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Investicija za boljšo 
pitno vodo

Na zajetju Peričnik se zače-
nja projekt vgradnje UV-de-
zinfektorja, ki bo nadomestil 
potrebo po kloriranju. Priča-
kujejo, da bo vodo tudi 
manjkrat treba prekuhavati.
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KULTURA

Pokrajina za mlade 
fotografe

V novem Razstavnem pro-
storu Jake Torkarja na 
Osnovni šoli Koroška Bela 
so na ogled fotografije nate-
čaja Pokrajina 2022 za mla-
de fotografe.
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ZANIMIVOSTI

Tečaj slovenščine  
za Ukrajince

Vojna v Ukrajini je prisilila 
številne ljudi, da so zapustili 
rodno deželo in se odpravili 
v druge države, tudi v Slove-
nijo, kjer si sedaj skušajo 
urediti življenja.
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ZANIMIVOSTI

Delavnice sproščanja  
z Armino

Udeleženci so skozi različne 
dihalne vaje, vaje za čuječ-
nost in tehnike sproščanja 
spoznavali sebe in poskuša-
li doseči notranji mir, lah-
kotnost ...
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Deseti 
dramski 
festival

Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice so pred kratkim 
zavzeli nadobudni mladi 
igralci Gimnazije Jesenice.
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Pester 
december

V občini Jesenice bo 
december po dveh 
»koronskih« letih, 
polnih omejitev, 
ponovno pester.

stran 16

Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Urša Peternel 

Ča so pis ob či ne Je se ni ce, 9. decembra 2022, šte vil ka 18

je se ni ške no vi ce

Jesenice bo prihodnja štiri 
leta vodil novi župan, kandi-
dat SD Peter Bohinec, ki je 
v drugem krogu županskih 
volitev premagal Blaža Rači-
ča (predlagatelj Zoran Račič 
in skupina volivcev Župa-
nova lista za naše Jesenice). 
Bohinec je prejel 53,80 od-
stotka glasov, Račič 46,20 
odstotka. Volilna udeležba 
je bila izjemno slaba, zgolj 
25-odstotna, na volišča je v 
nedeljo odšlo le nekaj več 
kot 4200 volivcev od skupaj 
več kot 17 tisoč volilnih 
upravičencev.
Novi župan Peter Bohinec je 
izide pričakal v jeseniškem 
lokalu Josef v družbi članov 
jeseniške SD ter list, ki so ga 
podprle v drugem krogu, to 
so Gibanje Svoboda, Levica 
in Resni.ca. Čestitat sta mu 
prišla tudi predsednica SD 
Tanja Fajon in vodja po-
slanske skupine SD Jani 
Prednik, med navzočimi je 
bil tudi nekdanji jeseniški 
župan Tomaž Tom Mencin-
ger, ki ni skrival veselja, da 
so se Jesenice ponovno »obr-
nile v rdečo«.
Novi župan je v prvi izjavi 
dejal, da so ljudje očitno gla-
sovali za spremembe na Je-

senicah. Zdaj si bo vzel ne-
kaj dni, da si odpočije od 
naporne predvolilne kampa-
nje, ko je obiskal vse kotičke 
Jesenic, se pogovarjal s šte-
vilnimi občani, sodeloval na 
soočenjih, potem pa bo zavi-
hal rokave in začel uresniče-
vati projekte, med prvimi bo 
urejanje problematike vode.
Je pa novemu županu prišel 
čestitat tudi Blaž Račič, ki 

ni skrival razočaranja nad 
volilnim neuspehom. Za-
hvalil se je vsem, ki so gla-
soval zanj, in čestital zma-
govalcu. »V življenju 
pridejo zmage in porazi. 
Vesel sem, da sem imel pri-
ložnost, da sem bil štiri leta 
župan, veliko sem se naučil, 
dobro sem spoznal Jeseni-
ce, in če bom le lahko, bom 
še naprej skušal prispevati 

svoje znanje in izkušnje za 
nadaljnji razvoj Jesenic,« je 
dejal Račič, ki je bil sicer iz-
voljen v občinski svet. Obe-
nem pa je opozoril na zelo 
nizko volilno udeležbo, s či-
mer so po njegovem Jeseni-
čani pokazali, da jim ni dos-
ti mar za lokalne zadeve in 
lokalno politiko.

Jesenice bo prihodnja štiri leta vodil 47-letni magister znanosti s Slovenskega Javornika Peter 
Bohinec, v drugem krogu volitev je premagal dosedanjega župana Blaža Račiča.

Novi župan Jesenic 
je Peter Bohinec

Urška Peternel

Novi župan Peter Bohinec (v sredini) s podporniki ob razglasitvi volilnih izidov / Foto: Nik Bertoncelj

Čufarjevi dnevi, širše uve-
ljavljen festival ljubiteljskih 
gledališč iz Slovenije in za-
mejstva s tekmovalnim 
predznakom, je spet navdu-
šil zveste gledalce, ki so šest 
večerov spremljali predstave 
in ljubiteljske igralce nagra-
jevali z aplavzi.
Čeprav s skromnejšim šte-
vilom prijavljenih predstav 
je festival po izboru selekto-
rice Ane Ruter postregel z 
raznolikim naborom šestih 
komedij. Niso bile name-
njene le zabavi za gledalce, 
temveč so imele tudi social-
no in širšo družbeno sporo-
čilno vrednost.
Veliki zmagovalci so bili čla-
ni Gledališke skupine Kul-

turno-umetniškega društva 
Jazbec in partnerji iz Kočev-
ja, ki so prvič sodelovali na 
tem festivalu. Predstava Da 
ne boš sama je prejela Ču-
farjevo plaketo kot najboljša 
predstava po izboru strokov-
ne žirije (v sestavi Alida 
Bevk, Iztok Valič in Aleš 
Jan) in denarno nagrado v 
vrednosti 1200 evrov.
Osvojila pa je tudi gledalce v 
dvorani, ki so ji namenili 
najvišjo povprečno oceno 
(4,89). Tik za njo so uvrstili 
predstavo Za vse sem sama 
domače igralske skupine 
Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice (4,88) in na tretje 
mesto predstavo Za narodov 
blagor Šentjakobskega gle-
dališča iz Ljubljane (4,47).

V dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah 
so v soboto, 19. novembra, spustili zastor 
letošnjega največjega gledališkega dogodka  
v mestu.

Veliki zmagovalci 
iz Kočevja

Janko Rabič
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Izjemen igralski trio v predstavi Da ne boš sama 
/ Foto: Nik Bertoncelj

Ena največjih investicij na področju šolstva, ki trenutno po-
tekajo v občini, je gradnja nove telovadnice Osnovne šole 
Poldeta Stražišarja. Kot so sporočili z Občine Jesenice, dela 
potekajo po načrtu, objekt je pred zimo že zaprt in pod stre-
ho. Izvajalec Kovinar – Gradnje ST je tudi že vgradil stavbno 
pohištvo, v notranjosti pa potekajo obrtniška dela. Investici-
ja je vredna skoraj milijon evrov, od tega je Občina Jesenice 
na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, šolstvo in 
šport prejela dobrih 400.000 evrov sofinanciranja.

Gradnja telovadnice poteka v skladu z načrti
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Občinski svet Občine Jese-
nice sestavlja 28 svetnikov 
in svetnic, ki so se v manda-
tu 2018–2022 prvič sestali 
12. decembra 2018. V celot-
nem mandatu so se sestali 
na 27 rednih sejah in treh 
izrednih, sklicane pa so bile 
tudi štiri dopisne seje. Na 
pobudo predlagateljev je 
bila sklicana ena dodatna iz-
redna seja, ki pa zaradi 
nesklepčnosti ni bila izvede-
na. Občinski svet je obrav-
naval 485 točk dnevnega 
reda, kar je v povprečju 14 
točk na sejo. Glasovali so o 
647 predlogih sklepov, to je 
v povprečju o 19 sklepih na 
sejo. Od teh 647 predlogov 
sklepov 25 sklepov ni bilo 

sprejetih. Vsi sprejeti sklepi 
pa so bili realizirani.
V tem obdobju je bilo ustno 
ali pisno postavljenih tudi 
473 vprašanj ali pobud, kar 
znese povprečno 16 na sejo 
(neupoštevajoč dopisne 
seje).

Po svetniških skupinah je 
največ vprašanj in pobud – 
148 podala SD, ZBJ jih je po-
dala 97, Levica – Jeseniška 

alternativa 95, SDS 51, LMŠ 
23, NSi 18, SLS 17, DeSUS 
15, Konkretno pa devet vpra-
šanj in pobud v štirih letih.

Ob zaključku mandata smo pogledali, kako delovni so bili jeseniški občinski svetniki, koliko sklepov 
so sprejeli in koliko pobud so dali v štirih letih.

O delu občinskega sveta

Urška Peternel

Na lokalnih volitvah smo vo-
lili tudi člane občinskih sve-
tov. V jeseniški občini so vo-
l ivci  v  28-č lanskem 
občinskem svetu največ 
mandatov namenili Gibanju 
Svoboda, ki je prejelo osem 
mest. Po pet mandatov ima-
ta Neodvisna lista za boljše 
Jesenice in SD, po tri SDS in 
Županova lista za naše Jese-
nice. Štiri liste so prejele po 
en mandat, in sicer Drža-
vljansko gibanje Resni.ca, 
Levica, NSi in SLS.

Novi občinski svetniki
Na listi Gibanja Svoboda so 
bili izvoljeni Mojca Čufer, 
Džeki (Dževad) Halilov, Fe-
rida Klinar, Brane (Brani-
slav) Zajović, Tanja Tar-
man, Armin Silić, Sabina 
Mulalić in Tadej Križaj, na 
listi Neodvisne liste za bolj-
še Jesenice Sonja Tušar, 
Eva Mlakar, Robert Humar, 
Irma Jagurdžija Ličina in 
dr. Ahmed Pašić, na listi SD 
Janez Marinčič, Vladimir 
Petković, Tina Repovž, To-
maž Tom Mencinger in Pe-
ter Bohinec, na listi SDS 
Maja Križnar, Antonija Ga-
sar in Andrej Vastl, na Žu-
panovi listi za naše Jesenice 
Žarko Zrnić, Aljoša Ulčar 
in Blaž Račič, na listi Drža-
vljanskega gibanja Resni.ca 
Zorica Dabižljević, na listi 
Levice Vlado Mlinarec, na 
listi NSi Mateja Ban in na 

listi SLS Tina Jakopič. Ob 
tem velja opozoriti, da sta 
bila v občinski svet izvolje-
na tudi Blaž Račič in Peter 
Bohinec, ki sta se pomerila 
v drugem krogu županskih 
volitev. Namesto izvoljene-
ga župana se bo v občinski 
svet uvrstil naslednji kandi-
dat z liste.

Skoraj polovica žensk
V novem občinskem svetu je 
13 žensk in 15 moških. Veči-
na je novih obrazov, izku-
šnje z delom v občinskem 
svetu ima le pet članov, in si-
cer dr. Ahmed Pašić (izvo-
ljen je bil v mandatu 2014–
2018, a je po letu dni 

odstopil zaradi selitve v Sin-
gapur), Janez Marinčič, To-
maž Tom Mencinger, Maja 
Križnar in Vlado Mlinarec.
Kar 23 občinskih svetnikov 
je tako novih, med njimi so 
novinci v občinskem svetu 
prav vsi iz stranke, ki je pre-
jela največ, osem mandatov, 
to je Gibanja Svoboda.

