 
posameznikov. " 
Ker so sredstva za Lano 
Markelj zbirali v sklopu eko-
loško-humanitarne akcije 
Manj svečk za manj grobov, 
so med 29. oktobrom in 1. 
novembrom postavili stojni-
co ob pokopališču na Blejski 
Dobravi, kjer so nagovarjali 
mimoidoče in jih ozaveščali 
o pomembnosti medseboj-
ne pomoči, o problemu čez-
mernega okraševanja gro-
bov ter o namenu zbiranja 
donacij. "Vsak, ki je želel, je 
lahko sodeloval še v nagrad-
ni igri, v kateri so trije izžre-
banci prejeli brezplačno let-
no članarino za JeseNICE 
Bikes. Za Lano pa smo v 
skupaj 16 urah zbrali šeststo 
evrov," nam je zaupal pred-
sednik, ki je z izvedbo Dob-
rodelnega vikenda zelo 
zadovoljen. "Kar se tiče dov-

zetnosti mladih za takšne 
akcije, menim, da je na tem 
področju še dosti prostora 
za napredek, predvsem v 
smislu sodelovanja na kakr-
šen koli način, bodisi s pris-

pevki, bodisi s pomočjo pri 
samem delu na takem 
dogodku. A ostajam poziti-
ven in verjamem, da se bo v 
prihodnosti to spremenilo 
na bolje," je sklenil. 

Dobrodelni vikend 
Klub jeseniških študentov je zadnji konec tedna v oktobru organiziral Dobrodelni vikend, ki je 
združeval več različnih humanitarnih akcij. 

Dobrodelni vikend so začeli že v petek s krvodajalsko 
akcijo v jeseniškem transfuzijskem centru. / Foto: arhiv KJŠ

Zbrana oblačila, šolske pripomočke in igrače bodo prek 
ZDPM Jesenice darovali družinam oziroma otrokom v 
socialni stiski. / Foto: arhiv KJŠ

Danes, na dan slovenske hrane, ki ga zaznamujemo 19. 
novembra, bodo tudi v jeseniških šolah in vrtcu pripravili tra-
dicionalni slovenski zajtrk. Ker je letošnje leto razglašeno kot 
mednarodno leto sadja in zelenjave, bo letošnji zajtrk potekal 
pod sloganom Zajtrk s sadjem – super dan! Na ta dan v vrt-
cih in osnovnih šolah otroci jedo zajtrk iz slovenskih sesta-
vin, obiščejo pa jih tudi čebelarji. Dan je namenjen tudi oza-
veščanju o poti od zrna do kruha, od čebele do medu in 
sadja ter od zajtrka do zdravega življenjskega sloga.

Zajtrk s sadjem – super dan!

Stojnico so postavili ob pokopališču na Blejski Dobravi  
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Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina
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Urša Peternel

Dvanajst jeseniških vrhov in 
razgledišč: Kozjak, Mali Je-
lenkamen, Jelenkamen, Vaj-
než, Špica, Planski vrh, 
Hruščanski vrh, Malnež, 
Veliki vrh, Belska planina – 
Svečica, Klek in Poljanska 
baba je dobilo skrinjico z ži-
gom. Kot je povedal Ambrož 
Černe iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske (RA-
GOR), imajo žigi enotno po-
dobo z narciso in črko J, ki 
označuje Jesenice. 
To je ena od aktivnosti v 
sklopu projekta Pohodni-
štvo, ki v jeseniški občini 
poteka od leta 2016, izvaja 
ga RAGOR, v celoti pa ga fi-
nancira Občina Jesenice. 

"Projekt je namenjen razvo-
ju pohodništva kot perspek-
tivne turistične dejavnosti v 
občini Jesenice. Posvečamo 
se zlasti vzdrževanju obsto-
ječih in vzpostavljanju no-
vih pohodniških poti," je 
povedal Černe in dodal, da 
je v ta namen oblikovana po-
sebna delovna skupina za 
pohodništvo, ki jo sestavlja-
jo predstavniki društev in 
drugih organizacij, ki se 
ukvarjajo s pohodniško de-
javnostjo. 

Informacijske table,  
karta ...
Med dosedanjimi aktivnost-
mi je Černe omenil prenovo 
Naravoslovne in rudarske 
učne poti na območju Javor-
niškega Rovta, v sodelova-
nju z Občino Gorje je bila 
vzpostavljena tematska pot 
Potep po Mežakli, postavlje-
ni sta bili leseni razgledni 
ploščadi na Špici (pri oddaj-
niku na Mežakli) in pod sla-
pom Šum v soteski Vintgar. 
Na območju Blejske Dobra-
ve sta bili postavljeni dve in-
formacijski tabli (v središču 
vasi in na pokopališču) in 
vzpostavljena mreža usmer-
jevalnih tabel v navezavi na 

sotesko Vintgar (v sodelova-
nju s TD Gorje).
Pomemben izdelek, ki je na-
stal pod okriljem projekta, pa 
je Pohodniški zemljevid obči-
ne Jesenice, ki je lani doživel 
že tretjo izdajo, brezplačno pa 
je na voljo na TIC Jesenice.

Varovalna ograja na 
Malnežu
Pri urejanju pohodniških 
poti so se na željo krajanov 
letos usmerili na območje 
Koroške Bele. "Na območju 
Trebeža in Kresa smo posta-
vili nekaj usmerjevalnih ta-
blic, ki med seboj smiselno 
povezujejo izhodišča Poti po 
pomolih (Trebež–Ukova), 
Gajškove poti (Kres–Pristava) 
in obstoječe planinske poti 
Koroška Bela–Valvasorjev 
dom pod Stolom. Na vrhu 
Malneža, priljubljenega vrha 
zlasti krajanov Koroške Bele, 
smo postavili varovalno ogra-
jo in v skrinjico namestili žig. 
A poti do Malneža v celoti ni-
smo uredili, ker za to nismo 
dobili soglasja vseh lastnikov, 
prav tako ne pohodniške poti 
med Koroško Belo pod Hra-
stnikom do Potokov, kar je 
bilo prvotno v planu," je po-
vedal Černe.

