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Pantzevo priznanje za 
življenjsko delo
Slavko Kanalec, nekdanji 
glavni direktor družbe SIJ 
Acroni, je prejel Pantzevo 
priznanje za življenjsko delo 
v metalurgiji.

stran 4

KS

Energetska sanacija 
doma starejših
V jeseniškem domu upoko-
jencev so zaključili poldrugi 
milijon evrov vredno investi-
cijo v energetsko sanacijo, ki 
so jo izvedli s Petrolom.
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ZANIMIVOSTI

Možnar z oglarstvom  
v registru
Kulturno društvo Možnar 
Koroška Bela je od nedavne-
ga vpisano v register ne-
snovne kulturne dediščine s 
tradicijo oglarstva.
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MLADI

V šoli na Koroški Beli 
bodo čebelarili
Osnovna šola Koroška Bela 
je dobila čebelarsko opremo, 
v kratkem pa bodo postavili 
še mobilne čebelnjake ter 
uredili medonosni vrt.
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Novoletni 
sprejem
Župan Peter Bohinec 
je v Kolpernu pripravil 
tradicionalni 
prednovoletni sprejem 
za vse, ki soustvarjajo 
družbeno življenje v 
občini Jesenice.
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Policijski psi 
razveselili 
otroke
Otroke, ki so božično-novoletne 
praznike preživljali v jeseniški 
bolnišnici, so z obiskom 
razveselili policisti s svojimi 
prijaznimi in igrivimi psi.
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V porodnišnici Splošne bol-
nišnice Jesenice so se na zad-
nji dan starega leta razveseli-
li treh deklic, najprej Julije in 
Pike, nekaj čez sedmo zvečer 
pa se je kot zadnja staršema 
Simonu in Barbari Berlec ro-
dila 3290 gramov težka de-
klica Loti, tretji otrok družine 
z Dobena nad Mengšem.
Prvega novorojenčka v letoš-
njem letu pa so na Jesenicah 
pričakali 1. januarja, ko se je 
deset minut čez deveto do-
poldan rodil 3150 gramov 
težki Krištof, kasneje istega 
dne pa še en deček.
Starši prvorojenega so se le 
kakšno uro pred tem pripe-
ljali iz Primorske, mamica 
Doroteja Penko se je namreč 
odločila, da bo svojega dru-
gega otroka rodila na Jeseni-
cah. Želela si je čim narav-
nejši porod, takšnega pa, kot 
je izvedela, že nekaj let poro-
dnicam omogočajo prav tu.
»Silvestrovo se je začelo kot 
čisto običajen dan. Proti ve-
čeru smo šli še na sprehod 
in imeli večerjo, ko pa sem 
se odpravljala spat, sem za-
čutila, da se nekaj dogaja,« 
je izkušnjo opisala mamica 
Doroteja. »Zavedala sem se, 
da je pot iz Šempetra pri Go-
rici do Gorenjske dolga, am-

pak res sem si želela roditi 
tu, tako da sva se z možem 
proti jutru odločila, da se kar 
odpraviva. Če bi se porod za-
čel na dan, ko so ljudje po 
službah, nam zaradi prome-
ta ne bi uspelo, tako pa so 
bile ceste prazne in pot mir-
na,« je zadovoljno povedala.

Prvi letošnji novorojenček na Gorenjskem je bi mali Krištof, 1. januarja malo čez deveto dopoldan je 
na svet prišel prav v jeseniški porodnišnici. Lani so na Jesenicah zabeležili nekaj manj porodov kot 
leto poprej. Najpogostejši imeni za novorojenčke sta bili Julija za deklice in Luka za dečke.

Na Jesenicah prvo letošnje 
rojstvo na Gorenjskem

Marjana Ahačič

Prvega januarja 2023 se je nekaj čez deveto dopoldan mamici Doroteji in očku Andreju 
Penku v porodnišnici na Jesenicah rodil Krištof, prvi na Gorenjskem rojeni otrok v 
letošnjem letu. / Foto: Tina Dokl

Šestega januarja 1948 je  
bil na Jesenicah uradno usta-
novljen Hokejski klub Jeseni-
ce. V železarskem me stu so 
tako v petek pra znovali 75-le-
tnico obstoja kluba, katerega 
naslednik je današnji klub 
HDD SIJ Acroni Jesenice.
V času obstoja je klub doživ-
ljal vzpone in padce. Enkrat 
je že kazalo, da se bo na Jese-
nicah, kar se tiče hokeja, od-
vil črn scenarij. Na srečo se 
je takrat pojavil Anže Poga-
čar s somišljeniki in prihod-
nje leto bo minilo deset let, 

kar so poskrbeli, da se hokej-
ska zgodba ni prekinila.
V Podmežaklo je bilo vse sku-
paj do zdaj prineseno 37 na-
slovov državnega prvaka. Pri-
ložnost za nov naslov bo že ta 
mesec, saj se je začel finalni 
del letošnjega državnega pr-
venstva med Jeseničani in 
Ljubljančani. Ko boste brali te 
vrstice, bo že znano, kako se 
je končala prva tekma finala v 
Tivoliju. Petek, 13., ko je na 
sporedu druga finalna tekma, 
upamo, da bo srečnejši za Go-
renjce. Morebitna tretja tek-
ma bo v nedeljo v Ljubljani.

Zgodovine jeseniškega hokeja so se skupaj z 
letošnjo sezono in načrti za prihodnost dotaknili 
na novinarski konferenci v dvorani Podmežakla.

Petinsedemdeset 
let hokeja

Matjaž Klemenc

Med 31. januarjem in 3. fe-
bruarjem, torej štiri dni, bo 
potekal redni vpis otrok v 
Vrtec Jesenice. Kot je pove-
dala v. d. ravnateljice Vanja 
Kramar, bo vpis potekal v 
enoti Angelce Ocepek na 
Cesti Cirila Tavčarja 3a. Star-
ši vlogo za vpis najdejo tudi 
na spletni strani vrtca in jo v 
času vpisa oddajo osebno, 
priporočeno po pošti ali po 
elektronski pošti.
»Za pravočasno pripele vlo-
ge se štejejo vloge, ki bodo 

prispele v času rednega vpi-
sa, to je od 31. 1. 2023 do 3. 
2. 2023. Predčasno oddane 
vloge (vloge, oddane pred 
31. 1. 2023) in vloge, oddane 
po 3. 2. 2023, se ne bodo 
štele kot pravočasno odda-
ne. Enako velja za vloge, 
poslane po elektronski 
pošti. Po pošti poslane vlo-
ge naj bodo poslane pripo-
ročeno. Paziti bo treba, da 
bo pošiljka na pošti oddana 
med 31. 1. in 3. 2. 2023,« je 
povedala Vanja Kramar.

Vpis v Vrtec Jesenice
Urška Peternel

Prvega novorojenčka v letošnjem letu so na 
Jesenicah pričakali 1. januarja, ko se je deset 
minut čez deveto dopoldan rodil 3150 gramov 
težki Krištof. Mamici Doroteji je čestitko z 
majhno pozornostjo poslal tudi jeseniški župan 
Peter Bohinec.

5. stran
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Predsednik HDD SIJ Acroni Jesenice in župan Peter 
Bohinec / Foto: Nik Bertoncelj
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Od vaše izvolitve za župana 
je minil mesec dni. Kakšni 
so vaši prvi vtisi?
Glede na moje izkušnje z 
delom na ministrstvih za ob-
rambo, zdravstvo in kulturo, 
so mi je znani delovno po-
dročje, način izvedbe projek-
tov, proračun ... Tako da lah-
ko potegnem vzporednice z 
delom na ministrstvu in tu 
na občini, s tem da so bili 
tam večji projekti, večji pro-
račun ... S tega vidika je po-
dročje dela v občinski upravi 
tudi bolj obvladljivo. Vsem 
sodelavcem v občinski upra-
vi sem se predstavil, občutek 
je dober, navezal sem prve 
delovne stike. Zdaj pa že 
sproti rešujemo prve opera-
tivne zadeve, ena prvih bo 
priprava in sprejem rebalan-
sa občinskega proračuna.

V prednovoletnem času ste 
imeli že kar nekaj dela tudi 
z različnimi sprejemi, obi-
sku, srečanji ...
Obiskal sem dom starejših, 
bil sem na novoletnem kon-
certu pihalnega orkestra, ki 
sem ga pomagal tudi organi-
zirati, obiskal sem prireditev 
Žegnanje konj na Blejski 
Dobravi, gostili smo predno-
voletno srečanje gospodar-
stvenikov in drugih, ki so 
pomembni nosilci družbe-
nega in gospodarskega ra-
zvoja v občini. Predstavil 
sem se jim kot novi župan, 
zanimala sta jih moje vide-
nje in moj način dela, kako 
bosta potekala komunikacija 
in sodelovanje. Sprejemi so 
bili zelo topli in imam dober 
občutek.

V pristojnosti župana je 
imenovanje direktorja ob-
činske uprave. Ste že spreje-
li odločitev, ali bo dosedanji 
direktor nadaljeval delo ali 
boste imenovali novega?
Dosedanjemu direktorju 
sem se zahvalil za doseda-
nje delo, z 31. januarjem se 
razidemo, v tem času pa iš-
čemo novega direktorja. Ob-
javljen bo razpis in pričaku-
jem, da bo novi direktor 
delo začel opravljati z na-
slednjim mesecem.

Za vami je tudi že prva, kon-
stitutivna seja občinskega 
sveta. Ste član stranke SD, 
pred drugim krogom žu-
panskih volitev so vas pod-
prli tudi Gibanje Svoboda, 
Levica in Resnica. V občin-
skem svetu imate torej veči-
no, 15 članov od 28.
Tako je, z omenjenimi lista-
mi smo sklenili koalicijo, ki 
ima 15 članov, in se že prip-
ravljamo na prvo redno sejo 
občinskega sveta, ki je načr-
tovana za 26. januar, na njej 
pa bomo obravnavali prve 
nujne zadeve. Projektov je 
kar nekaj, osnova vsega pa 
bo rebalans proračuna, ki je 
pogoj, da bomo lahko izvaja-
li vse zakonske obveznosti, 
potem pa se bomo lotili 
konkretnih projektov.

Pred volitvami ste med dru-
gim obljubili, da bo bazen 
Ukova naslednje poletje po-
novno odprt. Je že kaj nove-
ga v zvezi s tem?
Pregledujemo dokumentaci-
jo in na osnovi strokovnih 

ugotovitev bomo izvedli ko-
rake v upanju, da bazen 
usposobimo do poletja, da 
ljudi ne prikrajšamo za vod-
ne užitke. V pripravi pa je 
tudi že idejna zasnova za 
nadgradnjo bazena na obsto-
ječi lokaciji. Kopališče mora 
ostati na Ukovi, da imajo Je-
seničani možnost, da se od 
doma peš z brisačo odpravi-
jo na bazen. Tudi glede na 
odzive med kampanjo je ba-
zen Ukova Jeseničanom pri-
rasel k srcu, vse generacije 
smo tam preživljale poletne 
dni in Ukova je postala že 
prava urbana legenda. Vesel 
sem, da smo našli tudi pro-
metne in parkirne rešitve, 
tako da se bo območje ce-
lostno reševalo.

Kaj pa načrti z ureditvijo ob 
Savi na Hrušici?
Lokacija na Hrušici je za 
moje videnje vendarle pre-
več oddaljena iz centra mes-
ta, poleg tega naj bi šlo za le-
tno kopališče, ki bi se 
napajalo iz reke Save, ki je 
dokaj mrzla.

Pred volitvami ste dejali, da 
je uspešnost občine v veliki 
meri odvisna od podpore in 
opore države. Vi imate dob-
re povezave na državni rav-
ni, tako prek stranke kot 
vaših dosedanjih služb v 
vladi. Občani bržkone pri-
čakujejo, da jih boste kot 
župan s pridom izkoristili v 
dobro Jesenic …
Že v času kampanje sta me 
obiskala tako minister za go-
spodarstvo kot minister za 
kohezijo, ki sta dve po-
membni ministrstvi ravno 
za naše projekte, ki jih mo-

ramo na Jesenicah speljati 
oziroma dokončati. Tako 
bomo po sprejetem rebalan-
su pripravili nabor projek-
tov, ki jih bomo skušali 
umestiti v razpise za prido-
bitev evropskih sredstev.

Eden od projektov, kjer vam 
bodo te povezave prišle prav, 
je zagotovo obnova Ruardo-
ve graščine. Ste že začeli po-
govore na ministrstvu za 
kulturo, kjer ste bili v man-
datu Zorana Pozniča celo 
vodja ministrovega kabine-
ta, o možnosti pridobitve 
dodatnega sofinanciranja?
Ena mojih prvih nalog je 
bila, da sem stopil v stik z 
ministrstvom za kulturo in 
da poiščemo možnosti za so-
financiranje obnove oziro-
ma zaključka obnove Ruar-
dove graščine, ki je kulturni 
spomenik državnega pome-
na. Predstavili so nam nov 
razpis, ki bo objavljen konec 
januarja oziroma v začetku 
februarja, nanj se bomo pri-
javili in upam, da bomo us-
pešni ter pridobili sredstva 
vsaj v obsegu, da se objekt 
zapre, da se namestijo okna 
in da ne nastaja škoda, 
objekt pa potem počaka na 
nadaljnje rešitve. Trenutno 
je namreč projekt prevelik 
zalogaj za zmožnosti občin-
skega proračuna, zlasti v luči 
vsesplošnih podražitev.

Občina Jesenice ima lahko 
tri podžupane. Ste se že od-
ločili, koliko jih boste ime-
novali?
Dogovor je, da bo en po-
džupan iz kvote koalicijske 
partnerice, stranke Gibanje 
Svoboda, eden pa iz kvote 

naše stranke Socialni de-
mokrati. Podžupana bosta 
zadolžena za določena pod-
ročja in za projekte, ki jih 
bosta vodila. Pričakujem, 
da bo vsaj prvi podžupan 
znan do prve seje občinske-
ga sveta.

Boste župansko funkcijo op-
ravljali poklicno? Pred izvo-
litvijo ste bili zaposleni kot 
pomočnik direktorja zdra-
vstvenega doma Slovenskih 
železnic, kajne?
Za zdaj funkcijo župana op-
ravljam nepoklicno, saj ure-
jam še zadeve v dosedanji 
službi. Pričakujem pa, da 
bom konec meseca funkcijo 
začel opravljati kot poklicni 
župan.

