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Dobra dela
bogatijo srce
V Gledališču Toneta
Čufarja na Jesenicah je
bila na petkov oktobrski
večer v dobrodelnost
stkana prireditev.

V petih kategorijah so
podelili 39 priznanj.
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V nedeljo gremo
na lokalne volitve

Ne prezrite!
Danes, 18. novembra, si zagotovite svoj
izvod časopisa Gorenjski glas z volilno
napovedjo o volitvah županov ter kratko
predstavitvijo vseh županskih kandidatov na
širšem območju Gorenjske.

V nedeljo bodo potekale lokalne volitve. V jeseniški občini se bo za mesto župana oziroma županje
potegovalo pet kandidatov oziroma kandidatk: poleg dosedanjega župana Blaža Račiča še Peter
Bohinec, Eva Mlakar, Sabina Mulalić in Andrej Vastl. Za mesta v občinskem svetu kandidira enajst list.

Ministrica na odprtju Čufarjevih dnevov
Dvorana jeseniškega gledališča je v tem tednu prizorišče 35.
Čufarjevih dni, vsakoletnega odmevnega festivala ljubiteljskih gledališč. Pomembnost dogodka je letos na odprtju v
polni dvorani ljubiteljev gledališča oplemenitila slavnostna
govornica ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila
veliko vlogo ljubiteljske kulture v naši družbi. Čufarjevi dnevi dokazujejo, kako pomembna in živa je, skrbi za popularizacijo kulture, vzgojo občinstva in mlajših generacij. Letošnji program vsebuje šest predstav po izboru selektorice Ane
Ruter. Predstave vsak večer ocenjuje strokovna žirija v sestavi Alida Bevk, Iztok Valič in Aleš Jan ter publika v dvorani.
Zaključek Čufarjevih dni bo v soboto, 19. novembra, ob 18.
uri s šesto tekmovalno predstavo, komedijo Carla Goldonija
Pamela v izvedbi igralcev zamejskega Prosvetnega društva
Štandrež iz Gorice v Italiji. Sledila bo podelitev Čufarjevih
plaket in denarne nagrade najbolj všečnim predstavam ter
za najboljšo žensko in moško vlogo.

stl je kandidat Slovenske
demokratske stranke
(SDS), živi na Slovenskem
Javorniku.
Na listi Socialnih demokratov (SD) pa za župana kandidira 47-letni magister znanosti Peter Bohinec, sicer
predsednik Hokejskega kluba HDD SIJ Acroni Jesenice, doma je na Slovenskem
Javorniku.
Za mesto v 28-članskem
občinskem svetu se bo potegovalo enajst list: Levica,

DeSUS – Demokratična
stranka upokojencev, Gibanje Svoboda, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Socialni demokrati,
Neodvisna lista Za boljše
Jesenice, Slovenska demokratska stranka, Državljansko gibanje Resni.ca, Županova lista Za naše
Jesenice in Slovenska ljudska stranka.
Potekale pa bodo tudi volitve
v svete sedmih jeseniških
krajevnih skupnosti.

Novost letošnjih lokalnih volitev bo sprememba dveh volišč. Volišče Sava 4 bo na
novi lokaciji v hiši Gorišek,
Cesta bratov Stražišarjev 21
(prej v bivšem Čavs baru).
Ukinjeno pa bo volišče Frizerski studio Alma, Slovenski Javornik, Cesta Janeza
Finžgarja 5b, Jesenice, novo
volišče za volivce, ki so volili
na tem volišču, je volišče Javornik - Koroška Bela 5 v Delavskem domu na Cesti Borisa Kidriča 37c, Jesenice.
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ZANIMIVOSTI

MLADI

ZANIMIVOSTI

Počivališče Lipce jug
bodo odprli decembra

Uživam v jeseni
življenja ...

V Bogoto odhaja tudi
Hrušičanka

Iz smučanja prestopila
v atletiko

V sklopu prenove malih avtocestnih počivališč obnavljajo tudi počivališči Lipce.
Počivališče Lipce jug bodo
odprli 5. decembra.

Navdihujočo zgodbo o
doživljanju starosti nam je
poslala Jelka Koselj iz Vrbe,
ki je vrsto let pisala recepte
za Jeseniške novice.

V ekipi mladih, ki bo Slovenijo zastopala na Mednarodni
mladinski naravoslovni
olimpijadi, je tudi Hrušičanka Tifani Bergel.

Nika Dovžan Karahodžić,
članica Atletskega kluba Radovljica, ima športne gene.
Mama Alenka je bila smučarka, oče Edvin pa hokejist.
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Slavnostna govornica na odprtju je bila ministrica za
kulturo Asta Vrečko. / Foto: Nik Bertoncelj

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKALA 17, JESENICE

Foto: Nik Bertoncelj

Urška Peternel
Lokalne volitve, na katerih
volimo župane in člane občinskih svetov ter člane krajevnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra. Drugi
krog volitev županov, kjer bo
to potrebno, bo v nedeljo, 4.
decembra.
Za mesto župana oziroma
županje Občine Jesenice
kandidirajo: Sabina Mulalić,
Eva Mlakar, dosedanji župan Blaž Račič, Andrej Vastl
in Peter Bohinec.
Kandidatka Gibanja Svoboda je 40-letna diplomirana
medicinska sestra Sabina
Mulalić, ki živi na Blejski
Dobravi.
Eva Mlakar (stara je 37 let) je
univerzitetna diplomirana
ekonomistka, dela kot državna notranja revizorka, kandidira pa s podporo Neodvisne liste Za boljše Jesenice.
Živi na Jesenicah.
Dosedanji župan, 48-letni
Blaž Račič (živi na Slovenskem Javorniku) se bo potegoval za drugi mandat, predlagatelj je Zoran Račič s
skupino volivcev Županova
lista za naše Jesenice.
Štiridesetletni diplomirani
trener plavanja Andrej Va-

www.gorenjskiglas.si

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488
KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si
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Lokalne volitve 2022
Sabina Mulalić

Eva Mlakar

Blaž Račič

Sabina Mulalić ima 40 let, po izobrazbi je
diplomirana medicinska sestra, zaposlena je v
Splošni bolnišnici Jesenice. Živi na Blejski
Dobravi. Predlagatelj je Gibanje Svoboda.

Stara je 37 let, po izobrazbi je univerzitetna
diplomirana ekonomistka, dela kot državna
notranja revizorka, predlagatelj pa je Neodvisna
lista Za boljše Jesenice. Živi na Jesenicah.

Univerzitetni diplomirani politolog, dosedanji
župan, star 48 let, živi na Slovenskem Javorniku.
Predlagatelj je Zoran Račič s skupino volivcev
Županova lista za naše Jesenice.

Sabina Mulalić / Foto: Nik Bertoncelj

Eva Mlakar / Foto: Gregor Vidmar

Blaž Račič / Foto: Aleš Košir

Urška Peternel
Zakaj ste se odločili kandidirati za županjo Občine
Jesenice?
Ker imam gorečo željo po
spremembah. Dovolj je bilo
stagnacije, Jesenice potrebujejo nekoga, ki ima ideje, ki
ve, kaj dela, in ki ima rešitve
za našo občino, ne le izgovorov. »Ni dovolj denarja!«,
»To ni mogoče!«, »To je
možno narediti le na točno
določen način.« – to so izgovori! Jaz si želim rešitev in
rešitve obstajajo za vsako področje. Za kandidaturo se nisem odločila zato, ker znam
sama vse, še zdaleč ne. Ob
sebi imam namreč izjemno
sposobno ekipo s stalnim
fokusom na rešitvah in podporo vlade, kjer smo že začeli delati in že imamo rezultate za našo občino.
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki?
Odgovor je podoben prvemu. Svojo politično pot šele
začenjam, ob sebi imam izjemno ekipo, ki je že začela
delati – brez ekipe in podpore vlade, zaradi katerih sem
se sploh odločila za kandidaturo, se ne bi odločila za pot
v politiko.
Mi smo usmerjeni k rešitvam. Rešitve smo kot ekipa
že začeli prinašati na Jesenice – zadnja taka rešitev se je
pojavila pred dvema tednoma, ko je ministrstvo za infrastrukturo na podlagi naše
pobude zakonsko določilo
zgornjo mejo megavatne
ure. S tem smo poskrbeli za
mirno zimo ne le na Jesenicah, ampak po celi Sloveniji.
Izkušnje so eno, uspešno
nekaj pripeljati do rezultata
je pa nekaj čisto drugega.
Katerim projektom boste
dali prednost, če boste izvoljeni?
Naš program je jasen: biti
dober gospodar. To pomeni,
da bomo poskrbeli za čisto
pitno vodo, vzdrževali Jesenice tako, kot se za občino
spodobi, da bodo Jesenice
urejene in privlačne tako za
občane kot tudi za vse ljudi v
tranzitu. V sosednjih obči-

nah živi turizem zato, ker so
občine lepe in urejene, in
take moramo narediti tudi
Jesenice.
Na področju ogrevanja smo
že začeli – delo moramo nadaljevati, še veliko ga je. Na
Mali Mežakli je na mizi
predlog 3. odlagalnega polja,
medtem ko želimo mi deponijo zapreti in smeti izvažati
v Ljubljano.
Bolnišnice ne damo, bazen
bomo pa odprli. Ni denarja
za sanacijo? Mi ga bomo
našli.
Kaj je po vašem mnenju največji problem v občini?
Da občina že 15 let ni uperjena v rešitve in ni sposobna
za občane poskrbeti z akumulacijo višjih denarnih
sredstev iz najrazličnejših
virov: evropska sredstva, nepovratna sredstva, kohezijski skladi, subvencije. Dovolj je izgovorov, kaj vse se
ne da.
Kaj je tisto, kar vam je v občini Jesenice všeč?
Potencial. Pogovori o potencialnih investitorjih v občino so
že stekli in nekaj smo jih že
našli. Hkrati mi je zelo všeč,
da smo mesto, kjer se stekajo
različne kulture, saj bi lahko
bili zgled strpnosti in povezanosti za celo Slovenijo.
Kdaj bodo Jeseničani spet
lahko poletja preživljali ob
bazenu in kje bo ta bazen?
Bazen mora ostati tam, kjer
je. Treba je najti sredstva za
njegovo sanacijo in tudi glede tega smo že raziskali nekaj možnosti. Cilj je, da je
bazen odprt za novo kopalno sezono, najkasneje do
poletja.
Kdaj in kje bodo Jeseničani
dobili novo knjižnico?
Jesenice si zaslužijo novo
knjižnico, potrebujemo jo.
Idejno imamo v mislih več
lokacij, vendar se moramo
obnove mesta lotiti celostno.
Cilj je odpreti OPN načrt in
z občinskim arhitektom, ki
čuti in razume zgodovino Jesenic, knjižnico umestiti v
naš prostor; in to delo bomo
začeli še letos.

Urška Peternel
Zakaj ste se odločili kandidirati za županjo Občine
Jesenice?
Za kandidaturo sem se odločila zaradi splošnega nezadovoljstva v občini, ki so ga
povzročili vsem znani problemi vodooskrbe, ogrevanja, zapiranja bazena ter
večletne stagnacije naše lokalne skupnosti tako na infrastrukturnem kot družbenem področju, in ker
verjamem, da lahko s svojim
znanjem in izkušnjami pripomorem k boljši prihodnosti za Jesenice.
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki?
Neposrednih političnih izkušenj še nimam, a vendar
sem se svojim delom v občinskih strukturah že dodob-

dice takšnega ravnanja so
vidne v aktualnih občinskih
problematikah.
Kaj je tisto, kar vam je v občini Jesenice všeč?
Najbolj mi je všeč raznolikost naše občine. Imamo
mesto, ki zaradi svoje lege
omogoča hitro in enostavno
opravljanje vseh nujnih življenjskih obveznosti, in
imamo podeželje s prečudovitimi naravnimi danostmi,
kjer si lahko spočijemo um
in duha. Ponosna sem tudi
na kulturno pestrost, ki
predstavlja poseben del naše
identitete.
Kdaj bodo Jeseničani spet
lahko poletja preživljali ob
bazenu in kje bo ta bazen?
V času tržnih negotovosti
in ob prioritetnem reševanju okoljske problematike

»Najbolj mi je všeč raznolikost naše občine.
Ponosna sem tudi na kulturno pestrost, ki
predstavlja poseben del naše identitete.«
ra srečala tudi z delovanjem
politike in različnostjo njenih interesov.
Katerim projektom boste
dali prednost, če boste izvoljeni?
V mojem volilnem programu so projekti razdelani v
pet vsebinskih sklopov. Prioriteto bi zagotovo namenila okoljskim projektom: sanaciji vodnih virov,
upravljanju komunalnih
odpadkov ter problematiki
ogrevanja. Za uspešno in
učinkovito reševanje vseh
zastavljenih projektov pa
potrebujem učinkovito organizacijo dela v občinski
upravi, zato bom posebno
vlogo namenila tudi njeni
analizi in spreminjanju.
Kaj je po vašem mnenju največji problem v občini?
Po mojem mnenju je največji problem občine zastarela in premalo vzdrževana
javna infrastruktura, tako
na komunalnem področju
kot tudi preostalih objektih
javne infrastrukture. Posle-

je postavljanje datumskega
okvirja izredno neprijetna
naloga. Vsekakor bomo bazen Jeseničanom vrnili, bodisi kot obnovljen objekt
bodisi kot novogradnjo. O
tem naj odločijo strokovnjaki s projektno dokumentacijo. Sama se bom zavzemala, da lokacija ostane
nespremenjena, saj si Ukove ne predstavljam brez bazena, bazena pa ne brez
Ukove.
Kdaj in kje bodo Jeseničani
dobili novo knjižnico?
Nova knjižnica na Jesenicah bo, saj si trenutna prostorska ureditev te pomembne javne ustanove ne
zasluži tega naziva. Določanje terminskih rokov je tako
kot pri bazenu nehvaležna
vloga, verjamem pa, da lahko do konca mojega prvega
mandata poiščemo najbolj
optimalno prostorsko rešitev ter pripravimo projekt, s
katerim bomo pokrenili
gradnjo in kandidirali za
pridobivanje sredstev iz
drugih virov.

Urška Peternel
Zakaj ste se odločili ponovno kandidirati za župana
Občine Jesenice?
Jesenice imam rad, saj sem
se tu rodil. V lokalno življenje sem vpet od študentskih
časov. Kot župan sem v zadnjih štirih letih še bolje
spoznal naša ključna razvojna vprašanja, pridobil pomembne izkušnje in postavil temelje za nadaljnje delo.
Zelo pomembna je tudi podpora ekipe Županove liste za
naše Jesenice.
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki?
Na neodvisni listi sem bil izvoljen v občinski svet leta
2002, ko sem pridobil prve
politične izkušnje. Kot novinar časopisa Delo sem 15 let
spremljal lokalno politiko,
zadnja štiri leta pa jo kot župan Občine Jesenice tudi
ustvarjal. Veliko sem se naučil in pridobil dragocene izkušnje.
Katerim projektom boste
dali prednost, če boste izvoljeni?
Zagotavljanju več parkirnih
mest (tudi z gradnjo garažnih hiš), posodabljanju ko-

odseljevanje mladih in staranje prebivalstva, šibko izobrazbeno strukturo, dotrajano javno (bazen, knjižnica)
in komunalno infrastrukturo
(vodovod, vročevod, kanalizacija, ceste) ter šibko politično
moč. Okrepili bomo občinski
proračun in zagotovili več
sredstev za investicije.
Kaj je tisto, kar vam je v občini Jesenice všeč?
Jesenice kot središče občine
so mesto – center z razvejanimi dejavnostmi na različnih področjih, od gospodarstva, trgovine, prometa,
upravnih dejavnosti, zdravstva in izobraževanja do
športa in kulture. Ponosni
smo lahko na kulturno bogastvo naših ljudi, bogato
zgodovino, na podeželje in
naravne danosti.
Kdaj bodo Jeseničani spet
lahko poletja preživljali ob
bazenu in kje bo ta bazen?
Potrebe po vlaganjih v občini so znane, investicijski potencial proračuna pa omejen. Med najpomembnejše
razvojne prioritete uvrščam
varno oskrbo s pitno vodo in
zniževanje porabe energije,
za kar so potrebna nadaljnja
vlaganja.

