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Novi nadzorni odbor 
občine
Člani nadzornega odbora 
Občine Jesenice so: Darja 
Radić, Boris Grilc, Žiga Je-
reb, Boštjan Omerzel, Bran-
ka Modic Šmit, Anita Drvo-
derić in Igor Milosov.

stran 2

ZANIMIVOSTI

Iskreno o izkušnji bitke 
z rakom
Na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin so gostili In-
štitut Zlata pentljica, ki 
združuje mlade z izkušnjo 
raka. Med njimi je tudi Tin-
ka Tonejc.

stran 11

ZANIMIVOSTI

Pomladni dobrodelni 
koncert šole
Osnovna šola Koroška Bela 
v četrtek, 16. marca, priprav-
lja Pomladni dobrodelni 
koncert, izkupiček pa bodo 
namenili ureditvi šolskega 
atrija.
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ZANIMIVOSTI

Fantje v dveh vaseh 
vlekli ploh
V Javorniškem Rovtu in v 
Planini pod Golico so letos 
neporočeni fantje spet vlekli 
ploh. Vleka ploha je star ljud-
ski pustni običaj, ki se na va-
seh prenaša iz roda v rod.
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Jaka Jeraša, 
novi častni 
občan
»Pri nas doma se je 
vedno prepevalo,« 
pravi Jaka Jeraša, novi 
častni občan občine 
Jesenice.

stran 6

Sladka 
karierna 
pot
Zgodba o ljubezni do 
ustvarjanja, peke in 
deljenja znanj – vse to 
predstavlja Petro Sodja 
z Blejske Dobrave.
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Dvajsetega marca, na dan, 
ko so Jesenice leta 1929 pri-
dobile mestne pravice, pra-
znuje občinski praznik Ob-
čina Jesenice. Osrednja 
slovesnost bo potekala v dvo-
rani jeseniškega gledališča, 
na praznični ponedeljek se 
bo začela ob 19.30.
Na njej bo župan Peter Bo-
hinec najvišje občinsko pri-
znanje, naziv čas tni občan, 
podelil opernemu pevcu in 
učitelju solopetja, predane-
mu ljubiteljskemu kulturni-
ku, pevcu v zborih in ponos-
nemu Jeseničanu Jaki Jeraši.
Plakete Občine Jesenice 
bodo prejeli nekdanja ravna-
teljica Gimnazije Jesenice 
Lidija Dornig, članica 
Društva diabetikov Jesenice, 
dolgoletna prostovoljka in 
amaterska igralka v Gledali-
šču Toneta Čufarja Jesenice 
Milica Berlot ter član Obmo-
čnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska in dolgoletni pro-
stovoljec na področju športa 
Leopold Bizalj.
Županovo priznanje za 
uspehe v času šolanja pa bo 
prejela Zala Klarić.
Letošnjo osrednjo priredi-
tev ob občinskem prazniku 

bodo nadgradili s posebnim 
sprejemom nagrajencev in 
delegacije pobratene občine 

Šentjakob v Rožu, z nasto-
pom Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora ter s 
sodelovanjem praporščakov 
različnih občinskih društev 
in organizacij na Čufarje-
vem trgu.
V sklopu praznovanja bo le-
tos ponovno potekal tradici-
onalni Jožefov sejem, in si-
cer od petka, 17., do vključno 
nedelje, 19. marca, na pokri-

tem prireditvenem prostoru 
na Stari Savi.
S startom na Stari Savi bo v 
soboto, 18. marca, potekal 
tudi 15. Pomladni tek na de-
set kilometrov v organizaciji 
Zavoda za šport Jesenice.
V sodelovanju z Gornjesav-
skim muzejem Jesenice pa 
pripravljajo tudi kviz o po-
znavanju mesta Jesenice.

Na osrednji slovesnosti bo župan Peter Bohinec najvišje občinsko priznanje, naziv čas tni občan, 
podelil opernemu pevcu in učitelju solopetja, predanemu ljubiteljskemu kulturniku, pevcu v zborih 
in ponosnemu Jeseničanu Jaki Jeraši.

Dvajsetega marca 
praznujejo Jesenice

Urška Peternel

Dvajsetega marca, na dan, ko so Jesenice leta 1929 pridobile mestne pravice, praznuje 
občinski praznik Občina Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

Spoštovani!
Vljudno vabljeni na osrednjo prireditev  

ob praznovanju praznika Občine Jesenice,  
ki bo v ponedeljek, 20. marca 2023, ob 19.30  

v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Na slovesnosti bodo podeljena priznanja  
letošnjim občinskim nagrajencem –  

naziv častnega občana občine Jesenice  
bo prejel Jaka Jeraša,  

plakete Občine Jesenice  
Milica Berlot, mag. Lidija Dornig in Leopold Bizalj,  
priznanje za uspehe v času šolanja pa Zala Klarić.

Prisrčno dobrodošli.

Župan 
Občine Jesenice

mag. Peter Bohinec

Spoštovani občani in občanke  
občine Jesenice,

20. marca 1929 so Jesenice, takrat še trg, 
prejele mestne pravice in postale mesto. 

Štiriindevetdesetletna zgodovina mesta je zelo bogata, 
mesto je v tem času doživelo marsikaj, svoj preporod zadnja 

desetletja počasi doživlja tudi videz mesta. 
Marsikatera stvar nas še čaka, a eno je jasno – gremo naprej!

Spoštovane soobčanke in soobčani, ob 20. marcu,  
prazniku naše občine, vam iskreno voščim!

Župan
Občine Jesenice

mag. Peter Bohinec

Osrednja prireditev ob 
prazniku bo v 
ponedeljek, 20. marca, 
ob 19.30 v dvorani 
jeseniškega gledališča.

3. stran

V priročniku je 
predstavljeno življenje 
čebel, opisani so skrb 
za zalego, pašne 
aktivnosti, praktični 
primeri vzdrževanja in 
izkoriščanja čebeljih 
družin, pa tudi vse 
o pridelavi medu, 
matičnega mlečka, 
propolisa, cvetnega 
prahu in čebeljega 
strupa.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

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

160strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

                        + poštnina

22
EUR

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i
w

w
w

.je
se

ni
ce

.s
i



Občinske novice

2 Jeseniške novice, petek, 10. marca 2023

Na prvi seji se je sestal Nad-
zorni odbor Občine Jesenice 
v mandatu 2022–2026. Ima 
sedem članov, ki jih je na ja-
nuarski seji imenoval občin-
ski svet, svoje naloge pa op-
ravljajo nepoklicno. Člani v 
mandatu 2022–2026 so: 
Darja Radić, Boris Grilc, Žiga 
Jereb, Boštjan Omerzel, 
Branka Modic Šmit, Anita 
Drvoderić in Igor Milosov.
Za predsednico so imenova-
li Darjo Radić, njen name-
stnik je Žiga Jereb. Na prvi 
seji so se dogovorili tudi o 
načinu dela.
Na seji je bil prisoten tudi 
župan Peter Bohinec, ki je 
kot sklicatelj prve seje čla-
nom čestital ob imenovanju, 
jim zaželel uspešno delo v 
prihodnjih štirih letih in 
hkrati izrazil prepričanje, da 
bodo dobro sodelovali.

Nadzorni odbor je najvišji 
organ nadzora javne porabe 
v občini, opravlja pa nadzor 
nad ravnanjem s premože-
njem občine, nadzoruje na-
menskost in smotrnost po-

rabe sredstev občinskega 
proračuna in finančno po-
slovanje uporabnikov prora-
čunskih sredstev. Pri izvaja-
nju nalog ugotavl ja 
zakonitost in pravilnost po-

slovanja z občinskimi javni-
mi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodar-
nost porabe občinskih jav-
nih sredstev.

Člani so: Darja Radić, Boris Grilc, Žiga Jereb, Boštjan Omerzel, Branka Modic Šmit, Anita Drvoderić 
in Igor Milosov.

Nadzorni odbor občine

Urška Peternel

Jesenice v kratkem, na-
tančneje 20. marca, praznu-
jejo svoj občinski praznik, 
zato so ta mesec v zname-
nju tega praznika tudi delo 
občinske uprave in dogodki 
v naši občini. Na dan pra-
znika bo v Gledališču Tone-
ta Čufarja organizirana 
osrednja slovesnost s pode-
litvijo priznanj letošnjim 
občinskim nagrajencem. 
Dejstvo, da vsako leto ob ob-
javi javnega razpisa prejme-
mo veliko število pobud za 
podelitev občinskih pri-
znanj, kaže na to, da v obči-
ni še vedno obstaja veliko 
število posameznikov, ki so 
s svojim delom v lokalnih 
skupnostih le-te pomembno 
obogatili, kar me veseli, in 
čeprav priznanj ni možno 
podeliti vsem naenkrat, 
navdaja s ponosom. Takšni 
so tudi dosežki letošnjih 
nagrajencev, zato je prav, da 
se jim ob občinskem pra-
zniku izkaže posebna čast. 
Prav nagrajencem bo tako 
posvečena celotna priredi-
tev, ki jo bomo letos še 
nadgradili s posebnim spre-
jemom nagrajencev in dele-
gacije pobratene občine 
Šentjakob v Rožu, predho-
dnim nastopom Pihalnega 
orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora ter sodelovanjem pra-
porščakov različnih občin-
skih društev in organizacij. 
Po skoraj zaključeni zimski 
sezoni in pred občinskim 
praznikom je treba tudi pri-
merno urediti sam Trg To-
neta Čufarja. Tako je bila že 
izvedena osvetlitev spome-

nikov na trgu, obrezana 
bodo drevesa, v teku pa sta 
tudi odstranitev montažne-
ga drsališča in sanacija fon-
tane na Trgu Toneta Čufar-
ja. Slednjo bomo, če bo šlo 
vse po načrtu, ponovno zag-
nali prav na dan občinskega 
praznika. V dneh pred ob-
činskim praznikom boste 
tudi letos lahko obiskali tra-
dicionalni Jožefov sejem na 
Stari Savi, hkrati pa se vsi, 
željni znanja, lahko pomeri-
jo v kvizu o zgodovini mes-
ta Jesenice, ki ga Občina Je-
senice vsako leto prireja v 
sodelovanju z Gornjesa-
vskim muzejem Jesenice. 
Vse podrobnejše informaci-
je o omenjenih dogodkih so 
objavljene v posameznih 
prispevkih v tokratni števil-
ki časopisa.
Poleg priprav na občinski 
praznik pa je bil začetek 
marca pester tudi na ostalih 
področjih dela. Poleg 
priprav na tretjo redno sejo 
občinskega sveta smo bili 
zaposleni tudi s tekočimi 

investicijami in različnimi 
dogodki ter sestanki. Ravno 
ta teden sem na Jesenicah 
gostil tretjo koordinacijo 
županov Zgornje Gorenj-
ske, ki je praviloma organi-
zirana enkrat na mesec in 
na kateri se župani pogovo-
rimo o aktualnih vsebinah 
in skupni problematiki. Ta 
mesec je bila, poleg izme-
njave aktualnih informacij 
med lokalnimi skupnostmi 
in predstavniki državnega 
zbora, na dnevnem redu 
tudi problematika težko od-
pustljivih pacientov iz Splo-
šne bolnišnice Jesenice. 
Sam sem podal predlog, da 
se na enem od naslednjih 
srečanj predstavi tudi delo-
vanje Zdravstveno vzgojne-
ga centra Jesenice, ki deluje 
pod okriljem Zdravstvene-
ga doma Jesenice. Ta s svo-
jimi preventivnimi dejav-

nostmi,  namenjenimi 
krepitvi zdravja občanov, 
namreč ne pokriva le ob-
močja občine Jesenice, 
temveč tudi sosednjih ob-
čin, v prihodnjem letu pa se 
bo preoblikoval v Center za 
krepitev zdravja. Pri tem se 
srečujejo z izzivi, kot sta za-
poslitev novega kadra in is-
kanje začasnih rešitev za 
svoje delovanje, dokler 
predvidena lokacija v objek-
tu ob Zdravstvenem domu 
Jesenice ne bo ustrezno ob-
novljena. Čeprav gre za pre-
ventivno dejavnost, tudi ak-
t i vnos t i  Zdravs tveno 
vzgojnega centra Jesenice 
pomembno prispevajo ozi-
roma dopolnjujejo zdra-
vstveno dejavnost na Jese-
nicah. Pri tej pa je stališče 
Občine Jesenice jasno in 
neomajno – lahko se le do-
polni, nikakor in na noben 
način pa ne okrni. To (še 
posebej) velja v primeru 
morebitne želje po spre-
membi lokacije naše, jese-
niške bolnišnice.

Že nekaj časa potekajo pole-
mike o tem, kje naj bi stala 
gorenjska regijska bolnišni-
ca. Zanjo se potegujejo v 
Kranju, Radovljici in na Je-
senicah. Vlada naj bi po se-
danjih informacijah odloči-
tev o tem, kje bo bolnišnica 
stala, sprejela še v prvi polo-
vici letošnjega leta.
Ob tem tudi novi župan Jese-
nic Peter Bohinec trdno za-
govarja stališče, da bolnišni-
ca mora ostati na Jesenicah.
»Ne smemo pozabiti na bi-
stveno prednost, ki jo imajo 
Jesenice pred ostalimi obči-
nami, in sicer – bolnišnica 
na Jesenicah dejansko že 
stoji. V njen razvoj in obno-
vo je država v zadnjih letih 
vložila tudi znatna finančna 
sredstva. V letu 2015 je bil 
zgrajen nov urgentni center 
s spremljajočimi prostori in 
objekti v vrednosti več kot 8 
milijonov evrov, zgrajena je 
parkirna hiša s heliportom; 
na celotnem kompleksu bol-
nišnice so se v letu 2020 iz-
vedle obsežna energetska sa-
nacija, požarna sanacija in 
prenova bolnišnične lekarne 
v skupni vrednosti več kot 
deset milijonov evrov,« je 
poudaril župan.
Poleg tega za namen širitve 
bolnišnice Občina Jesenice 
že vrsto let s prostorskimi 
akti ščiti območje stavbnih 
zemljišč vzhodno od bolni-
šnice, poleg tega pa ima v 

lasti tudi stavbna zemljišča 
površine 35.000 kvadratnih 
metrov, ki bi bila lahko na-
menjena širitvi bolnišnične 
dejavnosti.

»Poleg odličnih cestnih in 
železniških povezav Jesenic 
je treba posebej omeniti tudi 
Fakulteto za zdravstvo Ange-
le Boškin, ki zagotavlja ra-
zvoj zdravstvenega kadra za 
potrebe jeseniškega zdra-
vstva, pa tudi širše. Bolnišni-
ca in fakulteta se povezujeta 
tudi s Srednjo šolo Jesenice, 

ki od leta 1994 izvaja izobra-
ževanje tehnikov zdravstvene 
nege in poklicno izobraževa-
nje bolničarjev negovalcev,« 
je spomnil župan.

Ob tem je dodal, da se bodo 
Jesenice z ohranitvijo bolni-
šnice lahko razvijale naprej 
kot zdravstveno središče Go-
renjske.
»Bližina Splošne bolnišnice 
Jesenice je eden izmed naj-
bolj pomembnih dejavnikov 
pri takojšnjem reševanju 
poškodovancev v gorskem 

svetu Julijskih Alp in Kara-
vank. Prav zaradi neposre-
dne bližine bolnišnice 
gorskemu svetu je sedanja 
lokacija z vidika hitrosti do-
stopa in kvalitete storitev za-
gotovo prednost. Treba je 
omeniti tudi neposredno bli-
žino avtoceste Karavanke–
Obrežje in karavanški pre-
dor. Tako v primeru 
prometnih nesreč ali drugih 
zdravstvenih težav zaradi 
dolgotrajnega čakanja na 
prehod meje kot tudi v pri-
meru nesreč v samem pre-
doru je jeseniška bolnišnica 
najbližja zdravstvena institu-
cija, katere kader lahko 
samo v nekaj minutah reši 
življenja ponesrečencev,« je 
še dodal župan Bohinec.

Novi župan Peter Bohinec trdno zagovarja stališče, da bolnišnica mora ostati na Jesenicah.

Urška Peternel

Županov kotiček

V bolnišnico so v zadnjih letih vložili na milijone evrov, ta čas poteka gradnja prizidka 
intenzivnega bloka, vredna 3,7 milijona evrov. / Foto: Nik Bertoncelj

Po skoraj zaključeni zimski sezoni in pred 
občinskim praznikom je treba tudi primerno 
urediti sam Trg Toneta Čufarja. Tako je bila že 
izvedena osvetlitev spomenikov na trgu, 
obrezana bodo drevesa, v teku pa sta tudi 
odstranitev montažnega drsališča in sanacija 
fontane na Trgu Toneta Čufarja.

Člani nadzornega odbora z županom / Foto: arhiv Občine Jesenice

Odločitev o lokaciji 
bolnišnice do polletja

Ohranitev bolnišnične dejavnosti v občini 
Jesenice je pomembna za celotno regijo, saj bi 
se na ta način regija razvijala skladneje.

Župan Peter Bohinec  
/ Foto: Nik Bertoncelj
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Občina Jesenice v sodelova-
nju z Gornjesavskim muze-
jem Jesenice tudi letos ob 
občinskem prazniku prireja 
kviz o poznavanju zgodovi-
ne mesta Jesenice.

Letošnja tema so vrtovi, par-
ki in druge zelene površine v 
občini Jesenice. Prav letos 
namreč mineva 130 let od 
slovesnega odprtja poti skozi 
sotesko Vintgar in 50 let, od-
kar so začeli nekdanje jese-
niško pokopališče spremi-
njati v spominski park. 
Dvajsetletnico praznuje tudi 
akcija Najlepša cvetlična za-
saditev v občini Jesenice.