Pozornost so v letošnjem 
letu namenili tudi celostni 
ureditvi Zoisovega parka. 
"Občina Jesenice izkazuje 
velik interes po ureditvi par-
ka, vendar bo zaradi omeje-
nih finančnih sredstev iz-
vedba stekla po korakih oz. v 
več fazah. V prihodnjih letih 
se bomo povezali predvsem 
z domačini, ki najnujnejša 
sanacijska dela v parku že 
izvajajo, ter drugimi dele-
žniki in nadaljnje korake iz-
vajali v skupnem sodelova-
nju," je napovedal Černe.
Izziv pa je tudi dogovor z la-
stniki in drugimi deležniki 
pri vzpostavitvi enotne po-
hodniške poti iz Planine 
pod Golico na Španov vrh. 
"Prijazen apel občankam in 
občanom na tem mestu je, 
da pri načrtovanju izleta na 
ta izjemno priljubljen jese-
niški vrh uporabijo zgolj in 
samo z markacijami označe-

no planinsko pot," je dodal 
sogovornik.

Hodimo po označenih 
poteh
Ob tem pa Černe namenja 
prijazen poziv tudi vsem po-
hodnikom, naj spoštujejo 
naravo, odpadke odnesejo s 
seboj v dolino, hodijo po 
označenih poteh, spoštujejo 
lastnike zasebnih zemljišč, 
ki jih prečijo, še zlasti, če so 
to kmetijska zemljišča. "Če 
na določenih odsekih ubere-
mo bližnjico, ki smo je že 
leta vajeni, ponovno premi-
slimo, ali je ta bližnjica res 
označena, ali mi oznake do-
voljujejo, da jo lahko ube-
rem, ali bom z bližnjico le 
po nepotrebnem prispeval k 
nadaljevanju erozije in po 
možnosti k slabi volji lastni-
ka," še poziva Ambrož Čer-
ne.

Na jeseniške vrhove 
namestili skrinjice z žigom
Skrinjice z žigom z narciso, črko J in oznako nadmorske višine so za zdaj namestili na dvanajst jeseniških vrhov.

Ena od dosedanjih aktivnosti je bila ureditev tematske poti 
Potep po Mežakli, ki so jo označili s tablami.

Žigi na jeseniških vrhovih 
imajo enotno podobo: 
narcisa in šifra J (kot 
Jesenice) 00. Doslej so jih 
namestili na dvanajst 
vrhov: Kozjak, Mali 
Jelenkamen, Jelenkamen, 
Vajnež, Špica, Planski vrh, 
Hruščanski vrh, Malnež, 
Veliki vrh, Belska planina – 
Svečica, Klek in Poljanska 
baba. / Vir: arhiv RAGOR

Delovna skupina za pohodništvo v občini 
Jesenice v svoje vrste vabi vse občane, ki jim je 
pri srcu pohodništvo in imajo morda nove ideje 
na temo razvoja pohodništva na Jesenicah. 
Kontaktna oseba je Ambrož Černe, RAGOR 
(ambroz.cerne@ragor.si, 04 581 34 15).
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TRGOVINA ARO IMA STATUS TRGOVIN Z ŽIVILI IN NIMA OBRATOVALNE OMEJITVE!
(KADAR IN KAKOR JE ODPRT MERCATOR, JE ODPRTA TUDI NAŠA TRGOVINA!)

KAKO LAHKO KLJUB COVIDU-19 KUPUJETE V TRGOVINI ARO?

   V TRGOVINI ARO: POD VSAKOKRATNIMI POGOJI, KI JIH DOLOČI NIJZ.
   V PRIMERU POPOLNEGA ZAPRTJA ALI NEIZPOLNJEVANJA PCT POGOJEV:

 –  Z NAROČILOM V NAŠI SPLETNI TRGOVINI www.aro.si
     (brezplačna dostava v času covid ukrepov za vsa naročila nad 10 € v naši spletni trgovini)
 –  Z NAROČILOM PO EPOŠTI NA info@aro.si (oddate seznam želenih izdelkov)
 –  Z NAROČILOM PO TELEFONU 04/58 31 187 (od ponedeljka do sobote od 8. do 20. ure) 

HVALA ZA ZAUPANJE!

 

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI  
IN AKVARISTIKO

POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE VAŠEMU HIŠNEMU  
LJUBLJENČKU LAHKO NUDILI VSE, KAR POTREBUJE!

d.o.o.

V MERCATOR CENTRU, Spodnji plavž 5, Jesenice ali www.aro.si

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

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

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

ZALO@BA KME^KI GLAS

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

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

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

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

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

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

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
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Ustvarjalcem iz občin Jese-
nice, Gorje, Kranjska Gora 
in Radovljica bodo v sklopu 
projekta Ustvarjalni podje-
tnik, ki poteka pod okriljem 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske (RAGOR), v leto-
šnjem letu omogočili malo 
drugačno možnost prodaje. 
Svoje izdelke bodo kupcem 
lahko ponudili prek zakupa 
spletne trgovine na Unikatni 
tržnici – na spletnem naslo-
vu www.unikatnatrznica.si. 
Gre za spletni portal, na ka-
terem svoje unikatne izdel-
ke ponujajo različni ustvar-
jalci iz Slovenije, ponudba 
pa je razdeljena na več kate-
gorij, od daril, izdelkov za 
dom, modnih izdelkov, koz-
metike, izdelkov za otroke, 
retro izdelkov ... Vsi zainte-
resirani ustvarjalci več infor-
macij o tem, kako se lahko 
vključijo na Unikatno tržni-
co, dobijo pri Urški Luks na 
RAGOR-ju, sicer pa so pri-
pravili tudi predstavitveno 
delavnico, ki je potekala na 
Zoomu. Projekt Ustvarjalni 
podjetnik v letu 2021 finan-
cirajo Občina Jesenice, Ob-
čina Kranjska Gora, Občina 
Gorje in Občina Radovljica.

Unikatna tržnica

V Mladinskem centru Jese-
nice začenjajo iniciativo, s 
katero želijo spodbuditi ak-
tivnosti, prijazne do okolja, 
zato so jih poimenovali kar 
EKO FREND-ly aktivnosti. 
"EKO FREND-I bomo oza-
veščali o aktualnih okoljskih 
temah, šli na očiščevalno 
akcijo, govorili pa bomo 
tudi o tem, kaj je dobro za 
naše zdravje. Za začetek 
bomo združili moči s sim-
patično Instagram influen-
cerko (vplivnico) Biologinjo, 
ki bo vsak teden pripravljala 
zanimive objave na naših 
socialnih omrežjih o našem 
planetu, človeškem telesu, 
zdravilnih rastlinah in ekolo-
giji," so napovedali.