Člani svetov krajevnih 
skupnosti
Na lokalnih volitvah so bili 
izvoljeni tudi člani krajev-
nih skupnosti: Irena Kolbl, 
Dejan Justin, Anton Hribar, 
Vesna Ivelja in Miran Zu-
pan (v KS Blejska Dobrava); 
Janez Marinčič, Peter Popo-

vić, Sonja Tušar, Mojca Ču-
fer, Maja Križnar, Uroš Po-
sušen in Mateja Drobič (v 
KS Hrušica); Tina Jakopič, 
Boris Podlogar, Tjaša Vil-
man, Barbara Lipovec, Jer-
nej Pirc, Zala Rekar in 
Blanka Klinar (v KS Planina 
pod Golico); Nevenka 
Rajhman, Ružica Leskovar, 
Antonija Gasar, Ferida Kli-
nar, Marija Jazbinšek, Žiga 
Pretnar, Albina Seršen, Ber-

nard Gale in dr. Adis Medić 
(v KS Plavž); Roman Kalan, 
Tomaž Jekler, Stevo Ščavni-
čar, Aleksander Jernejc, Ivi-
ca Jernejc, Ivanka Jurca (v 
KS Podmežakla); Tina Re-
povž, Maksud Džamastagić, 
Marija Mulej, Ivo Ščavni-
čar, Mojca Stojan, Željko 
Šmitran in Aljoša Markež (v 
KS Sava); Marko Zupančič, 
dr. Urška Ravnik Verbič, 
Matej Brus, Mirjam Noč, 
Marko Mlakar in Branko 
Jeršin (v KS Slovenski Ja-
vornik - Koroška Bela).

V občinskem svetu je osem mandatov dobilo Gibanje Svoboda, po pet Neodvisna lista Za boljše 
Jesenice in SD, po tri SDS in Županova lista za naše Jesenice, po en mandat pa Državljansko gibanje 
Resni.ca, Levica, NSi in SLS.

Novi obrazi v 
občinskem svetu

Urška Peternel

Novi župan Jesenic je 
Peter Bohinec Na lokalnih volitvah so volivci na Jesenicah izbirali tudi 

člane občinskega sveta. / Foto: Nik Bertoncelj

V prvem krogu je Blaž Račič zbral 27,51 odstotka 
glasov, Peter Bohinec 22,97 odstotka, Eva 
Mlakar 21,86 odstotka, Sabina Mulalić 20,60 
odstotka in Andrej Vastl sedem odstotkov 
glasov. Volilna udeležba je bila nekaj manj kot 
36-odstotna.

Župan Blaž Račič je v 
tem mandatu 
imenoval dva 
podžupana, in sicer 
Miho Rezarja (za 
obdobje od 17. 6. 2019 
do zaključka mandata) 
in Miho Rebolja (za 
obdobje od 1. 5. 2019 
do 11. 4. 2021).

Občinski svetniki mandata 2018–2022 so se sestali na 27 
rednih sejah. / Foto: Gorazd Kavčič

Novi občinski svetniki 
se bodo na prvi, 
konstitutivni seji 
občinskega sveta 
sestali v sredo, 14. 
decembra. Na seji 
bodo potrdili mandate 
župana in občinskih 
svetnikov.
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Novemu županu je čestital tudi dosedanji župan Blaž Račič 
(desno), ki se po enem mandatu poslavlja od županske 
funkcije. / Foto: Nik Bertoncelj

Zmagovalcu (v sredini) sta prišla čestitat tudi predsednica 
SD Tanja Fajon (desno) in vodja poslanske skupine SD Jani 
Prednik (levo). / Foto: Nik Bertoncelj

Spoštovani občanke in obča-
ni občine Jesenice,

tokrat še zadnjič pišem Žu-
panov kotiček, v katerem 
sem v zadnjih štirih letih po-
udaril najpomembnejša ra-
zvojna vprašanja občine Je-
senice.
Žal sem na županskih voli-
tvah v nedeljo prejel prema-
lo glasov občanov, da bi lah-
ko nadaljeval začeto delo kot 
župan.
Priložnost pisanja zadnjega 
Županovega kotička bi rad 
izkoristil za zahvalo vsem 
volivkam in volivcem, ki so 
mi izkazali podporo in na 
volitvah glasovali zame, za 
Županovo listo kandidatov 
za občinski svet in vsebinski 
program, ki sem ga pripravil 
in predstavljal. Zahvaljujem 
se tudi sodelavkam in sode-
lavcem občinske uprave in 
vsem partnerjem Občine Je-
senice, s katerimi sem kot 
župan dobro sodeloval.

Žal ne morem mimo za našo 
lokalno skupnost zelo po-
membnega vprašanja. Volil-
na udeležba je bila v drugem 
krogu županskih volitev na 
Jesenicah zelo skromna – 
najslabša v Sloveniji in daleč 
od tega, kar sem si želel in za 
kar sem se trudil.
Ob koncu lahko le še česti-
tam zmagovalcu volitev in 
novemu županu Občine Je-
senice Petru Bohincu. Nje-
mu in novemu Občinske-
mu svetu želim uspešno 
delo, sam pa bom delo na-
daljeval kot občinski sve-
tnik, izvoljen na Županovi 
listi za naše Jesenice. Po 
svojih močeh, z znanjem in 
dragocenimi izkušnjami, ki 
sem jih pridobil v okviru 
županske funkcije, bom še 
naprej delal v dobro naše 
občine in vseh naših ljudi – 
za naše Jesenice.

Jesenice, srečno!

Blaž Račič

Še zadnjič ...
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V kabinetu jeseniškega žu-
pana je pred kratkim potekal 
uradni podpis pogodbe za 
začetek investicije v vgra-
dnjo UV-dezinfektorja na 
vodnem zajetju Peričnik. 
Pogodbo je župan Blaž Ra-
čič podpisal z direktorico 
podjetja HIP Plus, d. o. o., 
Klavdijo Babnik.
Ob tem je Račič poudaril, da 
je oskrba z vodo najvišja pri-
oriteta občinske uprave. In-
vesticija se po nekaj težavah 
– prvi javni razpis za izbiro 
izvajalca je bil namreč zara-
di neustrezne ponudbe neu-
spešen – tako lahko začne. 
Dela morajo biti zaključena 
najkasneje do konca julija 
prihodnje leto.

Konec kloriranja 
prihodnje poletje
Kot je povedal župan, bo 
vgradnja UV-dezinfektorja 
odpravila stalno dezinfekcijo 
sistema s hipokloritom, obe-
nem pa tudi delno odpravila 
ukrep prekuhavanja ob 
manjših prekoračitvah mo-
tnosti vodnega vira.
Poleg vgradnje UV-dezin-
fektorja bodo obnovili tudi 
odsek vodovoda med glav-
nim jaškom za vgradnjo 
UV-dezinfektorja in jaškom 

za vzdrževanje tlaka. Občina 
Jesenice je za odpravo dezin-
fekcije s hipokloritom že 
lani naročila projektno do-
kumentacijo, letos pa je pri-
dobila tudi služnosti pri la-
stnikih na trasi cevovoda.

Raziskave na vodnem 
zajetju
Vzroke, zakaj prihaja do 
tako pogostega kaljenja vo-
dnih virov na vodnem zaje-
tju, so sicer v občinski upra-
vi začeli iskati že pred leti. 

Tako so predlani pri Geolo-
škem zavodu Slovenije naro-
čili izdelavo hidrogeološke 
študije, v sklopu katere so 
opravili tudi več vrtin. Iz-
sledki raziskav so pokazali, 
da se ob obilnejšem deževju 
dvigne vodostaj Triglavske 

Bistrice in površinske vode 
vdirajo v sedimente v bližini 
zajetij, kar povzroči motnost 
in vdor koliformnih bakterij. 
Gre za bakterije, ki so sicer 
naravno prisotne v okolju in 
so posledica gnitja organ-
skih snovi, denimo listja. 
Zato so strokovnjaki med 
drugim predlagali vzpostavi-
tev peščene filtracije in UV-
-dezinfekcije, ki bo nadome-
stila sedanjo dezinfekcijo s 
hipokloritom.
A dela bodo morala biti pri-
lagojena naravovarstvenemu 
pogoju, po katerem se v 
strugo Bistrice zaradi var-
stva habitata ne sme posega-
ti v času od 1. oktobra do 28. 
februarja.

Na vodnem zajetju Peričnik se začenja projekt vgradnje UV-dezinfektorja, ki bo nadomestil potrebo 
po kloriranju. Pričakujejo, da bo vodo tudi manjkrat treba prekuhavati.

Investicija za boljšo 
pitno vodo

Župan Blaž Račič in direktorica podjetja HIP Plus Klavdija 
Babnik ob podpisu pogodbe za izvedbo del / Foto: Občina Jesenice

Urška Peternel

Župan Blaž Račič in direktorica podjetja HIP KA, d. o. o., 
Alenka Babnik sta podpisala pogodbo za prvo etapo druge 
faze ureditve območja KS Sava. V sklopu projekta bosta ob-
novljeni Delavska in Kejžarjeva ulica na območju od kroži-
šča pri upravni enoti mimo kitajske restavracije do TVD Par-
tizan Jesenice. Kot so povedali na Občini Jesenice, so pred-
videne tudi izvedba dela nove fekalne kanalizacije, rekon-
strukcija vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter 
ureditev javne razsvetljave. Investicijo bo Občina Jesenice 
financirala iz svojega proračuna, pogodbena vrednost pa 
znaša okrog 750.000 evrov. Dela morajo biti dokončana do 
maja prihodnje leto.

Obnova Delavske in Kejžarjeve ulice

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Jesenice  
objavljen Javni razpis za podelitev priznanj Občine Jeseni-

ce v letu 2023. Javni razpis je objavljen za podelitev naziva 
častni občan občine Jesenice ter za podelitev plakete Občine 
Jesenice.

Naziv častni občan občine Jesenice se podeli fizičnim osebam, 
ki so s svojim delom in prizadevanji pomembno prispevale k 
blaginji občanov, k utrjevanju demokracije in človekovih pra-
vic, uveljavljanju vladavine prava in pravne države, razvoju in 
napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti ter 
so prispevale k ugledu, pomenu in razvoju občine Jesenice.

Plaketa Občine Jesenice se lahko podeli fizičnim in pravnim 
osebam (gospodarskim družbam, javnim ali zasebnim zavo-
dom, organizacijam in skupnostim, društvom ter združenjem) 
za dosežene uspehe na posameznih področjih gospodarske-
ga in družbenega življenja in dela, s katerimi so pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu občine.

Rok za posredovanje pobud je do vključno ponedeljka,  
9. januarja 2023, do 15. ure.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni  
strani www.jesenice.si (javne objave).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Obvestilo

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

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

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

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

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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Jana Triller, 041/279 807,
jana.triller@g-glas.si

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

Pogodbena vrednost 
znaša skoraj milijon 
evrov, investicija pa bo 
financirana iz 
občinskega proračuna.