Kviz bo potekal na 
spletni strani
Kviz bo na spletni strani Ob-
čine Jesenice (na elektronski 
povezavi www.jesenice.si/
kviz) potekal med 13. in 20. 
marcem 2023 in je name-
njen vsej zainteresirani jav-
nosti. Trenutno na spletni 
strani Občine Jesenice lahko 
najde tudi gradivo z infor-
macijami, ki bodo v pomoč 
pri reševanju kviza ali pa le 
za splošno znanje.

Občina Jesenice bo med so-
delujočimi, ki bodo pravilno 
odgovorili na vsa vprašanja 
in podali soglasje ter podat-
ke za sodelovanje v žreba-
nju, izžrebala tudi prejemni-
ke nagrad.
Kviz so sicer začeli priprav-
ljati že leta 2001 z name-

nom, da bi mladim obča-
nom predstavili različne 
vsebine o zgodovini mesta 
Jesenice ter na ta način 
vzbudili pri mlajših genera-
cijah večjo pripadnost do 
okolja, v katerem živijo. 
Sprva je bil namenjen le 
učencem in dijakom jeseni-

ških osnovnih in srednjih 
šol, v času koronavirusa pa 
so ga preselili na splet. 
Tako je zdaj namenjen 
vsem zainteresiranim, in 
kot ugotavljajo organizator-
ji, je odziv zelo dober, zato 
takšen način ohranjajo tudi 
v prihodnje.

Dvajsetega marca 
praznujejo Jesenice

Na Stari Savi bo tudi letos ob 
občinskem prazniku potekal 
tradicionalni Jožefov sejem, 
in sicer od petka, 17. marca, 
do nedelje, 19. marca. V pe-
tek bo med 7. in 21. uro po-
tekala prodaja na stojnicah. 
Ob 16. uri bo uradno odprtje 
sejma s Pihalnim orkestrom 
Jesenice - Kranjska Gora, 
Glasbeno šolo Jesenice in 
Vrtcem Jesenice. Od 17. do 
21. ure bo za zabavo igrala 
skupina Joške v'n.

V soboto se bo nadaljevala 
prodaja na stojnicah med 7. 
in 19. uro. ob 10. uri se bo 
začel Pomladni tek, med 
11.30 in 17. uro bo nastopala 
skupina Projekt.
V nedeljo bo prav tako med 
7. in 19. uro potekala proda-
ja na stojnicah, med 11. in 
16. uro pa bo igrala skupina 
Kdr voč.
Od 10. do 20. marca bo pos-
tavljen tudi zabaviščni park 
za otroke v bližini sejma. Or-
ganizator Jožefovega sejma 
je Zavod za šport Jesenice.

Urška Peternel

V soboto, 18. marca, bo v sklopu prireditev v počastitev ob-
činskega praznika potekal Pomladni tek, rekreativna tekaška 
prireditev, ki je hkrati uvodna tekma serije Gorenjska, moj 
planet 2023. Ob 10. uri se bo začelo skupno ogrevanje na 
trgu na Stari Savi s Chorchypom pred tekom za otroke, ob 
10.15 bo start rekreativnega teka za mlade in stare ter sku-
pinski tek razredov Teci svoj krog. Ob 11. uri pa bo start 
Pomladnega teka na 10 kilometrov. V času teka bodo za 
obiskovalce organizirane delavnice Zdravstvenovzgojnega 
centra Jesenice, meritve in svetovanja, mogoče si bo ogleda-
ti tudi Muzej delavske kulture v Kasarni na Stari Savi. Vsak 
tekač bo ob prijavi prejel startno številko, ob prihodu v cilj 
pa spominsko medaljo in kremno rezino.

Pomladni tek

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

www.oknavratamba.si
MBA OBERŽAN D.O.O., CESTA 24. JUNIJA 78,  LJUBLJANA - ČRNUČE

PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

Nekega dne je v gozdu izbruhnil požar. Vse živali so
reševale svoje življenje. Ustavile so se na robu ognja
in z grozo in žalostjo gledale v plamene.
Nad njihovimi glavami je k ognju letal kolibri, znova
in znova.
Večje živali so vprašale kolibrĳa, kaj počne. “Letim
do jezera po vodo, za pomoč pri gašenju požara.”
Živali so se mu smejale in rekle: “Tega ognja ne
moreš pogasiti!”
Kolibri je odgovoril: “Delam, kar lahko.”

22. marec
SVETOVNI DAN VODE

Letošnji svetovni dan vode je namenjen
pospeševanju sprememb za rešitev krize s pitno
vodo in s sanitarĳami.
Vsi moramo ukrepati, ker vpliva na vse nas.
Tudi ti si lahko kolibri!

Jožefov sejem bo potekal od petka, 17., do 
nedelje, 19. marca.

Tradicionalni Jožefov 
sejem na Stari Savi

Kviz bo na spletni 
strani Občine Jesenice 
potekal med 13. in 20. 
marcem.

1. stran

Letošnja tema kviza so vrtovi, parki in druge zelene površine v občini Jesenice. Med njimi 
je tudi Kolarjev park, ki so ga odprli v začetku 50. let prejšnjega stoletja. V njem so urejene 
terase, stopničasti prehodi do njih in vhod v zaklonišče. Poimenovan je po takratnem 
predsedniku skupščine občine Jesenice Matevžu Kolarju. / Foto: Nik Bertoncelj
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O stanju Spominskega 
parka
Občinski svetnik Ahmed Pa-
šić (Neodvisna lista Za bolj-
še Jesenice) je opozoril, da je 
Spominski park v zelo sla-
bem stanju. V sredinskem 
zidu je velika luknja, park je 
popisan z grafiti, veje dreves 
so polomljene, je dejal in 
predlagal, naj odstranijo gra-
fite in poskrbijo za boljše 
vzdrževanje parka.
Odgovor so pripravili v jav-
nem komunalnem podjetju 
Jeko. Kot so zapisali, je bila 
31. marca 2021 v Spo-
minskem parku ugotovljena 
poškodba sredinskega zidu 
in udor enega od grobnih 
mest. »S predstavniki Obči-
ne Jesenice se je izvedel te-
renski ogled, na katerem je 
bila sprejeta odločitev, da 
Jeko neposredno ne pristopi 
k sanaciji, ampak skladno s 
postopki varovanja kulturne 
dediščine Občina Jesenice 
pridobi mnenje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
(ZVKDS). Na podlagi kultur-
novarstvenih pogojev, ki jih 
je izdal ZVKDS, Območna 
enota Kranj, je v pripravi 
konservatorsko-restavrator-
ski načrt za celotni Spomin-
ski park na Plavžu. Končna 
verzija načrta je predvidena 
do konca meseca februarja 
2023, Občina Jesenice pa bo 
v okviru proračunske postav-
ke Spomeniškovarstvene ak-
cije nadaljevala predvidene 
posege v Spominskem par-
ku na Plavžu in sanacijska 
dela vojaške kapele. V juniju 
2022 se je v sklopu naročila 
oddelka za družbene dejav-
nosti in splošne zadeve iz-
vedlo visokotlačno čiščenje 
grafitov in nečistoč na kape-

lici, zamenjani so bili poško-
dovani strešniki. Na jugoza-
hodni strani parka pa je bil 
prepleskan pomožni objekt, 
na katerem so bili grafiti. 
Poročila o izvedenih delih so 
bila posredovana naročniku 
in Krajevni skupnosti Plavž. 
Vzdrževanje dreves in zele-
nic se izvaja skladno z let-
nim programom vzdrževa-
nja  javnih površ in. 
Obrezovanje dreves in grmi-
čevja se bo izvedlo v sklopu 
spomladanskega čiščenja,« 
so zapisali v Jeko.

O parkiranju na Plavžu
Občinska svetnica Ferida 
Klinar (Gibanje Svoboda) je 
opozorila na problematiko 
pomanjkanja parkirnih pro-
storov na Plavžu. Zanimalo 
jo je, kako in na kakšen na-
čin poteka izdelava strategije 
ustreznega zagotavljanja 
parkirnih prostorov na 
Plavžu.
V občinski upravi so pojas-
nili, da je Občina Jesenice v 
letu 2022 z izbranim izvajal-
cem podpisala pogodbo za 
izdelavo Študije mirujočega 

prometa v občini Jesenice, ki 
bo predvideno zaključena 
konec marca. Študija bo na-
tančneje prikazala, kateri 
deli v občini se soočajo s po-
manjkanjem parkirnih 
mest, ter bo ustrezna podla-
ga za pripravo parkirnih po-
litik, ki bodo odgovarjale na 
parkirne potrebe. Dodatno 
bo občina v sklopu projekta 
rekonstrukcije tirnih naprav 
na železniški postaji Jeseni-
ce poskušala pridobiti povr-
šine, na katerih bo možno 
urediti dodatna parkirna 
mesta, so pojasnili.

Odlaganje gradbenega 
materiala
V Neodvisni listi Za boljše 
Jesenice so opozorili na od-
laganje gradbenega materia-
la na parkirišču tik ob kroži-
šču (pod bivšo čistilnico). 
»Po posredovanju medob-
činskega redarstva se je ma-
terial le razgrnil in poteptal. 
Sprašujemo, ali je to dovo-
ljen in pravi način, kako se 
znebiti gradbenih odpadkov. 
Obenem nas zanima, ali 
obstaja občinski odlok o ure-

jenosti parkirnih površin. 
Gre za makadamsko parki-
rišče z neurejenim siste-
mom odvodnjavanja, na ka-
terem se parkirajo tako 
osebni avtomobili kot grad-
bena mehanizacija, zato se 
pojavlja bojazen, da pride do 
onesnaženja hudournika 
Ukova, posledično tudi reke 
Save,« so zapisali.
Odgovor so pripravili v ob-
činski upravi in Medobčin-
skem inšpektoratu in redar-
stvu (MIR) Jesenice.
»Odlok o Občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu (OPPN) Partizan obmo-
čje parkirišča pod bivšo čis-
t i l n i c o  u m e š č a  v 
funkcionalno enoto F3. Na 
območju F3 je na prostih po-
vršinah med drugim dopust-
no vzdrževanje in urejanje 
parkirnih in zelenih površin 
za potrebe obstoječih stavb. 
Dostop do južnega dela F3 je 
predviden s Ceste železarjev 
čez obstoječi uvoz, ki ga je 
treba ustrezno urediti in je 
predviden samo za potrebe 
dostopa do parkirišča za 
osebna vozila in za potrebe 
dostopa do obstoječe trans-
formatorske postaje na tej 
lokaciji. Vsa parkirišča mo-
rajo biti urejena pod pogoji, 
ki so investitorjem naloženi 
z veljavno zakonodajo in na 
njeni podlagi izdanimi 
upravnimi dovoljenji. Pro-
metna navezava južnega 
dela območja F3 s severnim 
platojem ni dopustna. Pose-
gi, ki se izvajajo v priobal-
nem pasu potoka Ukova, 
niso dopustni. V konkret-
nem primeru je bila zaradi 
suma nedovoljenega ravna-
nja z gradbenim materialom 
oz. odpadom zadeva odsto-
pljena pristojni republiški 
inšpekciji,« so odgovorili.

Urška Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske z Jesenic je par-
tner v novem projektu, 
imenovanem BeyondSnow. 
V njem sodeluje 13 partner-
jev iz šestih evropskih 
držav z območja Alp (Itali-
je, Francije, Švice, Nemči-
je, Avstrije in Slovenije). V 
Sloveniji bo pilotno obmo-
čje Bohinj.
»Podnebne spremembe 
močno vplivajo na zimske 
turistične destinacije na 
nizkih in srednjih nadmor-
skih višinah v Alpah. Kot je 
potrdil Italijanski nacional-

ni raziskovalni svet, se je v 
zadnjem stoletju trajanje 
snežne odeje skrajšalo za 
več kot mesec dni. Pomanj-
kanje snega, skrajševanje 

zimske sezone in narašča-
joči stroški za obnovo in-
frastrukture so le nekateri 
izzivi, s katerimi se spopri-
jemajo zimsko-smučarski 
centri,« poudarjajo snoval-

ci projekta. Obenem opo-
zarjajo, da slabši turistični 
obisk in velike težave pri 
amortizaciji naložb zmanj-
šujejo sposobnost prežive-

tja zimskih turističnih sre-
dišč, kar lahko dodatno 
prispeva k depopulaciji 
gorskih območij. Zato bodo 
izdelali model prilagajanja 
za večjo odpornost in pred-

videne poti razvoja turizma 
na teh območjih.
Izdelali pa bodo tudi inova-
tivno digitalno orodje, ki bo 
z obdelavo podatkov in 
vključevanjem zbranih izku-
šenj osnova za sprejemanje 
nadaljnjih odločitev.
»Trenutni položaj je pri šte-
vilnih alpskih smučiščih kri-
tičen,« pravi Andrea Omiz-
zolo iz Eurac Research, ki je 
vodilni partner projekta 
BeyondSnow. »Pomanjkanje 
snega lokalnim skupnostim 
in podjetjem povzroča hude 
težave,« je dejal in poudaril, 
da bodo tem skupnostim po-
magali, da bodo razvile večjo 
odpornost proti podnebnim 
spremembam, da bodo 
zmanjšale odvisnost od na-
ravnega snega in našle pot k 
trajnostnemu turizmu.
Projekt BeyondSnow sofi-
nancira Evropska unija v 
okviru programa Interreg – 
Območje Alp.

Urška Peternel

Najprej bi rad dal pripombo, 
kako se troši denar iz občinskih 
in evropskih sredstev. Za obno-
vo sodišča bodo šli milijoni, na-
mesto da bi se nad upravno 
enoto dogradilo še eno nad-
stropje, tja bi se preselilo sodiš-
če, namesto sodišča pa bi se 
zgradil objekt s 50 stanovanji.
Glede kopališča Ukova: To je 
vreča brez dna, najprej ni 
funkcionalno, ker je iz ene in 
druge strani velik klanec in no-
ben upokojenec se ne more 
povzpeti do kopališča. Parki-
rišč je premalo in kjerkoli par-
kiraš zunaj tistih nekaj ozna-
čenih parkirišč, takoj pridejo 
redarji in napišejo kazen za 
prepovedano parkiranje. Pro-
storsko se kopališče ne more ši-
riti. Že nekaj let predlagam, da 
se zemljišče nasproti TVD Par-
tizan čez cesto in progo odkupi 
in se tam naredi novi, veliki 
letno-zimski pokriti bazen s to-
bogani, gostinska enota z otro-
škimi igrali in parkirni prostor. 
Tam je bila predvidena grad-
nja trgovskega centra s 300 
parkirišči, zato je osnova že 
postavljena. Malo nižje je bila 
postavljena in porušena polnil-
nica Julijana, tako da je vsa 
infrastruktura že postavljena 
(dovod vode iz predora), odvod 
pa se lahko naredi s čistilno na-
pravo v Savo.
Na izhodu avtoceste Lipce je 
postavljen znak za prepoved 
vožnje tovornih vozil, težjih od 
7,5 tone. Vsak dan se skozi Je-
senice veselo pelje recimo od pet 
do sedem velikih tovornjakov 
(in nam uničuje infrastruktu-
ro – ceste, jaške ...), in če je re-
cimo kazen za prekršek 400 
evrov, se tega denarja nabere 
okrog 600.000 evrov na leto. 
Enostavno – na Javorniku in 
na Plavžu se postavita dve ka-
meri, povezani s pisarno občin-
skih redarjev, ki bi spremljali 
promet, in ko se pokaže tovor-

njak, ga ustavijo, pregledajo 
dokumentacijo, in če ni upravi-
čen do vožnje skozi mesto, mu 
izrečejo kazen. S tem denarjem 
bi občina lahko kupila parkir-
ne avtomate, ker smo verjetno 
edina občina v državi, ki ne 
zaračunava parkiranja. S 
pobranim denarjem od parki-
ranja pa bi lahko kupila varčne 
žarnice in zamenjala vse te 
stare rumene, ki komaj kaj sve-
tijo. Verjetno smo tudi najslab-
še osvetljeno mesto.
Na Jesenicah očitno ni več 
najbolj priljubljen šport hokej, 
ampak vožnja skozi križišče, 
ko na semaforju gori rdeča 
luč. Prosim policiste in redar-
je, naj se lotijo tega problema, 
dokler se ne zgodi kaj hujšega, 
ker ko se bo zgodilo, bo pre-
pozno. Župan – pritisnite 
malo na občinske redarje, naj 
tam pobirajo kazni, ne pa zve-
čer po parkiriščih, ko si primo-
ran pustiti avto tudi tam, kjer 
ni dovoljeno.
Treba bi bilo iti v odkup ali za-
menjavo zemljišča za tako 
imenovani Merkurjev tir, ki 
pelje od železniške postaje 
mimo Integrala in stanovanj-
skih naselij Revolucije in Tav-
čarjeve proti trgovskim cen-
trom, kjer je bil včasih Merkur. 
Z ukinitvijo tega tira in ruše-
njem tistih nekaj vrtov bi se 
dobil prostor, kjer bi lahko obči-
na postavila več kot 300 parki-
rišč z nadstreškom, ta parki-
rišča pa bi lahko tržila recimo 
po deset evrov na mesec. S tem 
bi bilo konec problema s parkir-
nimi mesti skoraj za cel Plavž.
Predlagam, da se postavijo ra-
dar kamere, samo to bo šoferje 
izučilo in naučilo reda v vožnji 
skozi rdečo luč.
Zanima nas tudi, kakšna je 
odškodnina, ki naj bi jo dobili 
od prometa po avtocesti skozi 
Jesenice; namreč letno se pelje 
skozi Jesenice več kot pet mili-
jonov vozil, Jesenice pa imajo 
od tega samo umazan zrak.
Župan, upam, da boste pris-
luhnili željam občanov in ure-
dili stvari oziroma jih postavili 
na svoje mesto.