EKO FREND-ly 
iniciativa
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa 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! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Maša Likosar

Farno kulturno društvo 
Koroška Bela je pred praz-
nikom vseh svetih pripravi-
lo predstavitev briksenskih 
škofov sv. Ingenuina in sv. 
Albuina, dveh zavetnikov 
cerkve na Koroški Beli in 
grajske kapele na blejskem 
gradu. Predaval je Janez 
Fajfar, ki je pregledno ori-
sal spregledana zgodovin-
ska dejstva o vaseh na 
levem bregu Save Dolinke v 
blejskem gospostvu in 
takratno vlogo slovenskega 
kmečkega ljudstva. "Od 
samega začetka briksenske-
ga gospostva so bili kraji 
občin Bled, Bohinj, Gorje s 
kraji občin Jesenice in Žiro-
vnica na drugi strani reke 
Save Dolinke izredno pove-
zani. Vsi so spadali pod isto 
gospostvo in isto upravo z 
blejskega gradu, osemsto 
let so bili pod škofi, ki so 
bili hkrati tudi knezi, iz 
Briksna," je pojasnil Fajfar 
in nadaljeval: "Škofi so ime-
li željo, da to območje pro-
sperira. Od njega so imeli 
namreč veliko koristi in 
zato so se običajno tudi v 
vseh peripetijah postavili 
na stran domačinov in ne 
na stran njihovega zakupni-
ka. Iz Briksna do Bleda je 
bilo tedaj šest dni in pol 
ježe, zato jim je bilo v inte-
resu, da so imeli na tem 
območju zaveznika iz vrst 
domačinov, ki jih ne bi 'pri-

nesel okrog'. Prebivalci tega 
območja so bili posledično 
v fevdalnem času v nepri-
merno boljšem položaju 

kot tisti iz sosednjih gospo-
stev. Zanimivo je tudi, da je 
bila tedaj Koroška Bela dru-
ga največja vas v gospostvu, 

samo Bohinjska Bistrica je 
imela več prebivalcev." 
Fajfar je izrazil obžalovanje, 
da se omenjenemu obdobju 
v šolah posveča premalo 
pozornosti. "Zdi se mi, da 
smo nekako izgubili zavest, 
da smo bili praktično vse od 
Javornika do Ukanca nekoč 
eno, a hkrati me veseli, da 
so ti kraji še dandanes zelo 
povezani in dobro sodeluje-
jo. Povezuje nas podobno 
mišljenje in podobne vred-
note, ki koreninijo v obdob-
ju blejskega gospostva," je 
še dodal. 
Ob tej priložnosti je izšel tudi 
strokovni članek o cerkvi sv. 
Ingenuina in sv. Albuina 
avtorja Aljaža Pogačnika iz 
Gornjesavskega muzeja Jese-
nice, ki je objavljen na spletni 
strani muzeja, krajša verzija 
pa je izšla v publikaciji. "Čla-
nek je nastal ob 250. obletni-
ci posvetitve cerkve na Koro-
ški Beli. Osredotoča se na 
arhitekturo, kiparski okras in 
poslikave v cerkvi. Z njim pa 
smo želeli med domačini in 
širše obuditi zavedanje o tem 
pomembnem kulturnem 
spomeniku," je povedal 
Pogačnik. Petra Alič in Aleš 
Košir sta posnela tudi pro-
mocijski video o notranjosti 
omenjene cerkve.
Dogodek je nastal v sodelo-
vanju z Muzejskim druš-
tvom Bled in je spadal v 
sklop turistične prireditve 
Nosilci zgodb naselbinske 
dediščine. 

Kraji, ki so še vedno 
zelo povezani
V Kulturnem hramu na Koroški Beli je etnolog in profesor geografije ter župan Bleda Janez Fajfar 
predstavil zgodovinske osebnosti posvetne ter cerkvene oblasti briksenske blejske zemljiške posesti 
in zgodovinsko ozadje največje vasi in okoliških naselij blejske graščine. 

Janez Fajfar je Koroško Belo predstavil kot del briksenske 
blejske posesti. / Foto: Nik Bertoncelj 

Publikacija o kulturnem spomeniku – cerkvi sv. Ingenuina 
in sv. Albuina na Koroški Beli / Foto: Nik Bertoncelj 

Maša Likosar

Janka Jana Kus, ki je slepa s 
štirimi odstotki ostanka 
vida, je že 41 let članica 
Medobčinskega društva sle-
pih in slabovidnih (MDSS) 
Kranj, kjer je med drugim 
sodelovala v Ženskem vokal-
nem nonetu Tomo Zupan, 
bila predsednica aktiva žena 
in idejna vodja recitacijske 

skupine MAJ. Njena prva 
ljubezen pa je bilo gledališ-
če. Že v otroštvu je rada reci-
tirala in pela, obiskovala je 
vaje takratnega tržiškega 
gledališča, a odrske deske so 
bile tedaj zanjo nedoseglji-
ve, "očalarji" namreč na 
odru niso bili zaželeni. Leta 
1999 se je udeležila avdicije 
gledališča slepih in slabovi-
dnih Nasmeh in bila spreje-
ta. Pot jo je kasneje popelja-
la na odrske deske treh ama-
terskih gledališč videčih, 
kjer je s soigralci ustvarila 
44 premier, igrala je v 392 
predstavah, med drugim je 
imela 33 samostojnih nasto-
pov z monologi. Za uspešno 
igranje je prejela veliko 
nagrad, tudi naziv gorenjska 
komedijantka leta 2005. 
Zadnjih 13 let sodeluje v 
likovni skupini MDDS 
Kranj, hkrati pa ves čas piše 
pesmi, prozo in priložnost-
na besedila.

V zahvalo za večletno aktivno 
delo ji je MDSS Kranj založi-
lo knjigo z naslovom Stopin-
je skozi čas. Delo je razdelje-
no v štiri sklope. V prvem 
opisuje svoja potovanja od 
Afrike do Korošice nad Lju-
beljem. V drugem odstre svo-
je vsakdanje življenje, kjer 
popisuje izzive slepih in sla-
bovidnih ter radosti in veselje 
ob umetniškem ustvarjanju. 