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

JE SE NI CE, 04/586 33 70

GSM: 040/201 488

KRANJ, 04/236 81 60

GSM: 051/621 085

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

www.oknam ba.si
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Pretekli teden je potekal evropski teden zmanjševanja 
odpadkov, ki je letos postavil v ospredje tekstilne odpad-
ke, pod geslom Tekstilni odpadki so iz mode. Po podatkih 
statističnega urada je lani v Sloveniji nastalo okoli 10.000 
ton odpadkov iz tekstila. Pri tekstilu je pomembna od-
govorna potrošnja, da se prepreči nastajanje in ponovna 
uporaba. Tekstil namreč vzporedno z odpadno elektron-
sko opremo postaja najhitreje rastoči odpadek.
V okviru evropskega tedna odpadkov so Zbirni center 
Jesenice obiskali najmlajši, iz oddelkov Sovica, Škrat, Če-
bela, Medved, Žogica in Kuža. Po izvedenem ogledu cen-
tra in po odgovorjenih vprašanjih, so otroci, za namen 
izobraževanja skozi igro, prejeli tematsko miselno igro 
spomin JEKOVED. Igra poleg spomina krepi tudi zavest o 
pomenu odgovornosti do okolja brez odpadkov, za kar si 
prizadevamo v podjetju JEKO, d.o.o.

OBISK OTROK V ZBIRNEM CENTRU
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Župana Jesenic Blaž Račič 
in Šentjakoba v Rožu Gun-
tram Perdacher sta sredi ok-
tobra pred mediji uradno 
podpisala pobudo za uvedbo 
letnega pavšala za uporabo 
avtocestnega predora Kara-
vanke za prebivalce obmej-
nih občin Jesenice in Šentja-
kob v Rožu.

Enkratna uporaba predora 
za osebni avtomobil stane 
7,60 evra, povratna vožnja 
torej več kot 15 evrov. 
Večkratni uporabniki si lah-
ko zagotovijo 14 prehodov z 

nakupom neprenosljive toč-
kovne karte v vrednosti 
34,10 evra. Nekoga, ki se 
skozi predor dnevno vozi v 
službo, tako uporaba predo-
ra mesečno stane okoli 100 
evrov.
Če bi uvedli letni pavšal za 
občane obeh obmejnih ob-
čin, bi to še okrepilo že tako 

tesne stike med prebivalci, 
gospodarsko sodelovanje in 
stike med različnimi ustano-
vami, sta poudarila župana.
Kot je dodal jeseniški župan 
Račič, bi se z uvedbo pavšala 
država lahko Jeseničanom 
tudi nekoliko odkupila za 
prometne zastoje, s katerimi 
se srečujejo v mestu zaradi 

dolgih kolon pred predorom 
v poletnem času.
Pobudo sta potrdila tudi ob-
činska sveta obeh občin, žu-
pana pa sta jo že posredovala 
upravljavcema avtocestnega 
predora Karavanke (Dars v 
Sloveniji, Asfinag v Avstriji) 
in pristojnim organom v 
obeh državah.

Urška Peternel

Župana Jesenic in Šentjakoba v Rožu Blaž Račič in Guntram Perdacher sta na Jesenicah 
podpisala pobudo o uvedbi letnega pavšala za predor Karavanke za občane njunih občin.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Na povabilo župana Blaža 
Račiča je Staro Savo obiskal 
državni sekretar na ministr-
stvu za kulturo Matevž Čelik 
Vidmar. Skupaj z županom, 
direktorjem Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Aljažem 
Pogačnikom ter predstavni-
ki ZVKD, projektantov in iz-
vajalcev obnove si je ogledal 
Ruardovo graščino in se sez-
nanil z obnovitvenimi deli. 
Kot je znano, se je zaradi 
najdbe lesne gobe obnova 
objekta zapletla in zavlekla 
ter znatno podražila.
Kot so po obisku sporočili iz 
županovega kabineta, je žu-
pan Račič državnemu sekre-
tarju še osebno, kot že 
večkrat tudi pisno, pojasnil 
pomembnost Ruardove 
graščine, ki je kulturni spo-
menik državnega pomena, 
za lokalno skupnost in tudi 

za nadaljnjo prihodnost sa-
mega muzeja.
Hkrati ga je ponovno pozval 
k razmisleku o možnostih 
dodatnega sofinanciranja in-

vesticije, saj zaradi podra-
žitve obnove – vrednost še 
potrebnega finančnega vlož-
ka znaša skoraj štiri milijone 
evrov – občinski proračun 

investicije ne zmore več fi-
nancirati. Državni sekretar 
zagotovil o sofinanciranju ni 
podal, kljub temu pa je žu-
pan Račič državni obisk oce-
nil za koristnega.
»Konkretnih zagotovil o do-
datnem sofinanciranju, 
čeprav bi bila vsekakor zelo 
dobrodošla, ob današnjem 
obisku seveda ni bilo priča-
kovati, vseeno pa smo zado-
voljni, da so se na ministr-
stvu za kulturo odzvali na 
naše pozive in si tudi v živo 
ogledali našo Ruardovo 
graščino. Ta je namreč v tem 
trenutku postala dejanski 
objekt, in ne le ime na prija-
vah na javne razpise, z ogle-
dom pa so se lahko tudi 
osebno prepričali o nujnosti 
nadaljevanja obnove, ki pa je 
brez državne pomoči, ob 
vseh ostalih potrebah, na Je-
senicah ne bomo zmogli,« je 
povedal župan.

Urška Peternel

Na Hermanovem mostu je 
po novem nameščena tabla s 
QR kodo, ki obiskovalce – ko 
jo poskenirajo z mobilnim 
telefonom – popelje do in-
formacij o mostu. Tabla je 
del izglasovanega projekta v 

sklopu participativnega pro-
računa JESodločam, med-
tem ko je bil prvi del istega 
projekta, to je osvetlitev mo-
stu, izveden že pred časom.
Kot so povedali na Občini Je-
senice, so s postavitvijo table 
na Hermanovem mostu 
zaključili izvedbo vseh pro-
jektov v okviru participativ-
nega proračuna, ki so bili 
načrtovani za letošnje leto, 
razen enega.
Izvedli so naslednje projek-
te: Vzpostavitev cone 30 na 
cesti med Sumido in poko-
pališčem, Ureditev in prep-
lastitev igrišča na Kočni, 
Namestitev svetlobnih opo-
zorilnih tabel za merjenje 
hitrosti na Kočni, Ureditev 
dovozne ceste do kulturne-

ga doma Hrušica, Postavi-
tev talnih označb na parkiri-
šču ob progi (nasproti 
Hrušice 53), Nova igrala ob 
domu na Pristavi, Asfaltira-
nje makadamskega odseka 
na Prihodih iz smeri trans-
formatorja proti Prihodom 
32, Dopolnitev drogov ulič-

ne razsvetljave na Cesti 1. 
maja s konzolnimi nastavki 
za zastave, Osvetlitev in 
označba Hermanovega mo-
stu, Šport za zabavo (se iz-
vaja tudi skozi prvo polovi-
co leta 2023) in Obnova 
južne fasade Gledališča To-
neta Čufarja.
Izgradnja kolesarskega poli-
gona (»pumptracka«) v Bazi 
pa se zaradi pridobivanja 
oziroma urejanja ustrezne 
dodatne dokumentacije pre-
naša v leto 2023, so pojasni-
li na Občini Jesenice. So pa 
že letos izvedli priprave na 
preureditev degradiranih te-
niških igrišč na Kresu, kar je 
projekt, ki je v sklopu parti-
cipativnega proračuna načr-
tovan v naslednjem letu.

Urška Peternel

Šestnajstega novembra se je na Jesenicah zaključila letošnja 
sezona izposoje koles iz avtomatiziranega kolesarskega sis-
tema Gorenjska.bike. Poleg Jesenic so v novembru kolesar-
ski sistem Gorenjska.bike zaprli tudi na območju občin Tr-
žič, Radovljica in Naklo. Kolesarski sistem bo na Jesenicah 
ponovno odprt predvidoma spomladi 2023.

Kolesarski sistem zaprt čez zimo

Postavitev table s QR kodo je bil še zadnji 
izvedeni letošnji projekt v sklopu participativnega 
proračuna.

Hermanov most 
z novo tablo

»Konkretnih zagotovil o dodatnem sofinanciranju, čeprav bi bila vsekakor zelo dobrodošla, ob današnjem 
obisku seveda ni bilo pričakovati, vseeno pa smo zadovoljni, da so se na ministrstvu za kulturo odzvali 
na naše pozive in si tudi v živo ogledali našo Ruardovo graščino,« je po obisku dejal župan Blaž Račič.

Državni sekretar na ogledu 
Ruardove graščine

Župana Jesenic in Šentjakoba v Rožu sta podpisala pobudo, po kateri bi občani obeh občin plačevali 
ugoden letni pavšal za uporabo predora Karavanke. Na ta način bi se država lahko odkupila tudi za 
prometne zastoje v času poletne sezone, je dejal jeseniški župan.

Župana za letni 
pavšal za predor

Župan Blaž Račič in državni sekretar na kulturnem 
ministrstvu Matevž Čelik Vidmar pred Ruardovo graščino  
/ Foto: Fototeka GMJ

Podobna ureditev, to 
je plačevanje letnega 
pavšala za lokalno 
prebivalstvo, v Avstriji 
že velja za več 
predorov (Tauern, 
Pyhrn, Brenner), zato 
se podobne ureditve 
za občane Jesenic in 
Šentjakoba v Rožu 
nadejata tudi župana.

Na Jesenicah je potekal dru-
gi del informiranja za razse-
ljene osebe iz Ukrajine, ki 
živijo na območju Zgornje 
Gorenjske. Seznanili so jih s 
pravicami in obveznostmi 
na področju začasne zaščite 
in integracije v slovensko 
družbo. Pravnica in prevajal-
ka Pravnega centra za 
varstvo človekovih pravic in 
okolja sta podajali informa-
cije o ureditvi pravnega po-

ložaja po prenehanju statusa 
začasne zaščite, o možno-
stih zaposlovanja preko raz-
ličnih pogodb, o pridobitvi 
državljanstva, o postopkih 
združevanja družine in 
vrnitvi v matično državo.
Srečanje je pripravila Civil-
na zaščita občine Jesenice 
skupaj z Uradom RS za os-
krbo in integracijo migran-
tov, Visokim komisariatom 
ZN za begunce ter Pravnim 
centrom za varstvo človeko-
vih pravic in okolja.

Informiranje za razseljene 
osebe iz Ukrajine
Urška Peternel

Tabla na Hermanovem mostu, ki skriva podatke o 
zgodovini mostu / Foto: Nik Bertoncelj
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V mandatnem obdobju 
2018–2022 so bili člani sve-
ta KS Hrušica: Janez Marin-
čič (predsednik), Uroš Posu-
šen (podpredsednik), člani 
Peter Popovič, Maja Križnar, 
Sonja Tušar, Tina Siega in 
Marta Smodiš.
V poročilu o opravljenem 
delu so poudarili predvsem 
tri področja, na katerih so s 
pomočjo Občine Jesenice 
ter sodelovanjem krajanov z 
veliko naporov dosegli, da 
se po dolgih letih pričako-
vanj in odlašanj vendarle 
uresničujejo.