»Jesenice imam rad, saj sem se tu rodil. V
lokalno življenje sem vpet od študentskih časov.
Veliko sem se naučil in pridobil dragocene
izkušnje.«
munalne (vodovod in vročevod) in druge javne
infrastrukture, nadaljevanju
urejanja poslovne cone,
energetski sanaciji javnih
objektov, krepitvi vloge Jesenic kot zdravstvenega in izobraževalnega središča, spodbujali stanovanjsko gradnjo
za mlade in še bolj podpirali
društveno dejavnost. Zagotoviti bo treba tudi več
sredstev za investicije.

Za prenovo bazena Ukova se
izdeluje gradbena dokumentacija, kar je prvi korak do cilja. Gradnja bo finančno
zahtevna. Ne smemo zanemariti zamisli, da se ob reki
Savi tik pod Hrušico celovito
uredi večje zemljišče, ki je v
lasti občine, in se nameni
občanom ter turistom. S
tem se ustvarja priložnost za
pridobitev zasebnih investicijskih sredstev.

Kaj je po vašem mnenju največji problem v občini?
Razvojnih vprašanj je več.
Omeniti je treba omejene
prostorske danosti (zlasti pomanjkanje parkirnih mest),

Kdaj in kje bodo Jeseničani
dobili novo knjižnico?
Čim prej. Na Hrenovici.
Izpraznjeni prostori zdajšnje
knjižnice bodo namenjeni
dejavnostim mladih.
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Lokalne volitve 2022
Andrej Vastl

Peter Bohinec

Star je 40 let, po izobrazbi je diplomirani trener
plavanja, zaposlen je na ministrstvu za obrambo.
Živi na Slovenskem Javorniku. Predlagatelj je
Slovenska demokratska stranka (SDS).

Magister znanosti, zaposlen kot pomočnik
direktorja, star 47 let, doma je na Slovenskem
Javorniku. Predlagatelj je stranka Socialni
demokrati (SD).

Z znanjem, izkušnjami in delom
odgovorno za JESENICE

Andrej Vastl / Foto: osebni arhiv

Urška Peternel
Zakaj ste se odločili kandidirati za župana Občine Jesenice?
V življenju sem preizkusil
številne izzive, v katerih sem
se dobro znašel in jim dal
svojo pot in smeri razvoja.
Življenje in številne pomanjkljivosti in nedostopnost do
pravih rešitev ter resnega razvoja naše občine so me
spodbudili, da kandidiram.
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki?
Izkušnje v politiki imam.
Vrsto let delujem pri zahtevnih nalogah na državnem
nivoju. Zaposlen sem v Ljubljani na Ministrstvu za obrambo, kjer dnevno delujem
po smernicah Vlade RS,
prav tako pa sem bil vodja
projektov, ki vključujejo
medresorska usklajevanja.
Katerim projektom boste
dali prednost, če boste izvoljeni?
Ugodnemu okolju za investitorje in projektom, ki
bodo podpirali smernice in
vizije sodobnih mest, ki
bodo podpirale podjetništvo
in odpirale nova delovna
mesta. Postaviti je treba
inovacijsko in tehnološko
vozlišče (HUB) Zgornje
Gorenjske. Uvedbo sodobne in napredne tehnologije,
ki bo racionalizirala delovanje servisov. Uvedbo novih
tehnologij na področju prometne infrastrukture, komunikacijskega omrežja
ter ureditev dotrajane prometne infrastrukture in
ureditev parkirnih prostorov. Pristop k izrabi alternativnih virov, pristop k
ureditvi deponije in trajnostni mobilnosti. Posodobitev športnih kapacitet –
tako infrastrukture kot
zunanjih športnih površin.
Ureditvi in izgradnji medgeneracijsko-knjižničnega
centra, prav tako pa posvetiti veliko energije večji prepoznavnosti Jesenic in ureditvi turistične dejavnosti.
Kaj je po vašem mnenju največji problem v občini?

Peter Bohinec / Foto: osebni arhiv
V občino se ni vlagalo dovolj, saj je infrastruktura
dotrajana in zastarela. Neurejena so parkirna mesta, ni
primernih spalnih kapacitet
za razvoj okolja, zato je zelo
otežen razvoj turistične dejavnosti. Občino prav tako
zaznamujejo preživete oblike ogrevanja, ki so predrage.
Kaj je tisto, kar vam je v občini Jesenice všeč?
Jesenice sodijo med manjše
občine, v katero lahko vklopimo elemente sodobnih mest,
ki dajejo možnost dodatnega
razvoja pri inovativnih in tehnoloških procesih. Lahko se
pohvalimo z izjemno homogenimi
krajevnimi
skupnostmi, ki jim je treba
dati večjo veljavo. Zgodovinska tradicija jeklarstva je
bila nekoč dodana vrednost,
ki jo je treba obuditi. Jesenice
ležijo ob ključnih prometnih
infrastrukturah prav tako
imajo izjemno geostrateško
lego, ki podpira številne možnosti čezmejnega sodelovanja in širšega povezovanja.
Kdaj bodo Jeseničani spet
lahko poletja preživljali ob
bazenu in kje bo ta bazen?
Jesenice bodo v naslednjih
letih pridobile bazenske kapacitete, ki bodo bazirale ne
samo na športu, ampak tudi
na turistično-rehabilitacijskem področju, saj občina
ponuja lepo možnost izgradnje tovrstnega centra.
Ključna je možnost rekreativnega in profesionalnega
plavanja ter terapevtske dejavnosti, ki bo delovala skozi
celotno leto, ne le poleti – z
začetkom v letu 2024.
Kdaj in kje bodo Jeseničani
dobili novo knjižnico?
Občani nujno potrebujemo
knjižnico, z njo dnevni center za starejše občane in dopolnjene izobraževalne kapacitete. Potrebujemo nov
center, ki bo v mestnem
okolju in bo lahko dostopen.
Objekt bo zgrajen po modelu javno-zasebnega partnerstva in s pomočjo slovenskih
razpisov ter kohezijskih
sredstev. Možno odprtje je v
letu 2026.

Urška Peternel
Zakaj ste se odločili kandidirati za župana Občine Jesenice?
Odločil sem se po tehtnem
premisleku z željo, da občino Jesenice premaknemo iz
dolgoletne stagnacije. Delo
župana zahteva stalno prisotnost na terenu, hitro odzivnost in posvečanje problemom lokalne skupnosti.
Kakšne so vaše izkušnje v
politiki?
Ogromno izkušenj sem si
nabral v vladnih službah, ki
pokrivajo področja obrambe, kulture, sociale, zdravstva – in to so tudi področja, ki so pomembna za
občane Jesenic.
Katerim projektom boste
dali prednost, če boste izvoljeni?
Projekti, ki bodo omogočili
razvoj gospodarstva, projekti
za področja okolja, sociale,
zdravstva, mladih, digitalizacije javnih storitev in trajnostne mobilnosti.
Kaj je po vašem mnenju največji problem v občini?
Dotrajana, predimenzionirana in nezadostna javna
infrastruktura, ki je predpogoj za razvoj in delovanje
gospodarstva in za kakovostno bivalno okolje. Nedopustne so težave zaradi oporečnosti pitne vode,
pojavljajo se nejasnosti glede odlaganja in odvoza odpadkov na deponijo Mala
Mežakla in z nje. Poslovanje koncesionarja podjetja
Ekogor je netransparentno
kljub zavezujočim sklepom,
ki jih je sprejemal občinski
svet. Še vedno niso odpravljene težave pri delovanju
čistilne naprave. Tik pred
poletjem se nam je zgodilo
zaprtje bazena Ukova, občinske ceste so v zelo slabem stanju in njihove obnove skoraj ni zaznati, kar
ustvarja veliko nejevoljo pri
občanih. Ob nastopu energetske krize so se pojavile
težave občanov zaradi visokih cen ogrevanja. Nedopustno je, da se zaradi nere-

aliziranih projektov v
občinskem proračunu pojavljajo večmilijonski ostanki sredstev, po drugi strani
pa primanjkuje sredstev za
nove projekte. Vse večja je
težnja po gradnji nove bolnišnice zunaj Jesenic.
Kaj je tisto, kar vam je v občini Jesenice všeč?
Jesenice s svojo lego ponujajo Jeseničanom in občanom sosednjih občin
dostop do vseh javnih storitev, podjetjem pa dobre pogoje za razvoj in delo. Jesenice so umeščene v okolje,
obdano s hribi, gozdovi,
reko Savo, in vse to je dostopno v nekaj minutah. Železarstvo je pustilo neizbrisen
pečat mestu, kar daje velik
potencial za razvoj kulturnega turizma zlasti na muzejskem območju Stare
Save. Obnovljena dvorana
Podmežakla omogoča mladim generacijam dobre pogoje za razvoj hokeja. Sam
videz mesta se je v zadnjih
15 letih z obnovo fasad stanovanjskih blokov, šol in
vrtcev močno spremenil.
Kdaj bodo Jeseničani spet
lahko poletja preživljali ob
bazenu in kje bo ta bazen?
Reševanje problematike bazena Ukova se mora začeti
takoj. Zato bomo pridobili
tehnične rešitve za sanacijo
bazena do te mere, da ga
bodo kopalci lahko varno
uporabljali že v naslednji poletni sezoni. Sočasno pa
bomo pripravili ustrezne
projekte za nadgradnjo kopališča na isti lokaciji z dodatno ponudbo rekreativnih
in sprostitvenih vsebin.
Kdaj in kje bodo Jeseničani
dobili novo knjižnico?
Nova knjižnica mora postati izobraževalno, kulturno
in družabno stičišče s sodobnimi programi in vsebinami, podprtimi z digitalnimi tehnologijami. Primerna
lokacija nove knjižnice je
lahko v neposredni bližini
naselja Gorenjski sonček in
bi bila podporni člen pri
promociji zgodovinskega
območja Stara Sava.

SOCIALNI DEMOKRATI,Levstikova ulica 15,1000 LJUBLJANA
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PETER BOHINEC
kandidat za župana
Jesenice - naša prihodnost!
voli.sd

Kako glasujemo
Urška Peternel
– Na lokalnih volitvah volimo župana, člane občinskega sveta in člane krajevnih
skupnosti.
– Vrstni red kandidatov in
list kandidatov, po katerem
bodo navedeni na volilnih
lističih, je bil določen z žrebom.
– Župane volimo neposredno. Pri glasovanju obkrožimo številko pred kandidatom, za katerega glasujemo.
Zmaga kandidat, ki dobi več
kot polovico glasov. Če noben kandidat ne dobi več kot
polovico glasov, se izvede
drugi krog volitev. V drugi

krog gresta kandidata z najvišjim številom glasov.
– Za volitve članov občinskega sveta v občini Jesenice velja proporcionalno načelo. Pri tem načinu
glasovanja ne izbiramo posameznega kandidata, temveč glasujemo za seznam
kandidatov. Glasujemo lahko za eno listo, in sicer
tako, da obkrožimo zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasujemo.
– Če želimo dati posameznemu kandidatu z liste, za
katero smo glasovali, preferenčni glas, vpišemo v prostor pri listi zaporedno številko tega kandidata.
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Občinske novice
Prejeli smo

O parkiranju pri
šoli – odziv
Odziv na članek O parkiranju pri šoli, objavljen 4. novembra 2022
Spoštovani,
kot vodja OŠ Koroška Bela in
tudi kot krajan Koroške Bele
podajam nekaj pojasnil na navedbe, objavljene v omenjenem
članku.
Dejstvo je, da v predelu naselja
okoli trgovine, šole in okoliških
stanovanjskih objektov parkirnih površin kronično primanjkuje, zato z različnimi dokumenti pristojne v občinski
upravi periodično seznanjamo
in opozarjamo, da tudi zaradi
premalo zagotovljenih parkirnih prostorov lahko pride do
nesreče s težjimi posledicami.
Ne želimo pa se zgolj pritoževati, zato pojasnjujem, da
smo tako iz šole kot tudi krajevne skupnosti v preteklih letih pristojnim v občinski upravi podali več predlogov, kam
umestiti prepotrebna parkirišča in kako speljati traso javnega prevoza. Menimo namreč, da krajani najbolje poznamo situacijo v naselju in
posledično lahko podamo uporabne predloge za ureditev
omenjene problematike.
Seznanjen sem z idejno zasnovo ureditve dodatnih 16
parkirnih prostorov, a imam
kot krajan, ki vrsto let opazuje
težave s parkiranjem, pomisleke, da je lokacija prava. Glede
števila pa lahko z gotovostjo
zapišem, da v tem delu naselja
potrebujemo vsaj 30 novih
parkirišč.
Tudi glede predloga za parkiranje zaposlenih, staršev in
ostalih obiskovalcev šole na železniški postaji v sosednjem naselju Javornik, ki je od šole oddaljeno slab kilometer, sem na
občno že poslal komentar. No-

čem izpasti ciničen, a si ne
znam prestavljati, da bi bilo
parkirišče za delavce in obiskovalce občinske uprave urejeno
denimo na parkirišču pri železniški postaji na Jesenicah.
Predlog, da bi zaposleni, ki se
v šolo vozijo iz oddaljenih krajev (Bohinj, Škofja Loka,
Preddvor, Golnik, Tržič), za
prihod na delovno mesto uporabljali javni prevoz, ni izvedljiv, saj zaradi slabih povezav v doglednem času sploh ne
uspejo prispeti v službo. Zaradi specifike dela so njihovi začetki oz. zaključki delovnih
obveznosti zelo različni, zato
je praktično nemogoče, da bi
se na delo vozili skupaj, tudi
če bi bivali v istih okoliših.
Kar se tiče pobude, da bi zaposleni v šolo prihajali na trajnosten način, naj pojasnim,
da večina zaposlenih v šoli, ki
imajo stalno ali začasno bivališče v krajevni skupnosti Javornik - Koroška Bela, v službo prihaja peš. K trajnostni
mobilnosti z raznimi aktivnostmi kot so Pešbus, Gremo
peš s kokoško Rozi, ureditev
dodatnih stojal za kolesa in
skiroje ipd., spodbujamo tudi
učence. Zato menim, da smo
zaposleni na šoli dober zgled
in vneti zagovorniki trajnostne mobilnosti. Zatakne pa se
pri infrastrukturi. Ne v naši
KS niti v šolskem okolišu šole
kolesarskih stez ni. Ob gostoti
prometa in prisotnosti težkih
tovornih vozil, ki vozijo skozi
naselje, menim, da trenutna
prometna ureditev ne nudi
spodbudnih pogojev za trajnostne oblike potovanj.
Naj na koncu zapišem še, da
umeščanje prehodov za pešce
pri Turistu in v Podkočni, za
katere smo na šoli podali predloge že pred leti in se potem
večkrat pozanimali o terminu
izvedbe ter opozorili na problematiko, po našem mnenju
poteka odločno prepočasi.
Rok Pekolj, ravnatelj OŠ
Koroška Bela in krajan
Koroške Bele

Obnova kulturnega doma
Občina Jesenice začenja obnovo dela Kulturnega doma Hrušica, izvajalec je podjetje Kovinar Gradnje
ST, rok za dokončanje del pa je 30. september 2023.
Urška Peternel
Jeseniški župan Blaž Račič
in direktor podjetja Kovinar Gradnje ST, d. o. o.,
Jernej Mrak sta v prostorih
Krajevne skupnosti Hrušica podpisala pogodbo za izvedbo rekonstrukcije in

adaptacije dela Kulturnega
doma Hrušica.
Občina Jesenice bo v sklopu
investicije obnovila večnamensko dvorano v pritličju
in prostore v prvem nadstropju (pisarne, sanitarije …) za
namene društvene dejavnosti. Uvedba v delo bo izvede-

Obnova stavbe kulturnega doma se je začela že
leta 2007, ko so uredili prostore za knjižnico in
vrtec, v načrtu pa so že takrat imeli obnovo
dvorane, ki so jo krajani zdaj vendarle dočakali.