V tretjem sklopu se predstavi 
kot amaterska gledališka 
igralka, v zadnjem pa bralca 
skozi pesmi popelje v svet 
svojih misli in čustev.
"Janka Jana Kus s svojim 
vztrajnim delom in vesel-
jem do različnih umetnosti 
povezujejo slepe in slabovi-
dne z videčimi, kar pomeni, 
da predstavlja tudi vez med 
društvom in širšo skupnos-
tjo," je na predstavitvi s kul-
turnim programom dejal 
predsednik MDSS Kranj 
Emil Muri, avtorica Janka 
Jana Kus pa je ob tem še 
dodala: "Prepričana sem, da 
je med slepimi in slabovid-
nimi še mnogo umetnikov, 
ki morda nimajo poguma ali 
pa le čakajo na pravi trenu-
tek, da pokažejo svojo 
ustvarjalno moč in se pred-
stavijo. Včasih je treba eno-
stavno le stopiti iz teme, 
premagati strah in slediti 
svojim sanjam."

Knjižni prvenec 
Stopinje skozi čas
Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga 
zaznamujemo 15. oktobra, je Janka Jana Kus, 
rojena Tržičanka, ki že vrsto let živi na Jesenicah, 
predstavila svojo prvo izdano knjigo Stopinje 
skozi čas.

Janka Jana Kus s svojim vztrajnim delom in veseljem do 
različnih umetnosti povezujejo slepe in slabovidne z 
videčimi. / Foto: Tina Dokl 

V rožnatem oktobru, ki je mesec preventive pred rakom, so 
imeli dijaki tretjih letnikov Gimnazije Jesenice predavanje 
zdravnice Radke Tomšič Demšar, podpredsednice združe-
nja Europa Donna Slovenija. Dijakom je predstavila najpo-
gostejše oblike raka pri mladostnikih, možne vzroke zanje 
in velik pomen preventive. Poudarila je velik pomen zgod-
njega odkrivanja sprememb na telesu, tudi s pomočjo drža-
vnih presejalnih programov Dora, Zora in Svit. V nadaljeva-
nju je Tanja Španić, predsednica združenja Europa Donna 
Slovenija in hkrati generalna sekretarka evropskega združe-
nja, na kratko predstavila združenje Europa Donna v Slove-
niji in v Evropi. Na zaključku je povedala svojo osebno izku-
šnjo, kako se je spoprijela z boleznijo in jo tudi uspešno 
premagala. "In prav resnična zgodba se je dijakom najbolj 
vtisnila v spomin," je povedala profesorica na Gimnaziji 
Jesenice Irena Oblak.

O preventivi pred rakom z gimnazijci
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Janko Rabič

Čeprav čas neusmiljeno 
teče, vseh spominov na mla-
dost vendarle na more izbri-
sati. Tako vedno znova in 
znova ugotavljajo nekdanji 
učenci Osnovne šole Koro-
ška Bela. Letos je minilo že 
šestdeset let, odkar je ena od 
generacij, učenci 8. A in 8. 
B razreda, zapustila šolske 
klopi, obogatena s prvimi 
znanji za nadaljnjo življenj-
sko pot. Dobro razpoloženi, 

v nekaj manjšem številu kot 
ob petdesetletnici, so se na 
oktobrsko popoldne spet 
zbrali pred šolo. Veseli so 
bili, da je bila z njimi nekda-
nja učiteljica Milena Mlač-
nik, in snidenje je bilo spet 
priložnost za obuditev mar-
sikaterega spomina na ta-
kratne čase. 
Vsem je obisk še posebno 
polepšal ravnatelj Rok Pe-
kolj, ki jih je popeljal po šoli 
in povedal vse, kar so želeli 
izvedeti. 

Marija Borštnik, ki je bila 
skupaj z Janezom Bohin-
cem organizatorka srečanja, 
se je vsem zahvalila za go-
stoljubje. Delila je svoje in 
skupno mnenje, da je danes 
na šoli drugače. Ljubki so 
napisi učenk in učencev na 
vratih učilnice, slike, ki so 
jih sami izdelali, olimpijski 
kotiček, telovadnica, jedilni-
ca, atrij za pouk na prostem. 
Včasih je bilo pomembno 
predvsem, da so se v šoli 
učili in bili disciplinirani. 

Spomini na šolske klopi 
ostanejo za zmeraj
Letos je minilo že šestdeset let, odkar je ena od generacij, učenci 8. A in 8. 
B razreda, zapustila šolske klopi Osnovne šole Koroška Bela. Dobro 
razpoloženi so se nekateri od tedanjih učencev zbrali pred šolo.

Srečanje nekdanjih sošolcev, ki so Osnovno šolo Koroška Bela zaključili pred šestdesetimi 
leti. Veseli so bili, da je bila z njimi nekdanja učiteljica Milena Mlačnik.

Urša Peternel

V prostorih Ljudske univer-
ze Jesenice je potekala prva 
živa knjižnica v občini. V ro-
žnatem oktobru so bili "žive 
knjige" ljudje, ki so se sreča-
li z rakom dojke, grla, jezika 
in trebušne votline, nekateri 
nedavno, spet drugi pred 

več kot dvajsetimi leti. V po-
govoru z "bralci" so osvetlili 
ganljive in poučne izkušnje, 
kako so odkrili rakasto obo-
lenje, kakšno je bilo zdra-
vljenje, razumevanje naj-
bližjih, kako pomembno je 
poznati svoje telo in čim 
prej poiskati zdravniško po-
moč. 

Metodo žive knjižnice je 
razvila danska mladinska 
nevladna organizaci ja 
Ustavi nasilje in jo prvič 
predstavila leta 2000. Na 
Jesenicah sta jo pripravili 
Ana Hering in Rina Klinar 
iz Slovenskega združenja 
za boj proti raku dojk Euro-
pa Donna.

Živa knjižnica z ljudmi, 
ki so se srečali z rakom
"Žive knjige" so bili ljudje, ki so se spopadli z rakom, v pogovoru pa so 
osvetlili svoje ganljive in poučne izkušnje.