Ste tudi predsednik hokej-
skega kluba HDD SIJ Acro-
ni Jesenice. Boste to funkci-
jo obdržali – je združljiva z 
župansko?
Zadevo smo preverili in po 
veljavni zakonodaji sta 
funkciji združljivi, a se bom 
kot župan moral izločiti iz 
vseh postopkov, ki se nana-
šajo na klub. Glede na sta-
tus hokeja in uspehe naših 
hokejistov ter glede na moje 

preteklo delo v zadnjih treh 
letih se mi zdi, da še ni čas, 
da mesto predsednika pre-
pustim nekomu drugemu. 
Jesenice so ne le na Gorenj-
skem, temveč tudi širše 
znane po železarstvu in ho-
keju in vidim priložnost za 
večjo promocijo, da hokej in 
Jesenice postavimo nazaj 
na zemljevid.

Ena od prvih potez – za ne-
katere sicer manj pomemb-
na – je bila, da ste na občin-
ski strani na Facebooku po-
novno omogočili komentira-
nje objav. V prejšnjem man-
datu so možnost komentira-
nja izključili prav zaradi ne-
dostojnega in celo sovražne-
ga govora. Vas ne skrbi, da 
se bo ta pojavljal tudi v času 
vašega mandata?
Že v času predvolilne kam-
panje in tudi po izvolitvi so 
me občani spraševali, celo 
na ulici, zakaj na Facebooku 
ne morejo komentirati in 
postavljati vprašanj. Ena mo-
jih obljub je bila, da bomo z 
novim letom komentiranje 
omogočili, in to obljubo smo 
držali. Odprli smo možnost 
komentiranja občinskih ob-
jav, pri čemer pa smo zelo 
jasni: vsebina ne sme biti ža-
ljiva in ne sme vsebovati sov-
ražnega govora. To seveda 
ne pomeni, da ne sprejema-
mo kritike. Kritika je dobro-
došla, a seveda konstruktiv-
na. Pomembno je, da 

ohranjamo kulturni nivo, 
dostojanstvo in integriteto 
občine in občinske uprave.

Vemo, da ste velik podpor-
nik in častni član pihalne-
ga orkestra, da imate veliko 
zadolžitev pri hokeju, kaj 
pa prosti čas? Vam ga kaj 
ostane?
Res je, to sta dve veliki obve-
znosti, poleg tega sem deja-
ven tudi v politiki oziroma 
stranki, tako da imam zelo 
malo prostega časa. Kar ga 
imam, grem rad na kolo, ga 
preživim s prijatelji ...

Vaša sestra je vrhunska me-
zzosopranistka Monika Bo-
hinec, članica Dunajske dr-
žavne opere. Jo pogosto 
obiščete na Dunaju?
Ne zamudim nobene njene 
premiere! Smo zelo poveza-
na družina in se med seboj 
res podpiramo.

Z novim županom Petrom Bohincem smo se pogovarjali o tem, kakšni so prvi vtisi na novi funkciji, kateri bodo prvi projekti, ali bo zamenjal direktorja 
občinske uprave in kdo bodo novi podžupani. Pa tudi o tem, kaj rad počne v prostem času in zakaj pogosto obišče Dunajsko državno opero ...

Prvi intervju z novim županom

Urška Peternel

Jeseniški župan Peter Bohinec / Foto: Nik Bertoncelj

Peter Bohinec je star 48 let, obiskoval je srednjo 
zdravstveno šolo na Jesenicah, zatem pa 
Fakulteto za zdravstvo v Ljubljani, kjer je tudi 
magistriral s področja javnega zdravja. Pred 
izvolitvijo za župana je bil zaposlen kot 
pomočnik direktorja v zdravstvenem domu 
Slovenskih železnic v Ljubljani. V preteklosti je 
delal tudi na treh ministrstvih: za obrambo, 
zdravje in kulturo.

Župan se je v pogovoru dotaknil tudi nedavne 
obletnice, in sicer 75-letnice delovanja 
jeseniškega hokeja. »Kot predsednik pravim, da 
sem del športne zgodbe in tradicije ... Kot župan 
pa lahko rečem le, da je hokej z zlatimi črkami 
zapisan na Jesenicah, in obenem čestitam vsem, 
ki so pomagali, da je hokej obstal in se razvija,« 
je dejal in dodal, da je na finalno tekmo 
državnega prvenstva med Jesenicami in 
Olimpijo, ki bo v petek, 13. januarja, v dvorani 
Podmežakla, povabil tudi vse župane 
zgornjegorenjskih občin, ki so udeležbo že 
potrdili.
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Novi župan Peter Bohinec 
ohranja tradicijo organizira-
nja prednovoletnega spreje-
ma v Kolpernu, na katerega 
povabijo predstavnike jese-
niških javnih zavodov, direk-
torje največjih podjetij, po-
s l o v n e  p a r t n e r j e , 
predstavnike verskih sku-
pnosti, župane sosednjih ob-
čin, člane občinskega sveta 
in delovnih teles, predsedni-
ke krajevnih skupnosti, 
predstavnike različnih orga-
nizacij v občini ...
Župan se je v nagovoru na-
prej ozrl v iztekajoče se leto 
in ga označil kot zahtevno 
leto, ki je prineslo številne 
skrbi zaradi posledic vojne, 
kot so vsesplošna draginja, 
visoka inflacija, negotova 
energetska kriza, pomanjka-
nje delovne sile in negotova 
gospodarska klima.
»Od nas se zahtevajo prila-
gajanje, pogum, solidarnost 
in strpnost, zato se nas 
dnevno postavlja pred raz-
lične preizkušnje in preiz-
kušajo se naše meje,« je po-
vedal. Kljub vsemu pa se je 
v prihajajoče leto ozrl z op-
timizmom: »V leto 2023 
bomo vstopili z upanjem v 
izboljšanje stanja na vseh 
področjih in z novim zago-
nom. Pred nami so številni 
izzivi, ki smo jih poudarili 
tudi v času pred in med žu-
panskimi volitvami. Pred-
vsem naj poudarim, da nas 

čaka reševanje problemati-
ke oskrbe z vodo, ureditev 
stanja na Mali Mežakli, po-
sodobitev javne infrastruk-
ture, cest, ureditev 3. in 4. 
faze Poslovne cone. Preuči-
ti bo treba možnosti vzpo-
stavitve Tehnološkega parka 
na Jesenicah, prilagoditi 
programe potrebam lokal-
nega gospodarstva. Poleg 
tega se bomo morali nepre-
stano soočati s cenami ogre-
vanja in poiskati rešitve za 
prehod na zeleno, trajno-
stno energijo. Ne bo eno-
stavno, vendar s skupnimi 
močmi, znanjem in poten-

cialom, ki ga imamo na Je-
senicah, sem prepričan, da 
bomo zmogli,« je dejal.
Pri tem je v ospredje postavil 
dobrostoječe jeseniško go-
spodarstvo: »Ponosen sem, 
da imamo na Jesenicah 
močna, razvojno naravnana 
podjetja, ki so že v preteklo-
sti dokazala, da z voljo in 
znanjem lahko ustvarijo 
nove možnosti za razvoj 
tako podjetij kot lokalne sku-
pnosti. Po eni strani sem kot 
župan zadovoljen, da v tem 
letu beležimo najnižjo sto-
pnjo brezposelnosti na Jese-
nicah, ki po zadnjih podat-

kih kaže, da je le 
3,7-odstotna. Zato se mora-
mo zavedati, da so zaposleni 
tisti, brez katerih še tako do-
bro podjetje ne more poslo-
vati. Zato spoštujmo svoje 
zaposlene, cenimo njihovo 
delo, predanost in trud in 
tudi na tak način bomo lah-
ko ustvarili dobre delovne in 
poslovne pogoje ter boljšo 
skupnost,« je dejal.
Sprejem so popestrile učen-
ke Glasbene šole Jesenice: 
baletke, pianistka Katja 
Kermc ter klarinetistka Ana 
Račič s korepetitorko Sašo 
Golob.

Župan Peter Bohinec je v Kolpernu pripravil tradicionalni prednovoletni sprejem za vse, ki 
soustvarjajo družbeno življenje v občini Jesenice.

Novoletni sprejem

Prvi novoletni sprejem novega župana Petra Bohinca v Kolpernu / Foto: Nik Bertoncelj

Urška Peternel

V letu 2023 bo izšlo 19 šte-
vilk časopisa Jeseniške no-
vice.
Datumi izidov so: 13. januar, 
3. februar, 24. februar, 10. 

marec, 24. marec, 7. april, 
28. april, 19. maj, 9. junij, 
23. junij, 21. julij, 18. avgust, 
15. september, 29. septem-
ber, 13. oktober, 3. novem-
ber, 17. november, 8. decem-
ber in 22. december.

Izidi Jeseniških novic

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
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si

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

Je se ni ške no vi ce, št. 1/let nik XVIII so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 4, ki je iz šel 13. januarja 2023.
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– za no vo grad nje
– za me nja va sta rih oken

www.oknam ba.si
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Novo leto je lahko nov začetek elektronskega poslovanja 
z nami. Od leta 2015 je obvezna uporaba e-računov za 
proračunske uporabnike, takrat smo tudi v podjetju JEKO 
d.o.o. ponudili možnost prejemanja e-računov svojim 
uporabnikom. 

V podjetju že več kot sedem let omogočamo brezpapirno 
prejemanje računov. Elektronski računi so prijaznejši do 
okolja, saj z njimi zmanjšujemo porabo papirja in s tem 
ohranjamo med drugim drevesa in vodo, ki sta potrebna 
za proizvodnjo papirja.

Še vedno izdajamo tudi račune v papirni obliki. Podjetje 
JEKO d.o.o., za izvajanje storitev tiskanja, kuvertiranja in 
raznosa položnic, izbere izvajalca preko javnega razpisa. 
Te storitve izvaja podjetje Maksmail d.o.o. Mesečno še 
vedno izdamo skoraj 11 tisoč tiskanih računov.

Elektronsko prejemanje računov je možno na dva načina 
in sicer preko:

•	 elektronske pošte v pdf obliki ali
•	 spletne banke.

Prijavo na elektronski račun namesto vas lahko opravimo 
mi. Vi izpolnite le obrazec, ki je objavljen na naši splet-
ni strani https://jeko.si/vloge-obrazci (v skupini splošnih 
obrazcev) ali se oglasite na sedežu podjetja. Lahko pa 
prijavo opravite sami preko svoje spletne banke. Za pre-
jemanje računov po elektronski pošti nam pišite na info@
jeko.si Sporočite svojo številko uporabnika, ime in prii-
mek, naslov in elektronski naslov.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da koristite tudi uporab-
niški portal www.komunala.info. Bodite del spremembe 
in poslujte z nami elektronsko.

ŽE IMATE E-RAČUN?
Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Urška Peternel
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Pantzevo priznanje za ži-
vljenjsko delo v metalurgiji 
in sorodnih vedah je največ-
je jeseniško podjetje SIJ 
Acroni podelilo Slavku Ka-
nalcu, nekdanjemu glavne-
mu direktorju družbe, danes 
pa izvršnemu direktorju za 
proizvodnjo, tehnologijo in 
investicije Skupine SIJ.
Priznanje mu je predal 
Branko Žerdoner, glavni di-
rektor družbe SIJ Acroni, ter 
mu čestital za njegov izje-
men prispevek k razvoju SIJ 
Acronija.
SIJ Acroni Pantzevo prizna-
nje podeljuje najbolj zasluž-
nemu posamezniku, ki je s 
svojim delovanjem še pose-
bej zaznamoval razvoj in 
rast železarstva na Jesenicah 
ter z živ ljenjskim delom v 
metalurgiji in drugih dejav-
nostih pomembno vplival na 
rast in poslovno uspešnost 
družbe, so poudarili.
Kot so zapisali v obrazloži-
tvi, je Slavko Kanalec izje-
men strokovnjak na podro-
čju metalurgije, ki je vse od 
študija naprej ostal zvest 
Skupini SIJ. S poglobljenim 
razmišljanjem in razumeva-
njem tehnoloških proizvod-
nih procesov je ključno pri-
speval k razvoju podjetja. 
Panzevo priznanje je dobilo 
ime po Lambertu Pantzu, 
tehničnem direktorju Kranj-
ske industrijske družbe.
»Slavko Kanalec je izjemen 
in priznan strokovnjak na 
področju metalurgije, ki je 
od študija vse do danes ostal 
zvest Skupini SIJ. S poglob-
ljenim razmišljanjem in ra-
zumevanjem tehnoloških 
proizvodnih procesov je 
ključno pripeval k optimiza-
ciji številnih procesov, 
usmerjanju razvoja ter po-

sledično k povečevanju kon-
kurenčnosti. Vseskozi veliko 
pozornosti namenja podro-
čju varnosti in zdravja pri 
delu, aktivno je sodeloval 
tudi pri uvajanju sistema 
stalnih izboljšav in inovacij. 
Z njegovo pomočjo smo 
prišli do pomembnih inova-
cij, ki jih je prepoznala in 
nagradila tudi Gospodarska 
zbornica Slovenije,« so zapi-
sali v utemeljitvi.

Trideset let družbe SIJ 
Acroni
V SIJ Acroniju, največji 
družbi v Skupini SIJ, so si-
cer konec lanskega leta pra-
znovali trideset let, kar druž-
ba deluje pod imenom 
Acroni. Jubilej so zaznamo-
vali skupaj s sokrajani, oder 
pa v celoti prepustili doma-

čim ustvarjalcem: Harmoni-
karskemu orkestru Glasbe-
ne šole Jesenice in pevki Alji 
Wolte - Sula. Že tradicional-
no so jih obiskali tudi mali 
koledniki Osnovne šole Ko-
roška Bela.

»Z ustanovitvijo družbe 
Acroni se je začelo povsem 
novo obdobje jeseniškega že-
lezarstva, ki sta ga na podlagi 
številnih naložb zaznamova-
la ogromen tehnološki na-
predek in izrazita usmerje-

nost v razvoj. V teh letih je 
bilo v nove naložbe, ki so pri-
pomogle k večji ekonomič-
nosti ter k izboljšanju kako-
vosti, varnosti in varovanja 
okolja, vloženih več kot 586 
milijonov evrov. V obdobju 

novega lastnika so se nalož-
be še okrepile – v zadnjih 
petnajstih letih je bilo izve-
denih več kot 350 milijonov 
evrov naložb,« je povedal 
Branko Žerdoner, glavni di-
rektor družbe SIJ Acroni.

Urška Peternel

Slavku Kanalcu (desno) je Pantzevo priznanje predal Branko Žerdoner, glavni direktor 
družbe SIJ Acroni, ter mu čestital za življenjsko delo v metalurgiji in njegov izjemen 
prispevek k razvoju družbe SIJ Acroni. / Foto: Gregor Vidmar

Župani občin Zgornje Go-
renjske so se na koordinaci-
ji v Radovljici v luči napove-
danih sprememb enotno 
zavzeli za ohranitev mreže 
nujne medicinske pomoči 
(NMP). Ob tem so se zavze-
li tudi za vzpostavitev doda-
tnega satelitskega urgentne-
ga centra in reševalca na 
motorju, ki bi zagotavljal 
pravočasno pomoč v poletni 
gneči.