Pogodbo sta podpisala jeseniški župan Blaž Račič in direktor
družbe Kovinar Gradnje ST Jernej Mrak. / Foto: Občina Jesenice

Kulturni dom Hrušica: obnovili bodo večnamensko
dvorano v pritličju in društvene prostore v prvem
nadstropju. / Foto: Občina Jesenice

na v kratkem, rok za dokončanje del pa je 30. september
2023.
Pogodbena vrednost del
znaša približno 480.000
evrov in bo v celoti krita iz
občinskega proračuna, so
sporočili z Občine Jesenice.
Začetek investicije sta pozdravila predsednik KS Hrušica Janez Marinčič in Kulturno-športnega društva
Hrušica Matej Kejžar. Tako
KS kot društvo imata sedež v
kulturnem domu, dokončanje prenove stavbe pa bo
močno izboljšalo pogoje in

možnosti za športno in kulturno udejstvovanje v kraju,
sta povedala.
»Na Hrušici sta bogato razviti tako kulturna kot športna dejavnost. Prebivalci
Hrušice potrebujejo ustrezne prostore za vadbo, kulturne dejavnosti in različne
prireditve. Prav je, da kot
občina podpremo te aktivnosti. Dvorana, obnova katere bo zaključena konec
septembra 2023, bo pomenila veliko pridobitev za vse
krajane Hrušice,« je dejal
župan Račič.

Počivališče Lipce jug bodo
odprli decembra
V sklopu prenove malih avtocestnih počivališč obnavljajo tudi počivališči Lipce. Počivališče Lipce jug
bodo predvidoma odprli 5. decembra, Lipce sever pa maja prihodnje leto.
Urška Peternel

Priznanja župana za odlične dijake in študente
Občina Jesenice je objavila javno povabilo za podelitev priznanj župana Občine Jesenice za uspehe v času šolanja.
Prijavijo se lahko odlični dijaki srednjih šol, ki so dosegli
izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), in odlični študenti visokih šol in fakultet. Dijaki in študentje, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanj, prejmejo tudi denarno
nagrado, ki za posameznega dijaka znaša 200 evrov, za
študenta pa 300 evrov. Več informacij je na spletni strani
Občine Jesenice.

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

Pred kratkim je Dars odprl
prvo prenovljeno malo avtocestno počivališče Studenec
sever na primorski avtocesti
proti Kopru. V sklopu projekta posodobitve malih avtocestnih počivališč prenavljajo tudi gorenjski
počivališči Lipce in Povodje.
Kot so nam povedali na Darsu, bodo malo počivališče
Povodje vzhod (smer Ljubljana–Karavanke) odprli
predvidoma 20. novembra,
Lipce jug (smer Karavanke–
Ljubljana) pa 5. decembra.
»To sta počivališči iz prvega
sklopa skupno sedmih malih
počivališč, katerih prenova je
stekla letos spomladi. Obenem se je sredi oktobra začela tudi obnova preostalih petih malih počivališč, na
gorenjski avtocesti sta to Lipce sever in Povodje zahod,
katerih prenova bo zaključena predvidoma maja 2023,«
so povedali na Darsu.
Mala počivališča bodo
odslej moderna, z enotno

Prvo obnovljeno malo avtocestno počivališče Studenec so odprli v začetku meseca, enako
bo videti tudi počivališče Lipce jug, ki ga bodo odprli v začetku prihodnjega meseca.
/ Foto: arhiv Darsa

Mala počivališča bodo
odslej moderna, z
enotno celostno
podobo.

celostno podobo. Poleg parkirnih prostorov bodo po
novem na vseh malih počivališčih okrepčevalnica, sanitarije, otroško igrišče ter
prostor za počitek in rekreacijo. Dostop nanje bo pre-

povedan za tovorna vozila.
Opremljena bodo z videonadzorom, predvidene pa
so še polnilnice za električna vozila, postaje za oskrbo
avtodomov in informacijske table.
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Krajevna skupnost

Najlepši balkoni in vrtovi
V petih kategorijah: cvetlične zasaditve na balkonih, nageljni, okolice poslovnih objektov in zelenjavne zasaditve ter cvetlični vrtovi so podelili 39 priznanj.
Janko Rabič
Letos je na Jesenicah in v
okoliških krajih občine potekala 20. akcija z naslovom
Najlepša cvetlična zasaditev.
Vključevala je pet kategorij:
cvetlične zasaditve na balkonih, nageljni, okolice poslovnih objektov in zelenjavne
zasaditve ter cvetlični vrtovi.
Komisija je zbirala predloge,
ki so jih posredovali občani
in krajevne skupnosti, pri
ocenjevanju je upoštevala
vzdrževanje, barvno usklajenost, izvirnost ureditve in
celotni vtis. Izbrala je 39 lastnikov, ki so najbolje izpolnili zahtevane kriterije.
Na zaključni prireditvi v dvorani Kolpern na Stari Savi so
s fotografijami predstavili
vse najlepše cvetlične zasaditve, vrtove in okolice poslovnih objektov. S prizadevnostjo in ljubeznijo do vsega
lepega so lastniki spet pomembno prispevali k lepši
podobi in prijetnejšemu bivalnemu okolju v občini.
Župan Blaž Račič je vsem lastnikom podelil priznanja in
nagrade. Za prijetno popestritev na podelitvi je poskrbel ansambel Guni in skupina baletk Glasbene šole
Jesenice.

Priznanje za najlepšo cvetlično zasaditev je prejela tudi Špela Noč s Planine pod Golico.
/ Foto: Občina Jesenice

nika Komic iz Planine pod
Golico, Tanja Kovač z Ulice
Janeza Šmida, Barbara Lipovec iz Planine pod Golico,
Romana Markovič s Kočne,
Špela Noč iz Planine pod
Golico, Slavica Podlogar iz
Planine pod Golico, Radojko

Rajaković z Lipc, Irena Razingar iz Planine pod Golico, Fani Razinger iz Planine
pod Golico, Erika Repovž s
Ceste Toneta Tomšiča, Miranda Sušanj s Stranske
poti, Ivanka Sušnik, s Partizanske poti, Ivica Svetlin z

Najlepši poslovni objekti
Najlepši poslovni objekti pa
so bili: Ejga Guest house,
Kavarna Station Cafe, Okre-

pčevalnica Rondo, Restavracija Kazina, Šiviljstvo Castello, Trgovina Štof in
Slaščičarna Metuljček.

Najlepši balkoni v
večstanovanjski stavbi
Najlepši balkon v večstanovanjski stavbi so imeli Metka Bohinc s Ceste talcev in
Radojka in Milan Tomić s
Ceste 1. maja.

Najlepša cvetlična
zasaditev
Najlepše cvetlične zasaditve
so imeli: Marija Dobravec s
Kočne, Jana Erzar Medić s
Partizanske poti, Lovro Gričar z Ukove, Marija Grošelj
Reichman s Kočne, Jasna in
Karina Hmeljak z Razgledne
poti, Petra Hrovat s Kočne,
Marina Koblar s Kočne, Mo-

Mladinske ulice, Damjana
Tkalec iz Planine pod Golico, Anica in Nina Trpin iz
Prihodov, Edina Vilman iz
Planine pod Golico, Marija
Zupančič z Delavske ulice in
Zvonka Žnidar iz Planine
pod Golico.

Eno od priznanj za najlepši vrt je prejela Franka Štefelin iz
Planine pod Golico. / Foto: Občina Jesenice

Najlepši vrtovi

Priznanje za najlepši balkon v večstanovanjski stavbi je
prejela tudi Metka Bohinc. / Foto: Občina Jesenice

V kategoriji najlepši vrtovi
so priznanje prejeli Claudia
Arlt s Kočne, Suada Džananović z Ulice Viktorja Kejžarja, Branka Modic Šmit iz
Javorniškega Rovta, Stanko
Sekardi s Ceste 1. maja in
Franka Štefelin iz Planine
pod Golico.

Priznanje za najlepšo cvetlično zasaditev pri poslovnih
objektih je prejela tudi Okrepčevalnica Rondo. / Foto: Občina Jesenice

Manj zastojev kot prejšnja leta
Ukrepi, ki so jih sprejeli pred letošnjo poletno sezono, so pripomogli k zmanjšanju prometne gneče na Jesenicah.
metnih zastojev že mesece
pred začetkom poletne sezone začela usklajevati aktivnosti, namenjene zmanjševanju zastojev, ki so
pripomogle k temu, da je
bilo teh čim manj. Med dodatno izvedenimi ukrepi so
bili tako dodatno postavljeni
znaki na občinskih in državni cesti za prepoved prometa

Urška Peternel
V poletni sezoni je bilo na
Jesenicah bistveno manj
prometne gneče kot pretekla
leta, zlasti po zaslugi sprejetih ukrepov. To so ugotovili
odgovorni na nedavnem sestanku, ki ga je sklical jeseniški župan Blaž Račič, na
njem pa so ocenili uspešnost ukrepov, ki so bili letos
dodatno uvedeni z namenom zmanjšanja prometnih
zastojev skozi mesto v času
poletne sezone.
Poleg župana in pristojnih
občinskih služb so se ga
udeležili tudi predstavniki
policije, medobčinskega inšpektorata in redarstva,
DARS in GARS Jesenice.

Manjša obremenitev
Jesenic
Prisotni na sestanku so se
strinjali, da so bili ukrepi,
čeprav se zastojem tudi letos
niso mogli popolnoma izogniti, ustrezni in učinkoviti

Z nekaj prilagoditvami in izboljšavami bodo
tako takšne ukrepe izvajali tudi v prihodnjih
letih.

Dodatni znaki, nadzor ...
»Občina Jesenice je po preteklih sezonah poletnih pro-

uvoza na avtocesto na Hrušici v smeri Avstrije,« so povedali na Občini Jesenice.

Eden od ukrepov je bilo tudi omejevanje izvoza z avtoceste na Lipcah proti Jesenicam in
uvoza na avtocesto na Hrušici v smeri Avstrije. / Foto: Nik Bertoncelj

za motorna vozila, razen za
lokalni promet, njihov vnos
v Googlov navigacijski sistem, dodatni nadzor redarjev in policistov, pravočasno
omejevanje izvoza z avtoceste na izvozu Jesenice vzhod
(Lipce) v smeri Jesenic in

in so prispevali k bistveno
manjši obremenitvi vsakodnevnega življenja prebivalcev Jesenic. Z nekaj prilagoditvami in izboljšavami
bodo tako takšne ukrepe izvajali tudi v prihodnjih letih,
je napovedal župan Račič.
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Kultura
Barvni odtenki
V prostorih Farnega kulturnega društva na
Koroški Beli je razstavljal domačin Joža Anderle.
Urška Peternel
V razstavnem prostoru Farnega kulturnega društva Koroška Bela je svoja dela razstavljal Joža Anderle,
domačin, član različnih društev, hokejski navdušenec,
»malar«, pa tudi umetnik.
»Joža, sin Ševlove Micke z
Bele in očeta Joža iz Smoku-

upokojitve 2013. Malarija je
njegov poklic, Joža pa ima
tudi nekaj umetniške žilice,
ki se mu je verjetno prebudila v 70. letih, ko je bil nekaj
časa tudi član Dolika. V
njem je ves čas tlela želja, da
bi umetniško ustvarjal, slikal. In tako je nastala tokratna razstava, ki je prva, a verjamemo, da ne zadnja v

Avtor razstave Joža Anderle / Foto: Nik Bertoncelj
ča, se je rodil 16. februarja
1951 na Koroški Beli, tam
hodil v osnovno šolo, malarsko šolo pa zaključil v Kranju. Nato se je zaposlil pri
slikopleskarju Jožu Kavalarju. Leta 1989 je šel delat čez
mejo, v Avstrijo, v Beljaško
pohištveno podjetje F. R. C.
GmbH in tam vztrajal do

njegovi slikarski karieri,« je
ob rob razstavi zapisal Andrej Palovšnik iz Farnega
kulturnega društva Koroška
Bela.
Kulturni program je prispeval Aleš Jakopič na harmoniki, avtor razstave pa je povedal, kako so slike nastale, in
poskrbel tudi za pogostitev.

Ukvarjamo se s
športom in beremo
Na podlagi nacionalne pobude za skupno branje so se tudi v regijski pisarni Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez v sodelovanju z Občino Jesenice, Občinsko knjižnico Jesenice in
Gledališčem Toneta Čufarja odzvali in nadgradili idejo z branjem na temo športa.
Nika Toporiš
V sredo, 26. oktobra, so v
dvorani gledališča pripravili
literarni večer, imenovan
Športno branje, v okviru katerega so poslušalci lahko
spoznavali bogato športno
zgodovino na območju od
Rateč do Rodin.
Kot je uvodoma pojasnil
vodja regijske pisarne Branko Jeršin, je Evropska unija
pred nekaj leti z namenom
promoviranja športa uvedla
pobudo Evropski teden športa, ki poteka vsako leto konec septembra. »Slovenski
dan športa praznujemo 23.
septembra, istočasno pa poteka nacionalni mesec skupnega branja, tokrat tudi povezan s tematiko gibanja.
Posledično smo se odločili,
da oba dogodka združimo,
da združimo kulturo in
šport ter predstavimo literaturo oziroma odlomke tekstov, ki govorijo o športu in
športnikih Zgornjesavske
doline,« je pojasnil Jeršin.

Literatura o športu

Abonmajski koncert
v glasbeni šoli
Urška Peternel
Na oktobrskem abonmajskem koncertu se je v Glasbeni šoli Jesenice predstavil
vsestranski kitarist Izidor
Erazem Grafenauer. Zaigral
je nekaj znanih klasičnih kitarskih skladb iz obdobja romantike, na koncu pa še dve
svoji skladbi v stilu flamenka,
ki sta navdušili vse prisotne,
še posebno mlade kitariste.
Izidor Erazem Grafenauer je
bil kot izredni talent sprejet
na Akademijo za glasbo v

Ljubljani, kjer je leta 2013
diplomiral v razredu prof.
Andreja Grafenauerja. Leta
2017 je magistriral iz historičnih brenkal v Benetkah,
specializacijo iz kitare pa je
končal leta 2018 v Zagrebu.
Na državnih in mednarodnih tekmovanjih je prejel
vrsto najvišjih nagrad. Prejel
je tudi dve Prešernovi nagradi Akademije za glasbo v
Ljubljani.
Deluje kot samozaposlen v
kulturi in kot docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Izidor Erazem Grafenauer na koncertu v Dvorani Lorenz
/ Foto: Sašo Valjavec

Odlomke so prebirali Tone
Konobelj, Bojan Pogačnik,
Ana Hering in Metka Frelih,
gradivo pa je poiskala in priskrbela Nataša Kokošinek iz
Občinske knjižnice Jesenice.
»Tudi sama sem se ukvarjala
s športom, vendar tokrat za

Ana Hering, Tone Konobelj, Metka Frelih in Bojan Pogačnik ob prebiranju odlomkov
/ Foto: Nik Bertoncelj

pisalno mizo. V knjižnici
smo se odzvali na pobudo
gospoda Jeršina in oblikovali
seznam literature na temo
športa, ki jo hranimo v naši

mu kriteriju, kar pomeni, da
je obravnavana tematika ali
avtor dela z območja občin
Jesenice, Kranjska Gora ali
Žirovnica. Pojasnila je, da so

Obiskovalci so lahko uživali v prebiranju
odlomkov o samih začetkih posameznih športov,
prvih vidnih uspehih, spominih in izkušnjah
športnikov ter trenerjev in tudi odlomkov iz
različnih leposlovnih del s športno tematiko.
domoznanski zbirki. Iz nabora smo izbrali 20 knjig, iz
njih pa 30 odlomkov,« je pojasnila Nataša Kokošinek in
dodala, da so pri izboru vsebine sledili domoznanske-

vsebine športa v njihovi zbirki dobro zastopane, najdemo
namreč lahko literaturo s
področij planinstva, alpinizma, smučanja, hokeja, telovadbe, nogometa, odbojke,

boksa, kolesarjenja, jahanja,
plesa ...

Odlomki iz predstave
Zadnja tekma
Obiskovalci so lahko uživali v
prebiranju odlomkov o samih
začetkih posameznih športov, prvih vidnih uspehih,
spominih in izkušnjah športnikov ter trenerjev in tudi
odlomkov iz različnih leposlovnih del s športno tematiko. Literarni večer so popestrili tudi posnetki odlomkov
gledališke predstave Zadnja
tekma, avtorskega dela Gregorja Čušina in igralcev Gledališča Toneta Čufarja, ki so
ga prvič uprizorili leta 2013.