Živa knjižnica je potekala na Ljudski univerzi Jesenice. / Foto: Ana Hering

Urša Peternel

Na Osnovni šoli Toneta Ču-
farja Jesenice so zaznamova-
li 13. november, ki je medna-
rodni dan prijaznosti. Dru-
gošolci so na ta dan barvali 
kamenčke in pisali lepe mi-
sli, zatem pa odšli na spre-
hod in kamenčke odložili v 
okolici Splošne bolnišnice 
Jesenice, Doma dr. Franceta 

Bergelja in šole. Voščilnice 
prijaznosti pa so skupaj s 
poštarjem razdelili v na-
ključne nabiralnike v okoli-
ških blokih. "Prijaznost nič 
ne stane, vendar dela čude-
že. Vsako leto na ta dan pou-
darjajo potrebo po prepro-
stih dejanjih, s katerimi po-
lepšamo življenje drug dru-
gemu," so ob tem zapisali 
na šoli in dali nekaj idej, 

kako lahko nekomu naredi-
mo dan prijaznejši: "Pohva-
lite prve tri ljudi, s katerimi 
govorite. Osebi, s katero si 
delite dvigalo, podarite čoko-
ladico. Tujcu za brisalce av-
tomobila zataknite prijazno 
sporočilo. Nasmejte se lju-
dem, ki jih srečate. Specite 
nekaj piškotov, jih lepo za-
pakirajte in pustite sosedu 
na pragu."

Na dan prijaznosti  
so pisali lepe misli
"Pohvalite prve tri ljudi, s katerimi govorite. Tujcu za brisalce avtomobila 
zataknite prijazno sporočilo. Nasmejte se ljudem, ki jih srečate," predlagajo 
na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice.

Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju Je-
senice so v sklopu e-vsebin 
pripravili nov filmček o livar-
ni. Kustos dr. Marko Mugerli 

v njem predstavi začetke vliva-
nja na Slovenskem in posebej 
na Jesenicah, kjer je zaslovela 
jeklolivarna livarskega moj-
stra Franca Torkarja. Med naj-
bolj znanimi izdelki so bili je-

kleni cerkveni zvonovi, med 
letoma 1917 in 1929 so jih 
vlili več kot dva tisoč. Najtežji 
je imel šest ton. Gornjesavski 
muzej Jesenice v železarski 
zbirki in zbirki tehniške dedi-
ščine hrani pomembne spo-
menike s področja livarstva. 
Filmček je na ogled na spletni 
strani muzeja.

Filmček o livarni
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Hokejisti HDD Sij Acroni Jese-
nic po reprezentančnem od-
moru nadaljujejo predstave v 
Alpski ligi in državnem prven-
stvu. Iz tabora slovenskih pr-
vakov so prejšnji teden prav 
na Jesenicah v državnem dre-
su igrali kar štirje člani jeseni-
škega moštva. Erik Svetina, 
Žiga Urukalo, Nejc Stojan in 
Aljoša Crnovič so dobili prilo-
žnost za dokazovanje na tur-
nirju štirih držav, na katerem 
Slovenija sicer ni prišla do 
zmage. 
Železarji pa zmage še naprej 
pridno nizajo v Alpski ligi, v ka-
teri večji del sezone zasedajo 
vodilno mesto. Edini konku-
rent Jesenicam za končni na-

slov se po skoraj dvajsetih kro-
gih zaenkrat kaže italijanski 
Asiago. Vseeno imajo varo-
vanci Nika Zupančiča še na-
prej tako najboljši napad kot 
tudi najboljšo obrambo med-
narodnega tekmovanja. Prav 
tako pa na Jesenicah igrajo kar 
trije hokejisti, ki sodijo med 
točkovno najnevarnejše hoke-
jiste Alpske lige. Med petnaj-
sterico najučinkovitejših so 
namreč Erik Svetina, Jesperi 
Viikila in Eric Pance. 
Železarji prav tako še naprej 
ostajajo nepremagani v do-
mačem prvenstvu, v katerem 
imajo kot edina ekipa s popol-
nim izkupičkom izdatno pred-
nost pred zasledovalci. 

Hokejski klub HDD Sij Acroni 
Jesenice pa je po oktobrski ak-
ciji ozaveščanja o raku na doj-
kah, ko so hokejisti moštva 
celoten mesec igrali z vezalka-
mi rožnate barve, v novembru 
začel akcijo Movember. Z njo 
ozavešča o raku prostate. Že-
lezarji tako celoten mesec no-
vember nosijo prav posebne 
drese. Modri dresi pa bodo na 
voljo tudi na dražbi na ura-
dnem Facebook profilu kluba. 
Zvesti navijači jeseniškega ho-
keja bodo imeli tako prilo-
žnost, da tudi sami pridejo do 
edinstvenega modrega dresa 
moštva, ki v letošnji sezoni še 
naprej brez težav premaguje 
svoje nasprotnike.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

ŽELEZARJI Z AKCIJO MOVEMBER 
DO NOVIH ZMAG
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
ponedeljka, 29. novembra 2021, na Go renj ski glas, Nazorje
va ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi
ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Urša Peternel

Kot je povedala Vijoleta Smo-
lej, sta jo kuhanja domače 
goveje "župe" naučili stara 
mama in mama, tako jo kuha 
tudi za svojo družino. Skuha 
jo iz govejega mesa, kosti, 
vedno pa doda kos kokoši. 
Kosti najprej da v mrzlo vodo 
in jih posebej prevre. Vse 
sestavine za juho da v mrzlo 
vodo, doda zelenjavo (lovorov 
list, čebulo, strok česna, olu-
pljen korenček, luštrek, por) 
in začimbe (sol, nekaj zrnc 
celega popra, muškatni oreš-
ček). Ko juha zavre, lonec 
pokrije, zniža temperaturo in 
zatem mora juha res počasi 

vreti. Kuha se dve uri in pol 
do tri ure, lahko tudi dalj 
časa, odvisno od mesa. 
V juho Vijoleta Smolej zaku-
ha rezance, vlite "nudelčke", 
ribano kašo ... Zaupala je 
recept za mehke "gresove 
knedelčke", za katere potre-
bujemo dve jajci, dve žlici 

jedilnega olja ali svinjske 
masti ter pšenični zdrob. 
Najprej ločimo rumenjake in 
beljake ter iz beljakov stepe-
mo sneg. Ko je sneg trd, 
dodamo dve žici olja in rume-
njake ter zmešamo, zatem pa 
počasi dodajamo pšenični 
zdrob. Zmes ne sme biti pre-

gosta, saj so sicer žličniki 
trdi. Oblikujemo jih z žličko 
in skuhamo v slani vodi.
Filmček, v katerem Vijoleta 
Smolej prikaže tudi izdelavo 
domačih "nudelčkov", je na 
ogled na kanalu Gornjesav-
skega muzeja Jesenice na 
YouTubu. 