Dočakali obnovo dvorane
V naselju Republika je sedaj 
pripravljena gradbena doku-
mentacija za celovito obno-
vo. V preteklih letih so že 
obnovili del infrastrukture, 
ureditev meteornih voda bo 
izvedena prihodnje leto v 
okviru izglasovanega projek-
ta participativnega proraču-
na, zatem bo na vrsti še as-
faltiranje. Po več letih 
čakanja se bosta vendarle 

nadaljevali obnova večna-
menske dvorane in ureditev 
prostorov za delovanje kul-
turno-športnega društva v 
kulturnem domu. Občina 
Jesenice je podpisala pogod-
bo z izvajalcem, sredstva so 
zagotovljena iz občinskega 
proračuna, delati bodo zače-
li prihodnje leto.
Poleg tega so člani sveta do-
segli, da se je začasno rešil 
problem makadamske ceste 
do betonarne Sava. Zaradi 
tovornega prometa in ob ve-
tru se je prah širil po celotni 
Hrušici. Cesta je sedaj zapr-
ta za ves promet, dokler ne 
bodo uporabniki rešili težav 
glede asfaltiranja.
V tem mandatnem obdobju 
so spremljali in se po potre-
bi vključevali v izvajanje veli-
ke investicije, obnove žele-
zniškega predora. Pomagali 
so pri reševanju nekaterih 
težav krajanov ob velikem 
gradbišču. Zadovoljni so bili 
z dogovorom, da so izvajalci 
po končanih delih obnovili 
del lokalne ceste od starega 
dela naselja do krožišča na 
magistralni cesti.

Janko Rabič

Ena izmed nalog Turistič-
nega društva (TD) Golica 
je tudi skrb za turistično 
infrastrukturo. Tako so 
pred kratkim obnovili 
dotrajane klopi, mize in 

ograjo pred Korlnovim ro-
vom v Savskih jamah. V 
sodelovanju z domačim iz-
vajalcem Tilnom Klinar-
jem so postavili nove mize 
in klopi, popravili ograjo in 

postavili stojalo za gorska 
kolesa.
Kot so povedali v TD Golica, 
prostor predstavlja prijeten 
kraj za poletno ohladitev ob 
potoku, hkrati pa mimo po 

novem vodil glavna planin-
ska pot na Golico. Prihodnje 
leto nameravajo nadaljevati 
urejanje okolice in postaviti 
dodatno infrastrukturo za 
obiskovalce.

Program obnove je sofinan-
cirala Občina Jesenice, ki je 
v zadnjem letu društvu po-
magala tudi z delnim 
pokritjem stroškov za osnov-
no delovanje društva.

Urška Peternel

Nasilje v družini

Na območju Jesenic so policisti prejeli prijavo nasilja v dru-
žini. Izrekli so prepoved približevanja in zbirajo obvestila v 
zvezi s kaznivim dejanjem z elementi nasilja. Po zbranih 
obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. »Poli-
cija v družinskem okolju obravnava različne oblike nasilnih 
dejanj. Od na videz blagih oblik do tistih najhujših. Oseba 
je lahko žrtev fizičnega, psihičnega, spolnega in ekonom-
skega nasilja. Zato se z različnimi oblikami policijskega 
dela in povezovanjem z drugimi institucijami zavzemamo 
za ničelno toleranco takega nasilja. Če ste žrtev nasilja ali 
ste bili priča takemu dejanju pridite na policijsko postajo, 
pokličite na 113 ali anonimni telefon 080 1200. Niste sami, 
pomagali vam bomo!« pravi Roland Brajič, predstavnik za 
odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

Voznik e-skiroja padel

Na območju Jesenic je padel voznik e-skiroja in se telesno 
poškodoval.

Trčil v prometno signalizacijo

Voznik je med vožnjo po gorenjski avtocesti v smeri Kara-
vank v bližini izvoza za Lipce zaradi neprilagojene hitrosti 
trčil v postavljeno prometno signalizacijo delovne zapore in 
s tem poškodoval še štiri vozila, ki so peljala za njim.

Policijska kronika

Člani sveta krajevne skupnosti Hrušica so se tik 
pred zaključkom mandata ozrli na pretečeno 
štiriletno obdobje in pripravili poročilo o delu in 
opravljenih nalogah.

O delu v KS Hrušica

Turistično društvo Golica je ob finančni pomoči Občine Jesenice uredilo območje pred Korlnovim 
rovom v Savskih jamah.

Pred Korlnovim 
rovom nove mize

Na novo urejeno območje pred Korlnovim rovom z novimi mizami in klopmi / Foto: TD Golica

Turistično društvo 
Golica vodi nova 
predsednica Katja 
Medja, k včlanitvi v 
društvo pa vabijo tudi 
nove člane. Včlaniti se 
je mogoče kar na 
spletni strani društva 
www.tdgolica.com.

JESENICE • LESCE
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA

KAKO  

IZDELAMO 

JOGURT, SIR, 

MASLO

Priročnik  

je namenjen  

vsem, ki za 

lastne potrebe 

načrtujete pre-

delati manjše 

količine mleka 

v okusne in 

zdrave mlečne 

izdelke, ter 

vsem, ki ste na 

tem področju 

že bolj samo-

zavestni in 

spretni.

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. 
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Strokovnjakinja 
peke kruha Polonca 
z nami deli svoje 
znanje, recepture 
in napotke, kako 
brez kvasa speči 
odličen domač 
kruh, narejen iz 
različnih vrst mok 
in z različnimi 
vzhajalnimi 
sredstvi – droži, 
soda, vinski 
kamen in pecilni 
prašek. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Jesenice, 
Gorje, Kranjska Gora in Ži-
rovnica (MIR Jesenice) je 
pred mednarodnim dnevom 
invalidov, ki ga zaznamuje-
mo 3. decembra, v jeseniški 
občini še bolj poostreno nad-

ziral neupravičeno parkira-
nje na mestih, rezerviranih 
za invalide.

Dokazilo je parkirna karta
»Dokazilo o upravičenosti 
parkiranja na označenih 
parkirnih prostorih za inva-
lide je parkirna karta, ki jo 
je izdala upravna enota. Na-

meščena mora biti na levi 
notranji strani vetrobran-
skega stekla, na vidnem 
mestu. Za prekršek, pri sto-
ritvi katerega voznik nima 
izdane parkirne karte, je 
predpisana globa v višini 
200 evrov,« so pojasnili v 
inšpektoratu in redarstvu. 
Z izvedbo nadzora so se 

tudi na Jesenicah odzvali na 
pobudo Javne agencije RS 
za varnost prometa. Kot so 
poudarili, je namen nadzo-
ra zlasti ozaveščanje družbe 
o odgovornosti, ki jo nosi 
kršitelj, ko svoje vozilo ne-
upravičeno parkira na mes-
to, ki je namenjeno izključ-
no invalidom.

Nadzor parkiranja na mestih za invalide
Urška Peternel
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Vsi trije igralci v predstavi 
Da ne boš sama so prejeli 
Čufarjeve plakete, Suzana 
Puš in Andreja Mlekuž za 
najboljšo žensko vlogo in Ti-
len Štirn za najboljšo moško 
vlogo skupaj z Bojanom Vis-
trom, ki je igral v komediji 
Za narodov blagor Šentjako-
bskega gledališča iz Ljublja-
ne. Igra jeseniških ljubitelj-
skih igralcev je bila zapažena 
pri strokovni žiriji, saj sta 
bila Mateja Mlačnik in Ivan 
Berlot nominirana za naj-
boljšo žensko oziroma mo-
ško vlogo. Za uspešno izved-
bo festivala sta poskrbela 
organizacijski odbor pod 
vodstvom Jožeta Ostermana 
in Gledališče Toneta Čufarja 
ob finančni podpori Občine 
Jesenice in sponzorjev. Nagrajenci Čufarjevih dnevov 2022 / Foto: Nik Bertoncelj

Natečaj Pokrajina 2022 za 
mlade fotografe je pripravilo 
Fotografsko društvo Jeseni-
ce ob sodelovanju Fotograf-
ske zveze Slovenije in OŠ 
Koroška Bela.
V starostni kategoriji do 16 
let je prvo nagrado prejela 
Neja Berguš z OŠ Koroška 
Bela za fotografijo Samotno 
drevo, drugo Lea Šporn z 
OŠ Koroška Bela za fotogra-
fijo Regrat, tretjo pa Matej 
Borjančič iz FK Žarek Seža-
na za fotografijo Slap. Di-
plomo sta prejela Saša Ko-
bal iz SŠ Veno Pilon 
Ajdovščina za fotografijo 
Pogled čez rob in Val Šporn 
z OŠ Koroška Bela za foto-
grafijo Neskončnost.
V starostni kategoriji od 16 
do 19 let je žirijo najbolj 
prepričala fotografija Zob 
avtorja Reneja Kračuna iz 
Digitalnega fotokluba. Dru-
go nagrado je prejel Luka 
Utroša iz ŠC Celje za foto-
grafijo Čudoviti velikan, 
tretjo pa Pia Curk iz SŠ 
Veno Pilon Ajdovščina za 
fotografijo Zavetje. Diplo-
mo pa je žirija podelila Nej-

cu Franku s SŠ Veno Pilon 
Ajdovščina za fotografijo 
Polet v neznano.
Kot je poudaril Sandi Novak 
iz Fotografskega društva Je-
senice, mladi fotografi vse 
redkeje izdelujejo fotografi-
je, zaradi česar je udeležba 
na natečaju iz leta v leto 
skromnejša; letos je tako so-
delovalo 16 fotografov. Zato 
je Novak priporočil, naj bo 
naslednji natečaj v digitalni 

obliki, nagrajene fotografije 
pa naj za razstavo izdela or-
ganizator.
Opozoril je tudi, da delo v 
fotografskih društvih temelji 
predvsem na starejši genera-
ciji. »Tudi samo delo v krož-
kih na osnovnih in srednjih 
šolah izumira še bolj kakor v 
preteklih letih,« je dejal.
Ravnatelj OŠ Koroška Bela 
Rok Pekolj je zadovoljen, da 
bo v prednovoletnem času v 

novem razstavnem prostoru 
Jake Torkarja na ogled foto-
grafska razstava mladih av-
torjev. »Ob sodelovanju s 
kulturnimi zanesenjaki iz 
naše neposredne okoliščine, 
med katere sodi tudi gonilna 
sila in glavni organizator na-
tečaja Sandi Novak, nam je 
uspelo urediti prijeten pros-
tor, v katerem prirejamo naj-
različnejše razstave in kul-
turne prireditve,« je dejal.

Urška Peternel
Utrinki iz Prage je naslov fo-
tografske razstave, ki je do 
13. decembra na ogled v foto-
galerij i  Fotografskega 
društva Jesenice v avli gleda-
lišča. Avtor Sandi Novak, 
dolgoletni član društva, tok-
rat razstavlja fotografske 
utrinke Prage; a kot je zapi-
sal Jani Novak, na razstavi ni 
fotografij mestnih znameni-
tosti, temveč je avtor zabele-
žil ljudi in dogajanje v mes-

tu. Ujel je portrete mladih in 
starih, otrok, invalida  ... To 
je že 46. samostojna razsta-
va Sandija Novaka, ki je si-
cer zaposlen kot diplomirani 
zdravstvenik v jeseniški bol-
nišnici, s fotografijo pa se 
ukvarja že od osnovne šole. 
Ponaša se z nazivoma moj-
ster fotografije in EFIAP – 
odličnik Mednarodne foto-
grafske zveze. Je tudi 
mentor mladih fotografov v 
društvu in na Osnovni šoli 
Koroška Bela.

Urška Peternel

V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice 
razstavlja mojster fotografije Sandi Novak.

Utrinki iz Prage
V novem Razstavnem prostoru Jake Torkarja na Osnovni šoli Koroška Bela so na ogled fotografije 
natečaja Pokrajina 2022 za mlade fotografe.