Direktor Zdravstvenega 
doma Radovljica Rok Mü ller 
je županom predstavil stro-
kovna stališča in poudaril, 
da trenutni sistem NMP na 
Zgornjem Gorenjskem v so-

delovanju z Bledom in Bohi-
njem dobro deluje. »Nika-
kor ne smemo dopustiti, da 
bi šli korak nazaj,« je dejal.
Podporo svojim županskim 
kolegom je izrazil tudi novi 

jeseniški župan Peter Bohi-
nec, čeprav napovedane spre-
membe ne bi vplivale na raz-
mere na območju Jesenic, 
kjer deluje urgentni center. 
Kot je po koncu srečanja po-
vedal Bohinec, bodo župani 
Zgornje Gorenjske na mini-
strstvo za zdravje poslali eno-
ten dopis z zahtevami, da se 
mreža NMP ohrani in 
nadgradi ter prebivalcem re-
gije zagotovi ustrezna kako-
vostna in časovno dovolj hit-
ra zdravstvena oskrba.

Marjana Ahačič

Jeseniški Občinski štab Ci-
vilne zaščite v sredo, 18. ja-
nuarja, ob 16. uri v avli 
Osnovne šole Koroška Bela 
organizira predstavitev na-
črtovanih ukrepov v zaledju 
Koroške Bele. Tam že od 
leta 2006 potekajo raziska-
ve in spremljanje premikov 
zemeljskih plazov z name-
nom preventivne dejavnosti 
in krepitve odpornosti nase-

lja Koroška Bela v primeru 
proženja zemeljskega pla-
zu. Raziskave se v sodelova-
nju s strokovnjaki Geolo-
škega zavoda Republike 
Slovenije, Ministrstva za 
okolje in prostor Republike 

Slovenije ter Občine Jeseni-
ce in Civilne zaščite Občine 
Jesenice izvajajo v okviru 
različnih raziskovalnih, teh-
ničnih in evropskih projek-
tov. V letu 2022 je bil pos-
tavljen alarmni sistem na 
zemeljskih plazovih Urbas 
in Čikla, ki bo ob morebi-
tnem proženju prebivalce 
Koroške Bele opozoril na 
pretečo nevarnost. Premike 
zemeljskih plazov strokov-
njaki Geološkega zavoda RS 

ter pooblaščene osebe Obči-
ne Jesenice spremljajo z ra-
čunalniškim programom, 
monitoring zemeljskih pla-
zov pa po pogodbi z Občino 
Jesenice izvaja pooblaščeno 
podjetje.

Urška Peternel

Župan Peter Bohinec je pred novim letom sprejel predstav-
nike največjih verskih skupnosti, ki prebivajo na Jesenicah. 
Sprejema so se udeležili predstavniki obeh jeseniških kato-
liških župnij, Jesenic in Koroške Bele, ter imam jeseniške 
islamske skupnosti, medtem ko sta predstavnik srbske in 
makedonske pravoslavne cerkve zaradi obveznosti oziroma 
bolezni svojo prisotnost opravičila. »Sestanek je bil pred-
vsem spoznavne narave, kjer so gostje župana seznanili 
tudi s področno problematiko, župan pa jim je obljubil so-
delovanje v okviru svojih pristojnosti. Prisotni so se strinjali, 
da so tovrstna srečanja dobrodošla, zato so se dogovorili, 
da bodo v prihodnje postala bolj redna,« so po obisku spo-
ročili iz kabineta župana.

Predstavniki verskih skupnosti pri županu

Predstavitev 
ukrepov na plazu

Zgornjegorenjski župani so se odločno zavzeli za ohranitev mreže nujne medicinske pomoči.

Za reševalca na motorju

Slavko Kanalec, nekdanji glavni direktor družbe SIJ Acroni, je prejel Pantzevo priznanje za življenjsko 
delo v metalurgiji. Denarno nagrado je podaril Osnovni šoli Koroška Bela za spodbujanje otrok za 
tehniške vede.

Pantzevo priznanje  
za življenjsko delo

JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Slavko Kanalec je finančno nagrado, ki jo je 
prejel skupaj s priznanjem, podaril Osnovni šoli 
Koroška Bela za delovanje podjetniškega in 
tehničnega krožka, s čimer bi rad spodbudil 
zanimanje otrok za tehnične vede.

Spremljanje zemeljskih plazov / Foto: arhiv Občine Jesenice

Župani predlagajo nadgradnjo sistema z dodatnim 
satelitskim centrom na Bledu, boljšo mrežo 
nujne medicinske pomoči v poletnem času in 
reševalcem na motorju, ki bi zagotovil ustrezen 
dostopni čas v času poletnih prometnih zastojev.

Župan Peter Bohinec s predstavniki verskih skupnosti  
/ Foto: Občina Jesenice
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Kot je povedala v. d. ravnate-
ljice Vrtca Jesenice Vanja 
Kramar, bodo v času vpisa 
potekali tudi dnevi odprtih 
vrat po enotah.
V enoti Angelce Ocepek si bo 
vrtčevski utrip mogoče ogle-
dati 31. januarja in 1. februar-
ja med 9.30 in 11. uro; v eno-

ti Julke Pibernik 2. februarja 
med 9.30 in 11. uro; v enoti 
Cilke Zupančič, enoti Ivanke 
Krničar na Blejski Dobravi in 
enoti Frančiške Ambrožič na 
Hrušici pa 3. februarja med 
9.30 in 11. uro.
Za novo šolsko leto so razpi-
sali dnevni program (traja 
od šest do devet ur), pol-
dnevni program (traja do 

šest ur) in izmenični pro-
gram (en teden dopoldne, 
en teden popoldne v času od 
13. do 20. ure). A kot je pou-
darila Kramarjeva, bodo iz-
menični program izvajali le 
v primeru, če bo vpisanih 
dovolj otrok.
In kako je bilo z vpisom 
lani jeseni, so bili sprejeti 
vsi otroci?
»Pri rednem vpisu smo lan-
sko leto prejeli 214 vlog. V 
vrtec je bilo sprejetih 177 ot-
rok, 37 jih je bilo uvrščenih 

na čakalni seznam. Sprejeti 
so bili vsi otroci s stalnim bi-
vališčem v Občini Jesenice, 
ki imajo hkrati oba starša za-
poslena,« je pojasnila Kra-
marjeva, ki si želi, da bo le-
tos jeseni dovolj prostora za 

vse vpisane otroke, več pa bo 
seveda znano po zaključe-
nem vpisu.
In če bo vendarle vpisanih 
več otrok, kot bo na voljo 
prostih mest?
»Če se za sprejem v vrtec 
prijavi več otrok, kot je pro-
stih mest, njihove vloge 
obravnava komisija za spre-
jem otrok v vrtec. Vrtec lah-
ko sprejme otroka, ko je do-
polnil starost najmanj 11 
mesecev, če starši ali skrbni-
ki ne uveljavljajo več pravice 

do dopusta iz naslova starše-
vskega varstva v obliki polne 
odsotnosti z dela. Pravilnik o 
sprejemu otrok v Vrtec Jese-
nice si lahko starši pogledajo 
na spletni strani Vrtca Jese-
nice,« je pojasnila.

Vpis otrok v Vrtec Jesenice

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jeseni-
cah so lansko leto zaokrožili 
z zaključkom energetske sa-
nacije stavbe. Pot je bila dol-
ga in naporna, z več časovni-
mi presledki. »Pred menoj 
so se kar štirje direktorji tru-
dili za izvedbo,« je na 
predstavitvi pomembne in-
vesticije poudarila sedanja 
direktorica dr. Karmen Arko. 
»Po dolgotrajnem usklajeva-
nju in čakanju na soglasje 
vlade nam je uspelo podpisa-

ti pogodbo s koncesijskim 
partnerjem Petrolom. Zame-
njali smo vsa okna, vrata in 
svetila, obnovili štiri kotlov-
nice, dom ima novo fasado, 
obnovljeno streho in žaluzi-
je. Z investicijo v vrednosti 
1,5 milijona evrov smo prido-
bili tudi zračne in svetle pro-
store in s tem pomembno iz-
boljšali kvaliteto bivanja 
stanovalcev,« je dejala.
Luka Omladič iz kabineta 
ministra za delo, socialne 
zadeve in enake možnosti je 
ob čestitkah za uspešno iz-
vedbo poudaril, da je to mo-

dra naložba v sedanji situaci-
ji vse višjih cen energentov 
in vodi v zeleni prehod na 
področju energetsko pod-
nebne politike.
Za pomembno pridobitev je 
vodstvu doma izrekel pohva-
le novi župan Občine Jeseni-
ce Peter Bohinec.

Odpirajo dnevni center
V domu pa se v kratkem 
obeta še ena pomembna pri-
dobitev. Odprli bodo dnevni 
center za prebivalce, stare 
nad 65 let, ki niso stanovalci 
doma. Od ponedeljka do pet-
ka jim bo od 6. do 16. ure 
zagotovljena socialna in 
zdravstvena oskrba, prehra-

na, organizirane dejavnosti, 
kreativne delavnice, telovad-
ba in sprehodi.

Decembrski obisk
Decembrsko dogajanje v 
domu je bilo sicer pestro, 
stanovalce je med drugim 
obiskal tudi novi jeseniški 
župan Peter Bohinec.

V jeseniškem domu upokojencev so zaključili poldrugi milijon evrov vredno investicijo v energetsko sanacijo, ki so jo izvedli  
s koncesijskim partnerjem Petrolom.

Energetska sanacija doma 
upokojencev

Janko Rabič

Zunanjost energetsko prenovljenega doma / Foto: Janko Rabič

Pred novim letom je stanovalce doma obiskal tudi novi jeseniški župan Peter Bohinec, jim 
podaril manjšo pozornost, voščil ter z njimi poklepetal. / Foto: arhiv Občine Jesenice
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Vrtec ima enoten vpis za sprejem otrok v vrtec, 
kar pomeni, da starši otroka vpišejo v Vrtec 
Jesenice, in ne v posamezno enoto vrtca. Lahko 
pa izrazijo željo, v kateri enoti bi radi imeli 
otroka, a se želja upošteva le, če je v želeni enoti 
za otroka ustrezno mesto glede na strukturo 
oblikovanih oddelkov.

Pri Ljudski univerzi Jesenice 
so leta 2018 začeli izvajati 
mednarodni projekt Eraz-
mus plus – Verižni eksperi-
ment v vrtcih. Po besedah 
direktorice Majde Suljano-
vić Hodžić je bil namen pro-
jekta zagotoviti razvoj 
osnovnih tehničnih in znan-
stvenih spretnosti že pri 
predšolskih otrocih ter jim z 
medgeneracijskim učenjem 
spodbuditi zanimanje za 
tehnične poklice. Za uspeš-
no izvedbo jim je v decem-
bru Center republike Slove-
nije za mobilnost in evrop-
ske programe skupaj z Mi-
nistrstvom za izobraževa-
nje, znanost in šport podelil 
že četrto jabolko kakovosti. 
Projekt so izvedli odlično in 
kakovostno, ključno vlogo 
so poleg vodje projekta 
Maje Radinovič Hajdič in 
koordinatorice Katarine Ber-
toncelj imeli tudi izobraže-
valci odraslih in vzgojitelji iz 
drugih partnerskih organi-
zacij. Pri izvedbi so sodelo-
vali tudi upokojenci, ki so 
kot prostovoljci mentorji na 
predšolske otroke prenašali 
znanje, veščine in vrednote. 
Posebno zahvalo so ob po-
delitvi jabolka kakovosti iz-
rekli članom ožje skupine 
Stanku in Franciju Arhu, Mi-
tji Resmanu ter Ferdinandu 
in Zdravki Kikelj za prispe-
vek k uspehu projekta.

Priznanje za verižni 
eksperiment v vrtcih

 
 
 

VRTEC JESENICE  
 

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2021 ali kasneje  

 
Vpis bo potekal preko pošte od 16.2. 2021 do 19.2.2021. 

Vlogo pošljete  na naslov Vrtec Jesenice,  
enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice. 

 
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe: 

 
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur; 

POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure); 
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne (v času odprtja enote vrtca), en 

teden popoldne (od 13. do 20. ure). 
 

Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec lahko dobite na naši spletni 
strani www.vrtecjesenice.si (vloga bo na spletni strani dostopna od 10. 2. 2021 dalje). Za 

informacije se preko elektronske pošte lahko obrnete tudi na svetovalni delavki 
(urska.mojstrovic@vrtecjesenice.si, karmen.pogacnik@vrtecjesenice.si) ali pokličete na 

upravo vrtca (04 583 6740). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO! 

VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK  
ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2023 ali kasneje 

Vpis bo potekal od 31. 1. 2023 do 3. 2. 2023
v enoti Angelce Ocepek na Cesti Cirila Tavčarja 3a.

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;

POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne  

(v času odprtja enote vrtca), en teden popoldne  
(od 13. do 20. ure).

DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM  
VAS PRIČAKUJEMO!
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Začetki novoletnih koncer-
tov na Jesenicah segajo v se-
demdeseta leta prejšnjega 
stoletja. Pobudnik je bil pri-
znani jeseniški operni pevec 
Jaka Jeraša, ki je poskrbel za 
gostovanje opernih pevcev iz 
Ljubljane. Leta 1981 je pova-
bilo za organizacijo prejel ta-
kratni Pihalni orkester jese-
niških železarjev, ki je bil na 
prvih dveh koncertih dele-
žen velikega aplavza v raz-
prodani dvorani. To je bila 
velika spodbuda, da je tradi-

cijo ohranil do današnjih 
dni, z raznoliki programi in 
glasbenimi gosti.