Enes Čatak, Jesenice

Odprto pismo 
županu

V sklopu evropskega projekta bodo proučevali možnosti, kako pomagati 
zimskim turističnim središčem na nizkih in srednjih nadmorskih višinah pri 
blaženju odvisnosti od naravnega snega.

O pomoči smučiščem

Odgovori na pobude 
občinskih svetnikov

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

Prejeli smo

S projektom želijo pomagati zimskim 
turističnim središčem na nizkih in srednjih 
nadmorskih višinah pri blaženju odvisnosti od 
naravnega snega.

V pripravi je konservatorsko-restavratorski načrt za celotni 
Spominski park. / Foto: Nik Bertoncelj

Občina Jesenice išče prostoferje, to je prostovoljne voznike, 
ki pomagajo pri prevozih starejših občanov občine Jesenice. 
Avto zagotavlja Občina Jesenice. Projekt Prostofer izvaja 
Občina Jesenice pod okriljem Zavoda Zlata mreža. Kontakt 
za dodatne informacije in prijavo: sandra.potocnik@jeseni-
ce.si, (04) 586 92 78 (Aleksandra Potočnik).

Občina Jesenice išče prostoferje
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Prvi marec leta 1945 je bil 
eden najbolj tragičnih dni v 
zgodovini Jesenic. Na ta dan 
tik pred koncem druge sve-
tovne vojne so namreč Jese-
nice bombardirala zavezni-
ška letala. Mestne oblasti so 
bile tedaj v rokah nacistične 
Nemčije, akcija zaveznikov 
pa je bila uperjena k uniče-

nju železniške infrastruktu-
re na Jesenicah. A ker so 
bombniki leteli zelo visoko, 
so povzročili veliko škode na 
civilnih objektih in veliko žr-
tev med civilnim prebival-
stvom; po nekaterih podat-
kih naj bi umrlo od 107 do 
127 ljudi, po nekaterih virih 
še več.

Venci k obeležju
V spomin na ta dogodek so 
župan Peter Bohinec, pred-
stavnika ZB NOB Jesenice, 

Žirovnica in Kranjska Gora 
Izidor Podgornik in Irena 
Kolbl ter predstavnik pobu-
dnikov za zaznamovanje 
tega dogodka Ahmed Pašić 
1. marca položili vence k 
obeležju, ki je v Tramšako-
vem parku v Centru II. Z 
minuto molka so počastili 
spomin na vse nedolžne žr-
tve, ki so ob bombardiranju 
izgubile življenje.

Župan Bohinec je dogodek 
označil za najbolj tragičen 
dogodek druge svetovne voj-
ne, ki je močno zaznamoval 
mesto. »Jesenice so po ti-
stem prvem marcu popolno-
ma spremenile svojo podo-
bo in luknje v urbanistični 
ureditvi in v naših srcih ze-
vajo še danes«, je povedal.

Jesenice v ruševinah
V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice so o dogodku zapi-
sali: »Zadnje leto 2. svetovne 

vojne je Jesenice zaznamo-
valo nenehno preletavanje 
zavezniških letal, ki so iz za-
vezniških baz v srednji Itali-
ji bombardirala nemško voj-
no industrijo. Cilj teh 
napadov so bile predvsem 
tovarne, ki so izdelovale 
orožje, rafinerije in železni-
ške proge, ki so služile ne-
motenemu delovanju nem-
škega oboroženega stroja. 

Jesenice so se ta dan znašle 
v ruševinah. V nekaj sekun-
dah so zavezniške bombe 
uničile velik del mesta. Lija-
ki eksplodiranih bomb so še 
nekaj časa spominjali na 
strahote bombardiranja. 
Največ bomb je padlo od bi-
vše gostilne Peklar do jese-
niške cerkve, močno pa je 
bila poškodovana tudi žele-
zniška infrastruktura. Moč-

neje je bilo poškodovanih 
okrog štirideset hiš, lažje 
(poškodbe na strehah, oknih 
in vratih, uničeni vrtovi in 
travniki, uničeno drevje, po-
škodbe v notranjosti na po-
hištvu, stanovanjski opremi, 
umetniških delih, porcelanu 
in servisih in drugem) pa 
okrog 150 hiš. Veliko je bilo 
uničenih poti, cest, komu-
nalnih in drugih naprav.«

Prvega marca so se na Jesenicah spomnili vseh umrlih v bombardiranju mesta 1. marca 1945. K obeležju v Tramšakovem parku 
v Centru II so položili vence.

Spomin na bombardiranje

V spomin na bombardiranje mesta so 1. marca položili vence k obeležju, ki ga je lani v 
Tramšakovem parku v Centru II uredila Občina Jesenice. / Foto: Foto Vidmar

Urška Peternel

Kaj se je dogajalo v mestu med bombardiranjem 
in po njem, so preživeli opisali v spominih, ki 
jih je Gornjesavski muzej Jesenice vtkal tudi v 
vsebino nastajajoče stalne razstave v Muzeju 
Kosova graščina, ki bo med drugim 
pripovedovala tudi o prvih letih delovanja mesta 
Jesenice.

Letos se bo po načrtih začela 
obnova jeseniške železniške 
postaje. Kot so pojasnili na 
Direkciji RS za infrastruktu-
ro, je v okviru projekta nad-
gradnje Železniške postaje 
Jesenice v zaključni fazi izde-
lava projektne dokumentaci-
je, javno naročilo za izvedbo 
nadgradnje pa bo objavljeno 
predvidoma maja letos.

»V okviru tega načrta je 
predvidena obnova spodnje-
ga in zgornjega ustroja žele-
zniške proge, tirnih naprav, 
signalnovarnostnih naprav, 
voznega omrežja, poslopja 
centralne postavljalnice, 
podvoza Podmežakla, po-
daljšanje obstoječega podho-
da pri postajnem poslopju, 
tako da bo ta potekal pod 
vsemi tiri in bo na peronsko 
infrastrukturo možen do-

stop z obeh strani postaje. V 
okviru nadgradnje postaje 
bo izvedena tudi gradnja no-
vega podhoda pri centralni 
postavljalnici, izvedba proti-
hrupnih ograj in ureditev 
avle postajnega poslopja, 
skupaj z ureditvijo zunanjo-
sti postajnega poslopja,« so 
pojasnili. Ocenjena vrednost 
investicije znaša 120 milijo-
nov evrov, pri čemer so že 
odobrena tudi evropska 

sredstva v višini dobrih 56 
milijonov evrov.

Modulna železnica 
v avlo?
Ob tem pa so na seji občin-
skega sveta v Neodvisni listi 
Za boljše Jesenice predlaga-
li, naj bi v obnovljeno avlo 
preselili tudi modulno ma-
keto in jo tako približali 
tako domačinom kot tudi 
obiskovalcem.

A kot so pojasnili v Direkci-
ji RS za infrastrukturo, je v 
prostorih postajnega poslo-
pja predvidena ureditev 
avle s čakalnico in prodajo 
vozovnic. Uredili bodo tudi 
prostore za potrebe vzdrže-
valnih služb upravljavca 
javne železniške infra-
strukture.

»Sama ureditev čakalnice je 
projektno zaključena in je 
bila usklajena tudi s pred-
stavniki Občine Jesenice. 
Umestitev modulne makete 
v avlo ni predvidena in zanjo 
ni predvidenih finančnih 
sredstev,« so dejali.

Modulna maketa je v 
zasebni lasti
Sicer pa so se v zvezi z mo-
rebitno selitvijo modulne 
makete tudi predstavniki 
Občine Jesenice in Ragorja 

že lani sestali s predstavni-
kom makete Stojanom 
Lundrom. »Modulna ma-
keta je zelo kompleksna, le-
pljena in zavarjena skupaj 
v celoto, kar bi selitev, če že 
ne onemogočilo, pa vsaj 
zelo otežilo. Pri selitvi ma-
kete bi se morale uporabiti 
posebne tehnike in stroji 

(žerjav), deloma bi se mo-
rala odstraniti okna in 
okenski okvirji ... Selitev bi 
maketo lahko nepopravlji-
vo poškodovala, zato ni pri-
poročljiva,« so ugotovili na 
sestanku.
Ob tem so na Občini Jeseni-
ce tudi poudarili, da je mo-
dulna maketa v zasebni lasti, 
čeprav je postavljena v pro-
storih jeseniške Sekcije za 
vodenje prometa na Kurilni-
ški ulici 10a v tretjem nad-
stropju.

Še letos naj bi se začela celovita nadgradnja Železniške postaje Jesenice, ki bo stala kar 120 milijonov evrov.

Urška Peternel

Kot računajo na Direkciji RS za infrastrukturo, 
nadgradnja ne bo bistveno vplivala na potniški 
vozni red. Z začetkom del bo območje gradbišča 
oz. postajnega poslopja ustrezno zavarovano, 
prehodi za potnike bodo označeni in dostop do 
peronov urejen.

Prenova železniške postaje še letos

V prostorih postajnega poslopja je predvidena ureditev avle s čakalnico in prodajo vozovnic, medtem ko umestitev 
modulne makete v avlo ni predvidena. / Foto: Nik Bertoncelj

Občine Zgornje Gorenjske, 
ki so doslej sodelovale v Lo-
kalni akcijski skupini (LAS) 
Gorenjska košarica, so se 
odločile za ustanovitev loče-
ne skupine, poimenovane 
po Biosfernem območju Ju-
lijske Alpe – BOJA. V Kolper-
nu na Jesenicah je potekala 
njena ustanovna skupščina, 
v katero se je s podpisom 
pogodbe vključilo 72 članov 
iz javnega, nevladnega in 
gospodarskega sektorja. Za 
predsednika je bil izvoljen 
župan Občine Žirovnica Le-
opold Pogačar, vodilni par-
tner pa je Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske. Vodja 
LAS Zgornja Gorenjska – 
BOJA Klemen Klinar iz Ra-
zvojne agencije Zgornje Go-
renjske je pojasnil, da se bo 
strategija nove akcijske sku-
pine osredotočila na razvoj 
podeželja z vseh vidikov, 
med drugim s socialnega, 
turističnega, kmetijskega, 
prometnega in okoljevar-
stvenega. Med ključnimi po-
udarki bosta turizem, saj 
gre za eno turistično naj-
močnejših regij, in okolje, 
saj območje pokrivata Tri-
glavski narodni park in Na-
tura 2000. Med osrednjimi 
izzivi pa bo tudi demografi-
ja, saj se v alpskih dolinah 
srečujejo z izrazitim stara-
njem prebivalstva in izselje-
vanjem mladih. K vključitvi 
so vabljeni vsi, ki si prizade-
vajo za razvoj Zgornje Go-
renjske, zainteresirani se 
lahko pridružijo z izpolnitvi-
jo pristopne izjave.

Ustanovili lokalno 
akcijsko skupino BOJA
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»Oče in mati sta bila pevca 
in ni bilo praznika, godu, da 
se doma ne bi prepevalo. Z 
glasbo smo se ukvarjali vsi,« 
pripoveduje novi častni ob-
čan občine Jesenice Jaka Je-
raša, Jeseničan, ki se je v slo-
venski kulturni prostor 
vpisal kot operni pevec, bari-
tonist in učitelj solopetja.

Praded NIkolaj Bernard
Petje mu je bilo tako rekoč 
položeno v zibelko. Njegov 
praded je bil Nikolaj Ber-
nard, ustanovitelj prve kova-

ške godbe v Bohinju in nato 
še številnih drugih godb. Ni-
kolajev sin Filip je bil vrhun-
sko šolan glasbenik, sklada-
telj, kapelnik, eden od 
pionirjev mariborske opere. 
In tako se je tudi pri Jeraše-
vih – Filipova sestra Rozalija 
se je poročila z Alojzem Je-

rašo – vedno prepevalo. Jaka 
Jeraša se spominja operete 
Pri belem konjičku na Jese-
nicah, ki je brez Jeraševih ne 
bi bilo.
»Mama Zalka in ata Lojze 
sta pela v zboru, brat Lojze 
je igral pozavno v orkestru, 
jaz sem bil pevski solist, se-
stra Barbara pa je bila zavze-
ta obiskovalka v dvorani. 
Brez nas Belega konjička ni 
bilo. V gledališču smo res 
preživeli ogromno časa  ...« 
se spominja sogovornik, še 
vedno z zvenečim barito-
nom, po katerem je bil tako 
poznan.

In ker je rad pel, je začel obi-
skovati ure solopetja. Njego-
va prva učiteljica je bila pro-
fesorica Vera Majdičeva na 
Nižji glasbeni šoli na Jeseni-
cah. Kasneje se je solopetja 
učil še na Srednji glasbeni 
šoli v Ljubljani, glasbeno 
znanje pa nadgrajeval tudi 

pri dr. Bredi Oblak, ki je, za-
nimivo, prav tako častna ob-
čanka občine Jesenice.

Skoraj trideset let v Operi
Leta 1970 je naredil avdicijo 
v ljubljanski Operi in polnih 
28 let je bil v njej zaposlen 
kot solist. Do upokojitve je 
odpel kar 64 vlog, od tega 25 
velikih, v 1224 opernih in 
operetnih predstavah.
»Pel sem tako rad in tako z 
veseljem delal, da bi pel tudi 
zastonj, če bi bilo treba,« 
pravi, a v isti sapi priznava, 
da mu Ljubljana ni bila pre-
več ljuba.
»Ljubljane nisem preveč 
'obrajtal', moram kar pove-
dati. Ker so nas Jeseničane 
vedno malo podcenjevali … 
Ko sem prvič pel Seviljskega 
brivca, je nekaj avtobusov 
ljudi z Jesenic prišlo gledat. 
Ampak so mi Jeseničani že 
vnaprej rekli: če ga boš lo-
mil, se nazaj grede kar do 
Avstrije zapelji, na Jesenicah 
sploh ne hodi dol … Tri četrt 
dvorane je bilo Jeseničanov! 
A je bilo odlično, dobre kriti-
ke sem dobil.«
Spominja se zlasti vlog v Se-
viljskem brivcu, Traviati, 
Netopirju … In posebej je 
ponosen, da ni nikoli odpo-
vedal nastopa.
»Nikoli nisem odpovedal 
predstave! In če je bila zve-
čer kakšna 'lumparija', sem 

vedno šel zgodaj domov, češ, 
jutri imam predstavo. Dolo-
čena odgovornost je! En slab 
nastop si publika bolj za-
pomni kot deset dobrih. Šti-
risto, petsto ljudi v dvorani, 
če bi ga kaj lomil, gre to ta-
koj od ust do ust in od ušes 
do ušes ...«

Za slovenščino v operah
Po upokojitvi leta 2006 je 
nekaj časa pel še v maribor-
ski Operi, ponosen pa je tudi 
na zgoščenko z naslovom 
Odlomki iz oper, ki je izšla 
leta 2005, na njej pa je dvaj-
set arij in duetov, ki so vsi 
zapeti v slovenskem jeziku. 
Ob tem pa je še danes velik 

zagovornik uprizoritev oper-
nih del v slovenskem jeziku.
»Zakaj se v operi ne poje več 
v slovenskem jeziku? Jaz 
sem vse, kar sem pel, pel v 
lepi slovenščini, saj se v slo-

venščini čisto drugače inter-
pretira. Danes pa se opere 
ne prevajajo več, kar je veli-
ka škoda,« pravi.
In zanimivo, še danes zna 
na pamet večino besedil, ki 
jih je v svoji karieri odpel. 
Ob tem pove še eno zanimi-
vost: Vse predstave in vloge 
si je vsa leta zapisoval v knji-
go, ki jo še vedno hrani. »In 
če je kdo 'fušal', sem mu 
zraven pripisal črno piko.« 
(smeh)

Ponosen na svoje učence
Ob rednem delu je veliko 
časa namenjal tudi ljubitelj-
ski kulturi, igral in pel je v 
Gledališču Toneta Čufarja 

Jesenice, v pevskih zborih, 
bil je tudi pobudnik novole-
tnih koncertov na Jesenicah. 
Vrsto let je poučeval tudi so-
lopetje na Jesenicah in v Tr-
žiču, na svoje učence je izje-

mno ponosen, med njimi 
sta tudi vrhunska mezzoso-
pranistka v Dunajski držav-
ni operi Monika Bohinec in 
Klemen Torkar.
Ponosen pa je tudi na neča-
ke, ki so vsi predani glasbi, 
to so Primož Kerštajn, Do-
men Jeraša, Mitja Jeraša, 
prav tako njihovi otroci ...

Jesenice ima rad
In ko se ozira nazaj, na svoje 
življenje, kaj obžaluje? »O, 
marsikaj obžalujem ... Želje 
sem imel velike, imel sem 
možnost, da bi šel v tujino, a 
v Ljubljani sem imel zago-
tovljen angažma, kar je bil 
takrat velik privilegij. Če bi 
odšel, bi v Münchnu ali 
Frankfurtu ali Hamburgu 
dobil angažma le za sezono, 
dve. In potem bi moral spet 
iskati nov angažma.« Tako 
je vso poklicno kariero ostal 
zvest ljubljanski Operi in 
celo življenje tudi Jeseni-
cam, ki jih ima tako rad in 
kjer živi od rojstva, a včasih 
tudi kritično spremlja njihov 
razvoj.
Novica, da bo prejel najvišje 
priznanje občine, naziv ča-
stni občan, ga je razveselila. 
A kar nekako skromno pra-
vi: »Lahko rečem, da sem ve-
sel za vse, kar sem naredil. 
Dolgo sem že na svetu, pole-
ti jih bom 85, počasi grem v 
decrescendo …«

»Pri nas doma se je ves čas prepevalo,« pravi Jaka Jeraša, novi častni občan občine Jesenice. Operni pevec, baritonist in učitelj solopetja je ponosen 
Jeseničan, ki o svojih koreninah in svojem mestu s prepoznavnim zvenečim baritonom razglaša, kjerkoli se pojavi ...