Domača goveja juha
"Kolikor je gospodinj, toliko je juh," pravi Vijoleta Smolej iz Prihodov, ki je v delavnici Gornjesavskega 
muzeja Jesenice prikazala, kako skuhamo dobro domačo govejo juho.

Vijoleta Smolej je v sodelovanju z Neli Štular iz Gornjesavskega muzeja Jesenice na 
delavnici v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori prikazala pripravo goveje juhe.

»Pri nas je bila goveja 
juha na mizi ob 
nedeljah, meso iz juhe 
pa smo po navadi 
pojedli ob 
ponedeljkih.« 

Sponzor križanke je kava bar CAFE ČEDO, AMS International, d. o. o., Cirila Tavčarja 6b, Jesenice, GSM: 031 600 690. V februarju 
so praznovali štirideseto obletnico odprtja lokala. Za nekaj časa so morali zapreti zaradi pandemije, sedaj pa so odprli vrata in upajo, 
da se bo stanje še izboljšalo. Za naše reševalce križanke so pripravili tri enakovredne nagrade: zapitek v vrednosti 20 evrov. Zapitek 
se postreže v kava baru CAFE ČEDO (pri Čufarju).

Geslo je NAŠI DIMNIKARJI SKRBIJO ZA VARNOST KURIL
NIH NAPRAV SKOZI VSE LETO. Sponzorja sta dimnikarja 
Grega Hajne in Rok Debelak, člana Zadruge Zadim, GSM: 
041 484 733 in 040 319 905. Bone za nakup v trgovini Mer
kur v vrednosti 20 evrov prejmejo: Miha Ovnik, Šenčur; 
Minka Bačič, Goričane; Milena Markelj, Jesenice; Jernej 
Štamfelj, Lipce; Tončka Jelovčan, Šutna. 

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

AVTOR:
CVETO 
ERMAN

TLAČILKA
(REDKO)

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV 

SUDOKUJA
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TAJDA
LEKŠE
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SEIDEL
ČRNILO

CAFE ČEDO
TAVČARJEVA
6B JESENICE
031 600 690
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3  2 11
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(HOWARD)
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4 13
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VISOŠKE
KRONIKE
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ŽIŽEK
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HUJSKAČICA,
PODPIHO-

VALKA

NAŠ PESNIK,
ZBIRKA 
OSVITI

(FRANCE)

NAŠ FILMSKI
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(JOŽE)
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ZLOGOV
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ZBOROVODJA

KUNEJA

SPREMLJE-
VALEC OGNJA

DRAMA
HENRIKA 
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4 9 3

NEDRA,
PRSI

IZABELA
(KRAJŠE)

IME PEVKE
PRODNIK
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POLICIJSKO

OBMOČJE NA
KOČEVSKEM

ŽUPANČIČ

12 10 15
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ZGORNJI DEL

RASTLINE

ELDA
VILER

STANKO
LORGER

6 PRODAJALEC
TKANIN

LIDIJA HREN

5 IME 
KOŠARKARJA

DRAGIĆA
ZAPOREDNI

ČRKI

8 12

IME IN 
PRIIMEK
NAŠEGA 

KANT-
AVTORJA

11
POSNE-

MOVALEC GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  20 / 2021

PP. 124, 4001  KRANJ

PREKLA,
FIŽOLOVKA

HITER
LOVSKI PES

STARO 
VOJAŠKO 

POKRIVALO

7
REKA V

ZAHODNI
BOSNI

SLOVARČEK: AGITATORKA: hujskačica,   ŠKERL: naša pesnica (Ada),  ALKENI: nenasičeni ogljikovodiki, ŠTETINEC: pozno jesensko jabolko,
ČAKA: staro vojaško pokrivalo,     AVERSA: mesto v ital. pokrajini Campagni,  ČOLNAK: tkalski čolniček   AŽMAN: naš kemijski fizik (Andrej)

SUDOKU jn20 

  

1 3 8 6       
    7     6   
  9   4 2  3  8 
6      9  5   1  
             
  7 4   8 2  6 
  4   1 3   5   
    2  5  7 1   
  5   7   6 9   

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=A, 2=M, 3=T, 4=L, 5=R, 6=U, 7=K, 8=E, 9=J), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
PREDANOST.
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Petek, 19. november
Čufarjevi dnevi: Brgant, Dudič, Robič: FETIŠ NA PUTER, 

komična drama, Igralska skupina pri GTČ Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18.30, za abonma in izven

Pogovor z Mileno Zupančič – predstavitev biografije  
Kot bi luna padla na Zemljo

Vodi Janez Dolinar, ob 19.30

Zaključek festivala Čufarjevi dnevi in podelitev nagrad
Gledališče Toneta Čufarja, ob 20.30

Nedelja, 21. november
VAŠA NAŠA MATINEJA; Obuti maček, baletna predstava

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Torek, 23. november
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Adventna ustvarjalna delavnica: leseni novoletni okraski
Prijave na: nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92
Banketna dvorana Kolpern ob 18. uri ali IZVEDENO NA SPLETU 
– ZA PRIJAVLJENE

Nastop učencev kitare
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30
 

Četrtek, 25. november
Javni nastop učencev

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

M. Mazzini, ZA VSE SEM SAMA, komedija
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30, za izven

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

Ponedeljek, 29. november
Predavanje z digitalno fotografijo

Dom društva upokojencev Javornik - Koroška Bela, ob 18. uri

Torek, 30. november
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Srečanje gorenjskih fotografov: ŽENSKA, odprtje fotografske 
razstave

Banketna dvorana Kolpern ob 18. uri

Sreda, 1. december
Adventna ustvarjalna delavnica: leseni novoletni okraski 

Prijave na: nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92
Banketna dvorana Kolpern ob 9. uri ali ODPOVED

Četrtek, 2. december
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Nastop učencev klavirja
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Aktivnosti Mladinskega centra

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

Vsak ponedeljek, ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in 
informacije: 040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com 

Vsak petek in soboto, ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druže-
nje ob kartanju; informacije: Žiga, 040912618

Vsak drugi četrtek ob 18. uri – LGBT+ podporna srečanja – DIC 
Legebitra vabi na LGBT podporna srečanja namenjena vsem mla-
dim LGBT+ osebam. Vsebina in oblika srečanj se bo oblikovala 
sproti glede na želje in potrebe udeleženih. Informacije: nika.fer-
bezar@gmail.com

 

Aktivnosti centra Žarek
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:

Dogodki od 19. novembra  
do 2. decembra

– vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

– vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materia-
li, družabne igre

– vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti zunaj 
dnevnega centra.