Pokrajina za mlade fotografe

Veliki zmagovalci iz Kočevja

Mentor in mojster fotografije Sandi Novak z mladimi fotografi z OŠ Koroška Bela  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Razstava fotografij Prage v avli gledališča / Foto: Nik Bertoncelj

Slovesnega odprtja festivala se je udeležila ministrica za 
kulturo dr. Asta Vrečko. / Foto: Nik Bertoncelj

Branka Smole, direktorica Gledališča Toneta Čufarja 
Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

Najuspešnejša predstava je Da ne boš sama Gledališke 
skupine KUD Jazbec in partnerji iz Kočevja. / Foto: Nik Bertoncelj

1. stran
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Če greva skozi rezultate vaše 
ekipe v jesenskem delu, ta-
koj pade v oči visoka zmaga 
s 13 : 0 proti Naklemu.
Koristilo nam je, da je bila 
tekma, ki bi jo morali odi-
grati že v tretjem kolu, 
prestavljena na kasnejši ter-
min. Pred to tekmo smo ig-
rali neodločeno in presta-
vljena tekma je bila za nas še 
kako pomembna. Lahko bi 
se z zmago dvignili ali pa os-
tali v poprečju. Na tekmi z 
ekipo Naklo nam je šlo vse 
kot po maslu. Uspelo nam je 
praktično vse, kar smo si za-
mislili. Bili smo res pravi in 
zelo učinkoviti.

Jesenski del ste zaključili 
na drugem mestu, šest točk 
za ekipo Bled-Bohinj 
Hirter. Zaostanek ni velik, 
a zelo pomembna bo prva 
tekma spomladanskega 
dela, ko vodilna ekipa pri-
haja na Jesenice.
Tekma bo res pomembna. 
Škoda se mi zdi, da se zadnji 
dve tekmi nista odigrali v je-
senskem delu, saj je bila 
naša igra ob koncu res na vi-
sokem nivoju. Ob tem so 
bile zelo dobre tudi vremen-
ske razmere. Pred spomla-
danskim delom se lahko gle-
de odhodov in prihodov 
marsikaj zgodi.

Proti kateri ekipi je bilo naj-
težje v jesenskem delu?
Vsaka tekma je na svoj način 
težka. Gledano z mojega vi-
dika, se sam ne bojim nobe-
ne ekipe. Najbolj se bojim 
nas samih. Če smo mi pravi, 
se lahko brez problemov 
kosamo tudi s tretjeligaši. 
Dokaz je pokalna tekma s 
Šenčurjem, ko smo si prip-
ravili kar nekaj priložnosti. 
Tekmo smo na koncu izgu-
bili po izvajanju 11-metrovk.

Kje ste imeli v jesenskem 
delu največ rezerv?
Glavna rak rana v naši igri 
so bili zaključki. Prav to nas 
je stalo, da smo namesto 
kakšne zmage več dosegli le 
neodločen rezultat. Bili so 
tudi sodniške napake, a to je 
sestavni del nogometa. Če si 
ti pravi in daš hitro dva, tri 
zadetke, te tudi sodniške na-
pake ne morejo ustaviti.

Se že ve, kdaj začnete pripra-
ve za spomladanski del?
V novembru smo še vedno 
trenirali dvakrat tedensko, 
enkrat v telovadnici, enkrat 
zunaj. Decembra bomo 
prosti. V januarju naj bi spet 
imeli dva treninga. Februar-
ja bomo začeli na polno, da 
bi bili za spomladanski del 
čim bolje pripravljeni.

Koliko trenirate med sezo-
no?
Treniramo štirikrat na teden. 
Kljub službenim obveznos-
tim se trudim, da sem priso-
ten vsaj na treh treningih.

Na umetni travi se boste 
lahko v miru pripravljali za 
spomladanski del. Se spom-
nite starega pomožnega 
igrišča?
Tisto igrišče je bilo res v 
zelo slabem stanju. Na igri-
šču je bila mivka, pesek, le 
trave je bilo bolj malo. Z no-
vim pomožnim igriščem z 
umetno travo imamo zelo 
dobre pogoje za trening.

Ste zadovoljni s svojimi 
igrami v prvem delu?
Zadovoljen sem, a vem, da 
se da še bolje. Dosegel sem 
tri zadetke, ob tem pa imel 
še kar nekaj asistenc.

Kdaj ste začeli trenirati no-
gomet?
Doma sem blizu nogome-
tnega igrišča v Podmežakli 
in je bilo logično, da začnem 
trenirati nogomet. Vse se je 
začelo pri sedmih letih.

Na katerih mestih ste igrali?
Največ sem bil desni brani-
lec ali desno krilo. Sedaj 

igram v vezi. Položaj mi 
ustreza, saj imam rad žogo 
v posesti.

Kje ste igrali poleg Jesenic?
Po prvi članski sezoni sem 
odšel z Jesenic. Sledilo je 
igranje za Šenčur v tretji 
slovenski ligi. Osvojili smo 
prvo mesto in se uvrstili v 
drugo ligo. Iz Šenčurja sem 
odšel v Dob, kjer sem igral 
kar osem sezon. Moje naj-
lepše nogometno obdobje. 
Bili smo prvaki druge slo-
venske lige, uvrstili smo se 
v kvalifikacije za prvo ligo ... 
Nekje pri 29- letih sem šel v 
Avstrijo k SAK-u. Zdaj sem 
spet na Jesenicah. Prepriča-
la me je ambiciozna zgod-
ba, da se klub spet postavi 
tja, kamor spada. Po mo-
jem bi moral jeseniški no-
gometni klub vseskozi igra-
ti v tretji slovenski ligi, saj 
je na Jesenicah veliko dob-
rih, talentiranih igralcev. 
Če ne bi bilo toliko odho-
dov v Avstrijo, verjamem, 
da tudi druga slovenska liga 
ne bi bila nedosegljiva. Od-
kar sem se vrnil na Jeseni-
ce, sem vmes še pol sezone 
igral pri Vrhniki.

Si želite po koncu igralske 
kariere stopiti med trenerje?
V klubu zmeraj bolj priti-
skajo name, da bi si prido-
bil licenco za trenerja in tre-
niral otroke. V teh letih 
igranja sem pridobil veliko 
znanja in izkušenj. Pustimo 
času čas. Najprej moram 
zaključiti igralsko kariero, 
potem bom pa videl, kako 
naprej.

Kakorkoli se bo situacija 
razpletla, boste še naprej ak-
tivni v športu?
Zagotovo. Poleg nogometa 
rad igram košarko in tenis, 
tečem. Ne bo časa za popol-
no mirovanje. (smeh)

Matjaž Klemenc

Armin Kukavica / Foto: Matjaž Klemenc

Karate

Svetovno prvenstvo v tradicionalnem karateju

V Kranjski Gori je potekalo ITKF Svetovno prvenstvo v tradi-
cionalnem karateju in ITKF odprto prvenstvo. Svoje pred-
stavnike je imel tudi Karate klub MI-KI. Na odprtem prven-
stvu je bronasto medaljo osvojil Din Talić v dogovorjeni 
borbi. Nastopili so še Ela Mustadenagić, Ita Zorc in Ina 
Zorc, kot člana slovenske reprezentance pa še Denis Čatak 
in Enej Otovič. Na svetovnem prvenstvu sta kot člana repre-
zentance Slovenije nastopila Aleksandar Jovanović in Timo-
tej Mlakar. Oba sta osvojila bronasto medaljo. Aleksandar v 
prosti borbi, Timotej pa v dogovorjeni borbi.

Kegljanje

Visok poraz na derbiju

V 7. in 8. kolu so jeseniški kegljači SIJ Acroni dosegli dve glad-
ki zmagi. V gosteh so premagali Izolo s 6,5 : 1,5, doma pa KI 
Škofja Loka 1 z 8 : 0. V 9. kolu so imeli derbi v gosteh z ekipo 
Proteus 2. Žal se ni izšlo po njihovih željah. Gostitelji so tek-
mo dobili z 8 : 0. Vseeno so še vedno v igri za sam vrh. Pred 
odmorom v 2. ligi zahod, nadaljevanje lige bo 21. januarja, 
vodi Proteus 2 s 14 točkami. Tik za njimi, z dvema točkama 
manj, so Taborska jama 2, SIJ Acroni in Slavija Štojs.

Jeseniški hokejisti so Celinski pokal končali na 
polfinalnem turnirju. V Alpski ligi premagujejo 
nasprotnike enega za drugim.

Po slovenskem pokalu so ho-
kejisti HDD SIJ Acroni Jese-
nice zaključili še s Celinskim 
pokalom. Poglejmo, njihovo 
pot. V uvodnem kolu so bili 
prosti. Na turnirju v Asiagu 
so premagali turški Buz Ada-
mlar s 5 : 1 in srbsko Vojvodi-
no s 7 : 1. S starim znancem 
Asiagom so izgubili s 5 : 2, a 
so se po spletu srečnih okoli-
ščin prebili na polfinalni tur-
nir v Wels. Na uvodni tekmi 
so Latvijskega predstavnika 
Zemgale premagali s 3 : 2 po 
podaljšku (Jenko, Polcs, Pan-
ce). Gostitelj turnirja Cardiff 
je upravičil naziv favorit tur-
nirja in je Jeseničane prema-
gal s 3 : 0. V odločilni tekmi 
za vstop na finalni turnir so s 
francosko ekipo Angers iz-
gubili s 4 : 1 (Rajsar) in s tem 
zaključili letošnjo pot v Ce-
linskem pokalu.
»Za presenečenje, da bi se 
uvrstili na finalni turnir Ce-
linskega pokala, bi morali 
biti kompletni in zdravi. Žal 
nas je ujela viroza. Zelo sem 
zadovoljen, da nam je po za-
ostanku 0 : 2 uspelo prema-
gati dobro ekipo Zemgale. 
Gostitelj Cardiff je bil za nas 
nepremagljiv. Tako dobre 
ekipe na klubskem nivoju že 
dolgo nisem videl. Igrajo 
samo s tremi napadi, a vsi 
trije napadi so enakovredni. 
Večinoma imajo kanadske 
igralce z več kot dvesto tek-
mami v AHL. Na tekmi An-
gersom na je mogoče 'pojed-
la' prevelika želja po 
uspehu,« je polfinalni turnir 
v Cardiffu ocenil jeseniški 
trener Gaber Glavič.

Državno prvenstvo
V državnem prvenstvu so Je-
seničani pred zadnjim deja-
njem. V njem so se nepos-
redno uvrstili v polfinale, kjer 
so za nasprotnika dobili Ce-

lje. Doma so ga premagali s 4 
: 1. V gosteh so bili še bolj 
prepričljiv in štajerskega tek-
meca ugnali s 7 : 0. V finalu 
jih po pričakovanju čaka lju-
bljanska Olimpija, ki je bila v 
dveh tekmah dvakrat boljša 
od kranjskega Triglava. Prva 
finalna tekma bo 10. januarja 
2023, druga 13. januarja 
2023. Morebitna tretja tekma 
bo 15. januarja. V največ treh 
tekmah bo ena od glavnih 
ekip na slovenski hokejski 
sceni postala državni prvak 
za sezono 2022/2023.