Jaka Jeraša, novi častni občan

Urška Peternel

Jaka Jeraša v dvorani Lorenz Glasbene šole Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

Dosedanji častni občani občine Jesenice so: 
Simon Sodja, prof. dr. Jože Mencinger, Jaka 
Čop, Jaka Torkar, Miha Baloh, dr. Božidar 
Brudar, Bratko Škrlj, Anton Arh, Albin Felc, 
Boris Janez Bregant, Tomaž Ertl, Joža Varl, 
Stanislava Geršak, Valentin Cundrič, Viktor 
Krevsel, Peter Kunc, dr. Breda Oblak, Mira 
Jazbinšek, Janez Pšenica, Peter Papić, Rina 
Klinar in Janez Pavel Komel.

Žiga Lakner, Kayoko Ikeda, Rebeka Pregelj

OPERNE ARIJE
KONCERT BREZČASNIH USPEŠNIC

petek, 10. marec 2023, ob 19.30

gledališče Celje
Nava Semel

VEČNI OTROK 
monodrama, igra: Manca Ogorevc

sreda, 15. marec 2023, ob 19.30
VEČKRAT NAGRAJENA PREDSTAVA

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Petja Kogovšek

TIČI
poskus komedije

nedelja, 19. marec 2023, ob 19.30

kud „jazbec in partnerji“ Kočevje

DA NE BOŠ SAMA
drama s komičnimi elementi

petek, 24. marec 2023 ob 19.30
ABSOLUTNA ZMAGOVALKA 35. ČUFARJEVIH DNI

Selma Parisi

PREDPRODAJA VSTOPNIC: pisarna TAJNIŠTVA, 

pon. - pet., od 8. do 13. ure, INFO: 04/583 31 00

»Jaka Jeraša je ponosen Jeseničan, ki o svojih 
koreninah in svojem mestu s prepoznavnim 
zvenečnim baritonom razglaša, kjerkoli in 
kadarkoli se pojavi. Zato ni čudno, da je v obeh 
slovenskih opernih hišah Jaka Jeraša sinonim za 
Jesenice. Še danes ga vsi poznajo, tudi mlajši 
rodovi, kljub temu da je uradno že skoraj tri 
desetletja upokojen ...« so v predlog za podelitev 
naziva častni občan zapisali v Glasbeni šoli 
Jesenice in Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.
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Kaj se dogaja z jeseniškim 
hokejem? HDD SIJ Acroni 
Jesenice je pred rokom od-
dal prijavo za ICEHL, a na 
drugi strani niso imeli no-
benega zagotovila, da bodo 
v ligo, v kateri je edini slo-
venski predstavnik Sloven-
ske železnice Olimpija, 
sprejeti. Jeseničani so se od-
ločili, da se v Alpsko ligo za 
sezono 2023/2024 ne prija-
vijo. Stroški v ligi niso 
majhni, zaslužek na doma-
čih tekmah od vstopnic pa 
je minimalen.
Za več pojasnil smo prosili 
direktorja HDD SIJ Acroni 
Jesenice Anžeta Pogačarja. 
»V zadnjem času je bilo v 
medijih zapisanih kar nekaj 
laži. Ne vemo, od kod te in-
formacije. Pričakovali bi, da 
se določene stvari preverijo. 
Bilo je zapisano, da je pred-
sednik Hokejske zveze Slo-
venije Matjaž Rakovec reše-
val jeseniški hokej. Zanima 
me, kdaj je priskrbel kakšen 

evro in ga dal za jeseniški 
hokej. Še manj se spo-
mnim, da smo rekli Feich-
tingerju, da si ne moremo 
privoščiti igranja v Alpski 
ligi. Mi smo samo rekli, da 
nas Alpska liga ne zanima, 
ker je nezanimiva. V tej ligi 
so razdalje pri gostovanjih 

zelo velike, dvorane na tek-
mah pa so prazne. Ne bomo 
več delali igralcev za avstrij-
ske klube. Dosti imamo 
tega izkoriščanja,« je bil 
ogorčen Pogačar. »Vse opci-
je, kje bomo igrali nasle-
dnjo sezono, so odprte,« je 
na koncu povedal Pogačar.
Kar se tiče tekem v pred-
končnici, nam je ostalo še 

poročilo z zadnje tekme z 
drugo ekipo Salzburga. Jese-
ničani so z njimi izgubili v 
gosteh z 8 : 0. Doma so se 
jim dobro oddolžili in jih 
premagali s 6 : 1 (Larinmaa 
2, Svetina, Polcs, Lesničar, 
Pance). Jeseničani so pred-
končnico končali na drugem 

mestu. Salzburg je kot prvi v 
predkončnici izbral Unter-
land, Jeseničani kot drugi pa 
Vipiteno. V rednem delu so 
jih dvakrat premagali (5 : 2 
in 5 : 1). Ko boste brali te vr-
stice, bo že znano, kako se je 
končala uvodna torkova četr-
tfinalna tekma doma. Za 
vstop v polfinale bodo po-
trebne štiri zmage.

Izločilni boji v ligi IHL
Izločilni boji so se začeli 
tudi v ligi IHL. Jeseničani 
kot peti so se v četrtfinalu 
pomerili s četrto ekipo po 
rednem delu, Slavijo Juni-
or. Prvo tekmo v gosteh so 
izgubili s 3 : 2 po podaljšku 
(Krmelj 2). V nadaljevanju 
so igrali s prvo postavo, saj 
je ta potrebovala tekme za-
radi dolgega odmora. Nasle-
dnje tri tekme so Jeseničani 
dobili. Prvo doma s 4 : 2 
(Polcs 2, Seršen, Svetina). 
Tretja tekma v gosteh se je 
po rednem delu in podalj-
šku končala z 2 : 2 (Polcs, 
Svetina). Edini gol iz kazen-
skega strela je dosegel Jezo-
všek. Četrto tekmo so Jese-
ničani doma dobili s 4 : 1 
(Polcs, Pance, Larinmaa, Je-
zovšek). Za finale se bodo 
borili z ekipo Celje, prvou-
vrščeno ekipo po rednem 
delu. Včeraj je bila prva tek-
ma v Celju. Druga tekma na 
Jesenicah bo v soboto. Za 
preboj v finale so potrebne 
tri zmage.

V torek se je začel četrtfinale Alpske lige. Jesenice se bodo na štiri zmage pomerile z Vipitenom.

Matjaž Klemenc

Glede na prazne tribune dvorane Podmežakla v 
rednem delu Alpske lige bi sklepali, da jih ni 
veliko, ki bi jih prihodnost hokeja na Jesenicah 
pretirano zanimala. Tekme so si ogledali 
večinoma tisti, ki so pred sezono kupili letne 
vstopnice.

Vse možnosti so odprte

Sezona se počasi bliža kon-
cu. Kako bi jo ocenil?
Z dosedanjo sezono sem več 
kot zadovoljen. Najbolj sem 
zadovoljen z mladinskim 
svetovnim prvenstvom v Lo-
hji na Finskem, kjer smo na 
koncu osvojili peto mesto. Z 
uvrstitvijo smo bili zelo za-
dovoljni, saj smo šele druga 
ekipa v Sloveniji, ki se je 
uvrstila v četrtfinale. Za 
vstop v polfinale je bila od 
nas boljša reprezentanca 
Švedske.

Kdaj si se začel ukvarjati s 
curlingom?
V Curling klub Jesenice sem 
prišel približno pred deseti-
mi leti. V začetku me ta 
šport ni pretirano zanimal, 
vključil sem se zaradi star-
šev in starejšega brata. Ob-
časno sem vrgel kamen (re-
kvizit, s katerim se pri 
curlingu bliža v krog in zbija 
drugi kamen, o. p.). Po dveh 
letih pa sem se uvrstil v me-
šano ekipo in vse je postalo 
bolj resno.

Omenil si starša in starejše-
ga brata, ki so bili pred tabo 
v curlingu. To je zagotovo 
prednost?
Se strinjam. Iz prve roke 
lahko dobiš kakšen dober 
nasvet.

Si se pred tem ukvarjal s ka-
kšnim drugim športom?
Treniral sem še športno ple-
zanje, a me ni tako pritegni-

lo, zato sem se na koncu od-
ločil samo za curling.

Kateri uspeh v curlingu bi 
postavil na prvo mesto?
Sedaj tekmujem z novo eki-
po, s katero smo bili drugi 
na državnem prvenstvu. Na 
tekmah izven Slovenije pa je 
moj najboljši uspeh že prej 
omenjeno peto mesto na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu na Finskem.

Katera vloga na igrišču ti 
najbolj ustreza?
Če sem v ekipi, v kateri so 
boljši od mene, sam najraje 
prvi, saj prva dva kamna še 
nista toliko pomembna. Če 
igram s slabšimi od sebe, 
pa sem na poziciji štiri 
(skip, op. p.), kjer kažem, 
kam naj mečejo in predvi-
devam naprej. Četrtemu 
igralcu pripadata zadnja 
dva meta.

V Curling klubu Jesenice je 
kar nekaj reprezentantov, 
kar pomeni dobro konku-
renco na treningu, kajne?
V klubu je res veliko dobrih 
igralcev. Pridružijo se nam 
tudi igralci iz ljubljanske 
ekipe. Znotraj kluba organi-
ziramo ligo, ki je izredno do-
brodošla.

Koliko treningov opraviš na 
teden?
Na teden imamo dva trenin-
ga z utežmi in en trening, ki 
traja uro in pol, na ledu. Na 
ledu bi bil lahko še kakšen 
trening več.

Če primerjaš obdobje, ko si 
resno začel trenirati, s seda-
njim, se ti zdi, da je med ta-
krat in zdaj velika razlika?
V teh desetih letih se je 
marsikaj spremenilo. Na 
začetku je bil curling za vse 
nekaj novega in bilo je veli-
ko neznank.

Pri treningih je zagotovo ve-
lika slabost v tem, da ne tre-
nirate na ledu, ki je prav po-
sebej pripravljen za curling.
Ja, žal v Sloveniji ni primer-
ne ledene podlage za kako-
vosten trening curlinga in 
smo primorani treninge 

opravljati na ledu, ki je na-
menjen predvsem hokeji-
stom. Led je obrabljen, poja-
vijo se grbine in včasih 
potrebuješ kar nekaj metov, 
da vidiš, kam nese kamen.

Opravite kakšen trening v 
tujini, na pravem igrišču za 
curling?
V tujino gremo včasih na 
trening v Kitzbühel. Trening 
na ledu za curling je res kva-
liteten in dobro izkoriščen. 
Na srečo imamo zadnja tri 
leta od junija do novembra 
možnost treningov tudi v 
Planici, kjer smo pred nekaj 
leti v sodelovanju z Nordij-
skim centrom Planica uredi-
li progo za igranje curlinga.

Imaš pred tekmo in med 
njo kaj treme?
Na tekmi nimam treme. Če 
je pozitivna, dobra ekipa, se 
to prenese tudi na led. Veli-
ko več treme sem imel, ko 
sem se pripravljal za najin 
intervju. (smeh)

Katera tekmovanja te še ča-
kajo do konca sezone?
Do konca sezone me čakata 
še dve državni prvenstvi, in 
sicer mladinsko državno pr-
venstvo in člansko državno 
prvenstvo mešanih dvojic.

Kaj si v prihodnosti želiš do-
seči v curlingu?
Rad bi šel po stopinjah brata 
Jakoba, ki je nastopil na 
olimpijskih igrah mladih in 
je tudi član slovenske cur-
ling reprezentance.

Maks Omerzel, 15-letnik iz Javorniškega Rovta, je že deset let član Curling kluba Jesenice.

Metalec »kamnov«
Matjaž Klemenc

Maks Omerzel  
/ Foto: Matjaž Klemenc

Šport na kratko

Košarka
Dva poraza za štiri točke
Zadnji dve tekmi so košarkarji Chilli Jesenice v 3. Slovenski 
ligi izgubili. V zaostali tekmi 16. kola so izgubili v gosteh z 
ekipo Leon Ajdovščina z 78 : 74. V zadnjo četrtino so šli 
Jeseničani s prednostjo 60 : 57. Za 4 točke so izgubili tudi 
v soboto doma. S 74 : 70 jih je premagala ekipa Ipros Vrh-
nika. Gostje so dobili prvo četrtino s 25 : 10. V nadaljevanju 
so jih Jeseničani lovili, a na koncu vseeno izgubili. Nasle-
dnja tekma jih čaka v nedeljo, 12. marca, v gosteh pri ekipi 
Opikar Evra Logatec.

Odbojka
Dobro nadaljevanje odbojkaric Mladi Jesenice
Po odmoru so odbojkarice Mladi Jesenice v 3. ligi zahod 
odigrale šest tekem. Doma so po petih nizih premagale 
Krško s 3 : 2 (19, -16, 18, -32, 14). Ostale štiri tekme so 
odigrale v gosteh. Premagale so Triglav Kranj II s 3 : 1(-18, 
17, 17, 23), Logatec s 3 : 0 ((24, 23, 14). Maksimalno zma-
go 3 : 0 (22, 20, 17) so dosegle prejšnjo soboto. Boljše so 
bile od ekipe Krim III. Oba poraza so doživele v gosteh, 
proti Vitalj Ljubljani II s 3 : 0 (17, 20, 14) in ekipi GEN-I 
Volley II prav tako s 3 : 0 (25, 21, 21). Na lestvici 3. Sloven-
ske ženske odbojkarske lige zahod vodi Krško s 40 točka-
mi. Ekipa Mladi Jesenice je peta z 19 točkami. V soboto 
doma gostijo Portorož.

Namizni tenis
Dve zmagi in poraz
Namiznoteniške igralke Jesenic so v 2. ligi izgubile s Soboto 
s 6 : 1. Edino zmago je dosegla Barbara Jančič. Vnaprej so 
odigrale tekmi z ekipo Rakek in ekipo SU. Na obeh tekmah so 
zmagale. Rakek so premagale s 6 : 0. Po dvakrat so zmagale 
Mojca Smolej, Milana Krmelj in Barbara Jančič. SU so prema-
gale s 6 : 3. Barbara Jančič in Mojca Smolej sta zmagali dva-
krat. Skupaj sta zmagali tudi v paru. Eno zmago je prispevala 
še Milana Krmelj. Lestvica: 1. Vesna, 16 točk (8 tekem), Jese-
nice, 12 (8), 3. SU, 10 (9), 4. Sobota, 8 (8), 5. Mengeš, 3 (8), 
6. Rakek, 1 (9). Naslednji dve tekmi Jeseničanke čakata 18. 
marca, ko bodo igrale proti Mengšu in Soboti.

Strelstvo
Regijsko strelsko tekmovanje v Trzinu
V Trzinu je potekalo regijsko strelsko prvenstvo z zračnim 
orožjem. Strelci Triglav Javornik - Koroška Bela so se do-
bro odrezali. Prvo mesto pri mlajših dečkih je dosegel 
Aleks Popovič Krupenko. Na tretjo stopničko je stopil Alex 
Jelenič. Oba omenjena in Shamil Pašič so bili ekipno prvi. 
Prvo mesto jim je prineslo uvrstitev na državno prven-
stvo. Pri mlajših deklicah je bila Lerina Despotovič druga. 
Pri kadetih je zmago slavil Lun Regeis. Pri starejših dekli-
cah je peto mesto osvojila Madalina Filimon, pri kadeti-
njah pa se je tretjega mesta veselila Taja Regeis. V katego-
riji mladincev je zmagal Ernest Eman Babača, drugo me-
sto pa je osvojil Anton Korbar. Pika na i je bila zmaga pri 
članih za Anžeta Presterla.

Kegljanje
Dve zmagi in dva poraza
V zadnjih štirih kolih so bili jeseniški kegljači v 2. ligi zahod 
polovično uspešni. V gosteh so premagali ekipo Železniki 
z 8 : 0 in v soboto Taborsko Jamo 2 s 4,5 : 3,5. Poraza so 
zabeležili v 13. in 14. kolu. V 13. kolu so doma izgubili s 
Slavijo Štojs s 5 : 3, v gosteh pa z ekipo Calcit 2 s 6 : 2. Po 
15. kolih je na vrhu Proteus 2 s 24 točkami, druga je Slavija 
Štojs z 20 točkami, tretji pa SIJ Acroni z 18 točkami.

»V klubu je res veliko 
dobrih igralcev. 
Pridružijo se nam tudi 
igralci iz ljubljanske 
ekipe.«
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Planinska zveza Slovenije je 
podelila priznanja za vrhun-
ske dosežke v alpinizmu, 
športnem plezanju, turnem 
smučanju in lednem pleza-
nju za leto 2022.

Med prejemniki je tudi Je-
seničan Luka Potočar (ŠPO 
PD Radovljica), ki je bil iz-
bran za najboljšega športne-
ga plezalca v letu 2022. Kot 
so zapisali v obrazložitvi, je 
lani imel najuspešnejšo se-
zono doslej. Svojo prvo 
zmago na tekmi svetovnega 
pokala v težavnosti je dose-
gel prav na domači tekmi v 
Kopru. Skupaj z ostalimi 
odličnimi rezultati na tek-

mah svetovnega pokala mu 
je le-ta prinesla tudi skup-
no zmago, z evropskega pr-
venstva v Münchnu pa je 
prinesel srebrno kolajno v 
težavnosti.