Gostja pevka Neisha
Letošnji novoletni koncert 
27. decembra v dvorani Kina 
Železar na Jesenicah je bil 
jubilejni, štirideseti po vrsti. 
Godbeniki sedanjega Pihal-
nega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora so pod vod-
s tvom dir igenta  in 
umetniškega vodje Dejana 
Rihtariča spet poskrbeli za 
vrhunsko izvedbo, ki je nav-
dušila občinstvo v polni dvo-

rani. Program je v prvem 
delu obsegal znane skladbe, 
ki so jih pred desetletji pre-
pevali velikani različnih 
glasbenih zvrsti, v drugem 
delu so zaigrali praznično 
obarvane božične in novole-
tne skladbe. Pomembno je 
izvedbo programa obogatila 
gostja, odlična slovenska 
pevka Neisha s svojimi uspe-
šnicami. Jubilejni koncert so 
izkoristili za zahvalo s šop-
kom rož dolgoletnima 

uspešnima voditeljicama 
Štefaniji Muhar in Branki 
Smole. Letos se je v novi vlo-
gi izkazala Ana Pirih.
Novi župan občine Jesenice 
Peter Bohinec je na koncer-
tu v pozdravnih besedah če-
stital orkestru za odlično iz-
vedbo, vsem v dvorani 
zaželel vse najlepše v novem 
letu 2023.
»Več kot ponosen sem na 
godbenice in godbenike, da 
so nam pripravili ta čudoviti 

večer. Podal sem predlog, da 
letošnji štirideseti jubilejni 
koncert v prihodnje nadgra-
dimo, da bo to županov kon-
cert kot darilo župana in ob-
činske uprave občankam in 
občanom za praznične dni.«

Glasba združuje ljudi
Nad izvedbo koncerta je bila 
navdušena Jeseničanka, me-
zzosopranistka Monika Bo-
hinec, od leta 2011 stalna 

članica Dunajske državne 
opere. Z orkestrom je že 
večkrat sodelovala na nasto-
pih, tokrat je nekajdnevni 
praznični obisk na rodnih 
Jesenicah izkoristila tudi za 
obisk koncerta. »Zelo sem 
uživala, bila je topla in 
prisrčna atmosfera. Kar ne 
moreš verjeti, kako glasba 
združuje ljudi. Program je 
bil prečudovit, ravno 
pravšnji za ta praznični čas.«

Godbeniki Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so pod vodstvom dirigenta in umetniškega vodje Dejana Rihtariča spet poskrbeli za vrhunsko 
izvedbo, ki je navdušila občinstvo v polni dvorani.

Jubilejni novoletni koncert

Janko Rabič

Poleg jubilejnega koncerta na Jesenicah so 
godbeniki drugi koncert izvedli v Kranjski Gori, 
na obeh so bili nagrajeni z aplavzi več kot 
sedemsto poslušalcev.

Razstava o zgodovini orkestra v avli gledališča / Foto: Nik Bertoncelj

Novi župan občine Jesenice Peter Bohinec je na koncertu v 
pozdravnih besedah čestital orkestru za odlično izvedbo.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Polna dvorana poslušalcev / Foto: Nik Bertoncelj

Program je obogatila gostja, odlična slovenska pevka 
Neisha s svojimi uspešnicami. / Foto: Nik Bertoncelj

Dirigent in umetniški vodja Dejan Rihtarič / Foto: Nik Bertoncelj

Jubilejni koncert so izkoristili za zahvalo s šopkom rož 
dolgoletnima uspešnima voditeljicama Štefaniji Muhar in 
Branki Smole. Letos se je v novi vlogi izkazala Ana Pirih.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Program je v prvem delu obsegal znane skladbe, ki so jih pred desetletji prepevali velikani različnih glasbenih zvrsti, 
v drugem delu so zaigrali božične in novoletne skladbe. / Foto: Nik Bertoncelj



Šport

7Jeseniške novice, petek, 13. januarja 2023

Koliko let se organizirano 
na Jesenicah igra šah?
Organiziran šah se na Jese-
nicah igra neprekinjeno od 
leta 1948. Nekaj težav smo 
imeli le v času koronavirusa, 
ko je bilo prepovedano dru-
ženje. Takrat smo delovali le 
po spletu.

Koliko članov je v Šaho-
vskem klubu SIJ Acroni Je-
senice?
Vse skupaj je v klubu okrog 
150 članov. Številka aktivnih 
članov se giba od 20 do 30. 
Ti vseskozi tekmujejo.

Je v klubu dobra konkuren-
ca?
Imamo dve disciplini, in si-
cer hitropotezni šah (partija 
traja 10 minut, op. a.) in po-
spešeni šah (partija traja od 
15 minut do 1 ure, op. a.). 
Imamo enainštirideset tur-
nirjev na leto in med seboj 
tekmujemo. Na koncu dobi-
mo tiste najboljše. V klubu 
trenutno izstopata Alim Ha-
sanagi in Anel Hasanagi. 
Imata potencial in željo, da 
prideta do mednarodnega 
mojstra, kar na Jesenicah še 

nikomur ni uspelo. Šest 
igralcev ima rating mojstrski 
kandidat. Imamo še standar-
dni šah, ki se igra najmanj 
eno uro, in ta disciplina se 
igra v ligi. Vsi nočejo igrati 
standardni šah, saj je ta zelo 
naporen. V klubu vemo, ka-
teri igralci so najboljši, in jih 
povabimo, da igrajo v ligi.

Kje ima klub sedaj prostore?
V preteklosti je imel klub 
svojo hišo. Z leti so bili po-
goji vse slabši. Prostore ima-
mo v hokejski dvorani. V 
nove prostore kluba smo 
prenesli tudi vso našo boga-
to zgodovino. Ponedeljek je 
rezerviran za šahovsko šolo. 
V torek in sredo so igralni 
dnevi. Četrtek je rezerviran 
za turnirje.

Kako je z mladimi?
Čez leta je prišlo do tega, da 
mladih šahistov praktično ni 
bilo več. V zadnjih treh, šti-
rih letih smo se mladim po-
novno bolj začeli posvečati. 
Čeprav se tega ne da popra-
viti čez noč, pa se vseeno re-
zultati se že kažejo. Pri mla-
dih je danes pogosto, da se 
poleg šaha ukvarjajo še s 
kakšnim drugim hobijem, 

športom. Tukaj so še raču-
nalniki in pametni telefoni. 
Telefonov med tem, ko so 
na treningu, ne smejo upo-
rabljati. Mladih je zdaj okoli 
deset.

V kateri ligi klub igra?
V zadnjih letih imajo vsi klu-
bi drastične težave s sredstvi 
in so mnogi zaradi tega pro-
padli. Mi smo imeli vseskozi 
eno ekipo. Šahovska zveza 
Slovenije je dopustila, da 
ima klub lahko še eno ekipo, 
ki pa mora igrati nižje kot 
prva ekipa. Naša prva ekipa 
se je uvrstila v 1. ligo zahod 
(najvišja je super liga, op. 
a.), izkoristili pa smo mož-
nost še druge ekipe, ki us-
pešno igra v 3. ligi zahod. Ob 
obeh moških ekipah tudi 
ženska in mladinska ekipa 
nastopata v svojih ligah.

Poleg v ligi vaši igralci igrajo 
tudi na državnih prvenstvih, 
na turnirjih?
Najpomembnejše tekmova-
nje za nas je državna liga. 
Posamezno se, kdor hoče, 
lahko udeleži državnega pr-
venstva v hitropoteznem in 
pospešenem šahu. V klubu 
se dogovorimo in se nas na-

bere za avto ali dva. Podob-
no je pri turnirjih. Če je inte-
res med mladimi, tudi njih 
peljemo na turnirje.

Tudi sami organizirate kak-
šen turnir?
Sami ne organiziramo no-
benega turnirja, saj nam 
novi prostori ne omogočajo 

organiziranja turnirja višje-
ga ranga.

Kakšni so pogoji, da se vam 
kdo pridruži v klub?
Pridruži se nam lahko vsak. 
Plača članarino in postane 
naš član. Ni pogoj, je pa pri-
poročljivo, če tisti, ki se nam 
pridruži, obvlada vsaj osno-

ve šaha. Za otroke je primer-
no, da se nam pridružijo 
nekje v prvem razredu, in te 
otroke želimo čim prej vklju-
čiti na tekmovanje. Ta tek-
movanja, nekje do desetega 
leta starosti, morajo biti za-
bavna in rezultat ne sme biti 
prvotnega pomena. Kdaj so 
otroci primerni za prave tek-
me, vse to usklajujemo s 
starši. Za naše mlade igralce 
letno pripravimo en turnir. 
Več turnirjev je v Kranju, 
kjer vsaka šola enkrat na 
mesec pripravi en turnir.

Kakšni so načrti kluba?
Želimo priti do spon-
zorskih sredstev, bodisi s 
strani občine ali države. 
Boljši so pogoji, večja je 
možnost za napredovanje. 
Trenutno pri nas vse pote-
ka na račun prostovoljstva, 
dobre volje in samofinanci-
ranja. Želimo nazaj prido-
biti fante, ki so bili že v 
klubu, a žal prenehali igra-
ti šah. Želimo si ustvariti 
še večji pionirski in mla-
dinski pogon, zainteresira-
ti tudi vse osnovne šole v 
občini in v klubu obuditi 
množičnost, ki ga je krasila 
v preteklih desetletjih.

Marko Pazlar z Jesenic, 53-letni član Šahovskega kluba SIJ Acroni Jesenice, je član prve ekipe, poleg tega pa še tajnik kluba.

Želijo si čim več mladih šahistov
Matjaž Klemenc

Zgodovine jeseniškega ho-
keja so se skupaj z letošnjo 
sezono in načrti za priho-
dnost dotaknili na novinar-
ski konferenci v dvorani 
Podmežakla. Spregovorili so 
o končanem rednem delu 
AHL, pričakovanjih in ciljih 
za nadaljevanje lige ter pri-
čakovanjih in ciljih za finale 
državnega prvenstva. Sode-
lovali so: Anže Pogačar, di-
rektor HDD SIJ Acroni Jese-

nice, glavni trener Gaber 
Glavič, kapetan ekipe 
Gašper Glavič, predstavnik 
Športne zveze Jesenice 
Branko Jeršin, kot predse-
dnik HDD SIJ Acroni Jese-
nice pa se je je udeležil tudi 
župan Peter Bohinec.
Alpska liga je bila zelo zgoš-
čena in v osemindvajsetih 
tekmah rednega dela je tež-
ko biti vseskozi na najvišjem 
nivoju. Redni del so Jeseni-
čani končali s 25 zmagami 
(Cortina 4 : 0, 2 : 0; Unter-
land 6 : 0; Salzburg 2 5 : 0, 4 
: 1; Merano 4 : 2, 5 : 0; Bre-
genzerwald 6 : 0, 4 : 1, Zell 

am See 4 : 2. 4:1; KAC 2 3 : 1; 
Linz 2 7 : 0, 4 : 2; Lustenau 7 
: 1, 6 : 2; Fassa 4 : 1, 3 : 1; Ri-
tten 4 : 1, 5 : 1; Vipiteno 5 : 2, 
5 : 2, Gardena 5 : 2; Ki-
tzbühel 8 : 1, 3 : 1). Izgubili 
so le trikrat (Unterlaun 2 : 5, 
KAC 2 1 : 2, Gardena 0 : 1).
Poglejmo še statistiko, ki 
hitro pokaže, kako je bila 
četa trenerja Gabra Glaviča 
superiorna skozi redni del 
Alpske lige. Razen proti Un-
terlaundu, to je bilo že v 2. 
kolu, ko so dobili pet golov, 

so v preostalih sedemindvaj-
setih tekmah prejeli največ 
dva zadetka. Nasprotnikovo 
mrežo so zadeli 120-krat, do-
bili pa le 32 golov. Zbrali so 
75 točk, 18 več od drugega 
Unterlaunda.
Dne 19. januarja se za Jese-
ničane začne predkončnica. 
V lanski sezoni je v njej igra-
lo šest klubov. Letos jih je 
pet. Poleg Jeseničanov so še 
Unterlaund, Cortina, Ritten 
in Salzburg 2.
»Rezultati govorijo sami 
zase. Navdušuje, da smo na 
tekmo prejeli le 1,1 zadetka. 
Ob tem smo bili še zelo 

učinkoviti. Težko je doseči 
tak rezultat. Naša igra ima 
rdečo nit. Zavedam se, da se 
bo v nadaljevanju igral dru-
gačen hokej. Želimo si, da 
ne bi bilo poškodb in bolez-
ni. Žal se na to ne more vpli-
vati,« je na novinarski konfe-
renci povedal Gaber Glavič.
Spomnimo se lanske sezo-
ne, ko so imeli Jeseničani 
kar nekaj težav v predkonč-
nici. Nič lažje jim ni bilo v 
četrtfinalu s Cortino in v 

polfinalu z Rittnom. Finale 
je bil zanimiv. Jeseničani so 
imeli kar nekaj smole v fi-
nalu in so se morali na kon-
cu zadovoljiti z drugim 
mestom.
»Zadovoljni smo s tistim, 
kar smo do sedaj dosegli v 
tej sezoni. Brez prijateljskih 
tekem smo odigrali 36 te-
kem; v 29 smo zmagali, v 
sedmih pa izgubili. Zelo 
prepričljivi smo bili v re-
dnem delu Alpske lige,« je 

povedal Anže Pogačar, 
predsednik HDD SIJ Acro-
ni Jesenice.
Pri tem se je obregnil še na 
dve stvari. »Večna rivala sta 
odigrala več kot 500 derbijev 
in finale državnega prven-
stva se bi moralo odigrati na 
koncu sezone, ne pa januar-
ja. Olimpija je postavila po-
goje, ali januarja ali pa sploh 
ne bo igrala. V dobro sloven-
skega hokeja smo na to pris-
tali. Zadnjič in nikoli več. 

Moti me še zelo skromen 
obisk na naših tekmah. S 
tem se pritožujejo pri vseh 
klubih v Alpski ligi. Srčno 
upam, da se bo to v končnici 
izboljšalo.«
Da se to izboljša, je prilož-
nost že na drugi finalni tek-
mi. Olimpija je pač magnet, 
osvojitev državnega prven-
stva pa še kako mamljivo. 
Spodbuda s tribun je na ta-
kih tekmah lahko odločilne-
ga pomena.

Petinsedemdeset let hokeja

Na novinarski konferenci so sodelovali: kapetan ekipe Gašper Glavič, glavni trener Gaber Glavič, predsednik HDD SIJ 
Acroni Jesenice in jeseniški župan Peter Bohinec, direktor HDD SIJ Acroni Anže Pogačar in predstavnik Športne zveze 
Jesenice Branko Jeršin. / Foto: Nik Bertoncelj

Marko Pazlar / Foto: osebni arhiv

1. stran

V petek, 13. januarja, ob 18. uri bo v dvorani 
Podmežakla večni derbi in druga finalna tekma 
državnega prvenstva, v kateri se bosta pomerili 
ekipi HDD SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija 
Ljubljana.
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Na Blejski Dobravi 26. de-
cembra, na god svetega Šte-
fana, ohranjajo staro cerkve-
no opravilo žegnanje konj. 
Različni zgodovinski zapisi 
omenjajo, da je bil ta kraj 
širše znan po tem opravilu 
predvsem zaradi cerkve, ki 
nosi ime svetega Štefana, ki 
je zavetnik konj in živine. V 
preteklosti so bili to veliki 
prazniki, na žegnanje so la-
stniki prišli s konji, okraše-
nimi vozovi, čez to območje 
je vodila konjeniška romar-
ska pot. Po večletnem zatiš-
ju po drugi svetovni vojni so 
pred okoli petindvajsetimi 
leti žegnanje spet obudili, 
združili so ga s praznova-
njem dneva samostojnosti 
in enotnosti.
Po dveh letih premora zara-
di koronavirusa je bil letos 

ta dan na Blejski Dobravi 
spet velik praznik, ponovno 
z veliko udeležbo lastnikov 
s konji in vozovi, številni 
domačini in obiskovalci od 

drugod so v vaškem jedru 
poskrbeli za pravo domače 
vzdušje.
Po sveti maši je 49 konj bla-
goslovil župnik Matija Se-

lan. Poleg domačinov so jih 
lastniki pripeljali iz Planine 
pod Golico, Hrušice, Javor-
niškega Rovta, Gorij in dru-
gih okoliških krajev.
Zbranim sta čestitke ob dr-
žavnem prazniku izrekla 
župan Občine Jesenice Pe-
ter Bohinec in predsednik 
sveta krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava Anton 
Hribar. V kulturnem pro-
gramu je nastopil moški 
pevski kvintet Vintgar in 
domače kantri plesalke in 
plesalci.