Razstave

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave risb V 
DOMIŠLJIJI Nine Šlibar, ki razstavlja svoje zanimive risbe v barv-
ni in črno-beli tehniki. 

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

Od torka do petka od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure, ob pred-
hodni najavi na foto@gmj.si, 04 583 35 06 tudi izven urnika. Nova 
video igra je obiskovalcem na voljo od 9. septembra 2021 dalje.

BANKETNA DVORANA KOLPERNA
MORJE/JEZERO, gostujoča 9. fotografska razstava nagrajenih fo-
tografij OI JSKD Jesenice. Ob predhodni najavi na nina.hribar@
gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času javnih prireditev v Banketni 
dvorani. Razstava bo na ogled do 28. novembra 2021.

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice

KNJIŽNICA JESENICE
Vsak torek v mesecu od 17. ure: Torkova risalnica

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30: Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17. ure: Ure pravljic; pravljico prvi četr-
tek v mesecu pripoveduje Grofica; zadnji četrtek v mesecu se 
bomo pridružili Pravljični rokodelnici, ki bo potekala v vseh go-
renjskih knjižnicah.

Zadnji četrtek v mesecu od 18.00 do 18.45: Lepo je biti bralec 

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45: Brihtina pravljična dežela 

Zadnji petek v mesecu ob 17. uri: Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Zadnji torek v mesecu ob 16. uri: Žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA 
Prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 16.45: Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45: Ura pravljic z grofico

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45: Žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke

Kriminaliteta
Jeseniški policisti so obravnavali tatvino goriva iz tovornega 
vozila. Na Jesenicah je bil odtujen tudi baker, in sicer iz 
ograjenega območja podjetja. Jeseniški policisti so po prija-
vi tatvine v prodajalni izsledili moškega, ki je odtujil dražji 
parfum.

Nadzor tovornih vozil
Policisti so na območju Jesenic poostreno nadzorovali to-
vorna vozila. Preverili so 27 tovornih vozil in ugotovili 17 
kršitev prometnih pravil zaradi prekoračitve teže, pritrjeva-
nja tovora, prehitre vožnje, neupoštevanja prometne signa-
lizacije za prepoved prometa, nepravilne uporabe tahografa 
in nepravilnih pnevmatik (na vozilu je bilo šest različnih 
pnevmatik).

Poskus ropa
Policisti so na Jesenicah obravnavali poskus ropa. Od pro-
dajalke je storilec zahteval denar, v roki je imel pištolo. S 
kraja je pobegnil, ker se je objektu približala še ena stranka 
in mu prodajalka ni hotela izročiti denarja. Prepiral se ni, 
sile ni uporabil. Postopek poteka.

Policijska kronika

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

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije 
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto 
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo 
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev 
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR 
in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. 
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.

NOVA 
TOYOTA  
YARIS 
CROSS

#HibridnaSreča

NA 
MESEC

ŽE OD

119 

€
ZA HIBRIDNO BATERIJO
10

TOYOTA RELAX

DO

10 LET 
JAMSTVA

LET 
JAMSTVA

  
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b, 
4000 Kranj, 
04 280 90 00
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Janko Rabič

Španov vrh nad Jesenicami, 
visok 1234 metrov, je že od 
nekdaj priljubljena pohod-
niška točka, še posebno od 
leta 2014, ko so v Zavodu za 
šport Jesenice začeli izvajati 
akcijo Osvajalec Španovega 
vrha. Vpisi v knjigo na vrhu 
gredo v deset tisoče, vsako 
leto je več pohodnikov, ki za 
večje število vzponov dobijo 
priznanja. Prihajajo z vseh 
vetrov, nekateri tudi od 
daleč. Med njimi sta Julka 
in Tilen Dacar iz Ljubljane. 
Zakonski par je vrh kar 
zasvojil, število vzponov se 
kar povečuje in bliža številu 
petsto. 
"Začetki najinega zaniman-
ja za te kraje sežejo precej 
let nazaj, ko sva z družino in 
prijatelji prihajala na dopust 

v počitniško hišo Triglavka v 
Planini pod Golico," se spo-
minjata Julka in Tilen. "Hri-
bi nama veliko pomenijo, 
delala sva tudi slovensko 
transverzalo."

In zakaj takšno navdušenje 
nad Španovim vrhom? 
"Enostavno nama je všeč, 
primerna tura, čudoviti raz-
gledi na Triglav in okoliške 
gore. Tukaj sva spoznala 

veliko novih ljudi, domači-
nov in drugih, ki nas druži 
ljubezen do hoje. Postali 
smo prava planinska druž-
ba, španovci, kot rada reče-
va. Vlada sproščeno vzdušje, 
ki ga v dolini večkrat pogre-
šamo. Najlepši so vzponi v 
soncu, sicer naju tudi dru-
gačno vreme ne ustavi, le ob 
obilnih padavinah počakava. 
Rada prideva po priznanje, 
ki ga za večje število vzpo-
nov podeljujejo na pohodu 
ob polni luni, vendar to ni 
najin glavni motiv. Letos 
imava vsak po šestdeset 
vzponov, skupaj doslej 484. 
Seveda želiva do novega leta 
doseči okroglo številko."

Navdušena osvajalca 
Španovega vrha
Julko in Tilna Dacarja iz Ljubljane je Španov vrh kar zasvojil, število vzponov se povečuje, hrabro se 
bližata petstotemu vzponu. 

Julka in Tilen Dacar: "Tukaj sva spoznala veliko novih ljudi, 
domačinov in drugih, ki nas druži ljubezen do hoje. Postali 
smo prava planinska družba, španovci, kot rada rečeva."