Med prejemniki priznanja 
za posebne dosežke v alpi-
nizmu pa je tudi član AO PD 
Jesenice Matija Volontar, ki 
je skupaj z Borom Levični-
kom (AO PD Ljubljana Ma-

tica) in Žigo Oražmom  
(AO Kamnik) preplezal 
prvenstveno smer z imenom 
Screaming Barfies v zahodni 
steni 6180 metrov visoke Po-
mlace v nepalski Himalaji.

Urška Peternel

Najboljša športna plezalca v letu 2022 Luka Potočar in Janja Garnbret skupaj s 
predsednikom PZS Jožetom Rovanom in načelnikom Komisije za športno plezanje 
Alešem Pircem / Foto: Irena Mušič Habjan

Spar Slovenija je s svojo tr-
govino na Jesenicah priso-
ten že 19 let. Letos so hi-
permarket popolnoma 
prenovili. Investicija je zna-
šala približno 1,7 milijona 
evrov in je zajemala celovito 
prenovo notranjosti. Hiper-
market se razprostira na 
skupaj 1915 kvadratnih me-
trih površine, v njem pa bo 
kot doslej 28 zaposlenih. 
Pred trgovino je prostor za 
parkiranje 205 vozil.
Kot so sporočili iz podjetja 
Spar, je notranjost trgovine 
zasnovana v skladu z mo-
dernimi trgovskimi smerni-
cami, v naravnih tonih in 
materialih, veliko pozornost 
pri obnovi pa so namenili 
svežemu programu. Tako je 
v ospredje trgovine postav-
ljen sodobno oblikovan od-
delek sadja in zelenjave, ki 
vključuje tudi izdelke slo-
venskih pridelovalcev. Na 
voljo so tudi oddelek kruha 
in peciva na postrežnem in 
samopostrežnem oddelku, 
delikatesa ter dobro založe-
ni mesnica in ribarnica. Ne 
manjka niti ponudba z al-
ternativno prehrano in od-
delek SPAR TO GO s sveže 

pripravljenimi sendviči, so-
latami, sladicami ter dopol-
njeno ponudbo toplih jedi. 
Vsem, ki želijo opraviti hi-
ter nakup, so po novem na 
voljo tudi štiri samopostre-
žne blagajne.
Odprtje prenovljene trgovi-
ne je Spar popestril z glaso-

vanjem kupcev o razdelitvi 
donacije v višini 3000 evrov, 
ki jo bodo razdelili med 
PGD Jesenice, ki bo denar 
namenil za nakup gasilske 
opreme, Glasbeno šolo Jese-
nice, ki bo denar porabila za 
nakup inštrumentov, ter Ko-
šarkarski klub Jesenice, ki 

bo z donacijo kupil novo ko-
šarkarsko opremo za otroke.
Ob prenovi so mislili tudi na 
trajnostni vidik, hipermar-
ket ima po novem vgrajeno 
varčno razsvetljavo LED in 
okolju prijaznejše zaprte 
hladilnike ter zamrzovalne 
omare.

Urška Peternel

V Mladinskem centru Je-
senice je po novem na vo-
l jo  brezplačna sveto-
valnica, ki je namenjena 
mladim, ki se v svoji tre-
nutni situaciji počutijo ne-
lagodno, se srečujejo z no-
vimi občutki in bi se o tem 
radi z nekom pogovorili. 

Poimenovali so jo Kje pa 
tebe čevelj žuli?
»Mnogi se vsaj enkrat v 
življenju znajdejo pred te-
žavo ali v stiski, ki jo težko 
razrešijo sami. Takrat pot-
rebujejo nekoga, ki se mu 
lahko zaupajo in ki jih pos-
luša,« je povedala vodja 
Mladinskega centra Jeseni-
ce Ana Miklavžič. Svetova-
nje je zaupno, deluje pa kot 

podpora v stiski, osebi nudi 
razbremenitev in možnost 
vpogleda v težave z drugač-
nega vidika.
Svetovalnica deluje v pro-
storih Mladinskega centra 
Jesenice na Kejžarjevi ulici 
na Jesenicah vsako drugo 
sredo med 13.15 in 14.15. 
Namenjena je mladim do 
29. leta starosti in je 

brezplačna. Potrebna je le 
rezervacija termina po 
predhodnem dogovoru na: 
mcj@siol.net.
Svetovalnico vodi nekdanja 
šolska svetovalka na OŠ To-
neta Čufarja.
»Pokliči nas ali nam piši na 
mail, tudi če se želiš samo 
z nekom pogovoriti. V sti-
ski nisi sam,« vabi Ana 
Miklavžič.

Urška Peternel

V Mladinskem centru Jesenice deluje brezplačna 
svetovalnica za mlade, ki se znajdejo pred težavo 
ali v stiski, ki jo težko razrešijo sami.

Svetovalnica za 
mlade v stiski

Prenovljena trgovina Spar

Jeseničan Luka Potočar je bil izbran za najuspešnejšega športnega plezalca v letu 2022.

Najuspešnejši 
športni plezalec

Poslovodkinja trgovine Spar na Jesenicah Suzana Prešeren in direktor prodaje Spar 
Matevž Vrunc / Foto: Spar

Letošnji prejemniki 
priznanja za 
življenjsko delo v 
alpinizmu so 
Mojstranške veverice: 
Janez Brojan, Klavdij 
Mlekuž, Janko Ažman 
in Janez Dovžan; 
posthumno Zvone 
Kofler in Miha Smolej.

Zveza za kegljanje na ledu 
Slovenije je v januarju in fe-
bruarju nadaljevala izvedbo 
državnih prvenstev in po-
kalnih tekmovanj, finalni 
del je bil na jeseniški ledeni 
ploskvi. Z lepimi rezultati 
se lahko pohvalijo v Klubu 
za kegljanje na ledu Jeseni-
ce. Na moštvenem prven-
stvu je med enajstimi slo-
venskimi ekipami zmagala 
ekipa Bleda, odlična druga 
z naslovom podprvaka je 
bila prva ekipa Jesenic, ki je 
nastopila v postavi Miran 
Lindič, Grega Čop, Klemen 
Noč in Maj Novak. Tretja je-

seniška ekipa je zasedla de-
seto in druga ekipa enajsto 
mesto. Na prvenstvu v cilj-
nem tekmovanju so se Jese-
ničani uvrstili takole: pri 
mladincih je Maj Novak z 
drugim mestom postal dr-
žavni podprvak, Mark No-
vak je zasedel 4. in Petra 
Novak 8. mesto. Pri članih 
sta bila najboljša Maj No-
vak, ki je zasedel 4. mesto, 
in Grega Čop s 6. mestom. 
Ekipno je tretja ekipa Jese-
nic v postavi Helena Lindič, 
Klemen Noč, Peter Novak 
in Zoran Kramar zasedla 5. 
mesto. Na Pokalu Slovenije 
je jeseniška ekipa zasedla 6. 
mesto.

Dva naslova podprvakov 
kegljačev na ledu

Svetovalnica deluje v prostorih Mladinskega 
centra Jesenice, in sicer vsako drugo sredo med 
13.15 in 14.15. Namenjena je mladim do 29. leta 
starosti in je brezplačna.

Janko Rabič
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Kot je pojasnila, je vedno 
rada pekla in ustvarjala v ku-
hinji, vendar si nikoli ni 
predstavljala, da se bo svo-
jim slaščičarskim užitkom 
posvetila tudi poslovno. 
»Največ sem pekla med štu-

dijem. Ne samo torte, na 
splošno rada kuham in pri-
pravljam različne jedi. Obo-
žujem hrano in rada jem, 
ustvarjalna žilica pa se je po-
kazala šele, ko sem bolj za-
čela raziskovati svet tort,« je 
pojasnila Petra. Ponuja bu-
tično izdelane torte po naro-

čilu za vse priložnost ter raz-
lične sladice, kot so 
cupcakes, lučke, cakepops, 
kukiji itd. Velik del njenega 
dela pa predstavljajo tudi 
spletni tečaji, na katerih na-
dobudnim pekom pomaga 
pri njihovi sladki poti. »Rde-
ča nit Pcakes so torte in sla-
dice, ki govorijo zgodbe. 
Zgodbe ljudi, ki so jim na-
menjene, in zgodbo moje 
ljubezni do ustvarjanja. 
Rada vidim, kako moji izdel-
ki ljudi povezujejo, osrečuje-
jo in kakšna skupnost kra-
snih ljudi ob tem nastaja,« 
je razložila vizijo Pcakes.
Stil okusov, skozi katerega 
se izraža Petra, bi lahko 
opisali kot preplet moder-
nega s klasičnim. »Vse sla-
dice in torte, ki jih nare-
dim, izhajajo iz mene in 
tega, kar sama obožujem. 
Rada imam jabolčno pito in 
jabolčni zavitek, zato imam 
na primer v kolekciji oku-
sov tudi torto z jabolki, ki je 
zelo priljubljena,« je poja-
snila Petra in dodala, da se 
ji zdi, da smo Slovenci veli-
ko bolj odprti za nove kom-

binacije in drugačne okuse, 
kot se to morda zdi na prvi 
pogled.
Petra ustvarja za vse prilo-
žnosti – rojstne dneve, poro-
ke, poslovne zabave ali pa 
samo za razvajanje ob koncu 
tesna, ki si ga lahko privošči-
te z njenimi sladkimi paketi. 
V letu 2020 se je zgodbi  
Pcakes pridružil tudi Petrin 
mož Jure, za katerega pravi, 
da je njen največji podpor-
nik že od samega začetka. 
»Ko sem začela ponujati še 
spletne tečaje in spletno tr-
govino, sva se odločila, da se 
Jure pridruži na polno. Skr-
bi predvsem za nabavo, ad-
ministracijo in spletno trgo-
vino ter tečaje. Pri peki ni 
najbolj spreten, zelo dobro 

pa mu gre testiranje tort in 
sladic,« je dodala Petra.
Zaradi velikega povpraševa-
nja Petra svoje znanje deli v 
Pcakes ustvarjalnici s tečaji 
in recepti. Pojasnila je, da je 
za dostop do tečaja treba 
ustvariti profil na spletni 
strani, kamor se potem nalo-
žijo tečaji in recepti. Določe-
ni tečaji imajo samo pisno 
gradivo, nekateri pa tudi vi-
deovsebine. Uporabnik do 
tečaja lahko dostopa kadar-

koli in si lahko vsebine ogle-
da večkrat. Za tečaje ni treba 
imeti predznanja, so pa ne-
kateri zahtevnejši in je po-
trebne več vaje. »Odziv na 
Pcakes ustvarjalnico je bil 
res enkraten in zdaj večino 
mojega dela predstavlja rav-
no to,« je pojasnila Petra.
O načrtih za prihodnost pa 
je povedala, da si želi ohra-
njati in spodbujati skupnost 
tečajnikov oziroma vseh po-
sameznikov, ki radi pečejo 
in ustvarjajo. »Želim ohrani-
ti butičnost izdelkov in nad-
grajevati okuse ter izdelke z 
novimi kombinacijami. 
Predvsem pa želim slediti 
svojemu navdihu in svobodi 
pri ustvarjanju – ker temu 
sledim, lahko vedno ponu-
dim nekaj novega, kvalite-
tnega in kreativnega,« je za-
ključila Petra.

Zgodba o ljubezni do ustvarjanja, peke in deljenja znanja z drugimi navdušenci sladkih dobrot – vse 
to predstavlja Petro Sodja, ki je leta 2013 odprla svoje podjetje in se s Pcakes podala na sladko 
karierno pot .

Sladka karierna pot

Nika Toporiš

Petrine sladke dobrote niso le okusne, temveč tudi prava 
paša za oči. / Foto: Lovro Rozina

Hoja v gore pozimi (2. del)

Kako pozimi v gorah zmanj-
šamo tveganje? Zagrizeni 
upravljavci daljincev in dr-
salci zaslonov bodo takoj re-
kli: Tako, da ostanemo 
doma. In včasih imajo celo 
prav … Pa vendar, tisti, ki 
razmišljamo drugače, vsee-
no hodimo in nam vsi napo-
ri tam gor dajo dosti več kot 
daljinec v roki.
V tem zapisu bo govora o 
tem, kako ravnati, da bodo 
naše zimske dejavnosti v go-
rah kar najmanj tvegane. V 
prejšnjem zapisu sem že 
omenil, da čisto brez tvega-
nja v gorah ne gre. Zanima 
nas torej, s kakšnimi ukrepi 
bomo tveganje, ki obstaja, 
zmanjšali na tako mero, da 
bo za nas postalo še spreje-
mljivo. Govorimo o tako 
imenovanem »preostalem 
tveganju«. Naj tukaj ome-
nim, da se to da preprosto 
tudi izračunati, vendar to 
presega okvire tega zapisa.
Glavno zunanjo nevarnost 
pozimi predstavlja snežni 
plaz. Ko na izobraževanjih 
prisotne vprašam, ali ga je 
kdo že osebno doživel ali vsaj 
videl, slišim, da je v zadnjih 
letih to izkušnjo imelo več lju-
di kot v preteklosti. Mislim, 
da to lahko pripišemo močno 
povečanemu obisku gora zla-
sti zadnja tri leta in po drugi 
plati neupoštevanju (ignorira-
nju) najbolj temeljnih pravil, 
kot je tisto, da bodimo nekaj 
dni po sneženju raje doma 

(pa četudi z daljincem). Tisti, 
ki smo plaz že doživeli (in 
preživeli), dobro vemo, da to 
ni šala. Zato ga je bolje ne iz-
zivati ali sprožiti oziroma sto-
riti vse, da je možnost, da se 
to zgodi, kar najmanjša.
Kako?
Osnovo za oceno tveganja 
predstavlja podatek o trenu-
tni stopnji nevarnosti, ki jo 
objavlja Agencija za okolje. 
Gre za petstopenjsko lestvi-
co, ki opisuje posamezne 
stopnje nevarnosti, in sicer 
od majhne (1), zmerne (2), 
znatne (3), velike (4) in zelo 
velike (5). Pri zadnjih dveh 
stopnjah v gorah nimamo 
kaj delati. Tudi pri znatni 
nevarnosti ne, le če drugače 
ne gre (npr. pri reševanju).
Sneg kot fizikalni pojav po 
svetu raziskujejo številne 
ustanove, o njem vemo že 
veliko, pa vendar večine še 
ne (podobno je z našimi mo-
žgani …). Lahko rečemo, da v 
snežni odeji poteka cela vrsta 
termodinamičnih procesov 
in je zato nemogoče natanč-
no predvideti, kje, kdaj in kaj 
bo sprožilo plaz. Zato se na 
sami turi še zmeraj najbolj 
zanesemo na opazovanje. 
Prav od opazovanja, videnja 
in upoštevanja na videz ne-
pomembnih podrobnosti je 
odvisna tudi naša varnost 
oziroma stopnja tveganja.
Pri načrtovanju zimske ture 
si lahko pomagamo z nasle-
dnjimi pravili:

– Če je objavljena nizka sto-
pnja nevarnosti (1), največji 
naklon terena, kjer se bomo 
gibali, ne sme preseči 35 sto-
pinj.
– Če je objavljena zmerna 
stopnja nevarnosti (2), naj-
večji naklon terena, kjer se 
bomo gibali, ne sme preseči 
30 stopinj.
– Če je objavljena znatna 
stopnja nevarnosti (3), najve-
čji naklon terena, kjer se 
bomo gibali, ne sme preseči 
25 stopinj. Če nismo izkuše-
ni ali v spremstvu izkušene-
ga vodnika, ostanimo doma.
– Če je objavljena stopnja 
nevarnosti 4 ali 5, ostanimo 
doma.
Kot pri vseh pravilih je tudi 
tu treba vključiti nekaj zdra-
ve pameti in – ni me sram 
napisati – tudi intuicije: vsak 
teren z naklonino nad 25 
stopinj je potencialno neva-
ren. In če nam neki notranji 
občutek pravi: ne hodi tam 
…, ga poslušajmo in upošte-
vajmo. Kakršne koli znake 
nevarnosti (npr. vidne napo-
ke, nenadna sprememba 
temperature, veter ...) je tre-
ba pri odločitvah upoštevati. 
Pravila veljajo splošno ne 
glede na orientacijo terena, 
napisana so za splošno gor-
niško javnost.
Nepričakovane razmere nas 
pozimi lahko presenetijo 
tako pri vzponu kot pri se-
stopu. Pri vzponu še nekako 
gre – tu pri večini prevlada 

zdrava pamet in se znamo 
obrniti. Drugače je pri sesto-
pu – v dolino se moramo oz. 
želimo vrniti tako ali druga-
če. Pokaže se, da smo pri vr-
nitvi pripravljeni dosti več 
tvegati, da bi le prišli v doli-
no. Pri tem pogosto ignori-
ramo dobro prakso in nesre-
ča je lahko tu. Ko na 
izobraževanjih povprašam 
prisotne po takih dogodkih, 
jih ni tako malo, pri katerih 
bi se z manj sreče lahko 
končalo drugače. Večinoma 
pa take nesreče s srečnim 
koncem ostanejo nezabele-
žene, le udeleženim so šola 
za naprej.
Kakšni so torej ukrepi, ki jih 
lahko konkretno izvedemo 
na terenu in prispevajo k 
manjšemu tveganju?
– Hodimo v majhnih skupi-
nah – od dva do štirje. Mno-
žične skupine pozimi tvega-
jo veliko več.
– Hodimo na varnostni raz-
dalji: pri vzponu minimalno 
10 m, pri sestopu oz. smuča-
nju več. Na nevarnih odse-
kih razdaljo povečajmo ozi-
roma čez nevarno mesto 
hodimo posamezno.
– Hodimo ali smučajmo 
tam, kjer so že hodili pred 
nami oz. je pobočje presmu-
čano.
– Z drugimi skupinami se 
srečujmo na varnih mestih.
– Sproti opazujmo, ocenjuj-
mo in upoštevajmo razme-
re.