Po dveh letih premora zaradi koronavirusa je bilo letos štefanovo na Blejski 
Dobravi spet velik praznik, ponovno z veliko udeležbo lastnikov s konji in 
vozovi, številnimi domačini in obiskovalci.

Žegnanje konj na 
Blejski Dobravi

Janko Rabič

Med božično-novoletnimi 
prazniki je zdravljenje v bol-
nišnici, proč od svoji naj-
bližjih, predvsem za otroke 
še posebej samotno. Tega se 
zavedajo tudi gorenjski poli-
cisti, ki so zato obiskali in 
obdarili otroke, ki so se pred 
novim letom zdravili na pe-

diatričnem oddelku v Splo-
šni bolnišnici Jesenice. 
Obisk so popestrili prijazni 
in igrivi policijski psi, ki so 
ob vodstvu policista vodnika 
službenih psov Janeza To-
nejca otrokom predstavili 
delo policistov in policijskih 
psov, predstavili pa so tudi 
številne spretnosti, kot so 
skakanje skozi obroče, vrte-

nje med nogami, prinašanje 
žogic in podobno. Desetle-
tni škotski mejni ovčar Kori, 
njegov sin Sky in njegova 
vnukinja Neli so za konec 
obiskali še tiste otroke, ki so 
ostali v bolniških posteljah 
in si njihove predstave niso 
mogli ogledati.
»Na taka povabila se vedno 
radi odzovemo, če gre za 

otroke, pa jih obiščemo še 
z večjim veseljem. Otroci 
takoj pokažejo, ali jim kaj 
ni všeč ali pa so zadovoljni, 
in če jim jaz dam nekaj za-
dovoljstva, sem tudi sam 
srečen in vesel,« je dejal Ja-
nez Tonejc. Kot je dodal, s 
službenimi in tudi svojimi 
psi, med katere sodijo tudi 
Kori, Sky in Neli, pogosto 
obiskuje otroke po različ-
nih ustanovah. »Psi in ži-
vali na splošno so vmesni 
člen med policijo in tisti-
mi, ki jih obiščemo. Zaradi 
njih vse steče hitreje in na 
prijazen način približamo 
policijo ljudem. Topla be-
seda in nasmeh vsakomur 
polepšata dan, ljudje se 
tega premalo zavedamo,« 
je še dejal.
Desetletni Jakob iz Škofje 
Loke je bil zelo vesel obiska 
policistov in štirinožnih 
kosmatincev. »Tudi sam 
imam doma kužka, a ni 
tako ubogljiv, kot so policij-
ski. Fino bi bilo, če bi tudi 
jaz svojega kužka lahko na-
učil toliko spretnosti,« je 
povedal.
»Taki obiski veliko pomeni-
jo otrokom in tudi nam, 
bolnišničnemu osebju, ki 
jim skušamo olajšati dneve, 
ki jih preživijo v bolnišnici. 

Še posebej radi imajo otroci 
prijazne kužke in upam, da 
jim bo zato današnji obisk 
še dolgo časa ostal v spomi-
nu,« je ob slovesu nevsak-

danjih obiskovalcev dejala 
Nina Trifoni, glavna medi-
cinska sestra na pediatriji in 
ginekološko-porodniškem 
oddelku.

Otroke, ki so božično-novoletne praznike preživljali v jeseniški bolnišnici, so z obiskom razveselili 
policisti s svojimi prijaznimi in igrivimi psi.

Policijski psi razveselili 
otroke v bolnišnici

Simon Šubic

Kužki so obiskali tudi tiste otroke, ki so ostali v bolniških 
posteljah in si njihove predstave niso mogli ogledati.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Obisk policistov in policijskih psov pri otrocih v bolnišnici / Foto: Nik Bertoncelj

Po sveti maši je 49 konj blagoslovil župnik Matija Selan. / Foto: Nik Bertoncelj

Štirinožni kosmatinci so otrokom prikazali svoje spretnosti, 
tudi skakanje skozi obroče. / Foto: Nik Bertoncelj

Domače kantri plesalke in plesalci / Foto: Nik BertonceljEna najmlajših udeleženk / Foto: Nik Bertoncelj
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Ministrstvo za kulturo je ko-
nec lanskega leta v register 
nesnovne kulturne dedišči-
ne vpisalo devet novih nosil-
cev. Med njimi sta bila ob 
enoti Oglarstvo evidentirana 
Kulturno društvo Možnar 
Koroška Bela in Društvo 
oglarjev Rute.

Ohranjanje znanja in 
tradicije
Kot so zapisali, je bilo Kul-
turno društvo Možnar Koro-
ška Bela ustanovljeno leta 
2002 in združuje ljubitelje 
krajevne zgodovine in običa-
jev. Ima več kot 30 članov, ki 

si od leta 2012 prizadevajo 
za ohranitev prikaza kuha-
nja oglja na tradicionalen 
način. Do leta 2017 so sku-

hali šest kop pri lovski koči v 
Račjem hramu ob akumula-
cijskem jezeru Moste. Od 

leta 2018 pa vsako leto po-
stavijo in zakurijo kopo za 
Štefelinovo novino pod Koz-
jim hrbtom nad Koroško 
Belo. Oglje kuhajo izključno 
z namenom ohranjanja zna-
nja in železarske tradicije, 
dvakrat so tudi uspešno po-
izkusili pridobiti volka (žele-
zo) s taljenjem železove 
rude v vetrni peči. Kuhanje 
oglja predstavljajo tudi po 
šolah in vrtcih, leta 2019 so 
skuhali kopo iz bezgovega 
lesa in to oglje podarili v vse 
izobraževalne ustanove v ob-
čini Jesenice za ustvarjanje 
pri likovnem pouku. Lani pa 
je društvo organiziralo tudi 
vseslovensko srečanje oglar-

jev, ki se prireja na pobudo 
Društva oglarjev Slovenije.

Po vojni oglarstvo skoraj 
izginilo
O sami tradiciji oglarstva pa 
so zapisali: »Za potrebe ta-
ljenja železove rude so oglje 
odkupovale jeseniške in ja-
vorniške fužine. Večini kme-
tij v okoliških vaseh (vasi 
pod Golico, Javorniški Rovt, 
Koroška Bela …) je fužinar-
stvo prinašalo dodaten za-
služek, ki so ga prislužili kot 
furmani (tovorniki), rudarji, 
delavci v fužinah in oglarji, 

ki so se med marcem in no-
vembrom selili z ene gozdne 
parcele na drugo in si v bliži-
ni kopišč postavljali začasna 
bivališča iz desk ali 'kožarce' 
iz lubja. Na sredi ali zunaj so 
postavili pol metra visoko 
kvadratno ognjišče, ob ste-
nah pa pograde, postlane s 
smrekovimi vejami in pra-
protjo, kasneje s slamo. Hra-
no so si kuhali na odprtem 
ognjišču (žganci, polenta, 
'frika' iz masti, drobno nare-
zanega sira in polente). 
Vodo so si prinesli v 'jem-
pah', v dežah pa so si neka-

teri prinesli še kislega mle-
ka. Gozdni delavci so šli 
domov v soboto, v nedeljo k 
maši in v gostilno ter proti 
večeru oprtani z 'rukzaki' 
odšli spet v 'gošo'. Konec 19. 
stoletja je oglje v plavžih 
skoraj povsem zamenjal 
koks, a so kmetje še kuhali 
oglje za domače potrebe ko-
vačij.
Po drugi svetovni vojni je 
oglarstvo že skoraj povsem 
izginilo, le v Planini pod Go-
lico je tu in tam še v sedem-
desetih zagorela kakšna 
kopa.«

Kulturno društvo Možnar Koroška Bela je od nedavnega vpisano v register nesnovne kulturne dediščine s tradicijo oglarstva.

Možnar z oglarstvom v registru
Urška Peternel

Kulturno društvo 
Možnar je v register 
nesnovne kulturne 
dediščine že nekaj 
časa vpisano tudi s 
tradicijo streljanja z 
možnarji.

Lani so na Koroški Beli organizirali tudi vseslovensko srečanje oglarjev. / Foto: Nik Bertoncelj

Črt Laharnar, predsednik KD Možnar / Foto: Nik Bertoncelj

Na državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju, ki je decembra potekalo na Jesenicah, se je z 
drugim mestom izkazala domača drsalka Manca Krmelj, ki je postala državna podprvakinja.  
Pri mladinkah je s tretjim mestom lepo prihodnost jeseniškega umetnostnega drsanja napovedala 
Klara Sekardi.

Drsalka Manca Krmelj 
podprvakinja Slovenije

Na ledeni ploskvi v dvorani 
Podmežakla na Jesenicah je 
decembra v organizaciji Dr-
salnega kluba Jesenice pote-
kalo državno prvenstvo v 
umetnostnem drsanju. Na-
stopili so tekmovalci, tekmo-
valke in plesni par iz petih 
slovenskih klubov. Ob uspe-
šni izvedbi so za nov velik 
uspeh poskrbele drsalke in 
drsalec z desetimi osvojeni-
mi kolajnami in drugimi 
odličnimi rezultati, posebej 
v mlajših kategorijah. Pri 
članicah je naslov državne 
prvakinje osvojila Daša Grm 
iz celjskega kluba, ki je že 
vrsto let najboljša slovenska 
umetnostna drsalka. Z dru-
gim mestom se je po uspe-
šno izvedenem programu iz-
kazala domača drsalka 
Manca Krmelj, ki je postala 

državna podprvakinja. Tik 
pod stopničkami je na četr-
tem mestu pristala še ena 
domačinka, Alja Resman. 
Pri mladinkah je s tretjim 
mestom lepo prihodnost je-
seniškega umetnostnega dr-
sanja napovedala Klara Se-
kardi. Ostale medalje so 
osvojile drsalke: zlate Nina 
Aupič, Nika Novak, Lara Vil-
man in drsalec Žiga Jevnik, 
srebrne drsalke Ula Zadni-
kar, Klara Jevnik in Loti Ber-
nard ter bronasto Izabela 
Grgurič. Prav tako z dobrimi 
rezultati so se izkazale še dr-
salke: Lara Vidmar, Mija 
Hebar, Lucija Sekardi, Ajda 
Šorn, Hana Operčkal, Živa 
Aupič, Zoja Zupan Arh, Alja 
Resman, Maksima Krivič, 
Sara Urbanc, Anastazija 
Chalenko, Berina Turkušič, 
Neja Grilc, Julija Vilman in 
Loti Lokovšek.

Najboljše pri članicah (Manca Krmelj prva z leve)  
/ Foto: Janko Rabič

Janko Rabič

Najboljše balinarske ekipe / Foto: Janko Rabič

Člani Balinarskega kluba Je-
senice so v Bazi na Jeseni-
cah organizirali novoletni 
turnir. Nastopilo je petnajst 
ekip s Hrušice, Jesenic, Slo-
venskega Javornika, Žirovni-
ce, Gorij, Podbrezij in Pod-
narta.
Prvo mesto je osvojila ekipa 
Balinarskega kluba Jesenice 
v postavi: Jože Domevščik, 

Dragan Stošić in Sašo Oze-
bek. Druga je bila ekipe 
Hrušice v postavi Sonja 
Srna, Vojko Božič in Janez 
Šušteršič, tretja je bila ekipa 

Podbrezij, za katero so na-
stopili: Jože Faganel, Stane 
Miklavčič in Rado Obid.

Novoletni balinarski 
turnir v Bazi
Janko Rabič

Nastopilo je petnajst 
ekip.
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Občina Jesenice je za 
Osnovno šolo Koroška Bela 
kupila čebelarsko opremo, 
v kratkem pa bo priskrbela 
še mobilne čebelnjake ter 
uredila medonosni vrt ob 
šoli. Še pred tem pa bo tre-
ba sanirati žlindro ob šoli, 

za kar bo prav tako poskr-
bela občina.
Gre za del projekta Seme 
preteklosti je seme priho-
dnosti, ki ga vodi Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske 
s partnerji: Inštitutom za 
ekološke raziskave in trajno-
stni razvoj Ekosemena, Ob-
čino Radovljica, Občino 

Kranjska Gora, Občino Jese-
nice ter Občino Bled.
Opremo so na šoli prejeli 
pred kratkim, v zahvalo pa 
so sodelujoče partnerje po-
vabili na tradicionalni slo-
venski zajtrk.
Milan Hlade iz OŠ Koroška 
Bela je predstavil čebelarsko 
opremo ter poudaril, da je 

oprema zelo kvalitetna, so-
dobna in bo zato v pomoč 
tudi drugim lokalnim čebe-
larjem. Veseli so, da bodo 
povezali lokalne čebelarje, 
mentorje in otroke.

V šoli nameravajo začeti če-
belarski krožek, morda celo 
izbirni predmet čebelarstva. 
Pripravili bodo delavnico če-
belarstva za mentorje in 
učence, ki jo bo izvedla Če-
belarska zveza Gorenjske.
»S postavitvijo učnih vrtov, 
šolskih čebelnjakov, setvijo 
medonosnih rastlin ter iz-
vedbo različnih delavnic o 
semenarstvu in čebelarstvu 
bomo spodbujali mlade k so-
naravni pridelavi hrane, se-
menarstvu in čebelarstvu, s 

čimer bomo spodbujali ra-
zvoj zelenih delovnih mest 
ter jim prikazali zgodbe o 
uspehu na področju kmetij-
stva in poslovne priložnosti 
za naslednje generacije mla-
dih kmetov,« je povedala 
Nina Kobal z Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske.
Projekt Seme preteklosti je 
seme prihodnosti delno fi-
nancira Evropska unija iz 
sredstev Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja.

Osnovna šola Koroška Bela je dobila čebelarsko opremo, v kratkem pa bodo postavili še mobilne čebelnjake ter uredili medonosni vrt ob šoli. Učenci se 
bodo učili čebelarjenja.