V objektiv ujeti pogledi
Zlato listino za najboljšo fotografijo na temo Dvojina je prejel Milan Malovrh za fotografijo Na večer,
na temo Prosta pa Andreja Peklaj za fotografijo Rojstvo ideje.
Urška Peternel
V Banketni dvorani Kolperna so do 5. decembra na
ogled nagrajene fotografije
44. regijske fotografske razstave Ujeti pogledi 2022.
Na razpis se je odzvalo 74
ljubiteljskih fotografov, ki so
ustvarjali na dve temi, Dvojina in Prosta.
Zlato listino za najboljšo fotografijo na temo Dvojina je
prejel Milan Malovrh za fotografijo Na večer, na temo
Prosta pa Andreja Peklaj za
fotografijo Rojstvo ideje.
Nagradi za mladega avtorja
sta prejela Anja Kosmač za
fotografijo Midve in Lan
Mohorič Bončina za fotografijo Poslednji sončni
vzhod z Ratitovca.
Organizatorja sta jeseniška
izpostava Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti in Fotografsko društvo Jesenice.

Razstava nagrajenih fotografij bo v Kolpernu na ogled do 5. decembra. / Foto: Nik Bertoncelj
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Šport

Konec tedna v Cardiffu
Pred nadaljevanjem v Alpski ligi ekipo HDD SIJ Acroni Jesenice ta konec tedna čakajo tri tekme v
Celinskem pokalu v Cardiffu.
Matjaž Klemenc
Na prvi novembrski dan so
jeseniški hokejisti opravili
gostovanje v Val Gardeni in
gostitelje odpravili s 5 : 2
(Ulamec, Logar, Pance, Kumanović, Svetina). Še prepričljivejši so bili na domači
tekmi s Kitzbühelom, ki so
jo dobili z 8 : 1 (Planko 2,
Ulamec 2, Polcs, Rajsar, Jezovšek, Svetina). Na 14 tekmah so zabeležili kar 13
zmag.
Na štirih tekmah (Cortina,
Salzburg 2, Bregenzerwald,
Linz 2) so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Novinec v
ligi italijanski Unterland je
edina ekipa, ki je premagala
železarje (2 : 5) in jim dala
več kot dva gola. Tu gredo
vse pohvale obrambi na čelu
z odličnim finskim vratarjem Anttijem Karjalainenom, ki je res velika okrepitev in eden najboljših tujcev
v zadnjih letih.
Pogled na lestvico Alpske
lige je za navijače Jesenic res
lahko razveseljiv. Jeseničani
so na vrhu lestvice. V 14 tekmah so zbrali 39 točk. Alpska liga se za Jeseničane nadaljuje šele 24. novembra,
ko doma gostijo Unterland,

Oktober in november jeseniški hokejisti zaznamujejo na poseben način. Oktobra so na
drsalkah imeli rožnate vezalke in javnost ozaveščali o raku dojk. Novembra se hokejisti
ponašajo z brki (na sliki Patrik Rajsar) in s tem ozaveščajo o raku prostate in mod ter
duševnem zdravju. / Foto: posnetek zaslona
čez dva dneva pa še Linz 2.
Dolg odmor je zaradi reprezentančnih tekem. Med rise
so bili poklicani Miha Logar,
David Planko, Žiga Urukalo
(branilci), Gašper Glavič,
Žan Jezovšek, Gašper Seršen, Erik Svetina (napadalci).
Poziv v latvijsko reprezentanco je dobil Rudolfs Polcs.

Dejavna bo tudi reprezentančna selekcija U20, v kateri bodo iz jeseniške ekipe igrali Rožle Bohinc, Ožbej Rep
(branilca) in Tjaš Lesničar
(napadalec). Ta konec tedna
jih čaka Celinski pokal v Cardiffu, ki bo od 18. do 20. novembra. Zadnje igre v Alpski
ligi so še kako spodbudne in

daljnja domača in mednarodna tekmovanja. Dolgoletni
klubski trenerki Anja Otovič
in Kaja Otovič sta upravičeno pred pomembnimi novimi izzivi, da vsem dosedanjim uspehom dodata nove.
Redno trenira 23 drsalk in
drsalcev, kar je spodnja meja
za uspešno delo in nastope
na tekmovanjih, zato se v
klubu zavzemajo, da pridobijo še nove. Za prve korake
najmlajših skrbi nekdanja
drsalka Zemina Šabanović.
Klub bo v letošnji zimski sezoni tudi prireditelj dveh
pomembnih tekmovanj, v
decembru državnega prvenstva v umetnostnem drsanju in prihodnje leto mednarodnega tekmovanja za
Pokal Triglav.

Dve zmagi, dva poraza
Odbojkarice Odbojkarskega kluba Mladi Jesenice so začele
nastope v 3. ligi zahod. Uvodno tekmo z ekipo Vital Ljubljana II so dobile s 3 : 2. Sledila sta dva poraza. S Krškim v
gosteh so izgubile s 3 : 0, s Triglavom Kranj II pa doma s 3
: 1. Prejšnjo soboto so doma s 3 : 0 premagale GEN-I Volley
ii. Tudi ta konec tedna Jeseničanke igrajo doma, gostile
bodo ekipo iz Logatca.

JEKO, D.O.O. Cesta Maršala Tita 51, 4270 JESNICE

Po poletnih pripravah in prvih treningih na ledu
so odlične rezultate dosegli že na prvem
tekmovanju Gorenjski trojni axel v Kranju.

V Drsalnem klubu Jesenice
ugodno ocenjujejo začetek
nove zimske sezone. Po poletnih pripravah in prvih treningih na ledu so odlične rezultate dosegli že na prvem
tekmovanju Gorenjski trojni
axel v Kranju. Med vsemi
(skupaj 18 tekmovalk in en
tekmovalec) se jih je kar
enajst uvrstilo na zmagovalne stopničke. Prva mesta so
osvojili: Nina Aupič, Živa
Aupič, Mija Hebar, Lara Vilman in Žiga Jevnik, drugo
mesto Izabela Grgurič, Loti
Bernard in Hana Opečkal,
tretje pa Lara Vidmar, Klara
Jevnik, Ula Zadnikar in Neja
Grilc. Odlični rezultati so za
vse velika spodbuda za na-

Kegljanje
Gneča na vrhu
Pobližje si poglejmo, kako so se v zadnjih štirih tekmah odrezali jeseniški kegljači SIJ Acroni v 2. ligi zahod. Od 3. do 5.
kola so zabeležili tri zmage. Doma so premagali Železnike s
4,5 : 3,5 in Calcit 2 s 7 : 1. V gosteh so premagali ekipo Slavija Štojs s 6 : 2. V 7. kolu so izgubili doma s Taborsko jamo
s 6 : 2. Lestvica na vrhu je zelo zgoščena. Vodi ekipa Proteus
2 z 10 točkami. Sledijo Taborska jama 2, Calcit 2, SIJ Acroni,
Slavija Štojs. Vse naštete ekipe imajo 8 točk. Druga polovica
lestvice je videti takole: 6. Izola, 6, 7. Vodnjak, 4, 8. Ljubelj
2, 4, 9. Železniki 1, 2, 10. KI Škofja Loka 1, 2 točki. Ta konec
tedna Jeseničani gostujejo v Izoli.

Nogomet
Dober zaključek jesenskega dela v Gorenjski ligi

Drsalke in drsalec
pred novo sezono
Janko Rabič

Šport na kratko

dajo vedeti, da se lahko Jeseničani tudi iz Walesa vrnejo
z nasmejanimi obrazi.
Ko boste brali te vrstice, bo
že znano, kako so se Jeseničani odrezali na prvi tekmi
polfinala državnega prvenstva s Celjem. Druga tekma
polfinala bo 29. novembra v
Celju.

Nogometaši SIJ Acroni so odlično končali jesenski del v Gorenjski ligi. V zadnjih štirih tekmah so dosegli prav toliko
zmag. Doma so premagali Zarico s 4 : 1 in Bitnje s 3 : 0. V
gosteh so bili boljši od Tržiča 2012 s 4 : 0 in ekipe Niko
Železniki s 6 : 2. Po jesenskem delu je na vrhu ekipa Bled-Bohinj Hirter s 27 točkami. Jeseničani so drugi s 24 točkami. Na 3. mestu je Zarica z 21 točkami. V Pokalu Slovenije
na področju Gorenjske so bili Jeseničani v uvodu s 3 : 0
boljši od Kranjske Gore. V 2. kolu so izgubili po 11-metrovkah s 5 : 3 proti Šenčurju.

Košarka
Jeseniški košarkarji tik pod vrhom
Košarkarji Chilli Jesenice so v zadnjih petih tekmah trikrat
zmagali in dvakrat izgubili. Doma so premagali Hidrio z 81
: 78 (50 : 40) in v soboto Krvavec Meteor s 87 : 61 (35 : 37).
V gosteh so bili boljši od Kopra. Rezultat je bil 79 : 69 (45 :
32). Izgubili so doma z ekipo Leon Ajdovščina z 89 : 73 (51 :
36) in v gosteh s Plama-Pur Ilirska Bistrica z rezultatom 83 :
67 (44 : 30). Kljub trem porazom v sedmih kolih so Jeseničani tik pod vrhom. Na vrhu sta Ipos Vrhnika in VBO Ljubljana z 12 točkami. Jeseničani so tretji s točko manj. V naslednjem kolu gostujejo v Vrhniki.
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Zanimivosti

Dobra dela bogatijo srce
V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah je bila na petkov oktobrski večer v dobrodelnost stkana prireditev. V dobrih štirih letih je dobrodelni literarnoumetniški projekt Pravljičnih 7 presegel vsa pričakovanja, rezultat pa je nedavno izdana knjiga z enakim naslovom.
Suzana P. Kovačič
V Gledališču Toneta Čufarja
so na ta posebni, lahko rečemo kar čarobni in čustev
poln večer pripovedovali o
projektu in sedmih edinstvenih pravljicah, v katerih se,
kot je dejal avtor in idejni
vodja projekta Primož Mirtič
Dolenec, zrcali pravi mozaik
življenjskih izkušenj: o izgubah in strahovih, o ljubezni

in upanju. »Zelo težko je
ubesediti veličino projekta,
ki smo ga izpeljali,« se začetkov spominja Primož
Mirtič Dolenec, ki je pred
nekaj leti najprej želel napisati eno zgodbo z vsega desetimi ustvarjalci in hkrati
biti še dobrodelen. Do nedavnega izida knjige Pravljičnih 7 pa je projekt
prepletel domišljijo skoraj
stotih ustvarjalcev iz sedmih

evropskih držav (Slovenije,
Avstrije, Finske, Francije,
Italije, Nemčije in Velike
Britanije). »Kjer je prvi predahnil, je drugi nadaljeval,
kar je nekdo povedal, je naslednji narisal.«

Izkupiček knjige za
dobrodelni namen
Celoten izkupiček od prodaje knjig Pravljičnih 7 bodo
namenili slovenskemu društvu Hospic in njihovemu
programu Tabor levjesrčnih.
Gre za program žalovanja
otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe, s katerim
jim nudijo podporo v žalovanju, staršem in skrbnikom
pa pomagajo razumeti posebnosti ob žalovanju odraščajočih ljudi. »Iskreno upamo, da bodo zgodbe bralce
povezale, tako kot so neločljivo združile tudi življenja
nas, ustvarjalcev, predvsem
pa, da bodo v njih tolažbo in
moč našli tisti, ki prav zdaj
najbolj pogrešajo toplino
bližnjih,« je v spremno besedo napisal Primož Mirtič
Dolenec.

Plemeniti cilj za otroke

Predsednica Fundacije Aljažev kraj Alenka Mirtič Dolenec:
»Naj vas vedno vodijo prijaznost do sočloveka, optimizem
in pozitivna energija. Živeti s pozitivnimi mislimi, z
dobrimi dejanji je ogromna prednost življenja. Vse to te
vedno potiska naprej, na prave kraje, med čudovite ljudi.«
/ Foto: Nik Bertoncelj

Projekt je omogočilo več donatorjev, pod svoje okrilje ga
je vzela in podprla Fundacija
Aljažev kraj iz Mojstrane, častno pokroviteljstvo pa je
prevzel do nedavnega aktualni predsednik države Borut Pahor. »Ob pravljici vedno pomislim na to, ali bo
imela srečen konec. Danes,
ko sem slišala levjesrčni in
komu je pravzaprav namenjena, sem si rekla: poglej,

Knjigo lahko naročite na spletu (https://pravljicnih7.si/) ali na sedežu Fundacije Aljažev kraj
v Mojstrani. / Foto: Nik Bertoncelj
kakšen plemeniti cilj, spet
za otroke. Za tiste, ki potrebujejo pomoč, za tiste, ki ste
jim namenili toliko svojega
prostega časa. Naj se pravljice za tiste, ki so jim namenjene, srečno končajo,« je
svoje misli podelila svetovalka predsednika države
Vlasta Nussdorfer in prenesla tudi Pahorjevo zahvalo in
čestitke. »Projekt Pravljičnih
7 je zgodba o uspehu, zgodba, ki povezuje generacije in
je segla čez meje Slovenije.
Ponosni smo, da bomo z
zbranimi sredstvi otrokom,
ki ob izgubi svojcev preživljajo trenutke praznine, lahko omogočili nekaj lepih
spominov. Hvala vsem, ki

ste z izredno srčnostjo, prostovoljstvom in predanostjo
ustvarili projekt. Hvala
vsem, ki ste verjeli v vse
nas,« pa je dejala predsednica upravnega odbora Fundacije Aljažev kraj Alenka Mirtič Dolenec.

Zgodbe, ki povezujejo
Na več kot 240 straneh se
odkriva sedem zgodb: Gozdna pekarna, Pod skupnim
nebom, Sreča na nosu, Čudež z Male jase, V iskanju
rumenega prahu, Hišica na
robu jase in Pomembna je
ljubezen. Vsaka zgodba ima
sedem poglavij, za vsako
poglavje sta poskrbela pisatelj in ilustrator.

Večer so obogatili Triglavski
zvonovi pod vodstvom Metke Magdič, citrarja Danica
Butinar in Nejc Cuznar, pripovedovalci zgodb in soustvarjalci projekta Maja Horvat, Primož Černelč, Janja
Jazbec, Maja Modic, Ema
Nunar, Jure Plavec in Lara
Jana Gabrijel, mlada pevka
Ana Pejič, na harmoniki
učenci Jake Kerna ter razstava ilustracij Pravljičnih 7.
Iskreno se je vsem, ki so sodelovali v projektu in ki so
pripravili ta nepozabni večer,
zahvalila tudi Mira Stušek,
predsednica območnega odbora Gorenjska slovenskega
društva Hospic. Prireditev je
povezovala Branka Smole.

Uživam v jeseni življenja ...
Navdihujočo zgodbo o doživljanju starosti nam je poslala Jelka Koselj iz Vrbe, ki je vrsto let pisala recepte za Jeseniške novice. Gospa Koselj je sodelovala
v literarnem natečaju, ki ga je ob dnevu starejših pripravil NIJZ v sodelovanju z Gorenjskimi lekarnami in Gorenjskim glasom.
Stara sem 81 let in sem onkološka bolnica. Z možem,
ki je star 91 let, živiva v hiši z
vrtom sredi lepe vasi Vrba. K
sreči imava sinovi družini
ne preveč daleč, da nama pomagajo in naju razveseljujejo, tudi vnuki s šopki cvetja.
Voziva ne več, a hodiva še,
celo s kolesom si lahko še
pomagava. Da nama bo le
zdravje toliko naklonjeno,
čeprav je veliko težav in tudi
bolečine. V čem uživam?
Pišem vam kar na roke. Z
računalnikom je vedno kaj
narobe in se prilagajam.
Zelo rada pišem že celo življenje; v šoli, na fakulteti, v
službi ... Vse, kar novega naredim, skuham ali spečem,
si zapišem. Pišem tudi
neprecenljive nasvete sestre
Nikoline, delam zapiske pomembnih oddaj ali prebra-

nih publikacij. Vse mi pride
zelo prav in potem še urejam, sortiram, pošiljam recepte, voščilnice. Tudi izdelujem jih sama. Imam že
več kot 200 motivov. To je
eden izmed mojih številnih
hobijev. S pisanjem na roke
si urimo duha; tudi reševanje križank me veseli. Vse to
priporočajo pri raznih boleznih, da se jih ubranimo, na
primer demence.
Vsaj deset let veselja mi je
dal Gorenjski glas, ki je objavil približno 500 mojih receptov v Jeseniških novicah.
Hvala! Glas zelo rada berem, da izvem krajevne novice. Še sedaj rada berem
recepte iz Glasa, jih izrezujem in urejam, tudi kuham
in pečem nedeljska kosila
po izrednih receptih gospe
Erike Jesenko.