Alpska liga
V Alpski ligi varovanci tre-
nerja Gabra Glaviča ne po-
puščajo. Ko boste brali te 
vrstice, bo že znano, kako so 
se Jeseničani v torek odreza-
li v Celovcu. V zadnjih štirih 
tekmah so dosegli štiri zma-
ge. V 15. tekmi so doma s 6 : 
0 premagali Unterland, eki-
po, ki je do sobote edina za-
čutila, kako je premagati Je-
senice. Linz 2 so premagali s 
4 : 2. V edini tekmi v gosteh 
so premagali Salzburg 2 s 4 
: 1. Z enakim rezultatom so 
v soboto v Podmežakli pre-
magali Zell am See. Sedem-
najst zmag in le en poraz so 
nazoren dokaz o trenutni 
premoči Jesenic v Alpski 
ligi. Do božiča jih čakajo še 
tri tekme. Danes gostujejo 
pri Fassi, v soboto pa doma 
gostijo Merano. Sledi odmor 
do 21. decembra, ko bodo 
gostovali v Kitzbühelu.
Druga ekipa igra spremen-
ljivo. Maribor so premagali z 
8 : 1. Izgubili so s Celjem z 2 
: 1, s Team Croatio select s 4 
: 2 in Crveno zvezdo s 4 : 3. 
Po kazenskih strelih so s 4 : 
3 izgubili s Triglavom. Do 
božiča jih čakata dve gosto-
vanji: v soboto pri ekipi 
Team Croatia select in 21. 
decembra pri ekipi Slavija 
Junior.

Matjaž Klemenc

Jeseniški hokejisti v decembru nosijo posebne drese z mo-
tivom prazničnega puloverja. Vabijo tudi navijače, da na do-
mačih tekmah podprejo železarje v smešnih prazničnih pu-
loverjih, sodelujoči se bodo potegovali tudi za nagrade.

Hokejisti v prazničnih dresih

V Alpski ligi brez 
popuščanja

Armin Kukavica, 35-letni Jeseničan, je pomemben član Nogometnega kluba SIJ Acroni Jesenice.

Najbolj nevarni sami sebi

Šport na kratko Košarka

Dva poraza košarkarjev

V 8. in 9. kolu v 3. ligi zahod so bili košarkarji Chilli Jesenice 
neuspešni. Najprej so izgubili v gosteh proti ekipi Ipros Vrh-
nika z 90 : 78. Sledil je domači poraz po podaljšku z ekipo 
Opikar Evmo Logatec z 98 : 91. Prejšnji konec tedna so bili 
prosti. V soboto jih čaka nova tekma, ko bodo doma gostili 
ekipo Tera Tolmin.

Odbojka

Dva poraza in zmaga

Odbojkarice Mladi Jesenice v 3. ligi zahod so bile doma polovič-
no uspešne. Ekipo Krim III so premagale s 3 : 0 (17, 18, 19), z 
Logatcem pa so izgubile s 3 : 0 (23, 21, 16). V soboto so izgubi-
le v gosteh s Portorožem s 3 : 1 (22, -17, 16, 19). Ta konec tedna 
igrajo doma z Bledom. V ligi premočno vodi Krško z 21 točka-
mi. Šesti GEN-I-Volley in sedmi Mladi Jesenice imata 8 točk.

Judo

Novoletni judo turnir v Celju

V Celju je potekal mednarodni judo turnir. Judo sekcija Parti-
zan Jesenice je nastopila v dveh kategorijah. Uvrstitve v kate-
goriji U-14: Jan Krištof Huber: 1. do 66 kg. U-12: Hana Medič: 
3. do 40 kg, Žan Luka Brestovec, 3. do 50 kg. Urban Črv je bil 
v kategoriji do 42 kg sedmi. Jaka Vidmar je v kategoriji do 46 
kg borbo zaključil v predtekmovanju in ostal brez uvrstitve.
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V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice, v dvorani Kolpern 
na Stari Savi, so 25. novem-
bra pripravili literarni večer 
z Vladimirjem Vilmanom, 
nekdanjim sodelavcem in 
po rodu Jeseničanom. Pris-
luhnili so njegovi želji, da 
tretjo pesniško zbirko z nas-
lovom On in ona predstavi v 
mestu svojega srečnega 
otroštva. Poeziji v poklicni 
karieri (sedaj je zaposlen v 
Tehniškem muzeju Slove-
nije) ni namenjal večje po-
zornosti, pred nekaj leti so 
se spontano začeli porajati 
stihi in začel jih je zapisova-
ti. So prijetni, razpoloženj-
ski, o vsakdanjem življenju, 
ljubezni, željah, njegovih 
najdražjih, domačih …

Tretjo zbirko je posvetil ženi 
Saši ter vnuku Franu in vnu-
kinji Mirki. Nekaj pesmi je 
prebral sam, z novo Mesto 
redečega prahu je napovedal 
četrto zbirko, ki se bo spo-

minsko navezovala na rodne 
Jesenice. Druge pesmi je 
prebrala Špela Šemrl, ki je 
tudi zaigrala na harmoniko.
Prijeten pesniški večer sta z 
glasbo in petjem ob sprem-
ljavi kitar obogatila Severa 
Gjurin in Dejan Lapanja.

V Kolpernu je novo pesniško zbirko z naslovom On in ona predstavil Vladimir Vilman.

Pesniški stihi  
Vladimirja Vilmana
Janko Rabič

Hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice so v sodelovanju z 
Gorenjsko banko v Športni 
dvorani Podmežakla gostili 
otroke z Osnovne šole Pol-
deta Stražišarja. Sedemdeset 
otrok je podrobneje spozna-

lo hokej na ledu, na obisku 
so se zabavali tudi z igrami 
na poligonu ter se navduše-
vali nad športno opremo 
vrhunskih hokejistov ter 
večkratnih državnih prva-
kov. Gorenjska banka je OŠ 
Poldeta Stražišarja namenila 
tudi donacijo v vrednosti ti-
soč evrov.
Predsednik uprave Gorenj-
ske banke Mario Henjak je 

ob tem dejal: »Hokej na 
ledu je trda igra, a prinaša 
izjemne nagrade. Tudi v 
življenju je tako, zato želi-
mo s takšnimi srečanji ot-
rokom pokazati, da imajo 
enake možnosti za uspeh. 
Ključ do zmage je močna 
volja.«

Predsednik kluba Peter Bo-
hinec je poudaril: »Sodelo-
vanje z OŠ Poldeta Stražišar-
ja in Gorenjsko banko je za 
naš klub novi mejnik ter pri-
ložnost za izpolnitev naše 
družbene odgovornosti.«
Za čas, ki so si ga vzeli hoke-
jisti, in za donacijo se je zah-
valila ravnateljica OŠ Polde-
ta Stražišarja Aleksandra 
Valenčič.

Urška Peternel

Mednarodno gibanje Mo-
vember, društvo OnkoMan 
in Društvo uroloških bolni-
kov Slovenije so pred krat-
kim podarili ček v v višini 
pet tisoč evrov za nakup 
opreme za urološki oddelek 
jeseniške bolnišnice.
Urologija je dokaj nova de-
javnost v Splošni bolnišnici 
Jesenice, saj na Gorenjskem 
vrsto let nismo imeli progra-
ma urologije. Urološko eki-
po so začeli vzpostavljati 
pred petimi leti, za kar je po-
sebej zaslužen specialist 
urologije Borut Gubina. Kot 
je dejal, je vesel, da so v 
Splošni bolnišnici Jesenice v 
zadnjih letih vpeljali ta pro-
gram in izboljšali oskrbo 
bolnikov na Gorenjskem. 
Tako bolnike operirajo tudi v 
jeseniški bolnišnici, kar je 
velika pridobitev. Je pa še 
vedno velik problem zagoto-
vitev zadostnih operativnih 
zmogljivosti in urološki bol-
niki morajo na operacijo ča-
kati, a takšno je stanje po 
vsej državi.
V jeseniški urološki ekipi 
je tudi specialist urologije 
Jernej Arh, ki je opozoril, 
da so predolge tudi čakalne 
dobe za pregled. Urološka 
ambulanta v bolnišnici za 
zdaj deluje dvakrat te-
densko, a optimizem vzbu-
ja dejstvo, da prihajajo mla-

di specializanti, ki bodo v 
prihodnje okrepili ekipo. 
Ker je za urološko delo pot-
rebnih veliko naprav in in-
strumentov, so se donacije 
posebej razveselili.

Ključno zgodnje 
odkrivanje
Letno v Sloveniji raka pros-
tate odkrijejo pri okoli 1600 
moških, več kot štiristo bol-
nikov vsako leto umre. Tako 
kot pri drugih rakih je ključ-
no zgodnje odkrivanje, saj 
se sicer razširi na kosti in je 
zdravljenje zelo zahtevno. 
Zato bi bila izjemnega po-

mena uvedba presejalnega 
programa za zgodnje odkri-
vanje omenjenega raka, je 
dejal Franc Hočevar, pred-
sednik Društva uroloških 
bolnikov Slovenije, in opo-
zoril tudi na pomanjkanje 

urologov v Sloveniji. Deluje 
jih okoli 60 (ob njih pa še 
30 specializantov urologije); 
da bi se lahko primerjali z 
drugimi evropskimi država-
mi, bi potrebovali vsaj 120 
urologov.

V Splošni bolnišnici Jesenice so novembra, ki je mesec opozarjanja na rake pri moških, prejeli 
donacijo v višini pet tisoč evrov za urološki oddelek.

Donacija za 
urološki oddelek

Urška Peternel

Otroci so se navduševali tudi nad športno opremo 
vrhunskih hokejistov. / Foto: arhiv HDD SIJ Acroni

Jeseniški hokejisti so gostili učence OŠ Poldeta 
Stražišarja, jim predstavili hokej in opremo.

Osnovnošolci pri 
hokejistih

V bolnišnici so se razveselili donacije v višini pet tisoč evrov. / Foto: Urška Peternel

Moški gre k urologu šele, ko ima težave – za 
razliko od žensk, ki se udeležujejo preventivnih 
programov. Problem je tudi pomanjkanje 
urologov in dolge čakalne dobe, saj je na prvi 
pregled treba čakati od tri mesece pa vse do dve 
leti, pravi Franc Hočevar, predsednik Društva 
uroloških bolnikov Slovenije.

Člani Likovnega kluba Do-
lik pri DPD Svoboda Tone 
Čufar Jesenice si že več let 
prizadevajo pomladiti svoje 
vrste. V novembru so k so-
delovanju povabili Vrtec Je-
senice, ki je pripravil sa-
mostojno razstavo likovnih 
izdelkov z naslovom Iz jese-
ni v zimo. Na ogled so prave 
male umetnine otrok, ki so 
jih s pomočjo vzgojiteljic 
ustvarili in pripravili za 
razstavo. Mojca Čufer iz 
Vrtca Jesenice se je zahvali-
la Doliku za ponujeno pri-
ložnost širše predstavitve, 
saj je likovno izražanje za 

otroka pripomoček, s kate-
rim spoznava, raziskuje in 
si razlaga svet okoli sebe. 
Hkrati je razstava najlepši 
način medgeneracijskega 
sodelovanja. V prisrčnem 
programu so na otvoritvi so-
delovali: otroška folklorna 
skupina Jabčki pod vod-
stvom Ramande Robič in 
Nine Ulčar, vokalna dram-
ska skupina Drobižki pod 
vodstvom Mojce Čufer in 
Renate Seljak ter trio Cen-
ter v sestavi strokovnega ka-
dra vrtca. Skozi program in 
z izdelki so predstavili tudi 
del drugih dejavnosti v vrt-
cu. Razstava bo na ogled do 
21. decembra.