V šoli na Koroški Beli bodo čebelarili

Urška Peternel

Gimnazija Jesenice je tako 
kot vsako leto pripravila do-
brodelni božično-novoletni 
koncert, na katerem so obi-
skovalce prevzeli s praznič-
nim duhom in jih popeljali 
v začetek zaključka koledar-
skega leta. Na prazničnem 
koncertu, ki je potekal 21. 
decembra na Gimnaziji Je-
senice, se je zvrstilo več na-
stopajočih, ki so pod vod-
s t v o m  m e n t o r i c e , 
zborovodkinje in profesori-
ce Urške Odar izpeljali 
glasbeno obarvan praznični 
program. S svojimi pevski-
mi sposobnostmi sta nav-
dušili Pevska skupina Gim-
nazije Jesenice in Pevska 

skupina profesoric, večer 
pa so popestrili tudi različ-
ni solistični nastopi dijakinj 
in dijakov. Na prazničnem 
koncertu tako niso manjka-
li niti saksofon, flavta, kita-
ra, klavir, violina in harmo-
nika, ki so oživeli v rokah 
nadobudnih mladih glasbe-
nikov.
Zbrane je nagovoril tudi rav-
natelj gimnazije Aljoša Er-
man, ki je poudaril: »Današ-
nji koncert poteka na dan 
zimskega solsticija, najkrajši 
in najtemnejši dan v letu, ki 
so ga častili že naši davni 
predniki. Pripravljali so raz-
lične obrede in častili dan, 
ko se sonce ponovno rodi. 
Upam, da bo današnji 
praznični koncert vsem pri- nesel malo sonca oziroma 

luči v prihajajočem letu.« Iz-
razil je zadovoljstvo nad šte-
vilno udeležbo, vsem zaželel 
vse dobro v novem letu in 
spodbudil k dobrodelnosti, 
ki je predstavljala glavni na-
men prazničnega večera. »V 
okviru prireditve spodbuja-
mo dobrodelnost in zbiramo 
prostovoljne prispevke, ki so 
namenjeni našemu šolske-
mu skladu za potrebe dija-
kov iz socialno ogroženih 
družin ter druge nadstan-
dardne storitve, ki jih kot gi-
mnazija ponujamo,« je po-
jasnil Erman in obiskovalce 
pozval k udeležbi na dobro-
delnem bazarju.

Dobrodelni praznični bazar 
je na Gimnaziji Jesenice 
postal že prava tradicija, saj 
ga izvajajo že vrsto let. Gre 
za priložnost za druženje di-
jakov, profesorjev, staršev in 
občanov, ki je obenem na-
polnjena z dobrodelno noto. 
Na bazarju so tokrat ponudi-
li različne izdelke, ki so jih 
izdelali dijaki. Obiskovalci 
so lahko izbirali med čudovi-
timi ročnimi izdelki, za-
pestnicami, voščilnicami, iz-
delki iz blaga, naravno 
kozmetiko  ... ter si ogledali 
razstavo umetniških del di-
jakinj in dijakov, ki so boga-
tile letošnji koledar Gimna-
zije Jesenice.

Jeseniška gimnazija je s koncertom, ki so ga pripravili ob začetku praznikov, glasbeno popestrila najkrajši dan v letu in poskrbela, da se prijetno združi 
tudi s koristnim in dobrodelnim.

Praznični koncert in bazar

Nika Toporiš

Dobrodelni prispevki, zbrani na bazarju, so bili namenjeni 
šolskemu skladu za pomoč dijakom iz socialno šibkejših 
družin. / Foto: Nik BertonceljMatej Kos in Neža Adam s kitaro in violino / Foto: Nik Bertoncelj

Sodelujoči v projektu z zdaj že nekdanjim županom Blažem Račičem / Foto: arhiv Ragorja

Zvoki božičnih melodij so obiskovalce napolnili s prazničnim in dobrodelnim duhom. / Foto: Nik Bertoncelj

Oprema za čebelarjenje je že v šoli. / Foto: arhiv Ragorja

V šoli nameravajo 
ustanoviti čebelarski 
krožek, morda celo 
ponuditi izbirni 
predmet čebelarstvo.
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Ribiška družina Jesenice, ki 
skrbi za ribjo populacijo od 
Rateč do Radovljice, je preje-
la sredstva v višini pet tisoč 
evrov, ki jih je za izgradnjo 
Centra za vzrejo avtohtonih 
vodnih živali podarila Obmo-
čna enota Kranj Zavarovalni-
ce Triglav. Direktorica Ob-
močne enote  Kranj 
Zavarovalnice Triglav Miha-
ela Perčič je pojasnila, da se 
pri Zavarovalnici Triglav za-
vedajo pomena ribiških dru-
žin, ki imajo pomembno 
okoljevarstveno vlogo, saj va-
rujejo vodovja, v katerih izva-
jajo svojo ribiško dejavnost. 
»Narava nam nudi veliko, 
vendar včasih tudi pokliče na 

odgovornost za nepremišlje-
ne posege vanjo. Takrat je 
nujno, da najdemo pot, ki 
nam bo omogočila ponovno 
vzpostaviti ravnovesje. V Za-
varovalnici Triglav smo zato 
prisluhnili težavam Ribiške 
družine Jesenice, ki opozarja 
na upad naravne reprodukci-
je avtohtonih vrst rib, in ji 
priskočili na pomoč z denar-
nimi sredstvi za izgradnjo 
Centra za vzrejo avtohtonih 
vrst vodnih živali,« je poja-
snila Mihaela Perčič.

Tudi novi dom ribiške 
družine
Predsednik Ribiške družine 
Jesenice Aleš Mezek je izra-
zil veliko hvaležnost Območ-
ni enoti Kranj Zavarovalnice 

Triglav ter opozoril na to, da 
se v Sloveniji na žalost spo-
padamo z velikim upadom 
naravne reprodukcije avtoh-
tone potočne postrvi in lipa-
na. »Veliko ljudi zmotno 
misli, da se ribiči ukvarjamo 
zgolj z ribolovom. Vendar je 
resnica popolnoma drugač-
na. Naše primarne aktivno-
sti so povezane s skrbjo za 
okolje, reke, bregove in ribji 
živež. Številni človeški dejav-
niki, kot so povečanje turiz-
ma, različne gradnje avto-
cest in mostov, neprehodne 
pregrade pri hidroelektrar-
nah ter regulacije rek, nega-
tivno vplivajo na ribje in 
druge živalske vrste,« je po-
jasnil Mezek. Opozoril je 
tudi, da je donacija za izgra-

dnjo centra, v katerem so 
predvidena vališča z jezeri in 
nov ribiški dom jeseniške ri-
biške družine, velik korak 
naprej v smeri, da vrnemo 
naravi tisto, kar ji je bilo 
odvzeto. »Stremimo k čim 
hitrejši repopulaciji avtohto-
ne potočne postrvi in lipana 
v naših vodah. Projekt je tre-
nutno v tretji fazi razvoja, v 
letu 2020 je jeseniška ri-
biška družina z lastnimi 
sredstvi kupila zemljišče ob 
Savi Dolinki v izmeri prib-
ližno 6000 kvadratnih me-
trov, vrtina za vodo je že 
končana, trenutno pa čaka-
mo še na vodno dovoljenje 
za rabo iz glavnega vodotoka 
Save Dolinke. Projekt bo 
predvidoma zaključen v letu 
2026,« je razložil Mezek.

Prikaz električnega izlova
Člani Ribiške družine Jese-
nice, ki obstaja že vse od leta 
1953 in trenutno obsega 107 
članov, so v okviru dobrodel-
ne predaje sredstev pripravi-
li tudi prikaz električnega iz-
lova plemenske jate 
potočnih postrvi. Kot je po-
jasnil Mezek, elektro izlov 
lahko izvajajo samo ribiči z 
opravljenim strokovnim iz-
pitom, ki ga pridobijo na po-
sebnem usposabljanju Ri-
biške zveze Slovenije. 
»Elektroribolov temelji na 
uporabi električnega agrega-
ta, ki ga eden od ribičev nosi 
na hrbtu. S posebnim lopar-
jem v vodi ustvarimo dvo-

smerni električni tok, s kate-
rim omrtvičimo ribe, nato 
jih izlovimo z mrežami ter 

nepoškodovane premestimo 
v vališče,« je še dodal Me-
zek.

Območna enota Kranj Zavarovalnice Triglav že petindvajset let namenja donacije ter išče priložnosti za pomoč ranljivim družbenim skupinam ter 
projektom. Letošnja dobrodelna sredstva so namenili Ribiški družini Jesenice.

Donacija ribiški družini

Nika Toporiš

Predsednik Ribiške družine Jesenice Aleš Mezek je po 
izlovu poskrbel tudi za varen transport živali do vališč s 
kapaciteto 350.000 kosov zaroda. / Foto: Nik Bertoncelj

Ribiško delo, ki obsega najrazličnejše aktivnosti 
oskrbovanja rek, poteka ne glede na vremenske razmere.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

Junik-M, Blejska Dobrava 1,  04 581 00 02,  info@junik-m.si

Zmagovalna
ponudba Kia asov!
Odpeljite Kia favorita po zmagovitih cenah,
ki veljajo do konca turnirja Australian Open!

Kia - Največ avta za vaš denar!
Kombinirane porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d-ISC-FCM, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T, Kia XCeed 1,0 T-GDI LX Joy HP ISG M/T in Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. BONUS popust je možno uveljaviti 
ob nakupu novega vozila Kia preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje 
trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 
0 EUR in 620 EUR/vozilo). Ob nakupu nove Kie Rio, Stonic, Ceed 5dr, Ceed SW, XCeed in Sportage iz zaloge je set zimskih pnevmatik vaš za 1 EUR (prilegajoče dimenzije, ne vključuje dodatnega materiala in stroškov premontaže). opusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz  rometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Podatki o ravni hrupa so bili izmerjeni po predpisanem  merilnem postopku v skladu z Uredbo (EU) št. 
540/2014 in Uredbo št. 51.03 UN/ECE [2018/798]: raven hrupa med vožnjo 63 - 70 dB(A) / standardni hrup: 69 - 89,2 dB(A). Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

Novi Kia Stonic že od

Popolnoma novi
Kia XCeed že od

Popolnoma novi
Kia Sportage že od

13.899 €

19.999 €

24.199 €

1 €Ob nakupu set pnevmatik le

do 5.400 €
popusta

do 5.500 €
popusta

do 9.300 €
popusta

Pri Medobčinskem društvu invalidov Jesenice, ki združuje 
člane iz občin Jesenice in Žirovnica, so z decembrskim sre-
čanjem jubilantov zaokrožili izvedbo različnih dejavnosti v 
lanskem letu. Pripravili so ga za vse, ki so v letu 2022 pra-
znovali okrogle jubileje, povabili so tudi ostale člane, ki so 
skupaj v prijetni družbi in preživeli lep večer in nazdravili 
novemu letu 2023.

Novoletno srečanje jubilantov

Jubilanti Društva invalidov Jesenice / Foto: Janko Rabič

Učenca violončela na Glasbeni šoli Jesenice Oto Breznik in 
Lucija Marija Mesec sta dosegla odličen uspeh na 4. med-
narodnem tekmovanju godalcev v Novem Sadu. Oba sta 
osvojila prvo nagrado, Oto v kategoriji A1, Lucija Marija pa 
v kategoriji A4. Mentor obeh je Arslan Hamidullin, korepeti-
tor je bil Matej Kurinčič.

Odličen uspeh mladih violončelistov

Donacija Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav Ribiški družini Jesenice  
/ Foto: Nik Bertoncelj



Zanimivosti

12 Jeseniške novice, petek, 13. januarja 2023

V Glasbeni šoli Jesenice so 
leto 2022 zaključili z glasbe-
no-plesnimi voščili. Po dveh 
letih premora so ponovno iz-
vedli tri božično-novoletne 
koncerte, v Ljudskem domu 
v Kranjski Gori, v dvorani 
Pod Stolom ter osrednjega v 

Gledališču Toneta Čufarja. 
Predstavili so se tudi z bale-
tom in vsemi petimi orkestri.
Kot je dejala ravnateljica 
Martina Valant, po dveh le-
tih pouk ponovno v celoti 
poteka v živo v glasbeni šoli. 
Ponovno so lahko začeli iz-
vajati koncerte pred publiko 
v živo. »Da smo bili osebnega 

stika in žive glasbe željni tako 
učitelji, učenci kot tudi publi-
ka, se je med drugim odrazilo 
v kar presenetljivo številnem 
obisku naših nastopov, kar 
nas seveda zelo veseli,« je de-
jala Valantova in se zahvalila 
tako učencem kot staršem, 
poslušalcem in občinam, ki 
podpirajo delovanje šole.

Osrednji božično-novoletni koncert Glasbene šole Jesenice je potekal v 
dvorani Gledališča Toneta Čufarja.

Glasbeno-plesna 
voščila

Urška Peternel

»Porod je bil lep, točno tak-
šen, ko sem si ga želela, s 
srčno babico ter krasno eki-
po sester in zdravnikov. Ker 
smo vedeli, da se bo naš dru-
gi otrok – doma imamo še 
dve leti in pol staro deklico 
Mirjam – rodil okoli novega 
leta, so se prijatelji in znanci 
šalili, da naju bo v porodni-
šnici obiskal predsednik. 
Iskreno povedano, nisem 
pričakovala, da bom rodila 1. 
januarja, ampak tako se je 
zgodilo in namesto predse-

dnika sva dobila medijsko 
pozornost.«
Ta jima, je ob našem obisku 
poudarila sproščena in na-
smejana Doroteja, ni bila nič 
odveč. In še to je dodala, da 
jo posebno veseli, da se je 
Krištof rodil na Gorenjskem 
ter na čudovit sončen dan. 
Doma, na Primorskem, je 
povedala, so že mesec dni 
neprestano v megli.

Porodov nekaj manj kot 
leto prej
Na Jesenicah se je v pre-
teklem letu rodilo 769 otrok, 

388 deklic in 381 dečkov, 
dvakrat so se razveselili 
dvojčkov. Lani so tako zabe-
ležili 767 porodov, kar je ne-
kaj manj kot leto poprej, ko 
so imeli 801 porod, je pove-
dala sestra Kasema Lemeš.
Sestre in babice v jeseniški 
porodnišnici že leta priprav-
ljajo tudi zanimiv seznam 
najbolj pogostih imen pri 
njih rojenih otrok. V lan-
skem letu sta bili tako na 
vrhu seznama kot najbolj 
priljubljeni imeni Julija za 
deklice in Luka za dečke. 
Prvih je bilo 12, drugih pa 13.
Tesno za njima sta imeni 
Ema (11) in Oskar (9), sledi-
jo pa za deklice Ajda (8), 
Mia, Nika in Zala (po 7), 
Klara, Lana in Lina (po 6) 
ter Eva, Mila, Pika, Sara, So-
fija in Zoja (po 5). Pri deč-
kih so se lani na lestvico 
najbolj priljubljenih imen 
uvrstili še Maks in Nace (po 
8), Gal in Leon (po 7), Bine 
in Jaka (po 6) ter Filip, Ja-
kob, Martin, Mateo, Svit in 
Tim (po 5).