Moj hobi od novega leta pa
tja do velike noči je risanje
na izpihana jajca. Letos sem
imela celo samostojno
razstavo okoli 100 pirhov v
Farnem domu na Koroški
Beli. Razstavo je pripravilo
Društvo podeželskih žensk,
kjer zelo rada sodelujem, če
mi le čas in zdravje dopuščata. Škoda, da se letos ne bom
mogla udeležiti izleta z društvom v Belo krajino in vedno tako prijetnega srečanja
in druženja žensk pri Tončki v Završnici.
Društva nam še kako polepšajo življenje. Ne vem, če v
katerem upokojenskem društvu deluje več kot 16 sekcij.
Skrb za starejše je v društvu
bistvena. Pri tem veliko vlogo igrajo prostovoljke in program Starejši za starejše.
Nama z možem so nekdaj

veliko pomenili pohodi in izleti z upokojenci, ki so bili
temeljito pripravljeni. Delala
sem tudi zapiske o poteh in
zanimivostih po lepi Sloveniji. Morda jih bodo kdaj
potrebovali domači in bodo
imeli že zbrano gradivo. Nikoli v življenju nisem videla
toliko slovenskih krajev in
tudi zamejskih kot prav v
času upokojitve.
Sedaj potrebujem več zdravstva in tudi za to je poskrbljeno. Lani sem bila v bolnišnici na Jesenicah in
doživela sem izvrstno nego
ter vse preiskave so mi naredili. Starejši imamo tudi
osebne zdravnike in se počutimo varne. Velika prednost je tudi glede prevozov,
ko nas na preglede v Ljubljano vozijo reševalna vozila.
Tudi Prostofer je večkrat v

pomoč. Zahvala našemu
zdravstvu. Sošolec iz Kanade
mi je povedal, da v Kanadi ni
tako in da je treba veliko plačati za prevoze in da so tudi
storitve zelo drage, tudi
zobozdravstvene.
Za svoje zdravje skrbim
tudi z literaturo in uporabo
naravnih zdravil. Na mizi
imam stalno Ašičev priročnik o zdravilnih rastlinah in
knjigo Marije Treben
Zdravje iz Božje lekarne.
Naj omenim, da vso pohvalo zaslužijo naše lekarne, ki
imajo bogat izbor zdravilnih zelišč, čajev in mazil.
Zelišča tudi nabiram in
sama pridelujem na vrtu,
kar me zelo veseli. Glede gibanja poskrbim, da poleg
gospodinjstva z možem obdelujeva še vrt. V veliko veselje je tudi vožnja s kole-

som, čeprav kar s ponijem
po domačem vrtu in na sobnem kolesu ob poslušanju
glasbe po računalniku, na
primer Vlada Kreslina Dolga, dolga je cesta.
Nikoli mi ni dolgčas. Sem
deloholik in vstajam zgodaj
kot nekoč pri vožnji na delo
v železarno, kamor sem se
vozila 30 let. Občudujem
sončni vzhod in petje ptic.
Celo siničko imam udomačeno, da mi pride iz roke jest
orehe. Vedno pa pričakujem
svoje domače, predvsem
vnuke, ki nama z možem
zelo pomagajo na polju, s
prevozi do zdravnikov ali pa
naju razveseljujejo s svojimi
uspehi. Vsak dan pa se posebno veselim, da živim in
da kaj lahko še postorim ali
pomagam drugim in da hodim. Hvala Bogu!
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Zanimivosti

Zakaj v bolnišnici primanjkuje
medicinskih sester
Na nedavni okrogli mizi na Jesenicah so govorili o izzivih v poklicih zdravstvene nege.
Urška Peternel
»Situacija v bolnišnici je res
težka, potrebe po kadru so
velike in ves čas se 'vrtijo'
razpisi. Ta trenutek bi potrebovali več kot šestdeset tehnikov zdravstvene nege in
diplomiranih medicinskih
sester, veseli bi bili, če bi jih
dobili vsaj dvajset, trideset,«
je povedala Mojca Strgar
Ravnik, pomočnica direktorja Splošne bolnišnice Jesenice za področje zdravstvene
nege, na nedavnem posvetu,
na katerem so govorili o izzivih v poklicih zdravstvene
nege. Projekt vodi Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske,
sofinancirata pa ga občini
Jesenice in Radovljica.

Zakaj ni zanimanja
A kaj je razlog, da ni zanimanja za zaposlitev v bolnišnici? Poleg višine plače je
eden od dejavnikov zagotovo
delavnik, saj bolnišnice delajo 24 ur na dan, sedem dni v
tednu, 365 dni v letu. A kot
je dodala Strgar Ravnikova,
se stanje vendarle izboljšuje,
odziv na razpise je boljši kot
še leto ali dve nazaj. Sama je

Anton Justin
/ Foto: Nik Bertoncelj

tudi prepričana, da so poklici v zdravstveni negi poklici
prihodnosti, ki omogočajo
napredovanje, dodatno izobraževanje ...

Vpis je vse boljši
Da se bo kar osem učencev
iz njihove šole jeseni vpisalo
na srednjo zdravstveno šolo,
je povedala svetovalna delavka na Osnovni šoli Koroška

Bela Bernarda Hribar. »Fante privlači adrenalin, delo v
reševalni službi, medtem ko
dekleta omenjajo pomoč ljudem, dobra dela, ker je blizu
fakulteta, razmišljajo tudi o
nadaljevanju študija fizioterapije,« je povedala.
Mladi vse bolj prepoznavajo,
da so to res poklici prihodnosti, na kar kaže tudi letošnji vpis v srednjo zdravstveno šolo na Jesenicah. Po
besedah ravnateljice Monike
Lotrič so z vpisom izjemno
zadovoljni, napolnili so vse
tri oddelke, tako da imajo
kar devetdeset dijakov prvih
letnikov.
Podobno zadovoljni z vpisom so na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah, kjer imajo letno od
štirideset do petdeset diplomantov zdravstvene nege.
Dober je tudi vpis na fiziote-

Vsi se zelo hitro zaposlijo
Temu pritrjuje tudi Uroš
Kopavnik, direktor območne
enote Zavoda za zaposlovanje Kranj. Kot je povedal, je
povpraševanje po poklicih v
zdravstveni negi na Gorenjskem veliko. »Kdor pride v
evidenco, se zelo hitro zaposli,« je povedal.

Cenjen med pacienti, a
podplačan
Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije, je
menila, da je poklic medi-

Kot je dejala direktorica Ragorja Eva Štravs
Podlogar, s projektom želijo ta lep, plemenit
poklic in njegove priložnosti predstaviti mladim
in tudi s promocijo poskrbeti, da se bo kriza na
tem področju spremenila v priložnost.

Jožica in Pavel Smolej: vsestransko
prepletene življenjske poti
Janko Rabič

»V tretjem življenjskem obdobju je treba čas izkoristiti
maksimalno, se vključiti v
društva, v dejavnosti, v dobro družbo,« poudarjata
76-letna Jožica in leto starejši Pavel Smolej s Koroške
Bele. »Tam človek najde
nove življenjske smisle, prijetno zabavo, pozabi na slabe trenutke in stvari, ki se v
življenju dogajajo.«
Spadata seveda v skupino tistih upokojencev, ki res nimajo nikoli časa. »Ja, kdaj
sta pa vidva sploh doma?«
marsikdaj slišita sicer dobronameren očitek otrok in
vnukov.
Tako bogatega, vsestranskega in do potankosti izpopolnjenega življenja res ne srečaš vsak dan med zakonci.
Od rosnih mladih let gojita
zdrav življenjski slog, bogat
s športnimi aktivnostmi. Ko
Pavel našteva, s čim vse se je
v življenju ukvarjal, bi bilo
enostavneje povedati, česa
se še ni lotil. »Športu sem
predan od otroštva. Pri štirih
letih sem začel vaditi v TVD
Partizan Javornik - Koroška
Bela. Že pri treh letih sem

Jožica in Pavel Smolej / Foto: Janko Rabič
dobil prve smučke in potem
aktivno smučal do 14. leta.
Rekreativno sem se ukvarjal
s številnimi športi. Deset let
sem bil trener ženske odbojke na Jesenicah, dve leti trener državne reprezentance
pionirk v odbojki in kondicijski trener mladih alpskih
smučarjev. Seveda me navdušuje tudi pohodništvo, pri
petih letih sem z očetom
osvojil Triglav.«
Tudi Jožica je bila že s petimi leti pri Partizanu na Koroški Beli. »Rasla sem s tem

niz sistemskih ukrepov. Štipendije mladih glede na izkušnje ne privabijo, zato bi
odločevalci morali razmišljati o drugem, denimo o zagotovitvi stanovanj za medicinske sestre, brezplačnem
vrtcu za njihove otroke ...
Ažmanova meni, da so poklici v zdravstvu, socialnem
varstvu in dolgotrajni oskrbi
tudi zaradi staranja prebivalstva poklici prihodnosti.

rapijo in magistrski študij, je
povedala dekanja doc. dr. Sanela Pivač. A še posebno
razveseljivo je, da prav vsi
diplomanti takoj dobijo službo, še več, delodajalci celo
»čakajo« diplomante, da jih
zaposlijo.

društvom, kjer sem trenirala
gimnastiko in orodno telovadbo, spomnim se akademij, kjer sem nastopala, kot
pionirka tudi na državnem
prvenstvu v Beogradu. V
društvu sem bila vodnica.
Potem pa družina, otroka,
domače obveznosti. Uspelo
mi je najti čas tudi za šport,
kegljala sem na asfaltu, se
ukvarjala s strelstvom.«
Vse seveda ni vedno šlo
tako, kot sta si zakonca želela. »Bilo je obdobje popolne
nasičenosti z delovnimi ob-

V delu se je »našel«

Doc. dr. Sanela Pivač,
dekanja Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin /
Foto: Nik Bertoncelj

cinske sestre izredno cenjen
med pacienti, a izjemno
podplačan. Če ne bo medicinskih sester, bodo bolnišnice zapirali in ne bo niti
javnega niti zasebnega zdravstva, je opozorila. Sama
meni, da je to najlepši poklic
na svetu. Da bi vanj privabili
več mladih, pa bo potreben

Ustvarjalci

časa

veznostmi,« se spomina Pavel. »Zmanjkalo je časa za
rekreacijo, kar precej sva jo
opustila. Pa sva se odločila
za kuža, aljaškega malamuta, in kar neverjetno je bilo,
kako nama je dal neko novo
spodbudo, da sva spet začela
hoditi v hribe, veliko veselje
je prinesel vnukom, postal je
kar naš družinski član.«
Njuna skupna življenjska
pot je spoštovanja vredna.
»Nabralo se je teh let, poznava se že od sedmega razreda
osnovne šole,« Pavel obuja
spomine. »Poročila sva se
leta 1967, med mojim dopustom, ko sem služil vojaški
rok. Poročna potovanja v eksotične kraje takrat še niso
bila v modi, tako da sva šla
midva kar za teden dni v Staničev dom pod Triglavom,
kjer je bila moja mama
oskrbnica. Ponosna sva, da
sva vsem, hčerki, sinu in
vnukom, dala kar nekaj
zdravih življenjskih smernic, ki so jih usvojili, pri učenju, športu in drugem. Veliko smo smučali, hodili na
izlete in se ukvarjali z marsičim. Ob štirih odraslih vnu-

Da so poklici v zdravstvu
lepi, je potrdil tudi Anton Justin, glavni zdravstvenik
specialistične ambulantne
dejavnosti v jeseniški bolnišnici. Po izobrazbi je magister zdravstvene nege. Poklicno pot je začel v Kliniki
Golnik, takrat je sicer delal
kot vaditelj plavanja, a je
staršem obljubil, da bo opravil vsaj pripravništvo.
Izkazalo se je, da se je v poklicu »našel« in da v delu
uživa, posebno pa je zadovoljen, da mu poklic omogoča
karierni razvoj, da se vedno
nekaj dogaja, da ni dolgočasno, je še povedal Anton Justin.

(65.

del)

kih novo veselje prinaša
peti, star štiri mesece.«
Po upokojitvi sta mladostno
razprostrla krila in zajadrala
uresničevat tisto, kar jima
ob službenih in družinskih
obveznostih prej ni uspelo.
Vključila sta se v vrste Društva upokojencev Javornik Koroška Bela in sta kar nepogrešljiva člena. »Če rad
delaš, nobena stvar ni pretežka. Vsa leta sta šport in
rekreacija v ospredju, sodeloval sem tudi pri društvenih prireditvah. Leta 2012
sem prevzel vodenje športne
in pohodniške dejavnosti.
Sodeloval sem pri 450 pohodih in jih tudi organiziral.
Pa fotografija mi je tudi že
od nekdaj blizu. Nabralo se
je od 250 do 300 tisoč fotografij, pripravil sem 200
predavanj za člane našega in
sosednjih društev ter Ljudsko univerzo Jesenice. »Jožica je pohodnica, še vedno zavzeta in vztrajna športnica,
nastopa na upokojenskih
tekmovanjih, sodeluje v
krožku ročnih del ... »Samo
da bo zdravje, pa bo šlo,«
pravita super upokojenca.
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Mladi
Godalni nastop
Urška Peternel
V Glasbeni šoli Jesenice je
konec oktobra prvi letošnji
oddelčni nastop pripravil oddelek godal. Tudi letos so na
jesenskem godalnem nastopu v ospredje postavili izključno godala – brez klavirske spremljave, ki jih na
odru sicer spremlja najpogo-

steje. Na odru so predstavili
širok spekter godalnega repertoarja, od temeljnih tehničnih vaj, lestvic in etud,
brez katerih ne gre, pa do
različnih skladb in priredb
za posamezna godala solo, v
duetu, triu, je povedala pomočnica ravnateljice Glasbene šole Jesenice Klavdija
Jarc Bezlaj.

V Bogoto odhaja tudi
Hrušičanka
Konec septembra se je zaključil izbor za ekipo mladih, ki bo Slovenijo zastopala na Mednarodni
mladinski naravoslovni olimpijadi. Tja se odpravlja tudi Hrušičanka Tifani Bergel.
Nika Toporiš
Jesenice – V znanju je moč
in tega se prav dobro zaveda
tudi 15-letna Tifani Bergel,
dijakinja športnega oddelka
Gimnazije Jesenice, ki bo v
decembru odpotovala v Kolumbijo. Razlog za njeno potovanje ni prav nič malenkosten, saj se Tifani odpravlja na Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado (IJSO), kamor se je poleg petih drugih učencev
uvrstila konec septembra.

Lara Anderle in Ana Prek / Foto: Sašo Valjavec

Donacija SIJ Acroni za pediatrični oddelek
Družba SIJ Acroni je podarila 9.300 evrov Splošni bolnišnici
Jesenice za male junake pediatričnega oddelka. Denar bodo
v bolnišnici porabili za nakup mikrokonveksne sonde za ultrazvok glave novorojenčkov in dojenčkov, ki jo najmlajši
bolniki nujno potrebujejo, preiskovalno luč za infektivno
sprejemno ambulanto ter druge potrebe na oddelku. Kot so
povedali v podjetju, tudi skozi družbeno odgovornost krepijo jeklene vezi v lokalni skupnosti.