Mesec november je na Jesenicah posvečen boju proti različ-
nim oblikam odvisnosti. Ena od letošnjih aktivnosti v sklopu 
tega meseca je brezplačno rekreacijsko drsanje v Športni 
dvorani Podmežakla za vse občane v mesecu novembru, ki 
ga zagotavljata Občina Jesenice in Zavod za šport Jesenice. 
Drsanje je na sporedu vsak konec tedna ob 15. uri, točen 
razpored je objavljen na spletni strani Zavoda za šport Jese-
nice, pod urnikom Športne dvorane Podmežakla. Možna je 
tudi izposoja drsalk (po ceni 3,5 evra) in drsalnega pripo-
močka »pingvina« (po ceni 3 evre).

V novembru brezplačno drsanje za vse občane

Na Ljudski univerzi Jesenice poteka projekt Socialna aktiva-
cija, ki vključuje ženske iz drugih kulturnih okolij, ki imajo 
dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo. 
Cilji projekta je, da ženske izboljšajo ali pridobijo znanje 
slovenskega jezika, dobijo pomoč pri iskanju zaposlitve, 
sodelujejo v različnih delavnicah, razširijo socialno mrežo ... 
Oktobra, ki je mesec ozaveščanja o raku dojk, so se sezna-
nile tudi, kaj lahko storijo same za svoje zdravje z zdravim 
načinom življenja, zdravo prehrano, redno telesno dejav-
nostjo in rednim mesečnim samopregledovanjem dojk.

Ženske iz drugih kulturnih okolij o raku dojk

Najlepši so vzponi v 
soncu ...

Urša Peternel

V Banketni dvorani Kolperna 
bo v torek, 23. novembra, ob 
18. uri potekala Adventna 
ustvarjalna delavnica. Vodila 
jo bo Nataša Pajić, ustvarjali 
pa bodo lesene novoletne 
okraske. Delavnico bodo 
ponovili še v sredo, 1. decem-
bra, ob 9. uri. Organizator je 

Gornjesavski muzej Jeseni-
ce, obvezne so prijave na 
nina.hribar@gmj.si ali tele-
fon 04 583 34 92. Delavnici 
bodo izvedli v skladu z veljav-
nimi ukrepi za preprečevanje 
širjenja koronavirusa. V pri-
meru, da srečanje ne bo mož-
no v živo, bo prva delavnica 
potekala na Zoomu, druge pa 
ne bodo izvedli.

Adventna delavnica

Razširitveni projekt v višini 
94 milijonov evrov, ki se je 
začel izvajati l. 2019, bo za 
okvirno 25 odstotkov pove-
čal zmogljivosti v kranjski 
tovarni. Naložba bo tako 
omogočala dodatno proiz-
vodnjo tehnološko dovrše-
nih potniških pnevmatik za 
platišča večjega premera. 
Pri tem gre predvsem za 17- 
do 19-palčne pnevmatike 
za nadomestno vgradnjo, 
namenjene vsem evrop-
skim trgom. 

“Zelo smo ponosni, da se je 
Goodyear odločil za to 
pomembno naložbo pri nas v 
Kranju. Odločitev odraža nji-
hovo zaupanje v kakovostno 
proizvodnjo naše lokalne eki-
pe, predstavlja pa tudi veliko 
priznanje naši tovarni in nje-
nemu delovanju v zadnjih 20 
letih,”  je poudaril Matej 
Zavrl, glavni direktor družbe 
Goodyear v Sloveniji.
Štiriletni projekt bo predvi-
doma zaključen v drugi 
polovici leta 2022 in bo sku-

EKIPA, KI VAS 
PRIPELJE NA CILJ.  
Si želite biti del enega izmed 
največjih proizvajalcev 
pnevmatik na svetu?
Tu je vaša priložnost. Pridružite se nam  
in se razvijajte skupaj z nami.

RAZPOLOŽLJIVA DELOVNA 
MESTA
• Inženir za kakovost in tehnologijo
• Operater v proizvodnji
• Orodjar
• Tehnik vzdrževanja
• Koordinator izobraževanja za 

vzdrževanje
• Koordinator varnosti in zdravja pri delu
• Skladiščnik viličarist
• Tehnik za kakovost
• Gasilec reševalec
• Koordinator vzdrževanja
• Tehnik orodjar
• Specialist kadrovskega področja za 

tovarno
• Operater strojne obdelave
• Specialist optimizacije proizvodnje
• Inženir za IT podporo proizvodnji
 

Več o pogojih dela si lahko preberete na naši spletni 
strani  goodyear-slovenija.si/o-nas/zaposlitev. 

Vaše prijave skupaj z življenjepisom ali morebitna 
vprašanja pošljite na zaposlitev@goodyear.com.

Letos poleti se je Goodyear Blimp ustavil v Sloveniji v 
sklopu svoje evropske turneje, kjer skrbi za zračne po
snetke tekem motošporta. Ste ga tudi vi opazili na nebu 
med panoramskimi preleti Gorenjske in Slovenije?

Pridružite se ekipi  
Goodyear Slovenija 
Zaradi investicije v povečanje in posodobitev proizvodnje  
Goodyear Slovenija širi ekipo. 

paj ustvaril približno 160 
delovnih mest, zlasti v 
proiz vodnji. Robotizirani 
stroji in avtomatizirani pro-
cesi zahtevajo specifično 
znanje, zato iščejo pred-
vsem proizvodne operater-
je z višjo stopnjo tehničnih 
znanj ter strokovne sodelav-
ce s srednjo in visoko izob-
razbo, kot so strugarji, orod-
jarji, rezkarji, tehniki meha-
tronike, vzdrževalci ter inže-
nirji strojništva, elektroteh-
nike, kemije in logistike. 
Trenutno je v Goodyear Slo-
venija zaposlenih okoli 
1.600 sodelavcev. Od leta 
1998 je podjetje del medna-
rodne družbe Goodyear, ki 
zaposluje približno 72.000 
ljudi, izdelke pa proizvaja v 
55 tovarnah, ki so v 23 drža-
vah po svetu. Nenehne 
izboljšave so kranjskemu 
Goodyearu omogočile, da je 
zraslo v eno največjih in naj-
uspešnejših podjetij ter 
enega najpomembnejših 
delodajalcev pri nas. Oglej-
te si številna odprta delovna 
mesta in postanite del 
Good yearove uspešne 
zgod be tudi vi.

OGLASNO SPOROČILO