Na Jesenice celo iz 
Murske Sobote
Diplomirana babica Tinkara 
Sintič, ki je bila v ekipi na gi-

nekološko-porodniškem od-
delku Splošne bolnišnice Je-
senice na praznični 
ponedeljek, je povedala tudi, 
da v njihovo porodnišnico še 
vedno, tako kot že nekaj let, 
prihaja zelo veliko porodnic 
iz vse Slovenije, lani celo iz 
Murske Sobote. »Naša po-
rodnišnica je znana po tem, 
da je naklonjena čim narav-
nejšemu porodu, in če si 
ženske to želijo, jim ni od-
več priti tudi zelo od daleč. 
Smo dokaj mlada ekipa, 
med seboj se zelo dobro ra-
zumemo in mislim, da to 
začutijo tudi ženske in otro-
ci, za katere skrbimo,« je po-
vedala in dodala, je biti babi-
ca sicer zahteven, a prelep 
poklic. »Ves čas se nekaj do-
gaja, prav vsako rojstvo je 
nekaj posebnega.«
Z njo se strinja tudi kolegi-
ca, medicinska sestra Kase-
ma Lemeš. »Ne predsta-
vljam si, da bi v življenju 
delala karkoli drugega kot 
to, kar delam zdaj, in tukaj, 
kjer sem zdaj. S kolegicami 
smo več kot le sodelavke, 
smo tudi prijateljice. Všeč 
mi je način dela in to, da je v 
jeseniški porodnišnici vse 
prilagojeno potrebam ma-

mic in otrok ter naravnemu 
ritmu.«
Na vprašanje, kaj je tisto, kar 
mame po porodu najbolj 
potrebujejo, pa sta odgovori-
li, da predvsem prijazno 

podporo in spodbudo. »Na-
ših nasmehov na ustih se si-
cer zdaj, ko nosimo maske, 
ne vidi, ampak saj se smeje-
jo tudi naše oči in to zagoto-
vo opazijo!«

Prvi se je rodil na Jesenicah

Srčna ekipa ginekološko-porodniškega oddelka SBJ v 
ponedeljek, na praznični dan: babica Anuša Kraigher, 
sestra Kasema Lemeš, babica Tinkara Sintič, zdravnica 
ginekologinja Lucija Resman ter babica Zala Čebavs. Za 
fotografiranje so za trenutek snele zaščitne maske, da se, 
kot pravijo, vidi tudi nasmeh na ustih, ne le v očeh.  
/ Foto: Tina Dokl

Zadnja se je na Jesenicah v lanskem letu na silvestrovo 
zvečer rodila Loti, tretjerojenka Barbare Berlec iz Dobena 
pri Mengšu. / Foto: Tina Dokl

Simfonični orkester s pevci in pevkami / Foto: Sašo Valjavec

Poraba pri mešanem ciklu: 1,8-7,2 l/100 km. Emisije CO2: 43-163 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni  plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega  ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podatki so v postopku 
homologacije. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolična.
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.   

www.mgmotor.si
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Več info na 
www.asp.si
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Na Osnovni šoli Toneta Ču-
farja na Jesenicah je bil de-
cember bogat z različnimi 
prireditvami in drugimi do-
godki.
Najprej so v sodelovanju s 
TIC Jesenice pripravili prire-
ditev v okviru festivala Brati 
gore, ki je namenjen vsem 
ljubiteljem knjig in gora. V 
goste so povabili priznanega 
avtorja, prevajalca, pisatelja, 
literarnega zgodovinarja in 
publicista Jakoba Jašo Ken-
da. V pogovoru z Ano He-

ring je opisal pot po sloven-
ski planinski transverzali, ki 
jo je prehodil skupaj z otro-
koma in potem o njej napi-
sal potopisni roman. Za iz-
vedbo programa je poskrbela 
in ga vodila Katja Piščanec.

V zboru pojejo tudi 
učiteljice
Velik decembrski dogodek 
na šoli je bil božično-novole-
tni koncert ženskega pevske-
ga zbora Mavrica Jesenice 
pod vodstvom Mojce Čebulj, 
v katerem prepeva več zapo-
slenih učiteljic šole. Skrbno 

izbran program skladb je 
obsegal znane pesmi, ki jih 
zbor prepeva, pa tudi popev-
ke in druge povezane z bo-
žičnim in novoletnim ča-
som. Koncert so obogatili 
glasovi mladih treh šolskih 
pevskih zborov, ki jih prav 
tako vodi vsestranska Mojca 
Čebulj, ter plesna točka 
učencev.
Ta dan je na šoli potekal tudi 
novoletni bazar, na katerem 
so učenci predstavili izdelke, 
ki so jih ustvarili na projek-
tnem dnevu. Zbrani denar 
so namenili za šolski sklad.

Na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice so v decembru pripravili prireditev 
Brati gore, koncert Mavrice, bazar.

Janko Rabič

Malo pred pol sedmo uro zve-
čer nam zazvonijo telefoni s 
sporočilom, ki se glasi: »Tri 
osebe pri Mokotovi bajti, zbor 
na postaji – takoj!«
Prijetno božično večerjo v kro-
gu domačih je malo pred 
18.30 prekinilo tisto tako ne-
prijetno piskanje telefona, ko 
veš, da nekdo potrebuje našo 
pomoč. Brž pripravim nahrb-
tnik in se odpeljem na postajo. 
Na postaji pripravimo vozilo 
z vso potrebno opremo za re-
ševanje v zimskih razmerah. 
Dobimo informacijo, da so 
tuji pohodniki obtičali na 
vrhu sedla Rožca pri Mokoto-
vi koči. Darko nam na aplika-
ciji Alpdiris pokaže točno lo-
kacijo klicateljev. Sprejmemo 
odločitev, da bo nahitrejša pot 
do njih iz Rogarjevega rovta 
mimo Hruške planine. S kli-
cateljem vzpostavimo stik, po-
toži nam, da enega izmed 
njih zelo zebe. Na Žerjavcu 
spotoma poberemo Tomaža 
in vožnjo nadaljujemo na Ro-

Planinska zveza Slovenije je 
decembra lani podelila naj-
višja priznanja posamezni-
kom v društvih za njihovo 
dolgoletno neutrudno delo v 
planinstvu. Iz občine Jeseni-
ce sta bila prejemnika spo-
minske plakete Branko Kli-
nar iz Planinskega društva 
Jesenice ob 70-letnem jubi-

leju in Dušan Klinar iz Pla-
ninskega društva Javornik - 
Koroška Bela ob 65-letnem 
jubileju.

Branko Klinar,  
PD Jesenice
Branko Klinar je od mlados-
ti navezan na gore. V Planin-
sko društvo Jesenice se je 
vključil leta 1970 in mu 
zvest ostaja do današnjih 
dni. Zvabile so ga previsne 
stene in vrhovi, v vrstah alpi-
nističnega odseka je opravil 
vrsto plezalnih vzponov v 
domačih in tujih gorah. Leta 

1977 se je pridružil jeseni-
škim gorskim reševalcem 
pri opravljanju plemenite 
dejavnosti reševanja ljudi, ki 
se v gorah znajdejo v teža-
vah in stiskah. Vrsto let je bil 
član upravnega odbora 
društva, sodeloval je na 
udarniških akcijah, pri grad-
nji koče na Golici, na Zaveti-
šču pod Špičkom, za vsako 
delo se je vedno z veseljem 

odzval in zaupane naloge 
vestno in preudarno izpol-
nil. Še vedno je pripravljen 
pomagati, ko ga potrebujejo.

Dušan Klinar, PD Javorni 
k- Koroška Bela
Dušan Klinar že 42 let delu-
je v upravnem odboru Pla-
ninskega društva Javornik - 
Koroška Bela. 
Sedemintrideset let je načel-
nik markacijskega odseka in 
neutrudno skrbi, da je sko-
raj sto kilometrov planin-
skih poti v Julijskih Alpah in 
v Karavankah redno vzdrže-
vanih, dobro označenih in s 
tem varnih za pohodnike. Z 
vso resnostjo in izkušnjami 
sodeluje in vodi zvezne akci-
je komisije za pota pri PZS 
pri popravilu zahtevnejših 
poti na njihovem območju. 
Je gospodar Doma Valentina 
Staniča pod Triglavom, kjer 
je zaradi zahtevnosti obrato-
vanja še kako vedno dobro-
došla njegova pomoč in iz-
kušnje. Vsi v društvu se nanj 
lahko vedno zanesejo, saj ni-
koli ne odreče pomoči.

Janko Rabič

Božična 
reševalna akcija 
na Rožci

Branko Klinar / Foto: Janko Rabič

December na šoli

Priznanji planincema

V okviru festivala Brati gore, ki je namenjen vsem ljubiteljem knjig in gora, so v goste 
povabili avtorja, prevajalca, pisatelja, literarnega zgodovinarja in publicista Jakoba Jašo 
Kenda. / Foto: Mojca Čebulj

Dne 6. januarja 2023 je jeseniški hokej praznoval 
zavidljivih 75 let. 75 let glasnega navijanja, 75 let 
hokejske povezanosti, zmag in porazov, veselja 
in solz. V teh letih se je spremenilo veliko, a ljube-
zen lokalne skupnosti do hokeja ostaja enaka. Za 
uradni začetek, torej rojstvo jeseniškega hokeja, 
se šteje 6. januar 1948. Tega dne je bil v okviru 
Športnega društva Jože Gregorčič ustanovljen 
hokejsko-drsalni klub, ki je nastal iz že prej delu-
joče sekcije v fizkulturnem društvu. Prvi predse-
dnik je postal inž. Drago Cerar. Septembra 2018 
je Branko Jeršin v imenu HDD Sij Acroni Jesenice 
v Grosuplju obiskal prvega kapetana takratne 
ekipe Valentina Mendiževca (rojen je bil 1927). 
Valentin Mendiževec nam je zaupal tudi zgodbo 
o prvi tekmi v zimi 1948/1949 s takratnim prva-
kom Partizanom: »Ker je bil na treningu v Planici 
beograjski Partizan, sva se s Karlom Verglezom 
do Planice odpeljala kar z motorjem, kjer sva 
dosegla dogovor za organizacijo tekme. Tekma 
je bila odigrana na bajerju v Ratečah, naša eki-
pa pa je takrat nastopila z le osmimi igralci. Tek-
mo smo visoko izgubili z 20 : 0. V tisti zimi smo 
potem odigrali še nekaj tekem. Sodelovali smo 
tudi na republiškem prvenstvu v Celju in osvo-
jili 2. mesto. Takratna nagrada je bil komplet ho-
kejskih dresov. Te drese je kasneje nosila druga 
ekipa, za nas pa je nov komplet dresov naročila 
Železarna Jesenice.« Inž. Drago Cerar je skupaj s 
številnimi prostovoljci in pomočjo Železarne Je-
senice poskrbel, da smo v sezoni 1953/1954 na 
Jesenicah dobili prvo umetno drsališče v takratni 
državi, kar je omogočilo načrtno delo in trenira-
nje. V sezoni 1953/1954 pa so jeseniški hokejisti 
prvič osvojili naslov republiških prvakov. Drugi 
korak je bil prvi nastop na državnem prvenstvu 
Jugoslavije in že ob prvem nastopu so osvojili 2. 
mesto. Prvi naslov državnih prvakov Jugoslavije 
pa so Jesenice slavile v sezoni 1956/1957. Do leta 
1972 so Jeseničani osvojili petnajst naslovov za-

poredoma, do leta 1990 pa je jeseniški hokej v 
nekdanji državi osvojil kar 23 naslovov državnih 
prvakov in sedem naslovov pokalnih prvakov ter 
svoj glas ponesel daleč preko meja. Od leta 1990 
dalje se je klub osamosvojil in začel delovati pod 
imenom HK Acroni Jesenice. Jeseniški hokej se 
lahko pohvali z osvojenimi prvimi tremi naslovi 
državnih prvakov v samostojni Sloveniji. Ob krizi 
leta 2010 je prišlo do razpada profesionalne eki-
pe, vendar pa se je tradicija jeseniškega hokeja 
ohranila zaradi zavzetega dela v HD mladi Jese-
nice. Tri leta kasneje pa se je pod taktirko Anžeta 
Pogačarja ustanovil nov klub – Hokejsko drsalno 
društvo SIJ Acroni Jesenice. Nagrada za pogum 
in zavzeto delo je bila tako nepričakovani na-
slov državnih prvakov v sezoni 2014/2015. Novi 
klub je uspehe ponavljal še v sezonah2016/2017, 
2017/2018 in 2020/2021. Skupaj ima jeseniški 
hokej 36 naslovov državnih prvakov! Jeseniški 
hokej pa je na začetku letošnje sezone dobil 
nov zagon, kajti dosežen je bil dogovor o skup-
ni zunanji podobi obeh jeseniških klubov in še 
boljšem sodelovanju, kar bo le še okrepilo moč 
in prepoznavnost pomena jeseniškega hokeja. 
Skupaj pa lahko upihnemo svečke na večnem 
derbiju, ki bo odigran v petek, 13. 1. 2023, v sklo-
pu finala državnega prvenstva. Vse najboljše, 
jeseniški hokej!

Več o zgodovini jeseniškega hokeja si lahko pre-
berete na naši spletni strani www.hddjesenice.si.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

VSE NAJBOLJŠE, JESENIŠKI HOKEJ! 
(1948–2023)

Prejeli smo
garjev rovt. Kljub ponekod po-
ledeneli cesti nam uspe s te-
renskim vozilom priti na Ro-
garjev rovt. Porazdelimo si 
vso potrebno opremo, oprtamo 
si nahrbtnike in peš nadalju-
jemo pot proti Hruščanski 
planini. Ko pridemo na plani-
no, zagledamo kurišče, kjer so 
obstali pohodniki. Po slabi uri 
hoda smo pri njih. Ponudimo 
jim požirek tople pijače in jih 
pripravimo za spremstvo v do-
lino. Gre za tuje državljane, 
ki so pot zaradi neprimerne 
opreme in obutve žalostno 
končali malo pod sedlom Rož-
ca. K sreči so še sposobni za 
peš pot v dolino. Vsem odleže, 
da ne bo potreben klasičen 
transport z nosili in vrvno 
tehniko. Pospremimo jih do 
našega vozila. Za varnejšo 
pot zaradi poledenele ceste se 
odločimo za montažo snež-
nih verig in se odpravimo na 
postajo, kjer skompletiramo 
opremo in naredimo analizo 
reševalne akcije.
Zaradi reševanja smo vsi pri-
sotni zamudili večino božične-
ga večera, smo se pa malo pred 
polnočjo vrnili z dobrim ob-
čutkom, da smo nekomu po-
magali ...