– Če se nam kljub ukrepom 
še vedno zdi, da je tveganje 
preveliko, raje obrnimo.
Veliko stvari bi še lahko 
omenil, vendar sem skušal 
strniti stvari, ki so najpo-
membnejše in jih lahko vsak 
upošteva.
Pa še nekaj besed o opremi. 
Ne o obleki, prehrani ali 
sončnih očalih, ampak o tisti, 
ki nam pomaga pomagati 
drugim: o plazovni četverici: 
lavinski žolni in sondi, lopati 
in znanju. Večina tistih, ki 
jih je zajel plaz, ostane živih 
še po 15 minutah od zasutja. 
In večina zasutih je v nasle-
dnjih 15 minutah mrtva, če 
jim ne pomagamo. Zato se 
moramo naučiti učinkovitih 
načinov, kako najti zasutega, 
kako ga izkopati, kako zava-
rovati in oskrbeti do prihoda 
reševalcev. Kje? Na vsakole-
tnih seminarjih, ki jih prire-
jajo društva GRS in planin-
ska društva.
Če nas pozimi v gorah doleti 
nesreča, nam najbolj učin-
kovito lahko pomagajo tisti, 
ki so z nami. In najbolj učin-
kovito lahko mi pomagamo 
drugim. Če znamo, seveda. 
Reševalci ne moremo priti v 
15 minutah. Čeprav se sliši 
čudno, je res, da gorski reše-
valci v plazu iščemo in naj-
demo samo mrtve. In ne na-
zadnje ali ni medsebojna 
pomoč tisto, kar nas dela lju-
di? 
(Konec)

Darko Bernik, 
inštruktor gorskega 
reševanja pri GRS 
Jesenice

Petra Sodja ustvarja za vse priložnosti – rojstne 
dneve, poroke, poslovne zabave ali pa samo za 
razvajanje ob koncu tedna, ki si ga lahko 
privoščite z njenimi sladkimi paketi. V letu 
2020 se je zgodbi Pcakes pridružil tudi Petrin 
mož Jure, ki je njen največji podpornik že od 
začetka.

Jure in Petra Sodja / Foto: Lovro Rozina
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Kako ste se znašli na jugu 
Anglije, v Weymouthu, v re-
stavraciji Catch at the Old 
Fish Market?
Po nekaj letih dela v resta-
vraciji Gostilna Krištof sem 
se odločila nadgraditi svojo 
slaščičarsko izobrazbo v 
Londonu, v kulinarični šoli 

Le Cordon Bleu. Po enem 
letu študija sem šolanje za-
ključila z odličjem. Nedolgo 
zatem sem se zaposlila v Mi-
chelinovi restavraciji Pollen 
Street Social, kjer sem spo-
znala svojega partnerja Mi-
chaela Naidooja. A delo v 
Londonu po kovidu je kma-
lu postalo zelo zahtevno. V 
gostinstvu je primanjkovalo 
delavcev, kar je pomenilo, da 
smo delali po 18 ur na dan. 
Zato sva se s partnerjem od-
ločila, da preskusiva življe-
nje na podeželju. Dobila sva 
priložnost odpreti čisto novo 
restavracijo z imenom Catch 
at the Old Fish Market na 
južni obali Anglije v Wey-
mouthu. On kot glavni ku-
har in jaz kot slaščičarka. 

Odločitev ni bila lahka za do-
kaj svež par, še zlasti pa 
zame, saj je to pomenilo, da 
bom v Angliji ostala dlje, kot 
sem načrtovala prvotno.

Za kakšno restavracijo gre, 
kakšen je njen koncept?
Restavracija se nahaja v 
manjšem mestu ob obali z 
imenom Weymouth, ki pa 

ima zelo pomembno ribiško 
tradicijo. Nahaja se tik nad 
ribarnico, ki je bila zgrajena 
leta 1855 in še vedno deluje. 
Zgodovinsko pomembna in 
kulturno zavarovana zgrad-
ba je bila prenovljena s po-
močjo lokalnih mojstrov v 
restavracijo, ki ima v pritlič-
ju ribarnico, v prvem nad-
stropju pa restavracijo, ki 
lahko gosti do 46 gostov.

Glede na fotografije ste le 
nekaj korakov stran od mor-
ja ...
Naša riba ne more biti bolj 
sveža  ... Gostje lahko skozi 
okno opazujejo ribiče na 
malih čolnih, ki ne škoduje-
jo morskemu dnu, kar velja 
za najbolj okolju prijazen 

način ribolova. Smo ribja re-
stavracija, ki streže le lokalni 
ulov in pridelke, vzgojene v 
Dorsetu.

Restavracijo vodita vaš par-
tner Mike, ki je šef kuhinje, 
in vi, ki skrbite za slaščičar-
stvo, kajne?
Mike je šef kuhinje in delni 
lastnik restavracije. V službi 

sva praktično vsak dan. Oba 
sva zelo tekmovalna in veva, 
da brez truda restavracija 
ne more biti uspešna. To od 
naju zahteva ogromno tru-
da, kot je na primer razisko-
vanje in načrtovanje novih 

menijev. A kljub naporu ne 
bi ničesar spremenila, za 
nič na svetu ...

Vi torej skrbite za slaščičar-
ski del. Kakšno vizijo imate 
pri ustvarjanju sladic, čemu 
dajete poudarek?
Moj stil se še vedno razvija. 
Trenutno mi pri delu malce 
pomaga Mike, kombinacijo 
okusov predlaga on, jaz pa iz 
tega uresničim njegovo vizi-
jo krožnika. Sva kar uspešna 
ekipa. Začne se z glavno se-
stavino, temu sledi raziskava 
profila okusov in tehnik, ki 
jih lahko vključiva v jed, na 
koncu pa poskušanje in iz-
menjava mnenj. Gre za kar 

dolg proces z veliko eksperi-
mentiranja. Zelo smo ome-
jeni tudi s sestavinami, saj 
uporabljamo predvsem lo-
kalne sestavine. Zato pozimi 
ne moremo vključiti eksotič-
nega sadja  ... Poudarek je 
vedno na sezonskih pridel-
kih.

Kako pa ste se sploh znašli v 
slaščičarstvu? Končali ste 
Gimnazijo Jesenice, kajne?
V osnovni šoli sem si želela 
šolanje nadaljevati na ba-
letni šoli v Ljubljani in 
temu sem posvetila vso svo-
jo energijo. A žal nisem 
bila sprejeta, in ker je bila 
to moja edina strast, sem 
ostala brez plana B. Zato 
sem se odločila za Gimna-
zijo Jesenice. Štiri leta kas-
neje pa še vedno nisem ve-
dela, kaj si želim delati v 
življenju. Doma sem vedno 
poskrbela za rojstnodnevne 
torte, pri trinajstih letih 
sem samostojno spekla 
prvo potico. A kot pravijo: 
mama ve najbolje. Zato ni-
koli ne bom pozabila nje-
nih besed: Rada pečeš  
sladice, zakaj pa ne kulina-
rika? In pristala sem na viš-
ji gostinski šoli na Bledu, 
kjer mi manjka še en izpit, 
saj sem se zaradi brexita 
morala čim hitreje preseliti 
v Veliko Britanijo. Po šola-
nju na Le Cordon Bleu bi se 
morala vrniti domov in 
zaključiti šolanje, a sem se 
odločila drugače ...

Vajina restavracija je po 
samo enem letu dobila 
omembo v Michelinovem 
vodiču, in sicer za »preda-
nost trajnostni gastronomi-
ji«. To je vrhunski dose-
žek ...
Ja, po petih mesecih obrato-
vanja smo bili omenjeni v 
Michelinovemu vodniku, na 
kar smo zelo ponosni. Mi-
chelin se osredotoča na naj-
boljše restavracije na svetu. 
Nimamo nobenih zvezdic, a 
se počutimo zelo privilegira-
ni, da smo bili februarja 
2022 ponovno vključeni v 
vodnik.

Kakšni so vaši načrti, kje se 
vidite v naslednjih petih le-
tih? Razmišljate o vrnitvi do-
mov?
Upava, da bo takrat restavra-
cija dovolj uspešna, da si 
bova lahko vzela več časa 
zase. Zelo rada namreč po-
tujeva, a trenutno zelo težko 
najdeva dovolj časa že za 
obisk domačih v Sloveniji. 
Vrnitev domov je nekaj, kar 
se bo zagotovo zgodilo, a še 
ne veva, kdaj.

Kako pa vas je izoblikovalo 
okolje, iz katerega prihajate?

Moje okolje je moja družina. 
Doma imam zelo veliko 
podpore. Delovne navade 
sem podedovala po starem 
očetu, ki je ustanovil podje-
tje NiroSteel. Tega je pode-

dovala moja mami. Čeprav 
so si verjetno želeli, da firma 
ostane v družini, sem lahko 
vedno počela, kar sem žele-
la. Brez družine ne bi bila 
tu, kjer sem.

S temi besedami je kulinarični novinar Financial Timesa ocenil svoj obisk v restavraciji Catch at the Old Fish Market na jugu Anglije, v Weymouthu, in se 
s tem pridružil kopici navdušenih ocen lokala, ki si je po manj kot letu dni delovanja prislužil omembo v Michelinovem vodniku. A zakaj sploh pišemo o 
restavraciji na jugu Velike Britanije? Zato, ker v njej – skupaj s šefom kuhinje Michaelom Naidoojem, ki je njen partner tudi zasebno – ustvarja komaj 
25-letna Tija Klincov s Slovenskega Javornika. Z njo smo se – na daljavo, po elektronski pošti – pogovarjali o tem, kako je sploh prišla v Veliko Britanijo, 
kaj jo navdihuje pri ustvarjanju sladic in kako jo je izoblikovalo okolje, iz katerega prihaja.

Bilo je presneto odlično ...

Urška Peternel

Tija Klincov, mlada slaščičarka s Slovenskega Javornika, ki piše kulinarično uspešnico na 
jugu Anglije / Foto: osebni arhiv

»Zelo rada potujeva, a 
trenutno zelo težko 
najdeva dovolj časa že 
za obisk domačih v 
Sloveniji. Vrnitev 
domov je nekaj, kar se 
bo zagotovo zgodilo, a 
še ne veva, kdaj.«

Mariniran brancin s topinamburjem / Foto: osebni arhiv

Michael Naidoo, šef kuhinje in Tijin partner tudi zasebno  
/ Foto: osebni arhiv

Restavracija je le nekaj korakov stran od morja in gostje 
lahko skozi okno opazujejo ribiče. Riba ne more biti bolj 
sveža ... / Foto: osebni arhiv

Mala restavracija, ki lahko sprejme 46 gostov, se nahaja 
nad ribarnico, ki je bila zgrajena leta 1855 in še vedno 
deluje. / Foto: osebni arhiv

Ena od Tijinih kreacij: lešnikov biskvit, kavin mus in 
karamelni sladoled / Foto: osebni arhiv



Zanimivosti

11Jeseniške novice, petek, 10. marca 2023

Učenci Glasbene šole Jese-
nice so se udeležili medna-
rodnega tekmovanja za mla-
de pihalce Emona, ki je 
potekalo v Ljubljani. Sodelo-
valo je 156 tekmovalcev v 
starosti do 19 let iz petih raz-
ličnih držav. Odlično sta na-
stopili Tana Rudolf, ki je 
med flavtisti prejela zlato 
plaketo in prvo nagrado, in 
Julia Slak, ki je s klarinetom 
prejela zlato plaketo. Tanina 
mentorica je Barbara Ein-
falt, korepetitor Leon Šmid, 
Juliina mentorica pa je Mo-
nika Korbar, korepetitorka je 
bila Saša Golob.
Učenci od 4. do 6. razreda 
nauka o glasbi so se februar-
ja pomerili na šolskem tek-
movanju v slušnem prepo-
znavanju intervalov in 
akordov. Vzdušje je bilo pri-
jetno in hkrati z vsakim kro-
gom bolj napeto – vse do fi-
nala, ko so bile naloge že 
zelo zahtevne. »Kolajne« in 
tudi lepe praktične nagrade 
donatorjev so osvojili nasled-
nji učenci: Brin Baškovec, 
Iza Rekar, Klara Jevnik, Re-

beka Slivnik, Lucija Marija 
Mesec, Jan Vid Brestovac, Ju-
lia Slak, Zara Jalen in Katja 
Kermc. »Šolsko tekmovanje 
prirejamo že več let. Name-
njeno je dodatni motivaciji in 
dodatnemu utrjevanju zna-
nja učencev pri predmetu 
nauk o glasbi,« je povedala 
pomočnica ravnateljice Klav-
dija Jarc Bezlaj.
V glasbeni šoli vsako leto za-
znamujejo tudi kulturni pra-
znik, učenci se predstavijo s 
slovenskimi skladbami, ne 

pozabijo pa niti na pustni 
nastop na debeli četrtek, ko 
učenci nastopijo v maskah, 
nastop pustnih šem pa se je 
letos prepletal z zabavno in 
poučno igrico, ki so jo prip-
ravili učitelji. Seveda niso 
manjkali niti krofi.
V začetku marca pa je pote-
kal tudi nastop citrarjev, na 
katerem so nastopili tudi 
učenci Glasbene šole Škofja 
Loka. Aprila pa bodo jeseni-
ški citrarji vrnili obisk in na-
stopili v Gorenji vasi.

V Glasbeni šoli Jesenice nadaljujejo koncerte, nastope, tekmovanja ...

Utrip glasbene šole
Urška Peternel

»Stara sem 19 let, zelo rada 
se ukvarjam s športom, rada 
imam živali in sprehode v 
naravo. Stvar, ki me je naj-
bolj zaznamovala, pa je bitka 
z rakom. Leta 2020 so mi di-
agnosticirali možganski tu-
mor ...« Tako je svojo pripo-
ved na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin na Jesenicah 
začela Tinka Tonejc iz Plani-
ne pod Golico, ena od pogu-
mnih ambasadork Inštituta 
Zlata pentljica, ki združuje 
otroke in mladostnike z iz-
kušnjo raka. Na dogodku je 
skupaj z Nežo Logar iz Ško-
fje Loke, ki je prav tako pre-
bolela raka, zdaj pa obiskuje 
Srednjo šolo Jesenice, štu-

dentom spregovorila o svoji 
izkušnji boja z boleznijo.

Na protonskem 
obsevanju v Italiji
Kot je povedala Tinka, so ji 
diagnozo postavili dokaj hit-
ro. »Nekega dne nisem več 
videla in starši so me najprej 
odpeljali na urgenco, potem 
pa na pediatrično kliniko v 
Ljubljani, najprej na nevro-
loški oddelek, potem pa na 
hematoonkološkega, kjer 
sem se potem tudi zdravila. 
Potekali so trije, štirje cikli 
kemoterapij, kasneje pa sem 
za en mesec postala prebi-
valka Italije, ker sem odšla v 
Trento na protonsko obseva-
nje. A samo zdravljenje 
sploh ni bilo tako težko kot 

kasnejše posledice, zlasti 
okvara vida, sem v četrti od 
petih faz slepote. S tem se je 
težko ubadati in šele po sa-
mem zdravljenju se začne 
bitka s samim seboj v proce-
su sprejemanja tega, kar se 
ti je zgodilo,« je povedala po-
gumna 19-letnica, ki je 
odkrito spregovorila tudi o 
strahovih in stiskah, ki so 
spremljale njo in njene star-
še v procesu zdravljenja. 
»Vsi bojevniki med zdravlje-
njem dobimo tako moč, da 
gledamo samo naprej ... Šele 
kasneje se pojavijo strahovi, 
pri meni zlasti pred tem, da 
se mi vid nikoli ne bo izbolj-
šal.«
Tinka je kljub bolezni uspe-
lo zaključila Srednjo gostin-

sko in turistično šolo Rado-
vljica in bila celo zlata 
maturantka! Zdaj nadaljuje 
študij na Višji strokovni šoli 
za gostinstvo in turizem na 
Bledu. »Vsak dan se učim 
novih veščin in znanj, pri če-
mer mi najbolj pomaga Sha-
kespearov verz: 'Edina tema, 
ki obstaja, je neznanje.' 
Kljub vsemu mi še vedno 
obstaja upanje in vsak dan 
sproti si rečem, da za vsa-
kim dežjem posije sonce.«

Pogosto se počutijo 
izključeni
Valerija Čarman, ki skupaj z 
možem Ivom srčno vodi In-
štitut Zlata pentljica, je pou-
darila, da je zelo pomembno, 
da zgodbe mladih z rakom 

slišijo njihovi vrstniki, saj 
jih tako lažje razumejo. Zato 
v zadnjem obdobju pogosto 
obiskujejo šole, tudi na Go-
renjskem, kjer želijo mladi z 
izkušnjo raka vrstnikom 
zlasti povedati, da ne želijo 
pomilovanja in usmiljenja, 
temveč normalen odnos. Za-
radi bolezni se namreč po-
gosto počutijo izključene iz 
družbe vrstnikov, kar sta po-
trdili tudi Tinka in Neža. 
Opozorili sta tudi, da – četu-
di so po koncu zdravljenja 
videti zdravi in jim lasje po-
novno zrastejo – jih fizične 
in psihične posledice bolez-
ni še vedno spremljajo.