Šport, glasba, znanje
Mlada Hrušičanka ima precej pestro življenje, ki je dodobra zapolnjeno s šolskimi
in obšolskimi dejavnostmi.
Tifani namreč trenira nordijsko kombinacijo, obiskuje glasbeno šolo, kjer se trenutno uči igrati klavir, v
preteklosti pa je kar šest let
izpopolnjevala svoje znanje
violine, ki jo igra tudi v Simfoničnem orkestru. Kljub
vsem obveznostim pa Tifani
ne manjka motivacije niti za
tekmovanja iz glasbe, logike, kemije, slovenščine, matematike in fizike, na katerih je v 8. in 9. razredu na
državni ravni prejela skup-

»Brez vaje ni nič,
ampak verjamem, da
gre za kombinacijo
obojega, torej tako
talenta kot tudi vaje.«
Donacija podjetja SIJ Acroni bolnišnici / Foto: Nik Bertoncelj

Življenje Tifani Bergel je vse prej kot dolgočasno. / Foto: Tina Dokl
no kar deset zlatih in srebrnih priznanj. »Motivacijo
mi predstavljajo predvsem
naloge same, ki so na tekmovanjih precej težje, kot
jih dobimo pri pouku. Reševanje in razmišljanje mi
predstavljata poseben izziv,
uspešno rešene naloge pa
zadovoljstvo,« je pojasnila
Tifani.

V ekipi 'genialcev'
Kot omenjeno je Tifani postala članica slovenske ekipe
šestih mladih genialcev, ki
bodo v Južni Ameriki zastopali barve Slovenije. »Poleg
uvrstitve na državnem tekmovanju iz fizike, kjer sem

bila v devetem razredu 5., je
udeležba na mednarodni
naravoslovni olimpijadi trenutno moj največji dosežek,« je na vprašanje o svojih dosežkih odgovorila
Tifani. Čeprav se ji zdi, da
ima sama tudi nekaj talenta,
je poudarila, da je pomembna vaja: »Brez vaje ni nič,
ampak verjamem, da gre za
kombinacijo obojega, torej
tako talenta kot tudi vaje.«
IJSO 2022 bo potekal od 2.
do 12. decembra v Bogoti v
Kolumbiji in že sama uvrstitev v ekipo predstavlja kar
velik zalogaj. »Na izbor za
olimpijsko ekipo smo bili
povabljeni najvišje uvrščeni

na državnih tekmovanjih iz
fizike, kemije in biologije v
8. in 9. razredu. Prve priprave so potekale v juniju in
nato smo pisali prvi izbirni
test, kasneje nas je 12 najuspešnejših napredovalo na
druge priprave v Trento in
konec septembra smo pisali
zadnji izbirni test, ki je odločal,« je razložila Tifani. Dodala je še, da se je na sam izbor pripravljala z reševanjem
nalog, ki so jih dobili na
pripravah, ter z nalogami iz
preteklih državnih tekmovanj iz devetega razreda in
gimnazij, v veliko pomoč pa
so ji bili tudi profesorji z gimnazije.

N OVO

UMETNOST
VEZENJA
Zbrala in uredila
Marija Šolar

Knjiga ima 263 strani, trdo vezavo
in je lahko lepo darilo.
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.

Ročno vezenje je bilo v
življenju naših mam in
babic dragoceno delo, saj
so veliko časa presedele
ob vezenju prtov, perila
in oblačil. To znanje so
prenašale na mlajše
in tako se je umetnost
vezenja ohranila vse do
danes. Enoletno trdo
delo Marije Šolar je
obrodilo knjigo, v kateri
je podrobno opisanih 36
tehnik vezenja od najbolj
preproste naprej, vsaka s
celostransko fotografijo.
V knjigi je predstavljenih
tudi več kot 200 različnih
vbodov in okoli 640 risb.
Vezenine so del tradicije
in kulturne dediščine
vsakega naroda.

50
EUR
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Iz smučanja v atletiko

Sejem rabljene
smučarske opreme

Nika Dovžan Karahodžić z Jesenic, 13-letna članica Atletskega kluba Radovljica, ima športne gene.
Mama Alenka je bila smučarka, oče Edvin pa hokejist.
Največ rezerv imam pri
skoku v daljino pri doskoku,
saj mi noge prehitro »padejo
dol«.

Kdaj in zakaj si začela trenirati atletiko?
V Atletski klub Radovljica
sem prišla julija 2020. V
atletiki nisem bila novinka,
saj sem jo trenirala v 3. razredu osnovne šole v Lescah. Pred atletiko sem dobra
tri leta trenirala gimnastiko.
Po atletiki v Lescah sem trenirala smučanje.

Kako to, da nisi ostala v
smučanju?
V tem obdobju je bilo po naših smučiščih malo snega in
treninge je bilo treba opravljati v tujini, kar je ob treningu prineslo še dolge vožnje.
Si je mami želela, da nadaljuješ njeno smučarsko pot?
Mami je bila tista, ki si je želela, da začnem trenirati
smučanje. Na koncu pa je
najbolj »navijala«, da neham
trenirati smučanje zaradi težav, ki sem jih prej omenila.
Si bila v smučanju uspešna?
Trenirala sem ga tri leta. Uvrščala sem se nekje med deseterico. Če sem iskrena, mi
vse skupaj ni bilo preveč všeč.
Kdo te je doslej treniral v
Atletskem klubu Radovljica?
Na začetku so me trenirali
Ivan Pogačar, Zvone Prezelj,
Iztok Omerza in Lea Holc.

Nika Dovžan Karahodžić / Foto: Matjaž Klemenc
Pri vsakem po malo. Razlog
je bil ta, da so dobili sliko,
kje bi bila lahko uspešna.
Zdaj je moj trener Iztok
Omerza.
Se spomniš prve osvojene
medalje?
Prvo medaljo sem osvojila
na mitingu na Bledu. Bila
sem tretja v skoku v daljino.
Katera disciplina je bila na
začetku tvoja najljubša?
Že od samega začetka je
moja najljubša disciplina
skok v daljino. Že ko sem
bila v prvih razredih osnovne šole, sem dosegala dobre
rezultate v skoku v daljino in
v teku na 60 metrov.
Po besedah trenerja Iztoka
Omerze se počasi pripravljaš tudi na troskok. Ti ustreza ta disciplina?
Pri troskoku se še učim tehnike. Za zdaj mi je nova disciplina všeč.
Poleg skoka v daljino in
sprinta si uspešna tudi v

mnogoboju. V kateri disciplini v mnogoboju si želiš
napredovati?
Največ rezerv imam v metu
vorteksa in v teku na 600
metrov.
Tekme na prostem so končane. Ti je ljubše tekmovati
v dvorani ali na prostem?
Rajši tekmujem zunaj, saj
zunaj tudi največ treniramo.
Imaš pred tekmami kaj treme?
Treme ni, saj zaradi tekem
treniramo.
Te slab rezultat ali slaba uvrstitev močno razočara?
To me ne spravi v slabo voljo. Mami mi vedno reče, da
so slabi rezultati oz. slabe
uvrstitve del športa.
Kje vidiš svoje prednosti
pred tekmicami?
Mogoče to, da sem v preteklosti trenirala gimnastiko.
Na kaj te trener na treningu
največ opozarja?

Urška Peternel
Smučarski klub Blejska Dobrava tudi letos organizira sejem rabljene smučarske opreme. Ta bo potekal prvi konec
tedna v decembru, začel se bo
v petek, 2. decembra, ob 15.
uri, odprt bo do 19. ure. V soboto, 3. decembra, bo smučarsko opremo mogoče prinesti
in kupovati med 9. in 19. uro,
v nedeljo, 4. decembra, pa bo
sejem odprt med 9. in 17. uro.
Sejem bo potekal v prostorih
Osnovne šole Koroška Bela

Imaš kaj težav pri natančnem odskoku?
Ta element veliko treniramo, tako da s tem nimam
težav. Se pa kdaj zgodi, na
srečo redko, da imam dva
zaporedna prestopa in posledično pride do nervoze.
Takrat me trener skuša
umiriti in mi da ustrezen
nasvet, da pridem do veljavnega skoka, seveda z
možnostjo uvrstitve naprej
in do novih skokov.
Imaš v radovljiškem klubu
dobro konkurenco?
V klubu skok v daljino največ treniram z Ano in Katarino Rogač ter Lino Jarkovič.
Vse so leto dni starejše. Največja konkurentka mi je Katarina, a jo dohitevam.

Sejem je vsako leto
dobro obiskan,
naštejejo več sto ljudi,
ki za ugodno ceno
dobijo rabljeno, a še
vedno uporabno
smučarsko opremo
zlasti za najmlajše.

Si z Jesenic. Prihod v Radovljico, trening in odhod s
treninga na Jesenice ti vzamejo kar nekaj časa. Lahko
brez težav opraviš vse potrebno za šolo?
Časa gre res kar nekaj, a zaradi tega nimam težav šolo,
kjer sem uspešna.

na Koroški Beli. Kot je v imenu Smučarskega kluba Blejska Dobrava povedal Anton
Hribar, sejem pripravljajo že
okrog četrt stoletja, pri organizaciji pa sodeluje med štirideset in petdeset prostovoljcev,
članov kluba in staršev otrok,
ki trenirajo smučanje.
Sejem je vsako leto dobro obiskan, naštejejo več sto ljudi, ki
za ugodno ceno dobijo rabljeno, a še vedno uporabno smučarsko opremo zlasti za
najmlajše. Tako je denimo
otroške smuči mogoče dobiti
že za deset ali petnajst evrov,
niso sicer nove, a se z njimi
otrok lahko nauči smučati
oziroma gre na smučarski tečaj, je povedal Hribar.
Po navadi je največ obiskovalcev v soboto; opremo sprejemajo v petek in soboto, hkrati
poteka tudi že prodaja, v nedeljo pa samo prodaja.
Z izkupičkom sejma klub financira treninge in opremo
tekmovalcev.

Vlado Hlede zapustil bogato planinsko dediščino
Poslovil se je Vlado Hlede z Jesenic, ki je bil skoraj šest desetletij pomembno vpet v delo Planinskega društva Jesenice
in v razvoj planinstva na Jesenicah. Po vključitvi v alpinistične vrste in po plezalnih vzponih je kmalu začel sprejemati
odgovorne društvene naloge. Začel je v vrstah alpinističnega odseka, kjer je bil pozneje dve leti načelnik. Vzporedno se
je priključil gorskim reševalcem in kar 28 let je bil načelnik,
najprej postaje GRS Jesenice in kasneje Društva GRS Jesenice. Leta 2014 je postal predsednik Planinskega društva Jesenice, ki ga je vodil kar štiri mandate. Skromnost je bila njegova vrlina, pri njem so štela dejanja in ne besede. Vsi, ki so
z njimi delali, bodo nanj ohranili lep in trajen spomin.

Naslednje leto boš končala
9. razred. Pa nadaljevanje
šolanja?
Doma imamo restavracijo,
tako da je najverjetnejša izbira gostinska šola v Radovljici.
Kaj želiš doseči v atletiki?
Prvi cilj je, da se uvrstim v
reprezentanco U16.

Iščemo nove sile
za razvažanje
viškov hrane!
KDO

KAJ

Slovenska
filantropija

prostovoljska pomoč pri
razvažanju viškov hrane
socialno ogroženim
družinam

POGOJI
1x tedensko
lasten avto

VEČ INFO

Klas Preželj: 040 684 683,
klas.prezelj@filantropija.org

Pomagamo že 95 ljudem v stiski!

BREZPLAČNA
OBJAVA

ZDRUŽENJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 11, LJUBLJANA

Matjaž Klemenc

Trening gimnastike je bila
zagotovo prava odločitev.
Se popolnoma strinjam, saj
sem prišla do motorike, določenih gibov, ki jih pri drugih športih ne bi dobila.

Prvi decembrski konec tedna bo v Osnovni šoli
Koroška Bela potekal tradicionalni sejem rabljene
smučarske opreme.
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Zanimivosti
O delih, problemih
in načrtih
Opozorili so na pomanjkanje parkirišč in
probleme z otroškimi igrišči ter oskrbo z vodo.
Janko Rabič
V okviru Občine Jesenice deluje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga
sestavljajo predsedniki vseh
sedmih krajevnih skupnostih. Glavne naloge članov
so predvsem usklajevanje in
varovanje interesov uporabnikov javnih dobrin do izvajalcev gospodarskih javnih
služb, spremljanje izvajanja
programov in problematike
krajevnih skupnosti, posredovanje pripomb, predlogov
in pobud.
Na oktobrski seji so pod vodstvom predsednika Antona
Hribarja skupaj z županom
Občine Jesenice Blažem Račičem in direktorjem občinske uprave Gregorjem
Hudričem obravnavali realizacijo različnih aktivnosti na
komunalnem, cestnem in
ostalih področjih. Poročali

so o izvedenih projektih, ki
so jih krajanke in krajani
predlagali v okviru participativnega proračuna Občine
Jesenice. Opozorili so na pomanjkanje parkirišč in probleme z otroškimi igrišči,
predvsem v mestnih krajevnih skupnostih, širše v občini pa tudi glede oskrbe z
vodo. Veliko vodovodnih sistemov je zaradi dotrajanosti
v slabem stanju. Dotaknili
so se ogrevanja in varčevanja z energijo ob vse višjih
cenah energentov in problemov, ki se pojavljajo v zvezi
z dobavami. Sprejeli so pobudo, da vse krajevne skupnosti dobijo plan zimske komunalne službe za leti 2022
in 2023.
Dogovorili so se, da bodo
krajevne skupnosti izvedbo
novoletnih srečanj in obdaritev prilagodile takratnim
epidemiološkim razmeram.

Helenca Grzetič je pomembno bogatila kulturno
življenje na Hrušici
Umrla je Helenca Grzetič s Hrušice, ki je pustila velik in
pomemben pečat v desetletjih bogate in vsestranske dejavnosti v korist širše družbene skupnosti, predvsem na kulturnem področju. Od mladosti naprej jo je odlikovalo neumorno delo, doma in v vrstah kulturnega društva. Ni bilo področja, kjer ne bi bila izjemno predana. Med drugim je bila
vodja dramskega krožka in folklorne skupine, režirala je
igre, pisala scenarije za različne prireditve, ustanovila in vodila je pevski zbor Nagelj, pisala pesmi in izdala svojo pesniško zbirko. Za svoje delo na področju ljubiteljskega kulturnega dela je prejela ugledna priznanja. Njeno zavzetost
za kulturo so cenili in spoštovali vsi, ki so jo poznali in bili
njeni sopotniki pri skupnih prizadevanjih za bogatenje
vsestranskega kulturnega življenja na Hrušici.

Narcisam prijazni
travniki
Lastniki zemljišč se še do 24. oktobra lahko prijavijo v program Ohranimo narcise, v sklopu katerega
lahko prejmejo finančno nadomestilo za ohranjanje rastišč narcis.
Urška Peternel
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske je letos že šesto
leto zapored uspešno izvedla
program Ohranimo narcise,
ki ga financira Občina Jesenice. Vanj je bilo letos vključenih 35 lastnikov zemljišč
na območju rastišč narcis, ki
so na dobrih 40 hektarjih
zemljišč poskrbeli za ustre-

Po treh letih je sicer
težko govoriti o
statističnih trendih, a
prve ugotovitve kažejo,
da se število narcis
zmanjšuje predvsem
na zemljiščih, kjer se
košnja opusti. Na
letno število narcis po
zdajšnjih ugotovitvah
močno vplivajo tudi
sezonske vremenske
razmere.
zno kmetijsko obdelavo, ki
kar najugodneje ustreza narcisam in splošno sledi načelom ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Najpomembnejše je, da so
travniki pokošeni, a dovolj
pozno, da seme narcis dozori in se osuje. Hkrati se na
travnikih ne sme izvajati
spomladanska paša.

Narcise na travnikih: prve ugotovitve kažejo, da se število narcis zmanjšuje predvsem na
zemljiščih, kjer se košnja opusti. / Foto: arhiv Ragorja

Finančno nadomestilo

Lastnikom zemljišč je za
ustrezno obdelavo namenjeno finančno nadomestilo, v
primeru neskladij pa se to
nadomestilo sorazmerno
zmanjša. Najpogostejši
neskladji sta povezani prav s
košnjo travnikov, ali je
košnja prezgodnja ali pa
travniki ostanejo nepokošeni. Program se bo nadaljeval
tudi v letu 2023, k sodelovanju zato vabijo tudi nove interesente, a je število razpoložljivih mest omejeno.
Za več informacij se lastniki
zemljišč lahko obrnejo na
Klemena Klinarja (telefon:

04 581 34 16, e-pošta:
klemen.klinar@ragor.si.
Prijave zbirajo do 24. novembra.