Najmlajši likovni 
ustvarjalci v Doliku
Janko Rabič

V Doliku razstavljajo najmlajši. / Foto: Janko Rabič

Vladimir Vilman je v Kolpernu predstavil pesniško zbirko 
On in ona. / Foto: Janko Rabič

S pesmijo Mesto 
rdečega prahu je 
napovedal četrto 
zbirko, ki se bo 
spominsko navezovala 
na rodne Jesenice.
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Trojica slovenskih alpinistov 
je konec oktobra v Himalaji 
preplezala 1100 metrov dol-
go prvenstveno smer na 
6180 metrov visoko goro Po-
mlaca. Med njimi je bil tudi 
Matija Volontar, član Pla-
ninskega društva Jesenice, 
ob njem pa še Bor Levičnik 
in Žiga Oražem. Gre za iz-
kušene plezalce, ki so že ple-
zali skupaj, tako v sloven-
skih gorah kot v Južni 
Ameriki, poleg tega so vsi 
nekoč pripadali slovenski 
mladinski alpinistični repre-

zentanci, so povedali na Pla-
ninski zvezi Slovenije.
Smer so poimenovali Screa-
ming Barfies, kar bi v slo-
venščino lahko prevedli, da 
je to tisti občutek, ki ga do-
biš v prstih, ko po otrplosti 
od mraza ponovno začne 
krožiti kri – in takrat zelo 
boli. »Smer po navadi dobi 
ime po prigodi, ki se zgodi 
med samim plezanjem. To-
krat je bil med plezanjem 
peklenski mraz, ki je povzro-
čil krike ob vračanju krvi v 
ude,« je povedal Matija Vo-
lontar, ki je bil tudi vodja od-
prave.

Dobro aklimatizirana ekipa 
je sicer do vrha priplezala v 
izjemno hitrem času.
»Prva tretjina stene je precej 
strma oziroma navpična, ve-
činoma smo plezali po zbi-
tem snegu, ledu in nekaj 
tudi po skali. Ves čas je bilo 
med 70 in 90 stopinj naklo-
na. Srednji del stene je bil 
malenkost položnejši, ven-
dar nas je iskanje primernih 
prehodov dodobra zaposlilo. 
Za premagovanje vršnega 
grebena smo večinoma ple-
zali po skali, z izjemo za-
dnjih 50 metrov, ko se je te-
ren postopoma položil in 

nas pripeljal na vrh Pomla-
ce, 6180 metrov. Po dobrih 
osmih urah plezanja smo 
tako stopili na vrh. Izjemen 
občutek!«
Fantje so sprva menili, da so 
preplezali deviški vrh Po-
mlace, kar so jim tudi potr-

dili kronisti nepalskih od-
prav (Himalayan Database) 
v Katmanduju, a so kasneje 
ugotovili, da to ne drži po-
polnoma.
»Po več urah brskanja po 
spletu in kontaktiranju raz-
ličnih ljudi sem le prišel do 

informacije, da nismo prvi, 
ki smo osvojili ta vrh. Franco-
ska ekipa je leta 2005 že stala 
na vrhu. Drži pa, da smo 
prvi, ki smo preplezali zaho-
dno steno,« je dodal vodja 
odprave Matija Volontar.
»Na začetku smo mislili, da 
je vrh neosvojen, vendar se 
je po obsežnem brskanju iz-
kazalo drugače. To seveda 
ničesar ne spremeni. Glavna 
motivacija za plezanje je bila 
nova smer, čez neprepleza-
no steno. Na novo osvojen 
vrh bi bil le jagoda na tor-
ti ...«

Slovenski alpinisti Matija Volontar, Žiga Oražem in Bor Levičnik so preplezali prvenstveno smer na 6180 metrov visoko Pomlaco v Himalaji.

Peklenski mraz dal ime smeri
Urška Peternel

Bor Levičnik, Matija Volontar in Žiga Orožem na vrhu Pomlace / Foto Bor Levičnik

»Smer po navadi dobi ime po prigodi, ki se 
zgodi med samim plezanjem. Tokrat je bil med 
plezanjem peklenski mraz, ki je povzročil krike 
ob vračanju krvi v ude,« je povedal Matija 
Volontar.

Matija med plezanjem začetnih raztežajev / Foto: Žiga Oražem

V Klubu za kegljanje na ledu 
Jesenice so začeli novo tek-
movalno sezono. Veseli so 
novih članov, uspešno tudi 
pomlajujejo svoje vrste in 
dosegajo vse boljše rezulta-

te. Dne 20. novembra je bil 
na ledeni ploskvi v dvorani 
Podmežakla najprej na spo-
redu prvi krog državnega 
moštvenega tekmovanja. 
Nastopilo je enajst ekip slo-
venskih klubov, zmagala je 
druga ekipa Nordijskega 

društva Rateče - Planica, 
prva ekipa jeseniškega kluba 
je zasedla tretje mesto. Za-
tem so izvedli še državno pr-
venstvo v metu na daljavo. 
Pri članih je zmagal Franc 
Dobnik (Slovenj Gradec), Je-
seničani so se uvrstili takole: 

5. je bil Klemen Noč, 6. Maj 
Novak (pri mladincih je za-
sedel 3. mesto), 7. Grega 
Čop in 9. Zoran Kramar. 
Ekipno je prvo mesto zase-
dla ekipa jeseniškega kluba 
v sestavi Klemen Noč, Maj 
Novak in Grega Čop.

Nova sezona kegljačev 
na ledu

Janko Rabič

Srečali so se maturanti, ki so leta 1972 zaključili šolanje v programu strojni tehnik v takratnem 
Železarskem izobraževalnem centru.

Bili so najboljši na šoli

Srečanja nekdanjih maturan-
tov imajo vedno poseben čar, 
še zlasti ob okroglih jubilejih. 
Lepi spomini so spet preve-
vali nekdanje dijake, ki so se 
19. novembra zbrali pred 
stavbo Srednje šole Jesenice. 
To so bili maturanti, ki so 
leta 1972 zaključili šolanje v 

programu strojni tehnik v ta-
kratnem Železarskem izo-
braževalnem centru. Bili so 
najboljši dijaki na šoli, od 26 
jih je 17 nadaljevalo študij na 
visokošolskih ustanovah, bili 
so uspešni v poklicnih karie-
rah in drugih dejavnostih v 
vsakdanjem življenju.
Mitja Torkar je skupaj s Sta-
netom Vidmarjem poskrbel, 

da je jubilejno srečanje mini-
lo v še posebno prijetnem 
razpoloženju. Z velikim za-
nimanjem in polno mero no-
stalgije so si ogledali prosto-
re nekdanjega ŽIC-a, sedaj 
Srednje šole Jesenice. Marsi-
kaj se je spremenilo, posodo-
bilo, nekaj prostorov, pred-
vsem delavnic praktičnega 
pouka, je ostalo takšnih kot 

takrat. Sedanjo Srednjo šolo 
Jesenice in dolgo načrtovano 
temeljito obnove stavbe je 
predstavila ravnateljica Mo-
nika Lotrič, ki jih je ta dan 
prijazno sprejela in popeljala 
po šolskih prostorih. Do le-
tos so se nekdanji dijaki sre-
čevali na pet let, tokrat pa so 
izrazili željo po pogostejših 
srečanjih.

Nekdanji dijaki, ki so šolanje zaključili pred pol stoletja, so si z zanimanjem ogledali prostore nekdanjega ŽIC-a, sedaj 
Srednje šole Jesenice. / Foto: Janko Rabič

Janko Rabič

Ekipa jeseniškega kluba: Grega Čop, Maj Novak in Klemen 
Noč / Foto: Peter Novak
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Dvajseti november je dan 
slovenskih splošnih knji-
žnic, ki je namenjen promo-
ciji in predstavitvi poslanstva 

knjižnic širši javnosti. Pobu-
do za praznovanja je obliko-
vala Sekcija za splošne knji-
ž n i c e  p r i  Z v e z i 
bibliotekarskih društev Slo-
venije z namenom povečati 

prepoznavnost splošnih knji-
žnic v slovenskem prostoru 
in opozoriti na pomen knji-
žnic pri širjenju bralne kul-
ture, pridobivanju novega 
znanja, izmenjavi informacij 

in kulturnih dobrin. Oblika 
vseslovenskega praznovanja 
se je že uveljavila in postala 
prepoznavna tudi zato, ker 
se takrat knjižnice povežejo v 
širših prizadevanjih in sku-
paj nastopijo v slovenskem 
kulturnem prostoru.
V okviru tega dneva potekajo 
v posameznih slovenskih 
knjižnicah razne kulturne 
prireditve in praznovanju so 
se pridružili tudi v Občinski 
knjižnici Jesenice ter v petek, 
18. novembra, pripravili sre-
čanje šestošolcev Osnovne 
šole Prežihovega Voranca z 
Martinom Krpanom, ki ga je 
upodobil Jure Sešek. Kot je 
pojasnil priljubljeni radijski 
in televizijski voditelj, zelo 
rad stopi v čevlje tako po-
membnega slovenskega lika. 
»Žalosti me, ko sprašujem ot-
roke o superjunakih in vedno 
omenjajo Batmana, Spider-
mana, Hulka itd., na Martina 
pa so popolnoma pozabili. 
Zato tudi z največjim vese-
ljem oblečem njegovo opravo 
in stopim pred mladino,« je 

pojasnil Sešek in dodal, da je 
Levstikovo delo velika literar-
na zapuščina, ki nosi številne 
podtone, povezane tudi s tre-
nutnim časom.
Rdeča nit letošnjega tedna 
in dneva splošnih knjižnic je 
povabilo Izvolite (v) knjižni-
co, vendar so v jeseniški 

knjižnici temu dodali še eno 
besedo, to je branje. Branje 
je namreč tudi razlog, zakaj 
ljudje sploh obiščejo knji-
žnice, in v sklopu srečanja 
so šestošolci lahko pobliže 
spoznali Martina Krpana, 
delo, ki ga letos prebirajo 
tudi pri domačem branju.

V sklopu dneva slovenskih splošnih knjižnic je Občinska knjižnica Jesenice pripravila srečanje šestošolcev z Martinom Krpanom, ki ga je upodobil radijski 
in televizijski voditelj ter amaterski igralec Jure Sešek.

Martin Krpan na obisku v knjižnici

Nika Toporiš

V okviru festivala je v torek, 
22. novembra, na jeseni-
škem odru nastopilo pet ra-
zredov, kar skupno predsta-
vlja okoli 80 dijakov, ki so 
obuli čevlje igralcev, scenog-
rafov, koreografov, pevcev, 
režiserjev itd. Predstavili so 
se dijaki 1. a razreda, Walt 
Disney Pictures iz 2. a, Ak-
tualci iz 3. a, Dratšponarji iz 
4. b in Marakoni iz 4. a.
Idejna vodja festivala in 
mentorica Marija Palovšnik 
je pojasnila: »Dodana vred-

nost Gimnazije Jesenice je 
prav gotovo gledališka dejav-
nost. Na šoli delujeta dve 
gledališki skupini: Gimna-
zijski teater – dijaška gledali-
ška skupina in Teater, prof. 
– profesorska gledališka sku-
pina. Tretja oblika gledališke 
dejavnosti pa je Dramski fe-

stival, katerega namen je 
prikazati in nagraditi najbolj 
kakovostne gledališke pred-
stave ter s tem spodbuditi ra-
zvoj in rast gledališke dejav-
nosti na gimnaziji.«
Kot je še dodala Marija Pa-
lovšnik, se dijaki v okviru 
medrazrednega tekmovanja 

gledaliških predstav naučijo 
nastopati, suvereno interpre-
tirati svoje zamisli, biti samo-
zavestni, kritični, bolje spoz-
navajo sebe in okolje, v 
katerem živijo. Obenem 
priprava in izvedba gledali-
ških predstav predstavlja tudi 
drugačen, zanimiv način 
spoznavanja umetnosti ter 
omogoča povezovanje z lo-
kalno skupnostjo in Gledališ-
čem Toneta Čufarja Jesenice. 
Tekmovalni del festivala je 

detajlno preučila komisija, ki 
so jo letos sestavljali dramski 
igralec Gregor Čušin, profe-
sorja Barbara Leban in Aljo-
ša Erman ter dijaka  Zoja Beg 
in Tone Petek. V netekmo-
valnem delu festivala pa so 
zopet zasijali profesorji, ki so 
letos pripravili predstavo Im-
provizacija o sinjebradcu.
Ob koncu festivala je Petra 
Ravnihar, vodja jeseniške 
območne izpostave Javnega 
sklada Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti, po-
delila tudi Linhartove znač-
ke, ki so jih prejeli profesor-
ji Teater, prof. za aktivno 
udejstvovanje na področju 
ljubiteljske gledališke dejav-
nosti. Bronasto značko za 
več kot pet let aktivnega de-
lovanja je prejela Nada Le-
gat, srebrne značke za več 
kot deset let ustvarjanja lju-
biteljskega gledališča pa so 
prejeli Žiga Konjar, Nataša 
Meglič in Polona Avsenak.