Miha Novak,  
društvo Gorska 

reševalna služba Jesenice

Branko Klinar in Dušan Klinar sta prejela priznanji Planinske zveze Slovenije.

Dušan Klinar / Foto: Janko Rabič

Oba prejemnika sta 
izrazila zahvalo 
predlagateljem in 
poudarila, da sta 
ponosna na svoje 
dosežke v dobrobit 
svojih društev, 
izkazana pozornost pa 
je potrdilo za dobro 
opravljeno delo.
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Ajdovi krapi

Potrebujemo: 4 jajca, 25 dag 
ajdove moke, 20 dag skute, 15 
dag prosene kaše, 30 g suhih 
hrušk, belo moko za posipa-
nje, sol, 6 dl vrele slane vode, 
drobtine, med, ocvirke (po že-
lji).
Priprava: Ajdovo moko po-
parimo s slano vodo, posoli-
mo in premešamo s kuhal-
nico. Nekoliko ohladimo, 
dodamo 2 jajci in pregnete-
mo v testo. Pustimo počiva-
ti. Proseno kašo 20 minut 
kuhamo v slanem kropu. Ko 
se ohladi, ji primešamo sku-
to, 2 jajci in na drobno nare-
zane suhe hruške. Testo raz-
valjamo in izrežemo kroge s 

premerom 10 cm. Na vsake-
ga položimo pol žlice nade-
va, prepognemo in stisnemo 
po robovih. Krape kuhamo v 
slanem kropu 20 min, nato 
jih odcedimo in prelijemo z 
drobtinami, prepraženimi 
na maslu, ki smo jim dodali 
med.
Krape lahko zabelimo tudi z 
ocvirki.

Drobnjakovi ocvrtki
Potrebujemo: 6 dl kislega 
mleka, 2 ali 3 pesti nasekljane-
ga drobnjaka (po okusu), 3 
jajca, sol, moko po potrebi, po-
per (po želji).
Priprava: Iz sestavin ume-
šamo testo, ki naj bo bolj 
gosto kot testo za palačin-
ke. S pomočjo žlice testo 
polagamo v vročo mast. 

Ocvrtke zapečemo do lepe 
zlate barve in jih polagamo 
na cedilo, da odteče odveč-

na maščoba. Zraven ponu-
dimo zeljnato solato ali oki-
san fižol v zrnju.

Pod okriljem projekta KUHAM DOMAče, ki ga sofinancira tudi Občina Jesenice, je Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske pripravila več delavnic, tudi priprave ajdovih krapov na moderen način, ki jo je 
vodil kuharski mojster Jon Zupan iz Boutique hotela Triangel v Gozdu - Martuljku, in drobnjakovih 
ocvrtkov, ki so jo pripravile članice Društva žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje.

Ajdovi krapi in 
drobnjakovi ocvrtki

Urška Peternel

Ajdovi krapi na moderen način Jona Zupana / Foto: arhiv Ragorja

Sudoku s končno rešitvijo

 
             SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO 
 
 
 

 
Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 

vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 

rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s 

črkami (1=E, 2=L, 3=R 4=S 5=K, 6=C, 7=A, 8=V, 9=I), od 

leve proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v 

križanko. Rešitev iz prejšnje številke je KOLEDNICA. 
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Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=E, 2=L, 3=R 4=S 5=K, 6=C, 7=A, 8=V, 9=I), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev sudokuja vpišite v kri-
žanko. Rešitev iz prejšnje številke je KOLEDNICA.

Geslo je DOBRODOŠLI V KAVARNI JOZEF. Sponzor križan-
ke je KAVARNA JOZEF, TUŠ CENTER, Cesta železarjev 4b, 
ki podarja pet nagrad, zapitek v višini 10 EUR. Nagrajenci: 
Karmen Blatnik, Jesenice; Beno Jurgec, Jesenice; Arja Sedlo-
vski, Javorniški Rovt; Tina Torkar, Jesenice; Elda Podoreh, 
Bohinjska Bistrica. Za nagrade se oglasite v Kavarni Jozef.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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, 30. janu-
arja 2023, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, 
ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.
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SEVERU
MAROKA
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GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  1 / 2023

PP. 124, 4001  KRANJ

AM. PISATELJ
MADŽARSKE-

GA RODU
(GEORGE)

KLICANA
BARVA PRI
KARTANJU

VOJAŠKI
PAS

(ŽARGON.)

SLOVARČEK: MOHR: naš šahovski velemojster (Georg),   FEB: vzdevek boga Apolona,  ADAR: šesti židovski mesec, ALANIN: aminokislina v beljakovinah, 
COLE: ameriški pevec (Nat King),        CVIKL: naš fizik (Bruno),       DOKL: naš biatlonec (Peter),     SILIKAT: sol silicijeve kisline.

Sponzor križanke sta dimnikarja Grega Hajne in Rok Debelak, ki svoje storitve nudita po vsej Gorenjski. Stro-
kovno opravljena dela licenciranih dimnikarjev nam varujejo okolje, zagotavljajo požarno in zdravstveno var-
nost ter manjšo porabo goriva. Dosegljiva sta po telefonu Grega 041 484 733, Rok 040 319 905. Za naše reše-
valce križank sta prispevala tri enakovredne darilne bone, ki ji bodo izžrebani nagrajenci prejeli po pošti.

Sestavil: Cveto Erman
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Dogodki od 13. januarja  
do 3. februarja

Petek, 13. januar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 16. januar
Zdravstveno predavanje BIOLOGIJA in NOVA MEDICINA

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

Torek, 17. januar
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

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

Kako so na Jesenicah včasih zdravili? 3. srečanje
Ljudska univerza Jesenice, ob 19. uri

Sreda, 18. januar
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Nastop učencev pihal
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

N. Pop Tasić, NIŽINA NEBA, drama, za abonma in izven
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 19. januar
Ura pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

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

Javni nastop učencev
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Petek, 20. januar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Sobota, 21. januar
Koncert KPŠHD Vuk Karadžić

Gledališče Toneta Čufarja, ob 18. uri; po koncertu sledi zabava v dvo-
rani Kolpern

Nedelja, 22. januar
VAŠA NAŠA MATINEJA

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10.00

Torek, 24. januar
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Odprtje gostujoče razstave iz regijskih tematskih 
fotografskih delavnic JSKD in FDJ 2022

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

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

Sreda, 25. januar
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Predavanje Alenke in Kamenka Kesarja: Za pravo ljubezen je 
vedno pravi čas. Z gostoma se bo pogovarjala Monika 
Sušanj.

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 26. januar
Zdravstveno predavanje

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 10. uri

Ura pravljic
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice

Lepo je biti bralec
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 18. uri

Koncert GŠ na Koroškem in GŠ Jesenice
Glasbena šola Jesenice, ob 18. uri

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

Nik Škrlec, ZDRAVA PAMET, možganska monokomedija,  
za izven

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30. Predstavo spremlja inte-
raktivna razstava, ki jo lahko obiščete eno uro pred in po predstavi.

Petek, 27. januar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Berem s kužkom
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Sobota, 28. januar
Festival družin GŠ Jesenice

Banketna dvorana v Kolpernu, ob 9. uri

Folklorna skupina Ivana Navratila s tamburaši Metlika,  
za glasbeni abonma in izven

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

Nedelja, 29. januar
ŠPAS TEATER, AVDICIJA, ekipa 2

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

Ponedeljek, 30. januar
Predavanje Pavla Smoleja z digitalno fotografijo

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 18. uri

Torek, 31. januar
Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Knjižnica Javornik Koroška Bela, ob 16. uri

Angleške igralne urice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

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

Sreda, 1. februar
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Četrtek, 2. februar
Ustvarjalne delavnice

Knjižnica Hrušica, ob 16. uri

Nastop učencev, posvečen slovenskemu kulturnemu 
prazniku

Glasbena šola Jesenice, ob 16. uri

Ura pravljic z grofico
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Iz zasebnih zbirk V, odprtje muzejske razstave
Muzej Kosova graščina, ob 17. uri

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

Blagoslov sveč na Stari Savi
Banketna dvorana Kolpern, ob 19. uri

Petek, 3. februar
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Rekreacijsko drsanje v Športni dvorani Podmežakla
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in šolskih počitnicah do predvidoma 
meseca marca, od 15. ure do 16.30; brezplačno za mlade do 19 let

Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure: Mere in merilni 
pripomočki od antike do danes, muzejska razstava. Razstava bo na 
ogled do 15. januarja 2023.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena  
vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali 
ga kupujete v prosti prodaji. Podatke za dostavo  
pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 
051/682 217. Po preteku 14-dnevnega obdobja  
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili 
pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov,  
ne bo vam žal! 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 
naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 
brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 

KOLPERN
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Ena/A, gostujoča fo-
tografska razstava JSKD in FDJ. Razstava bo na ogled do 22. januarja 
2023.
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Gostujoča razstava iz 
regijskih tematskih fotografskih delavnic JSKD in FDJ 2022. Razstava 
bo na ogled do 5. marca 2023.

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave risb »PALE-
TA ROMANTIČNIH ČUSTEV« mladih iz Srednje šole Jesenice  

Vlomi v stanovanjske hiše
Jeseniški policisti so bili v zadnjem obdobju obveščeni o 
več vlomih v stanovanjske hiše na območju Jesenic. V pr-
vem primeru je neznani storilec v hišo vstopil nasilno sko-
zi okno. Protipravno si je prilastil za približno 1500 evrov 
gotovine, računalnik in nakit. V drugem primeru je neznani 
storilec vstopil nasilno skozi balkonska vrata in si iz notra-
njosti protipravno prilastil denar in nakit. Lastnika je oško-
doval za približno 300 evrov. V tretjem primeru je neznani 
storilec v hišo nasilno vstopil skozi kletna vrata. Pregledal 
je prostore in si protipravno prilastil nakit in druge pred-
mete. Jeseniški policisti so bili obveščeni tudi o vlomu v še 
eno stanovanjsko hišo. Neznani storilec je v njo nasilno 
vstopil skozi okno med 17. in 20. uro, ko nikogar ni bilo 
doma. Pregledal je prostore in si protipravno prilastil za 
več kot tisoč evrov gotovine in nakit. Policisti so bili obve-
ščeni tudi o tatvini denarja in nakita iz stanovanjske hiše. 
Neznani storilec je vstopil v notranjost skozi odklenjena 
vrata. Odnesel je za okoli 350 evrov gotovine in za več kot 
9000 evrov nakita.

Pirotehnični izdelek na voznikov sedež
Jeseniški policisti so bili obveščeni o poškodovanem parki-
ranem osebnem avtomobilu. Neznani storilec je na vozni-
kov sedež odvrgel prižgan pirotehnični izdelek, ki je ob 
eksploziji močno poškodoval notranjost avtomobila. Ek-
splozija je povzročila tudi materialno škodo na avtomobi-
lu, ki je bil parkiran v bližini. Policisti intenzivno zbirajo 
obvestila o dejanju, opravili so ogled in bodo o vseh ugo-
tovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Voznik tovornega vozila trčil
Jeseniški policisti so obravnavali prometno nesrečo, v ka-
teri je voznik tovornega vozila z vzvratno vožnjo in nepra-
vilnim vključevanjem v promet trčil v osebni avtomobil 
voznice, ki je vozila po prednostni cesti. Po prvih podatkih 
je voznica lahko telesno poškodovana. Za voznika policisti 
vodijo prekrškovni postopek.

Padec kolesarja
Jeseniški policisti so obravnavali padec kolesarja v kombi-
naciji z alkoholom (0,76 mg/l). Kolesar se je tudi poškodo-
val. O dejanju še zbirajo obvestila in vodijo postopek.

Policijska kronika
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Drsalni klub (DK) Jesenice 
in Zavod za šport Jesenice 
sta v torek, 27. decembra, or-
ganizirala novoletno pravlji-
co na ledu – drsalno revijo 
DK Jesenice, katere rdeča nit 
je bila predstavitev progra-
mov umetnostnega drsanja. 
Klub s 75-letno tradicijo vsa-
ko leto, če so pogoji izpolnje-
ni, pripravlja drsalno revijo, 
ki je tokrat nosila naslov 
Zimska pravljica. Sede-
mindvajset umetnostnih dr-
salcev, starih med šest in 

osemnajst let, je predstavilo 
programe tekmovalnega 
umetnostnega drsanja, 
manjkale pa niso niti plesne 
točke Trolov, Belih snežink 
ter Lučk.
Kot so pojasnili pri DK Jese-
nice, je trenutno tekmovalna 
sezona v polnem teku, zato 
so imeli drsalci za pripravo 
na razpolago le en teden ozi-
roma šest ur priprav na 
ledu. Namen revije pa je bil 
predvsem predstav i t i 
umetnostno drsanje in s 
tem navdušiti otroke, da se 
pridružijo temu športu.

Nika Toporiš

Drsalna revija Drsalnega kluba Jesenice z 
naslovom Zimska pravljica je ob zaključku leta 
postregla z nastopi sedemindvajsetih drsalcev, ki 
so očarali občinstvo.

Zimska pravljica

December na Jesenicah so po dveh letih ponovno zaznamovali številni dogodki, od obiska dedka 
Mraza, sprevoda z baklami, silvestrovanja na Čufarjevem trgu ... Glavni organizator je bil Zavod za 
šport Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice in ostalimi soorganizatorji.

Pester decembrski 
praznični utrip

jeseniške novice

Letošnja revija je nosila naslov Zimska pravljica.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Drsalci so nastopili tudi v parih. / Foto: Nik Bertoncelj

Sedemindvajset umetnostnih drsalcev, starih med šest in 
osemnajst let, je predstavilo programe tekmovalnega 
umetnostnega drsanja. / Foto: Nik Bertoncelj

Na montažnem drsališču na prostem na Čufarjevem trgu je bilo v prazničnih dneh ves čas živahno. / Foto: Nik Bertoncelj

Najmlajše je na Čufarjevem trgu obiskal tudi dedek Mraz, 
družbo mu je delal Čarodej Toni. / Foto: Nik Bertoncelj

Sprevod športnikov z baklami: sodelovali so člani HDD SIJ 
ACRONI Jesenice, Curling kluba Jesenice, Drsalnega kluba 
Jesenice, Karate kluba Huda mravljica, Kegljaškega kluba 
na ledu in asfaltu, Košarkarskega kluba Jesenice in 
Nogometnega kluba Jesenice. Takt so dajali bobnarji 
Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Jeseničani so po dveh letih ponovno silvestrovali na prostem, na Čufarjevem trgu, kjer jih je v novo leto pospremila 
glasbena skupina The West Band z glavno pevko Nino Bauman. Velik obisk kaže, da so tudi na Jesenicah pogrešali 
množična druženja na najdaljšo noč, saj je bil trg poln obiskovalcev, manjkala ni niti penina. / Foto: Zavod za šport Jesenice