Štetje cvetov narcis
»V okviru projekta v sodelovanju z Zavodom za varstvo
narave od leta 2020 na desetih fiksnih vzorčnih točkah štejemo cvetove narcis.
Točke so na različnih tipih
travnikov: ekstenzivnih, intenzivnih, opuščenih. Na
površini z največ narcisami
je bilo leta 2021 naštetih kar
155 cvetov na kvadratni meter. Po treh letih je sicer težko govoriti o statističnih

trendih, a prve ugotovitve
kažejo, da se število narcis
zmanjšuje predvsem na
zemljiščih, kjer se košnja
opusti. Na letno število narcis po zdajšnjih ugotovitvah
močno vplivajo tudi sezonske vremenske razmere.
Botaniki ugotavljajo, da količina padavin poleti, ko čebulica narcise zbira hranila
za naslednje leto, izrazito
vpliva na intenzivnost cvetenja v naslednji sezoni. Če to
drži, zaradi letošnjega
sušnega poletja naslednjo
pomlad lahko pričakujemo
manj cvetočih narcis,« je
povedal Klemen Klinar.

RENAULT
CAPTUR
zajamčena cena
© s. staub

V knjigi je 120
receptov, ki so
razumljivi, natančni,
sestavine pa vsem
dostopne. Med
njimi so recepti za:
čokoladne brizgane
piškote, cimetove
zvezdice, žepke
z marmelado,
pariške rože,
orehove rezine,
kefirjeve tortice,
pomarančne
kocke ...

že za

/mesec*
5,99 % fiksna obrestna mera*
5 let podaljšanega jamstva**
bon za zimske pnevmatike ***
Zajamčena cena velja za vozila iz zaloge, dobavljena do 31. 12. 2022. *Mesečni obrok velja za model Renault Captur evolution TCe 90 in neobvezujočo priporočeno maloprodajno začetno ceno 19.190 €,
ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.916,75 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev
ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 % in polog v višini 5.850,96 €. EOM je 7,11 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48
mesečnih obrokih v višini 139,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 9.422,29 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša
16.457,38 €, od tega znašata zavarovalna premija 164,09 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno
dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih.
Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in
bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). ***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske
pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 5,7-6,3 l/100 km. Emisije CO2: 129-143 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0214-0,0467 g/km. Vrednosti meritev
porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

renault.si

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

www.gorenjskiglas.si

139 €

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR
+ po

št ni n a
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Zanimivosti

Kvašena gnezdeca
Alma Rekić je vodila pekovsko delavnico priprave gnezdec iz kvašenega testa.
Nika Toporiš

je temeljil na kombinaciji
masla in sladkorja, ki smo
ju ponovno penasto umešali.
»Lahko si izberemo poljubne
sestavine, gnezdeca so lahko
skutna, lahko jih napolnimo
s pehtranovim nadevom, orehi …, po želji. Mi bomo poleg
masla in sladkorja dodali še
rozine, ki smo jih predhodno
namočili v rum,« je sestavo
nadeva na kratko pojasnila
Alma Rekić. Vzhajano testo
je bilo treba še razvaljati, namazati z nadevom, posuti z
rozinami ter spretno zviti, da
smo ga potem lahko narezali
na približno od dva do tri
centimetre debela gnezdeca.
Gnezdeca smo nato tesno
skupaj položili na pekač in
premazali z ostankom mešanice sladkorja in masla.
Sledila je peka v krušni peči,
iz katere je po približno 20
minutah že omamno zadišalo, in seveda ne bi bila prava
kulinarična delavnica, če ne
bi pripravljenega tudi pokusili.

V Liznjekovi domačiji v
Kranjski Gori, ki sodi pod
okrilje Gornjesavskega muzeja Jesenice, so pred kratkim gostili slaščičarko, kuharsko mojstrico in
nekdanjo sodnico resničnostnega šova MasterChef Slovenija, Jeseničanko Almo

Pri slaščicah ni
goljufanja in
»merjenja na oko« ...
Gnezdeca po receptu Alme Rekić / Foto: Tina Dokl
kvas, zato je nikoli ne dodajamo zraven. Vsaka 'kuharija'
je proces in vse postopke je
treba razumeti ter upoštevati.« V presejano gladko moko
smo poleg kvasnega nastavka dodali penasto mešanico
stopljenega masla, jajc, sladkorja in ščepca soli.
»Maščoba masla ob penastem umešanju ustvarja
emulzijo in toplota staljenega masla povzroči, da se se-

stavine med seboj vežejo in
ustvarijo gostejšo kremo,« je
svoje pekovske skrivnosti izdala mojstrica. Po občutku
smo testu dodali mleko in
sledilo je gnetenje, gnetenje,
gnetenje …
Testo je nato počivalo ter
vzhajalo na krušni peči,
vodja delavnice pa je imela
za udeležence že novo nalogo: pripraviti je bilo namreč
treba nadev. Preprost nadev

Oh, ta trema!
Petdeset učencev Glasbene šole Jesenice je v sklopu projekta Od tona do
glasbe za glasbo in ples navduševalo osnovnošolce.
Urška Peternel
Oh, ta trema! Tako so v
Glasbeni šoli Jesenice naslovili letošnji koncert v sklopu
projekta Od tona do glasbe,
ki je potekal v Kinu Železar
in ga vsako leto pripravijo za
učence osnovnih šol občin
Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora.

Recept za soočanje s
tremo
»Obiskovalci so skozi koncert skupaj s povezovalko
Nežko Križnar Ristič iskali
recept za uspešno soočanje
s tremo, ob tem pa dobili
kar nekaj uporabnih orodij
za situacije, ko dobimo potne roke in kepo v želodcu
… Seveda pa so bile srčika

koncerta glasbene točke, ki
so s svojo pestrostjo zadovoljile vse okuse, od ljubiteljev
klasične, ljudske in narodno-zabavne glasbe pa do
tanga in sodobnih ritmov.

Prireditve si je
ogledalo skoraj 1200
osnovnošolcev z
Jesenic, Koroške Bele,
iz Mojstrane in
Žirovnice.
Ob koncu je pevka Manca
Demšar ob spremljavi 'banda' učiteljev s točko presenečenja na noge spravila
tudi do zadnjega kotička
polno dvorano mladega občinstva, ki je zapelo z njo,«

Na Jesenicah so tudi letos zaznamovali rožnati oktober, ki
je mesec boja proti raku dojk. Tako so drevesa ovili v rožnate pletenine, posuli rožnate kamenčke, s stojnicami in predavanji v bolnišnici in zdravstvenem domu ter razstavo v
knjižnici pa so ozaveščali o pomembnosti preventive.

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

JESENIŠKI HOKEJISTI V CARDIFF V LOV
NA FINALNI TURNIR CELINSKEGA POKALA

je povedala pomočnica ravnateljice Klavdija Jarc
Bezlaj.
Idejna vodja projekta je bila
Natalija Šimunović, ki je
poskrbela tudi za scenarij.
Nastopilo je okrog petdeset
učencev glasbene šole, izvedli so dva koncerta, dvorana pa je bila obakrat napolnjena do zadnjega kotička.

Galerija plesnih slik
V sklopu projekta Od tona
do glasbe pa se vsako leto
predstavijo tudi mladi baletniki, tako so dan kasneje
izvedli še baletno predstavo
z naslovom Galerija plesnih
slik, ki jo je povezoval Drejc
Pogačnik, ki je skupaj z
Majo Repe poskrbel tudi za
scenarij.

Kitarski orkester pod vodstvom mentorja in dirigenta Simona Krajnčana Fojkarja in
skladbo Pirati s Karibov / Foto: Sašo Valjavec

Hokejisti Sij Acroni Jesenic po reprezentančnem odmoru svojo
pozornost že usmerjajo proti polfinalnemu turnirju celinskega pokala,
ki jih ta konec tedna čaka v Cardiffu.
Po mednarodnem turnirju slovenske repre zentance na Madžarskem, na katerem je zaigralo kar sedem članov jeseniškega moštva,
Železarje čaka ena najzahtevnejših izzivov v
zadnjih letih. Z dobrimi predstavami so si
prejšnji mesec v Asiagu varovanci Gabra Glaviča namreč priigrali napredovanje v tretji del
celinskega pokala.
Med najboljšimi osmimi ekipami prestižnega
tekmovanja so podprvaki alpske lige doslej
igrali le v sezoni 2005/06, ko so v svoji skupini
zasedli tretje mesto. Uvrstitev bodo tokrat
poskušali še izboljšati v zahtevni konkurenci,
ki jo bo gostilo glavno mesto Walesa.
Jesenice že v petek ob 16.00 čaka uvodni obračun proti latvijskemu moštvu Zelgame Jel-

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Rekić, ki je vodila pekovsko
delavnico priprave gnezdec
iz kvašenega testa.
Skrbno natehtane sestavine
so že pred samim začetkom
čakale udeležence, saj kot je
povedala Alma Rekić, pri slaščicah ni goljufanja in »merjenja na oko«. Pri pripravi testa je bilo najprej treba
poskrbeti za ustrezen kvasni
nastavek, torej kvas, mlačno
mleko in sladkor. Rekićeva je
poudarila: »Sol je smrt za

Oktober je bil rožnat

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

gava. Že dan pozneje se bodo Železarji ob
19.00 pomerili proti gostiteljem Cardiff De vils, za konec pa v nedeljo ob 15.30 proti starim znancem iz Angera, ki se mu bodo slovenski predstavnimi poskušali maščevati za
lanski poraz v Franciji.
Za napredovanje na finalni turnir bi morali v
kakovostni konkurenci Gorenjci, ki imajo na
vrhu alpske lige ob še vedno trajajočem nizu
dvanajstih zaporednih zmag še naprej visoko
prednost pred zasledovalci, zasesti enega od
prvih dveh mest. Naloga na zahtevnem tridnevnem turnirju zagotovo ne bo lahka, a so
jeseniški hokejisti v letošnji sezoni z izjemnimi
igrami že večkrat dokazali, da gre za zelo uigrano ekipo, ki jo je izredno težko premagati.
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Zanimivosti
SUDOKU S KONČNO REŠITVIJO

9 5 2 7
6 3
2 8
4 6
8

Za večjo samooskrbo

8 4
1 5

V sklopu projekta Lokalna samooskrba so med občane tudi brezplačno delili semena in sadike.

7

mleka v skuto, sir in ostale
mlečne proizvode. Ob tem
smo med udeležence glede
na temo predavanja razdelili
550 kg semenskega krompirja in okoli 50 vrečic semena fižola češnjevca. V času
glavne vrtne sezone smo
med 163 občanov, ki so se na
akcijo prijavili – objavo smo
delili na Facebookovem profilu RAGOR in vse kvote podelili že v nekaj urah – razdelili 1698 sadik: cvetače,
brokolija, zelja, hokaido in
zucchini buč, kumar, drobnjaka, timijana in luštreka,«
je povedala Neli Penič Slapšak z RAGOR-ja.
Poleti so na socialnih omrežjih s pomočjo ključnika #lokalnogor spremljali rast sadik
in
vse
ostale
samooskrbne projekte občanov ter izžrebali nagrajence
kompostnika Bokashi in ozimnice lokalnih pridelovalcev
Zgornje Gorenjske.
V projekt se je aktivno vključila tudi slovenska spletna
tržnica lokalnih pridelkov –
Optifarm SMART. Podjetje

Urška Peternel

9 2
8 5

5 1
8 4
4
6 3 5 2 7
Sestavil: Cveto Erman

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

Tudi v jeseniški občini poteka projekt Lokalna samooskrba, ki ga vodi Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske
(RAGOR). Projekt je namenjen spodbujanju občanov k
vzgoji vrtnin, pa četudi le na
balkonu.

V času glavne vrtne
sezone so med 163
občanov razdelili 1698
različnih sort sadik:
cvetače, brokolija,
zelja, hokaido in
zucchini buč, kumar,
drobnjaka, timijana in
luštreka.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je: AVTOSERVIS MENJAVA PNEVMATIK. Sponzor križanke je AVTOMEHANIKA ČOP AB, Alija Brkić, s. p., Ulica
heroja Verdnika 23a, Jesenice, tel. 031 687 146. Podarjajo popust v vrednosti 20 EUR pri storitvi v njihovem servisu.
Nagrajenke so: Sonja Pokleka, Jesenice; Anja Korošec, Zgornje Gorje; Marjeta Dolenc, Jesenice. Čestitamo, za nagrade se
oglasite v Avtomehaniki Čop AB najkasneje v treh mesecih.

»Spomladi, na začetku vrtne
sezone, so bila organizirana
predavanja strokovnjakov z
različnih področij o vzgoji
posameznih sort. Poučili
smo se o vzgoji krompirja,
fižola in domači predelavi

Sponzor križanke je OPTIKA PAVLE MESEC, s. p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice, tel. 04 583 26 63. Pri njih lahko opravite vse vrste pregledov za izboljšavo vida, kupite korekcijska očala, vse vrste kontaktnih leč, tekočine za vzdrževanje
leč, modna sončna očala in sončna očala z dioptrijo. Strokovno vam svetujejo pri izbiri očal in stekel. Za naše zveste
reševalce prispevajo tri enakovredne nagrade: storitev ali nakup v vrednosti 20 evrov v poslovalnici na Jesenicah.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

LASTNOST
ODLOČNEGA
ČLOVEKA

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

MLINSKI
ŽLEB

DESNI PRITOK VOLGE
V RUSIJI

Poleti so občani objavljali fotografije samooskrbnih
projektov pod ključnikom #lokalnogor. Izžrebani so bili za
to tudi nagrajeni. / Foto: Mojca Vidmar
je razvilo mobilno aplikacijo, s katero združujejo lokalne pridelovalce in ponudnike hrane s kupci, ki
prisegajo na lokalne, sezonske, sveže in ekološke pri-

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 5. decembra 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p.
p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiralnik.
ŽENSKA
OBLIKA OD
BARBAR

NAŠ GLASBENIK JAZZ..
SAKSOFONIST
(ANDREJ)

6

TRAK, PAS
BLAGA ZA
OKRAS
OBLEKE

delke in izdelke. V spletno
tržnico so vključene številne
kmetije iz Zgornje Gorenjske, čebelarji, lokalne trgovine, kmetijske zadruge, pivovarji ...