Navdih za življenje
Dogodek je potekal v sklopu 
projekta Motivacija za dose-
ganje ciljev, ki je bil name-
njen študentom Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin. Kot 
je dejala dekanja doc. dr. Sa-
nela Pivač, je pomembno, da 
študenti slišijo takšne zgod-
be; pa ne le študentje, vsak 
od nas. Sodelujoči študenti 
so z veliko empatije in srčno-
sti postavili nekaj vprašanj, 
za posebno presenečenje pa 
je poskrbela višja predavate-
ljica s fakultete Marta Smo-
diš, ki je inštitutu za otroke 
poklonila ljubke naprstne 
lutke, ki jih je izdelala sama.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin so gostili Inštitut Zlata pentljica, ki združuje mlade z izkušnjo raka. Med njimi je tudi devetnajstletna Tinka 
Tonejc iz Planine pod Golico, ki je iskreno in pogumno spregovorila o svoji bitki z boleznijo.

Iskreno o izkušnji bitke z rakom

Urška Peternel

Za posebno presenečenje je poskrbela predavateljica s 
fakultete Marta Smodiš, ki je inštitutu za otroke poklonila 
ljubke naprstne lutke, ki jih je izdelala sama.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Pustni nastop na debeli četrtek / Foto: Sašo Valjavec

Tinka Tonejc (v ospredju) je iskreno spregovorila o svoji 
izkušnji boja z možganskim tumorjem. / Foto: Nik Bertoncelj

Ne glede na to ali uporabljajo pametne ta-
blice, računalnike ali pa rešujejo domače 
naloge, se današnji otroci vse bolj osre-
dotočajo le na to, kar je neposredno pred 
njimi, namesto da bi preživljali čas tudi na 
prostem. Ta vedenjska sprememba vodi do 
rezultata, da vse večje število otrok razvije 
miopijo, imenovano tudi kratkovidnost. 

Kratkovidnost v otroštvu lahko poveča tveg-
anje za nastanek očesnih bolezni v odrasli 
dobi. To kliče po rešitvi, ki bo omogočala 
nadzor oziroma kontrolo napredovanja krat-
kovidnosti pri otrocih.

Pri proizvajalcu korekcijskih stekel  
Rodenstock so zato izdelali stekla MyCon, 
ki so specifično zasnovana za otroke.

Pri korekcijskih steklih MyCon se svet-
loba na obrobju lomi tako, da pade pred 
mrežnico in ne za njo. To upočasnjuje 
podaljševanje očesa, kar pa je ključni el-
ement ohranjanja otroškega vida. Korek-
cijska stekla MyCon zagotavljajo ostrino 
vida in hkrati zagotavljajo nadzor nad na-
predovanjem kratkovidnosti pri otrocih.  
Poiščite optika, ki vam lahko ponudi  
Rodenstock: www.najdioptika.si

RODENSTOCK MYCON: NOVA KOREKCIJSKA 
STEKLA ZA  KRATKOVIDNE OTROKE

Študenti so z zanimanjem prisluhnili Tinkini in Nežini 
zgodbi. / Foto: Nik Bertoncelj

Tana Rudolf / Foto: Sašo Valjavec
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V Domu Julke in Albina Pi-
bernika na Slovenskem Ja-
vorniku bo v četrtek, 16. 
marca, ob 18. uri Pomladni 
dobrodelni koncert, ki ga or-
ganizira Osnovna šola Koro-
ška Bela. Izkupiček koncerta 
bodo namenili ureditvi šol-
skega atrija. Kot je v imenu 
organizatorjev povedala Po-
lona Zidarević, bodo na kon-
certu nastopili šolski pevski 

zbori ter sedanji in nekdanji 
učenci šole.
»Za ponovno organizacijo 
smo se odločili, da predsta-
vimo ustvarjalnost naših 
učencev in ob tem zberemo 
sredstva, ki jih potrebujemo, 
da izboljšamo pogoje za 
pouk in šolo polepšamo,« je 
dejala.
To bo že drugi dobrodelni 
koncert, ki ga pripravljajo na 
šoli. Leta 2019 so na podo-
ben način zbirali denar za 

nova okna; takrat je sodelo-
valo kar 150 nastopajočih, od 
šolskih pevskih zborov, Pi-
halnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora, Mešanega 
pevskega zbora Vox Carnio-
la do Adija Smolarja, 
Rok'n'Banda, Elvisa Fajka, 
dua Acoustic Rainbow, De-
nisa Porčiča - Chorchypa in 
drugih. Takrat so zbrali kar 
20 tisoč evrov, ki so jih na-
menili zamenjavi dotrajanih 
oken.

Osnovna šola Koroška Bela v četrtek, 16. marca, pripravlja Pomladni 
dobrodelni koncert, izkupiček pa bodo namenili ureditvi šolskega atrija.

Urška PeternelV Društvu upokojencev Je-
senice so letos v počastitev 
slovenskega kulturnega pra-
znika izvedli koncert 
društvenega pevskega zbo-
ra, ki so ga združili z dru-
žabnim srečanjem z znani-
mi ljudmi iz domačega 
okolja. Petje je med jeseni-
škimi upokojenci priljublje-

no že desetletja, zbor je 
najstarejši na Gorenjskem. 
V tem obdobju je doživljal 
vzpone in padce, vedno se 
je obdržal, predvsem z veli-
ko ljubeznijo vseh do prepe-
vanja. V preteklem obdobju 
je bilo v zboru čutiti precej 
krize, takšnih in drugačnih 

težav ter pomanjkanje gla-
sov. Praznični koncert je 
spet izzvenel optimistično, 
z ubranimi glasovi vseh čla-
nov, ki so zasluženo prejeli 
velik aplavz in pohvale nav-
zočih. Zbor se je pod vod-
stvom Petra Novaka 
predstavil s prenovljenim 
repertoarjem, predvsem 
slovenskih ljudskih pesmi. 
Zdaj si pri društvu še nap-

rej prizadevajo predvsem, 
da zbor pomladi svoje vrste, 
zato vabijo mlajše upoko-
jence, ki radi prepevajo, da 
se jim pridružijo na vajah 
in nastopih.
Po koncertu je voditeljica 
družabnih srečanj Albina 
Seršen v pogovoru predsta-
vila dva dolgoletna pevca v 
zboru, Janeza Novaka in 
Franca Kavčiča.

Janko Rabič

Praznični koncert zbora DU Jesenice / Foto: Janko Rabič

Pomladni dobrodelni 
koncert šole

Ubrani glasovi 
upokojencev

Marca 2019 so pripravili prvi dobrodelni koncert, ki je več kot uspel. / Foto: Urška Peternel (arhiv)

NOVA ZAPOSLITEV  
NA SESGŠ ŠC KRANJ
Zaradi upokojitve potrebujemo učitelja praktičnega  
pouka. Če vas veseli delo z mladimi in obvladate vešči
ne pečarstva in keramičarstva, vas vabimo k sode
lovanju. Za izvajanje praktičnega pouka pečarstva in 
keramičarstva imamo na šoli odlične pogoje. Za po
drobne še informacije se obrnite na nada.smid@sckr.si 
ali 041 790 325. Vabljeni, da se pridružite učiteljskemu 
zboru gradbene stroke. 

Pečarska in keramičarska delavnica praktičnega pouka / Foto: arhiv šole

S poudarkom na uvajanju in 
razvijanju kompetenc za 21. 
stoletje člani šolskega projek-
tnega tima uvajajo različne 
načine sodelovalnega učenja 
in poučevanja, kakor tudi raz-
lična aplikativna orodja, ki jim 
služijo za popestritev ur ali pa 
v povsem didaktičen namene. 
Dijaki se pri tem načinu dela 
iz pasivnih poslušalcev in 
sprejemnikov prelevijo v ak-
tivne soustvarjalce procesa 
poučevanja. 

Učni dokazi kot rezultat ra-
zvojnih aktivnosti so pokazali, 
da ima tovrstno učenje dolgo-
ročnejše učinke, izboljšala se 
je ozaveščenost o pravilni rabi 
maternega jezika, dijaki so 
postali dovzetnejši za bolj od-
prt način pouka, pridobljeno 
znanje pa je postalo trajno-
stno in bolj poglobljeno, pouk 
z digitalno podporo pa je za 
dijake veliko zanimivejši.
Razumevanje strokovnih in-
formacij in navodil za izvajanje 

določenih poklicnih nalog je 
ključnega pomena za njiho-
vo uspešno izvedbo. Zato je 
bralna pismenost ena od 
prvih in temeljnih kompe-
tenc sodobnega časa.
V nekaterih poklicih (eko-
nomski tehnik, administra-
tor in trgovec) si brez apli-
kativnih orodij skoraj ne 
znamo več predstavljati iz-
vajanja poklicnih dejavno-
sti, iz česar tudi frizerstvo ni 
izvzeto. 
V zadnjem letu potekajo in-
tenzivna prizadevanja za 
digitalizacijo gradbeništva. 
Gradbeni izobraževalni pro-
grami kličejo k nujni preno-
vi in posodobitvi. Gospo-
darska in izobraževalna sfe-
ra si prizadevata pripraviti 
enovito digitalno okolje, ki 
bi v panogi omogočalo hit-
ro, natančno, finančno učin-
kovito in trajnostno narav-
nano gradnjo. Na SESGŠ se 
zavedamo dejstva, da sta 
tako bralna kot digitalna pi-
smenost pomembni kom-
petenci 21. stoletja, zato 
odgovorno pristopamo k 
razvijanju in širjenju dobrih 
praks obeh.
Ravnateljica  
Nada Šmid, prof.

SESGŠ ŠC Kranj – do strokovnega znanja in poklicnih 
veščin s podporo bralne in digitalne pismenosti

Vabijo mlajše 
upokojence, ki radi 
prepevajo, da se jim 
pridružijo na vajah in 
nastopih.

Marec v gledališču

V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice v marcu pripravlja-
jo več zanimivih predstav in 
koncertov. Prvi bo večer 
opernih arij v izvedbi Žige 
Laknerja v petek, 10. marca. 
Žiga je nase opozoril v 3. se-
zoni šova Slovenija ima ta-
lent, preizkusil se je tudi na 
britanskih talentih, njegov 
zelo redek in iskani glas pa 
je očaral tudi monaški dvor, 
saj je dobil povabilo za na-
stopanje na njihovih proto-
kolarnih dogodkih. Na Jese-
nicah bo zapel v družbi 
sopranistke Rebeke Pregelj 
in ob klavirski spremljavi 
Kayoke Ikeda.

Večni otrok
V sredo, 15. marca, se na je-
seniški oder vrača Manca 
Ogorevc, ki izhaja prav z je-
seniških odrskih desk. Da-
nes je članica SLG Celje, ne-
davno pa je postala 
zmagovalka na največjem 
mednarodnem festivalu mo-
nodrame na svetu Unite 
Solo v New Yorku. Na Jese-
nice prihaja z zmagovalno 
predstavo Večni otrok dra-
matičarke Nave Semel v re-
žiji Yonatana Esterkina, ki 
govori o materi, ki ima otro-
ka z Downovim sindromom. 

Pripoveduje o tem, kako sta 
sina sprejeli družina in 
družba. Tako to ni več samo 
zgodba o njej in sinu, am-
pak zgodba o ljudeh, ki ima-
jo težave s sprejemanjem 
drugačnosti.

Čudoviti gospod Lisjak
V petek, 17. marca, bodo 
najmlajše razveselili z novo 
otroško premiero Čudoviti 
gospod Lisjak.

Tiči
Malce drugačen nedeljski 
večer se obeta 19. marca ob 
19.30, ko bodo ponovno 
uprizorili domačo predstavo 
Tiči. Petja Kogovšek je prvič 
napisal tekst za gledališki 
oder, Boštjan Smukavec je 
prvič režiral in hkrati tudi 
izvrstno odigral svojo vlogo. 

Je pa to prva predstava v je-
seniškem gledališču, ki ni 
primerna za mlajše od 12 let. 
A kot pravijo v gledališču: 
brez bojazni, ni vulgarna!

Da ne boš sama
Na jeseniški oder pa se vrača 
tudi predstava Da ne boš 
sama v izvedbi KUD Jazbec 
in partnerji Kočevje, ki je od-
nesla vse Čufarjeve plakete 
na nedavnih Čufarjevih dne-
vih in navdušila domače ob-
činstvo. Predstava temelji na 
izvirnem in sodobnem bese-
dilu, ki posega v najinti-
mnejše odnose dveh genera-
cij na včasih vesel, včasih 
tragičen, včasih pa fantazij-
ski način. Na ogled bo v pe-
tek, 24. marca, ob 19.30 v 
Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice.

Urška Peternel

Manca Ogorevc / Foto: arhiv GTČ
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Člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Planina pod 
Golico že vrsto let zavzeto 
opravljajo glavno poslanstvo 
s stalno pripravljenostjo pre-
bivalcem pomagati ob poža-
rih in drugih izrednih do-
godkih. Na nedavnem 
občnem zboru so z zado-
voljstvom ugotavljali, da pre-

teklo leto niso imeli zahtev-
nejših intervencij in drugih 
akcij, zato so se lahko bolj 
posvetili vajam in usposa-
bljanju. Društvo ima 120 
članov, od tega je 26 opera-
tivnih gasilcev. Posebej so 
zadovoljni, da imajo veliko 
podmladka, kar je najlepši 
obet, da se bo gasilska tradi-
cija v teh krajih nadaljevala. 
Letos si obetajo pomembno 

pridobitev, saj bodo iz 
sredstev participativnega 
proračuna Občine Jesenice 
zgradili prizidek k domu, ki 

bo namenjen izvedbi njiho-
vih prireditev, pridobitev bo 
koristila tudi drugim za pri-
reditve in druženja.
Letošnji občni zbor je bil vo-
lilni in za predsednika so 
ponovno izvolili Roka Razin-
gerja, za poveljnika Janeza 
Trpina. S priznanji so izrazi-
li zahvalo članom za njihov 
prispevek k delu društva in 
za skrb pri zagotavljanju po-
žarne in druge varnosti. Naj-
višjega, priznanje gasilskega 
veterana, je prejela Damjana 
Tkalec. V društvu je aktivna 
43 let, pomaga in se vključu-
je v dejavnosti, vrsto let je 
blagajničarka. Podelili so še 
več drugih priznanj in nap-
redovanj. Čestitkam za delo 
društva in nagrajencem se je 
pridružil župan občine Jese-
nice Peter Bohinec.

Damjana Tkalec je v PGD Planina pod Golico dejavna že 43 let.

Janko Rabič

Zveza kulturnih društev 
(ZKD) Jesenice, ki združuje 
šestnajst ljubiteljskih kultur-
nih društev, klubov in sku-
pin, igra pomembno vlogo 
na različnih kulturnih pod-
ročjih, sodeluje pri kreiranju 
kulturne politike v občini Je-
senice. Po dveh letih prilaga-
janja epidemiološkim raz-
meram zaradi koronavirusa 
je leto 2022 spet vsem povr-
nilo voljo do dela in ustvarja-
nja. Je pa ta predah pustil 
kar resne posledice, ki jih ne 
bo moč preseči v kratkem 
časovnem obdobju. Lansko 
spet bolj »svobodno« leto je 
omogočalo izvedbo priredi-
tev, dramskih in ostalih 
predstav v društvih, preko 
ZKD Jesenice so bili vsi lju-
biteljski kulturniki vpeti v iz-
vedbo programov Tedna lju-
biteljske kulture, Kulturne 
mavrice Jesenic in drugih ob 
drugih pomembnejših do-
godkih. Največji dosežek je 

bila izdaja almanaha o ljubi-
teljski kulturi od Rateč do 
Rodin.
Na februarski volilni skup-
ščini ZKD Jesenice so za no-
vega predsednika za nasled-
nje mandatno obdobje 
izvolili Miloša Možino, za 
podpredsednika Antona Ju-
stina. Ob ugodnih ocenah 
enoletnega dela so posebej 

poudarili dobro sodelovanje 
z JSKD –Območno izposta-
vo Jesenice pod vodstvom 
Petre Ravnihar. Med prihod-
njimi nalogami so se zavzeli 
za večjo skrb pri pridobiva-
nju kadrov, predvsem za 
opravljanje pomembnih na-
log in funkcij, tako v dru-
štvih kot v organih ZKD Je-
senice.

Janko Rabič

Člani Muzejskega društva 
Jesenice so v letošnji pro-
gram izvedbe muzejskih ve-
čerov v Kosovi graščini na 
Jesenicah najprej uvrstili 
predavanje z naslovom Vr-
tovi, parki in druge zelene 
površine v občini Jesenice. 
Sovpada s tremi letošnjimi 
okroglimi obletnicami, 130. 
obletnico odprtja soteske 
Vintgar, 40. obletnico izgra-
dnje spominskega parka na 
Plavžu in 30. obletnico akci-
je Lepe rože, ki jo vodi Obči-
na Jesenice. Dr. Marko Mu-
g e r l i ,  v i š j i  k u s t o s 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice, je v sliki in besedi 
predstavil zelene površine v 
mestu in okolici skozi posa-
mezna zgodovinska obdob-
ja, krčenje za potrebe žele-
zarskega razvoja, izgradnjo 

cestne in druge infrastruk-
ture ter stanovanjske grad-
nje. V novejšem obdobju se 
je z ukinitvami težke indu-
strije spet povečala možnost 
za urejanje parkov in nasa-
dov in drugih zelenih povr-

šin. Poleg tega je dr. Marko 
Mugerli zbranim predstavil 
vse naravne, kulturne in 
druge znamenitosti mesta 
Jesenice in vseh krajev v ob-
čini Jesenice. Vrtovi, parki 
in druge zelene površine so 

tudi tema letošnjega kviza 
za učence in dijake jeseni-
ških šol ob občinskem pra-
zniku. Tako kot pretekli dve 
leti v času koronskih omeji-
tev tudi letošnji kviz poteka 
po spletu.

Janko Rabič

Na Zvezi kulturnih društev Jesenice bodo večjo 
skrb namenili pridobivanju kadrov za delo v 
društvih in organih.

Kadrovska suša v 
ljubiteljskih vrstah

Na muzejskem večeru je predaval dr. Marko Mugerli. / Foto: Janko Rabič

Veteransko gasilsko 
priznanje

Dr. Marko Mugerli, višji kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice, je v sliki in besedi predstavil zelene 
površine v mestu in okolici skozi posamezna zgodovinska obdobja.

Vrtovi, parki in druge 
zelene površine

Damjana Tkalec z županom Petrom Bohincem  
/ Foto: arhiv PGD Planina pod Golico

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so pred 
dnevi odigrali zadnjo tekmo t. i. master 
rounda Alpske hokejske lige. S 6 : 1 so pre-
magali Salzburg Juniors, zadnjo oviro pred 
končnico, in drugi del tekmovanja končali 
na drugem mestu.
Po zgodovinskem rednem delu naše ekipe 
so v master roundu najboljša moštva Alpske 
lige dvignila raven igre in se precej bolj ena-
kovredno kosala z železarji. Na osmih tekmah 
so varovanci Gabra Glaviča vseeno zmagali 
trikrat, prav tolikokrat so se morali zadovo-
ljiti s točko, dvakrat pa so ostali praznih rok. 
Čeprav se je našemu moštvu pridružil šele na 
polovici master rounda, je bil na vsega štirih 
odigranih tekmah naš najnevarnejši posame-
znik Joonas Larinmaa, ki je zbral sedem točk. 
Finec je bil s štirimi goli tudi naš najboljši stre-
lec ob Žanu Jezovšku. S štirimi podajami pa 
se je izkazal Rudolfs Polcs.
Kljub temu so imeli naši borci na koncu enako 
število točk kot prvi Salzburg Juniors in dve 

več od tretjega Rittnerja. Četrta Cortina jih je 
zbrala 13, v izjemno izenačeni konkurenci pa 
Unterland 11. Drugo mesto pomeni, da bomo 
lahko svojega tekmeca v četrtfinalu, ki se bo 
igral na štiri zmage, izbirali takoj za ekipo iz 
Salzburga.
Tudi četrtfinalna serija je že v polnem razma-
hu in vročica v končnici se na Jesenicah že 
močno čuti. Prva ovira na poti do vrha Alp-
ske hokejske lige pa so Wipptal Broncos. Z 
omenjeno ekipo naša ekipa v rednem delu 
ni imela prevelikih težav in jih je prepričljivo 
porazila na obeh tekmah rednega dela. Naši 
železarji so v tekoči sezoni mrežo ekipe Wipp-
tal Broncos na dveh tekmah zadeli kar deset-
krat, medtem ko so od omenjene ekipe prejeli 
skupno le tri gole. Dve tekmi četrtfinala sta že 
za nami, tretja pa naše železarje čaka že jutri, v 
soboto, 7. marca, ob 19. uri v domači dvorani 
Podmežakla.

Ena ekipa, eno srce!

Več informacij najdete na: www.hddjesenice.si

V KONČNICO POLNI NABOJA

Fo
to

: M
at

ia
s 

D
em

ša
r

Letos si obetajo 
pomembno pridobitev, 
saj bodo iz sredstev 
participativnega 
proračuna zgradili 
prizidek k domu.

Največji dosežek je 
bila izdaja almanaha o 
ljubiteljski kulturi od 
Rateč do Rodin.
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V občini Jesenice so letošnji 
svetovni dan turističnih vod-
nikov zaznamovali z več vo-
denji po mestu. Prva dva 
dneva – v četrtek, 23., in pe-
tek, 24. februarja – je Ana 
Hering, strokovna sodelavka 
za turistično promocijo Ob-
čine Jesenice in regionalna 
vodnica za regijo Julijske 
Alpe, učence drugih razre-
dov Osnovne šole Toneta 
Čufarja Jesenice popeljala 
na ogled zgodovinskih in 
drugih znamenitosti. Od 
šole so krenili po Murovi, 
najstarejšem delu Jesenic, 
se seznanili s tematsko potjo 
Spomini starih Jesenic, v 
Kosovi graščini so si ogleda-
li razstavo Iz zasebnih zbirk 
5. V soboto je sledilo vodenje 
za odrasle, ki so se ga poleg 
domačinov udeležili tudi 
obiskovalci iz drugih koncev 
Gorenjske. Pod vodstvom 
Ane Hering so na poti od 
Čufarjevega trga spoznali 
zgodovino, pomembne 
objekte, del tematske poti 
Spomini starih Jesenic, v 

Kosovi graščini pa so si ogle-
dali že omenjeno razstavo.

Za večjo promocijo
Občina Jesenice se že več let 
v okviru izvajanja strategije 
turizma zavzema za večjo 

promocijo vsega, kar je po-
vezanega z zgodovino in 
prebivalci mesta in okolice. 
Pri tem so zagotovo pomem-
ben člen lokalni turistični 
vodniki, ki jih je sedaj osem-
najst. Usposobljeni so, da na 

vodenjih turistom in drugim 
obiskovalcem predstavijo 
vse, po čemer so Jesenice 
poznane. Spodbudno je, 
ugotavljajo, da v mesto in 
okoliške kraje prihaja vse 
več organiziranih skupin.

Ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov so na Jesenicah pripravili več vodenih ogledov mesta.

Vodenja po mestu
Janko Rabič

Učenci Osnovne šole Toneta Čufarja na ogledu mesta pod vodstvom Ane Hering, 
strokovne sodelavke za turistično promocijo Občine Jesenice in regionalne vodnice za 
regijo Julijske Alpe / Foto: Klavdija Klinar

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman
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 Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
1=I, 2=B, 3=A, 4=N, 5=K, 6=E, 7=L, 8=G, 9=S, od leve proti 
desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v križan-
ki. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je PROSENJAK.

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, 20. marca 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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SLOVARČEK: ORK: rimski bog smrti,    BURMAKIN: ruski šah. velemojster (Vladimir, r 1967),  ROHAN: francoski general (Henri),   AKO: drevo tropske Afrike, 
DALIAN: pristanišče v Mandžuriji,     ALONŽA: podaljšek pri mizi,  IRIDA: očesna šarenica,   LEVANT: vzhodni veter, OKTANT: osmina kroga

Dvajsetega marca Občina Jesenice praznuje občinski praznik. Sponzor današnje križanke je 
OBČINA JESENICE, ki ob prazniku izžrebanim reševalcem križanke podarja tri knjižne nagrade, 
ki jih bodo nagrajenci dobili po pošti.

Pravilno geslo je VAM NUDI SVEŽO KAVO IN NAPITKE. 
Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Ces-
ta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik, telefon 031 500 
105. Podarjajo pet nagrad – zapitke v vrednosti po 10 EUR. 
Nagrajenci so: Jure Šenk, Britof; Romana Kitanović, Logatec; 
Polona Kalan, Jesenice; Stane Pavlović, Kropa; Darko Sim-
novčič, Jesenice. Za nagrade se oglasite v Baru Zvonček.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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Dogodki od 10. do 24. marca 2023

Petek, 10. marec
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Letni članski sestanek Društva upokojencev Javornik - 
Koroška Bela

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 16. uri

Bralni klub z Moniko Sušanj
Občinska knjižnica Jesenice, ob 18.30

OPERNE ARIJE, koncert brezčasnih uspešnic v izvedbi ŽIGE 
LAKNERJA z gostjo Rebeko Pregelj ob spremljavi pianistke 
Kayoko Ikeda

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Ponedeljek, 13. marec
Kviz iz zgodovine mesta Jesenic: Parki, vrtovi in druge 
zelene površine v občini Jesenice

Na www.gmj.si in www.jesenice.si; do 20. 3. 2023

Joga za gušt z Nadico Petrovo
Ljudska univerza Jesenice, ob 9. uri

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

Družabno srečanje z znanimi ljudmi
Dom Društva upokojencev Jesenice, ob 17. uri

Torek, 14. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, po 18. uri

Sreda, 15. marec
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

Joga za gušt z Nadico Petrovo
Ljudska univerza Jesenice, ob 16. uri

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

Gledališče Celje, N. Semel, VEČNI OTROK, monodrama 
večkrat nagrajene igralke Mance Ogorevc

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 16. marec
Ura pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Dobrodelni koncert OŠ Koroška Bela "Z roko v roki" s 
šolskimi pevskimi zbori, solisti in povabljenimi gosti

Kulturni dom Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku, ob 
18. uri

Občni zbor članov Muzejskega društva Jesenice
Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

Odprtje razstave fotografij 4. mladinskega fotografskega 
natečaja PORTRET 2023 in podelitev nagrad

Mladinski center Jesenice, ob 18. uri

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

Javni nastop učencev
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: Ddr. Verena 
Perko »Kemično in biološko orožje v času antike«

Muzej Kosova graščina, ob 19. uri

Petek, 17. marec
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Premiera R. Dahl, ČUDOVITI GOSPOD LISJAK, predstava 
za otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18. uri

Koncert moškega pevskega zbora DU Jesenice
Prostori Krajevne skupnosti Planina pod Golico 31, ob 18. uri

Jožefov sejem na Stari Savi
Od 7. do 21. ure: prodaja na stojnicah; ob 16. uri uradno odprtje sejma 
s Pihalnim orkestrom Jesenice - Kranjska Gora, Glasbeno šolo Jeseni-
ce in Vrtcem Jesenice; od 17. do 21. ure: zabava s skupino Joške v'n

Sobota, 18. marec
Jožefov sejem na Stari Savi

Od 7. do 19. ure: prodaja na stojnicah
Ob 10. uri: Razredni tek otrok in Družinski tek OŠ Koroška Bela, po 
teku ustvarjalne delavnice
Od 10. ure dalje: 15. Pomladni tek
Od 11.30 do 17. ure: zabava s skupino Projekt

Občni zbor PLANINSKEGA DRUŠTVA JAVORNIK KOROŠKA 
BELA

Dom Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku, ob 18. uri

Nedelja, 19. marec
Jožefov sejem na Stari Savi

Od 7. do 19. ure: prodaja na stojnicah
Od 11. do 16. ure: zabava s skupino Kdr voč

VAŠA NAŠA MATINEJA – Mali pustolovci, IZGUBLJENA 
ČEBELA, predstava za otroke

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Avtorski projekt P. Kogovšek, B. Smukavec, M. Valentar: 
TIČI, poskus komedije

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Ponedeljek, 20. marec
Joga za gušt z Nadico Petrovo

Ljudska univerza Jesenice, ob 9. uri

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

Zdravstveno predavanje OŽIVLJANJE in UPORABA AED
Dom Društva upokojencev Jesenice, ob 17. uri

Zdravstveno predavanje Gorazda Breganta na temo 
oživljanja ponesrečenih

Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 17. uri

Rodoslovne delavnice
Ljudska univerza Jesenice, ob 18. uri

Proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in 
plaket Občine Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Torek, 21. marec
Večer z glasbo Johanna Sebastiana Bacha

Cerkev sv. Križa, Planina pod Golico, ob 18.30

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

Sreda, 22. marec
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

Joga za gušt z Nadico Petrovo
Ljudska univerza Jesenice, ob 16. uri

Tečaj ruskega jezika
Ljudska univerza Jesenice, ob 17. uri

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

Literarni večer z avtorjem, pisateljem, scenaristom, 
režiserjem, kolumnistom in predavateljem Mihom 
Mazzinijem. Pogovor bo vodila Monika Sušanj.

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 23. marec
Kreativna delavnica

Ljudska univerza Jesenice, ob 10. uri

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

Nastop prvošolcev ob materinskem dnevu
Glasbena šola Jesenice, ob 17.30 in 18.30

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

Petek, 24. marec
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

ABSOLUTNA ZMAGOVALKA festivala Čufarjevi dnevi 2022 
– KUD JAZBEC IN PARTNERJI; DA NE BOŠ SAMA, 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

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

Aktivnosti Mladinskega centra

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam
Vsak ponedeljek ob 18. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico
Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob 
kartanju
Likovna šola JSKD

 Razstave

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure: Iz zasebnih zbirk 
V, muzejska razstava
Razstava bo na ogled do 17. marca 2023.
Od torka do petka od 10. do 12. in od 16. do 18. ure: Sava združuje, 
medinstitucionalna muzejska razstava
Razstava bo na ogled od 22. 3. 2023 do 12. 5. 2023.

KOLPERN
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Razstava izbranih 
fotografij iz regijskih tematskih delavnic 2022, gostujoča fotografska 
razstava JSKD in FDJ

Mladinski center jesenice
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
»PORTRET 2023« – 4. mladinski fotografski natečaj

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

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

www.gorenjskiglas.si

V Občinski knjižnici Jesenice bo v sredo, 22. novembra, ob 
19.30 gostoval Miha Mazzini, Jeseničan in pronicljiv avtor 
kolumn in številnih knjig. Njegova zadnja knjiga nosi naslov 
Osebno, o njej in drugih njegovih delih ter sodobnem času 
se bo z njim pogovarjala Monika Sušanj. Mazzini je v jese-
niški knjižnici gostoval že večkrat, je pa tudi avtor gledališke 
uspešnice Za vse sem sama, ki so jo predlani premierno 
uprizorili v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

Miha Mazzini: Osebno
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Vleka ploha je star ljudski 
pustni običaj, ki se na va-
seh prenaša iz roda v rod. 
Če se od božiča do pusta ne 
poroči nobeno dekle, nepo-

ročeni fantje odsekajo veli-
ko smreko, imenovano 
ploh, in jo vlečejo po vasi. 
Od leta 2020 je ta običaj 
vpisan v Register nesnovne 
kulturne dediščine Sloveni-
je.

Ker v Javorniškem Rovtu in 
Planini pod Golico nobeno 
dekle ni zbralo poguma za 
poroko, so neporočeni fantje 
zavihali rokave, posekali 
smreko in ploh pripravili za 
vleko.
V Javorniškem Rovtu ploh 
tokrat ni bil rekordno dol, 
trideset metrov je bila sicer 
solidna dolžina. Kot so nam 
zaupali fantje, so smreko po-
sekali v najboljšem in naj-
bolj plemenitem delu gozda 

v Javorniškem Rovtu. Ker je 
bilo premalo snega in cesta 
kopna, so se morali kar poš-
teno potrudili, da so ploh 
privlekli to cilja na Pristavi. 
Na čelu skupine fantov, ki 
od leta 2008 običaj spet bolj 
resno oživljajo, je bil »ta 
glavni« Simon Smolej - 
Šroncov, ki pa se bo letos 
poslovil od samske fan-
tovske druščine, saj ga čaka 
– poroka. Sledila je licitacija 
ploha in po pogajanjih je do-
bil dva lastnika. Glavni del je 
odkupil Janez Smolej - Šron-
cov, manjši del z vrhom 

smreke pa najemnik Doma 
na Pristavi Jože Repe. Brez 
glasbe seveda ni šlo. Meh je 
raztegoval mladi Martin Ja-
kopič.
Podobno je bilo v Planini 
pod Golico, kjer je bila dol-
žina ploha nekaj metrov 
krajša, kljub temu pa kar 
pravi zalogaj za sicer krepke 
fante, da so ga na smojkah 
(saneh, ki se uporabljajo za 
vleko lesa) po cesti privlekli 
od gasilskega doma do 

Čopa. Na čelu je bil »ledik« 
fant Darko Klinar, Kopevar-
jev, da pa je vse »štimalo« 
pri izvedbi, kot je treba, pa 
je skrbel Anže Klinar. Sledi-
la je običajna licitacija, od-
kup ploha, vsi pa se potem 
prav tako niso izneverili tra-

diciji, da je izkupiček od 
ploha treba primerno 
proslaviti.
Poleg skrbi za ohranjanje 
običaja je vleka v obeh vaseh 
prijetno popestrila pustna 
dogajanja, spremljalo jo veli-
ko domačinov.

Janko Rabič

Zbrana ekipa v Planini pod Golico / Foto: Nik Bertoncelj

jeseniške novice

V Javorniškem Rovtu in v Planini pod Golico so letos neporočeni fantje spet vlekli ploh.

Fantje v dveh vaseh 
vlekli ploh

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. 

Komb. porabe goriva: 5,1 – 7,1 l/100km, emisije CO2: 130 – 166 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d-ISC-FCM, emisije NOX: 0,028-0,046 g/km. Navedene cene že vključuje BONUS popuste in veljajo za: Kia XCeed 1,0 T-GDI LX Joy HP 
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 kov-
inske/bele barve (0 EUR za barvo H8G, 380 EUR za belo barvo in 670 EUR za ostale barve). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem 
zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.

Popolnoma novi SUV Kia XCeed.
#UživajTrenutek

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

že od 19.999 €
*ob financiranju

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

Od leta 2020 je običaj 
vleka ploha vpisan v 
Register nesnovne 
kulturne dediščine 
Slovenije.

Ploh je bil kar zalogaj za sicer krepke fante, da so ga po 
cesti privlekli od gasilskega doma do Čopa. / Foto: Nik Bertoncelj

Fantje, ki običaj oživljajo v Javorniškem Rovtu  
/ Foto: Katja Žvan, GMJ

Ker je bilo premalo snega in cesta kopna, so se morali kar 
pošteno potrudili, da so ploh privlekli do cilja na Pristavi.  
/ Foto: Katja Žvan, GMJ