VEČ
INFORMA- OPROSTITEV, MNOŽINSKI
CIJ TUDI NA ODPUŠČANJE
OSEBNI
TELEFONU
(ZASTAR.)
ZAIMEK
04 583 26 63

ITALIJANSKI
KIPAR,
SLIKAR IN
PESNIK,
BUONARROTI

PRIDELOVALEC
PLASTINČNIH MAS

10

HRUP,
TRUŠČ
(POGOV.)
RASTLINA ZA
IZDELAVO
INDIGA
LETOVIŠČE
PRI KOPRU

DLAKASTA
ŽIVAL
LEKARNARJEVA
ŽENA,
(ZASTAR.)
TAJNI AGENT
007 (JAMES)

ČEBELI
PODOBNA
PIKAJOČA
ŽUŽELKA

4

ČETA
BREZ
VOKALOV

HINKO
SMREKAR

9

1

11

2

12

3

7

4

6

5

13

6

2

7

14

8

8

9

15

10

12

6

15

10

3

ANTIČNO IME
ZA NERETVO

SUŠILEC
ZA LASE

LAHEK TOP
ITAL.OPER.
SKLADATELJ
(UMBERTO)

GESLO

11

5

KRONIKA.
LETOPIS

AFRIŠKI
VELETOK

LETALSTVO

VABLJENI,
DA NAS
OBIŠČETE
NA TITOVI 31,
JESENICE

MESTO V
AMERIŠKI
ZVEZNI
DRŽAVI
TEKSAS

NADORASTLINE IN
MESTITEV SEDMA ČRKA
ŽIVALI, KI
GRŠKE
ŽIVE NA MOR- OBOLELEGA
ABECEDE
SKEM DNU
IGRALCA

ZDRAVKO
INZKO

GL. MESTO
KAZAHSTANA,
(SEDAJ
ASTANA)

OPTIKA
MESEC NA
JESENICAH
IN NA BLEDU

PREDIRLJIV
PISK ALI
ŽVIŽG

PREPROSTA
LOPUTNA
VRATA
BRIT. PISEC
??? FLEMING

POVOJ,
ZAVOJ
STEKLENA
BUČKA V
LABORATOR.
ZA DESTILACIJO

NAŠA
BIATLONKA
(ANDREJA)

7

DARILO

NAŠ
NEKDANJI
NADŠKOF
(ALOJZ)
ENAKI ČRKI

DANIEL
(KRAJŠE)

GLAVNI
ŠTEVNIK

RUDOLF
FRANCL

3

VISOKA
IGRALNA
KARTA

SLOVARČEK:

ZAKONODAJALEC
(ZASTARELO)
ANGLEŠKI
DRAMATIK
(CHRISTOPHER)

NIZOZEMSKI
POLMASTNI
SIR, TUDI
GOUDA

VODNA ŽIVAL
S KLEŠČAMI
NERESNICA
OTOK SREČE
V ONOSTRANSTVU
BEOTIJEC,
AONEC

12

2

ENICA

GRŠKI
FILOZOF,
PLATONOV
UĆITELJ

FINSKO
MOŠKO IME
ALPSKE
REŠEVALNE
SANI

ČLOVEK, KI
PREKRITO
GOVORI
ADAMOVA
ŽENA

DOLINA POD
PONCAMI
ULTRA
KRATKI
VALOVI

KAMENJE,
KI GA JE
NANESLA
VODA,
GRUŠČ

LEPO IZDELANA ŠKATLICA
IME AMERIŠ.
IGRALKE
TURNER

14
VELIKAN
(ZASTAR.)
IME NEM.
PISATELJICE
SEIDEL
GRADBENI
DELAVEC

GORICA

NAČIN
NAKLJUČNE
IZBIRE
IME HOKEJ.
KRANJCA

1

KNJIŽEVNIK
IN NOVINAR
(ANDREJ)

VZKLIK NA
BIKOBORBAH
IME PESNIKA
MERMOLJA

MIŠICA
ODPIRALKA
SOGLASNIKA
V BESEDI DIH

8

13

15

KRAJ SZ OD
RADOVLJICE
BLIZU
BEGUNJ

FALKONET: lahek top (zast.), NARO: antično ime za Neretvo, ALMATY: gl. mesto Kazahstana, sedaj Astana, PARDON: oprostitev, odpuščanje,
DILATOR: mišica odpiralka, BAVTARA: preprosta loputna vrata, BENTOS: rastline in živali na morskem dnu, GIORDANO: it. skladatelj (Umberto)

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 17 / 2022
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 18. novembra
do 8. decembra 2022
Petek, 18. november
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Ura pravljic z grofico v Knjižnici na Hrušici,

Dan odprtih vrat: Ogled železniške modulne makete

Žrebanje nagrajencev knjižne uganke ob 17.45
Knjižnica Hrušica, ob 17. uri

Kurilniška 10 a, od 14. do 18. ure

MBO Rekreacijsko drsanje
Odprtje razstave in podelitev nagrad in priznanj ob
zaključku fotografskega natečaja Pokrajina 2022

Športna dvorana Podmežakla, ob 15. uri

Nedelja, 4. december
Sejem rabljene smučarske opreme v Osnovni šoli Koroška
Bela

Avla Osnovne šole Koroška Bela, ob 17. uri

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

Čufarjevi dnevi – I. Cankar: ZA NARODOV BLAGOR,
komedija v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19. 30

Sobota, 19. november
Pohod po delu Naravoslovne in rudarske učne poti od
CŠOD Trilobit
zbor pri CŠOD Trilobit ob 9. uri.

MBO rekreacijsko drsanje

Osnovna šola Koroška Bela, od 9. do 17. ure

Koncert učiteljev

VAŠA NAŠA MATINEJA – SNEGULJČICA, predstava za
otroke v izvedbi KD Bohinjska Bela

Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Hotel Obir, muzikal v izvedbi SPD Zarja Železna Kapla
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Ponedeljek, 5. december
Veselo Miklavževanje na Jesenicah

Petek, 25. november
Brihtina pravljična dežela

Kratka igra: Teater Cizamo, Obisk Miklavža, dobrih vil in parkeljnov
ter obdaritev otrok

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Dvorana Kina Železar, ob 17. uri

Športna dvorana Podmežakla, ob 15. uri

Čufarjevi dnevi – Carlo Goldoni: PAMELA, komedija v
izvedbi Prosvetnega društva Štandrež, Gorica – Italija,
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Vukovi dnevi: Zabava z xz-bandom
Banketna dvorana Kolpern, od 20. ure dalje

Nedelja, 20. november
Pohod po Vertovčevih poteh v organizaciji PD Javornik Koroška Bela
Odhod avtobusa bo ob 6.30 s Hrušice

VAŠA NAŠA MATINEJA – MAČEK MAČKURSSON,
predstava za otroke v izvedbi Dramšpila Ribnica
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Skriti svet makedonske folklore in glasbe
Banketna dvorana Kolpern, ob 16. uri

MBO rekreacijsko drsanje
Športna dvorana Podmežakla, ob 15. uri

Ponedeljek, 21. november
Angleške igralne urice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Potopisno predavanje DOBRA IN SLABA ZEMLJA v rudniku
Bor – predavatelj Klemen Klemenc
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 22. november
10. Dramski festival Gimnazije Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja, ob 17. uri

MBO predavanje Moja pot iz depresije, tesnobe, panike,
anksioznosti – Barbka Špruk

Berem s kužkom

Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Izdelava adventnih venčkov

Torek, 6. december
Mere in merilni pripomočki od antike do danes, javno
vodstvo po muzejski razstavi ob prazniku sv. Barbare

Prostori Krajevne skupnosti Planina pod Golico, ob 17. uri

Izdaja pesniške zbirke Vladimirja Vilmana

Muzej Kosova graščina, ob 16.30

Banketna dvorana Kolpern, ob 17. uri

Odprtje fotografske razstave Utrinki iz Prage člana FDJ
Aleksandra Novaka

Nik Škrlec, ZDRAVA PAMET, možganska monokomedija.
Predstavo spremlja interaktivna razstava, ki jo lahko
obiščete eno uro pred in po predstavi.

Avla Gledališča Toneta Čufarja – Foto galerija Jesenice; ob 18. uri

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Sobota, 26. november
MBO rekreacijsko drsanje

Sreda, 7. december
Radovednice

Športna dvorana Podmežakla, ob 15. uri

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

Nedelja, 27. november
MBO rekreacijsko drsanje

Ustvarjalne delavnice

Športna dvorana Podmežakla, ob 15. uri

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Ponedeljek, 28. november
Angleške igralne urice

Odprtje razstave 3. fotografskega natečaja JSKD in FDJ –
ENA/a 2022
Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Predavanje Pavla Smoleja z digitalno fotografijo Naši pohodi

Godler. Jure Godler. Pogovor bo vodila Monika Sušanj.

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

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 8. december
Ure pravljic

Sreda, 30. november
Banketna dvorana Kolpern, med 7. in 19. uro

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Brezplačna sredina sproščanja z Armino
Na platformi Zoom, med 8. in 9. uro

Javni nastop učencev
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Radovednice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

FETIŠ NA PUTER, komična drama

Banketna dvorana Kolpern, ob 17. uri

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19. 30

Ustvarjalne delavnice
Muzejski večer: Zgodovina železniškega mosta v Mostah in
z njim povezanih dogodkov, predstavitev knjige Januša
Šivica
Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

Na vse prireditve vljudno vabljeni!

Četrtek, 1. december
Ustvarjalne delavnice v Knjižnici na Hrušici

Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Novoletne lučke z Alenko Peternel, adventna ustvarjalna
delavnica – prijave na: nina.hribar@gmj.si, do zasedbe mest
Konferenčna dvorana Kolpern, ob 19. uri

Sreda, 23. november
Brezplačna sredina sproščanja z Armino
Na platformi Zoom, med 8. in 9. uro

Radovednice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri

KIP KOP D.O.O., GRADAC 104, 8332 GRADAC

Knjižnica Hrušica, ob 16. uri

Nastop harmonikarjev

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

Nastop pianistov
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Petek, 2. december
Brihtina pravljična dežela

AVSTRIJSKA KOROŠKA

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri

Hotel St. Oswald****
9546 Bad Kleinkirchheim
Schartenweg 5 & 12
www.hotel-st-oswald.at

Sejem rabljene smučarske opreme v Osnovni šoli Koroška
Bela
Osnovna šola Koroška Bela, od 15. do 19. ure

Pridružite se timu hotela St. Oswald****. Zaposlimo:

Ustvarjalne delavnice
MBO delavnica refleksne masaže stopal
Ljudska univerza Jesenice, ob 17. uri

Četrtek, 24. november
MBO delavnica s strokovno delavko Kristino Koražija:
Škodljivo in tvegano uživanje alkohola
CSD Gorenjska, enota Jesenice, ob 9. uri

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

. NATAKARJA m/ž
. BARMANA m/ž
. SLAŠČIČARJA m/ž

Srečanje članic in članov društva, ki so v letu 2022
praznovali 70, 80, 90 in več let

(Chef de rang / Kellner/-in)

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

(Barkeeper/-in)

Bralni klub. Srečanje bo vodila Monika Sušanj

(Patissier/Patissière)

Občinska knjižnica Jesenice in po spletu, ob 18. 30

Sobota, 3. december
Sejem rabljene smučarske opreme v Osnovni šoli Koroška
Bela
Osnovna šola Koroška Bela, od 9. do 19. ure

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri

KOTEL PEČ na drva za centralno ogrevanje, od 14-50 kW, na zalogi različni
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov
naprej.
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Potrebno je osnovno znanje nemščine. Plača po kolektivni pogodbi,
v primeru ustrezne kvalifikacije tudi več. Prosimo, javite se nam na:

T: 0043 4240 5910
E: anna.scheriau@hotel-st-oswald.at
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KANDIDATNA LISTA
SOCIALNIH DEMOKRATOV JESENICE
ZA OBČINSKI SVET 2022-2026
KS Hrušica ,
KS Planina pod Golico

KS Sava,
KS Podmežakla

MATEJA DROBIČ

TINA REPOVŽ

JANEZ MARINČIČ

TOMAŽ TOM MENCINGER

1

LJUBA IVANOVIĆ
BOŽIDAR KRAMAR
MARKO MULEJ

PRIM. MARIJA MULEJ
MAG. IVO ŠČAVNIČAR

V začetku letošnjega avgusta so v soteski Dobršnik nad Hrušico odprli prvo ferato v občini Jesenice,
ki je pomembno obogatila športno, rekreativno, pohodniško in turistično ponudbo.
Janko Rabič

1

MOJCA STOJAN
ŽELJKO ŠMITRAN

KS Slovenski Javornik - Koroška Bela,

KS Plavž

VLADIMIR PETKOVIĆ

MAG. PETER BOHINEC

VALENTINA BIKOVSKA

DR. URŠKA RAVNIK VERBIČ

ŽIGA PRETNAR

IGOR ARH

NEVENKA RAJHMAN

MAJA OTOVIČ

VOJO JOVIČIĆ
VERA PINTAR
VINKO LAVTIŽAR
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PETER MUHAR
LJUBA TAVČAR
BRANKO JERŠIN

MARJANCA AMBROŽ

voli.sd

Jesenice - naša prihodnost!

SOCIALNI DEMOKRATI,Levstikova ulica 15,1000 LJUBLJANA

KS Blejska Dobrava

Gre za urejeno športno plezalno pot, opremljeno z
jeklenicami. Ocenjena je s
težavnostjo B, na nekaterih
odsekih tudi s C. Dolžina je
tisoč metrov, višinska razlika je 270 metrov. Plezanja je
dobro uro po soteski, vrnitev
pa je po drugi poti nazaj na
izhodišče na parkirišču na
Hrušici.
Po besedah Gabra Šorna z
Zavoda za šport Jesenice je
ferata hitro osvojila ljubitelje
zavarovanih plezalnih poti,
glas o njej je šel daleč naokoli. Števila obiskovalcev niso
posebej beležili, je bilo pa po
pripovedovanju domačinov
na Hrušici v poletnih mesecih vsak dan več kot sto obiskovalcev, tako domačinov
kot ljubiteljev tovrstnih izzivov iz različnih slovenskih
krajev, tudi turisti iz drugih
držav so jo že odkrili.
Ferata predstavlja pomembno rekreativno ponudbo na Hrušici in širše,

Ferata Dobršnik je zanimiva popestritev turistične ponudbe v občini. / Foto: Janko Rabič
hkrati je priložnost za izzive
domačim podjetnikom, da
številnim obiskovalcem od
drugod ponudijo še kaj več.
Predvsem pa domačini želijo, da vsi obiskovalci spoštujejo red glede hoje do ferate

in ob vrnitvi nazaj na označena parkirišča. Pri Zavodu
za šport niso zaznali nespoštovanja pravil glede opreme
in ostalega na ferati, bodo pa
pripravili podrobnejšo oceno, kaj bo potrebno še

popraviti glede usmerjanja
obiskovalcev.
Sedaj je ferata zaprta za obiskovalce, posebej v zimskih
razmerah je prehod soteske
nevaren zaradi večjih količin
vode ter snega in ledu.

JESENICE NAS POTREBUJEJO
Če bi Vlada in druge politične stranke resnično spoštovale upokojenke in upokojence, bi bili naši materialni, bivalni in drugi pogoji bistveno boljši.
V resnici je edino še DeSUS tista stranka, ki se zavzema za interese in potrebe starejših, pred osebnimi interesi!

KER SMO VAŠI AMBASADORJI, BOMO POSKRBELI ZA VAŠO BLAGINJO!
Imamo znanje, modrost, izkušnje.

1.
2.
3.
4.

Starejša populacija potrebuje varnost, udobje javnih prevozov, udoben dostop do bivalnih, uradnih in javnih prostorov.
Povečuje se potreba po medgeneracijskih druženjih čim bližje lastnemu domu.
Na Jesenicah nam primanjkuje površin za splošno rekreacijo prebivalcev.
Jesenice bi se morale priključiti projektoma »starosti prijazna mesta in občine« in »mladi razveseljujejo starejše«.

Zavzemali se bomo za:
•
Dokončno odpravo smradu in drugih negativnih vplivov na okolje, ki jih povzroča odlagališče odpadkov na Mali Mežakli,
•
izvedbo projekta za novo občinsko knjižnico in s tem bomo pripomogli k večji krepitvi kulture, jezika in kulturne dediščine ter njih ohranitev,
•
da se ne bodo več ukinjali bančni bankomati, male trgovine, poštne izpostave,
•
ponovno uvedbo ukrepov za energetsko sanacijo stavb v zasebni lasti,
•
uvedbo subvencioniranja pri izgradnji malih čistilnih naprav v zasebni lasti.

VOLILNA ENOTA 1 OBKROŽITE ŠTEVILKO

1.
2.
3.
4.
5.
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Vinko Otovič
mag.Božena Ronner
Janez Uršič
Marjeta Mlinarič Ronner
Gašper Jakopič

VOLILNA ENOTA 2 OBKROŽITE ŠTEVILKO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Stanko Sedlar
Vesna Lah
Stanislav Pem
Irena Košir
Šerif Alibašič
Prof. Marija Heberle Perat
Drago Alojzij Čelesnik
Marjeta Morič

VOLILNA ENOTA 3 OBKROŽITE ŠTEVILKO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anton Stražišar
Jelka Rozman
Branko Alt
Dragica Škvarč
Boris Glavič
Cecilija Noč
Zdravko Držanič
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VOLILNA ENOTA 4 OBKROŽITE ŠTEVILKO

1.
2.
3.
4.
5.

Leopold Ravnihar
Gabriella Kristan
Vincencij Šetinc
Ana Ravnihar
Janko Belišimunović
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DESUS, Kersnikova ulica 6, 1000 LJUBLJANA (OO JESENICE)

Jesenice že vrsto let stagnirajo, ker nimamo realnega razvojnega programa, ker pomembnim »prvim« primanjkuje vizija, saj nimajo in ne
poznajo ustreznih sistemskih rešitev in tudi, ker se ne zavedajo, da, se razvoj dogaja zaradi ljudi in za ljudi.