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice so pred kratkim zavzeli nadobudni mladi igralci Gimnazije Jesenice in v okviru desetega Dramskega festivala, 
medrazrednega tekmovanja gledaliških predstav, predstavili svoje gledališke projekte.

Deseti Dramski festival

Nika Toporiš

Žiga Konjar, Nataša Meglič, Polona Avsenak in Nada Legat – prejemniki Linhartove 
značke / Foto: Nik Bertoncelj

Predstava zlatolaska, ki so jo uprizorili dijaki 2. a, Walt Disney Pictures, je bila po mnenju 
gledalcev najboljša. / Foto: Nik Bertoncelj

Jure Sešek z veseljem stopi v čevlje slovenskega literarnega junaka in razširja njegovo 
pripoved. / Foto: Nik Bertoncelj

»Žalosti me, ko sprašujem otroke o superjunakih in vedno 
omenjajo Batmana, Spidermana, Hulka ...« pravi »Martin 
Krpan«. / Foto: Nik Bertoncelj

Dijaki se naučijo nastopati, suvereno 
interpretirati svoje zamisli, biti samozavestni, 
kritični, bolje spoznavajo sebe in okolje, v 
katerem živijo.
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November je na Jesenicah 
tradicionalno mesec boja 
proti odvisnosti. Tudi letos 
je Lokalna akcija skupina 
(LAS) za preprečevanje odvi-
snosti občine Jesenice v so-
delovanju z drugimi organi-
zatorji in ob podpori Občine 
Jesenice pripravila niz do-
godkov.

Eden od osrednjih, name-
njenih širši javnosti, je bilo 
predavanje Barbke Špruk z 
naslovom Moja pot iz depre-
sije, tesnobe, panike, anksio-
znosti. Potekalo je v Kolper-
nu, udeležilo pa se ga je 
veliko število obiskovalcev, 
ki so prisluhnili osebni 
zgodbi predavateljice, ki ji je 
uspelo najti pot iz duševnih 
stisk. Kot je povedala, že 
osem let svetuje, predava in 
vodi skupine.
»Iz lastne izkušnje vem, da 
so depresija, tesnoba, panika 
ozdravljive za vedno, ko svo-
je življenje, misli in zdravje 
primemo v svoje roke – za 
tem stoji veliko dela na sebi, 

to je pot garanja, a se splača. 
Poiskati je treba vzrok, 
pozdraviti celične, travmatič-
ne in podedovane spomine 
in začeti živeti tukaj in zdaj. 
Dejstvo je, da je vsak človek 
gospodar svojih misli in pre-

pričanj. Korak za korakom 
lahko negativne misli spre-
menimo v pozitivne,« pou-
darja predavateljica, ki je 
svoje zdravje in življenje 
vzela v svoje roke, našla 
vzrok, postavila cilje in doka-
zala, da rešitev obstaja.
»Vse ljudi enako spodbu-
jam, da imajo enake mož-
nosti kot jaz, da se izobražu-
jejo, berejo knjige na temo 
osebne rasti, da počasi zač-
nejo verjeti, da je vedno pot 
iz vseh naših stisk,« poudar-
ja Šprukova, ki se ukvarja 
tudi z različnimi metodami, 
kot je access bars in NLP 
(nevrolingvistično programi-
ranje).

Urška Peternel

Člani Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora so le-
tos v poletnih in jesenskih 
mesecih z ubranimi zvoki 
obogatili različne prireditve, 
srečanja in druge dogodke v 
jeseniški in kranjskogorski 
občini. Natopili so na prire-

ditvah ob praznikih krajev-
nih skupnosti v občini Jese-
nice, na odprtju Čufarjevih 
dnevov in na prireditvi Šport 
za vse. Novembra so se lotili 
resnih priprav na tradicio-
nalni novoletni koncert, s 
katerim vsako leto polepšajo 
božične in novoletne prazni-
ke vsem, ki jim je všeč tovr-

stna glasba. Prvi koncert bo 
26. decembra ob 19.30 v 
dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori, drugi pa naslednji dan, 
27. decembra, prav tako ob 
19.30 v Kinu Železar na Je-
senicah. Jeseniški bo dodat-
no praznično obarvan, saj bo 
štirideseti jubilejni, odkar 
jih od leta 1982 orkester zav-

zeto pripravlja. Letos bo 
koncert obsegal skladbe sve-
tovne popularne glasbe, go-
stja bo pevka Neisha. Pred-
prodaja vstopnic je vsak 
ponedeljek in petek od 17. 
do 19. ure ter vsak torek od 
10. do 12. ure v prostorih pi-
halnega orkestra v Gledali-
šču Toneta Čufarja.

Jubilejni novoletni zvoki
Janko Rabič

Barbka Špruk / Foto: Nik Bertoncelj

V Kolpernu je Barbka Špruk predavala o svoji 
poti iz depresije, tesnobe, panike, anksioznosti.

Pot iz depresije, 
tesnobe, panike

Specialisti za prezračevanje

-50%

30 % popust Lunos 

+ 20 % subvencija Eko sklad

VARČEVANJE 

Z ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE

VLAGE IN PLESNI
PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Izkoristite popust na stare cene in nakup na obroke

PODARJAMO 
SVEŽINO

www.lunos.si
PE Ljubljana 

080 73 13
PE Maribor

080 71 86 

Predavanje v Kolpernu je bilo dobro obiskano.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

»Uspelo je meni, 
lahko tudi tebi.«

V Društvu diabetikov Jesenice, ki ga vodi Sonja Ravnik, bodo 
letošnji izobraževalni program zaokrožili s še enim predava-
njem, ki bo potekalo v sredo, 14. decembra, ob 16.30 v pro-
storih Društva upokojencev Jesenice. Na njem bo zobozdrav-
nica Lana Kambič, dr. dentalne medicine, predstavila po-
membnost skrbi za ustno zdravje pri bolnikih s sladkorno 
boleznijo. Po zaključku predavanja bodo srečanje nadaljeva-
li s kulturno-zabavnim programom in prednovoletnim sre-
čanjem članov.

Decembrsko predavanje za diabetike
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Pri Zvezi kulturnih društev 
(ZKD) Jesenice so po letu 
zahtevnega in obsežnega 
dela uresničili eno največjih 
nalog v preteklem obdobju. 
Na 172 straneh je objavlje-
nih 31 prispevkov o delova-
nju ljubiteljskih kulturnih 
društev, skupin in posame-
znikov v daljšem zgodo-
vinskem obdobju. V besedi-
lih se zrcali vsa veličina in 
razsežnost ljubiteljske kul-
ture. »Je izjemna, ker pro-

nica v vse pore življenja, ker 
predstavlja tradicijo in pri-
hodnost hkrati,« je v uvod-
nih besedah zapisala ure-
dnica almanaha Branka 
Smole. Člani društev, sode-
lavci in drugi, ki se ukvarja-
jo z ljubiteljsko kulturo, so 
zbrali dragocene podatke, 
fotografije in spomine na 
največje dosežke. Širša 
družbena skrb za ljubitelj-
sko kulturo je opisana v pri-
spevku dela Območne iz-
postave JSKD Jesenice, 
predstavljena je povezoval-

na vloga Zveze kulturnih 
društev Jesenice. Že pri 
snovanju vsebine je bila 
enoglasna odločitev, da 
bodo pripravljavci almana-
ha zajeli območje celotne 
nekdanje občine Jesenice. 
Čeprav se je nekdanja obči-
na razdelila na tri, Kranjsko 
Goro, Jesenice in Žirovnico, 
ljubiteljska kultura prebi-
valcev ne ločuje, temveč še 
vedno združuje.

Na predstavitvi almanaha v 
avli Gledališča Toneta Čufar-
ja v sklopu Čufarjevih dnevov 
je spregovoril predsednik 
ZKD Jesenice in pobudnik za 
izdajo almanaha Miloš Moži-
na, v foto galeriji so odprli 
priložnostno razstavo foto-
grafij o dejavnostih ljubitelj-
skih kulturnih društev in 
skupin. Predstavitev je s pe-
smijo obogatil pevski zbor 
Vintgar z Blejske Dobrave.

Izšel je almanah o ljubiteljski kulturi z naslovom Kulturi podarjena, nobena ura ni izgubljena – 
Ljubiteljska kultura od Rateč do Rodin.

Kulturi podarjena, nobena 
ura ni izgubljena

Janko Rabič

V Društvu upokojencev Je-
senice je bila na 123. sreča-
nju z znanimi ljudmi iz do-
mačega okolja gostja Ksenija 
Noč, vodja zdravstvene vzgo-
je iz Zdravstvenovzgojnega 
centra Zdravstvenega doma 
Jesenice. Tema je bila tokrat 
zelo aktualna, saj je v pogo-
voru predstavila delo v tem 
centru, kjer z izvajanem šte-
vilnih programov skrbijo za 
krepitev zdravja prebivalcev, 
poudarek je predvsem na 

preventivnem delovanju. 
Predstavila je tudi širše delo 
Zdravstvenega doma Jeseni-
ce, kadrovske in druge teža-
ve, s katerimi se srečujejo. V 
pogovoru z voditeljico Albi-
no Seršen je izrazila več svo-
jih misli in pogledov na 
splošno zdravstveno stanje 
prebivalcev in prizadevanja 
za večjo skrb in odgovornost 
do zdravja posameznika. 
Dotaknila se je tudi slabih 
navad in premajhne skrbi za 
zdrav življenjski slog v dru-
žinah.

Janko Rabič

Jezikovne prepreke Ukrajin-
cev skuša vsaj malo omiliti 
Sabina Noč, 27-letna prosto-
voljka Ljudske univerze na 
Jesenicah in študentka ma-
gistrskega študija rusistike 
in primerjalne književnosti 
ter literarne teorije na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani, 
ki na Ljudski univerzi Jese-
nice od aprila dalje vodi tečaj 
slovenščine za Ukrajince.
Kot je pojasnila, se je za vode-
nje tečaja odločila predvsem 
zato, da bi pomagala prihaja-
jočim Ukrajincem. »Zelo me 
veseli, da lahko nekomu po-
magam usvojiti nov jezik, s 
tem pa tudi sama pridobivam 
neprecenljive izkušnje z ru-
sko govorečimi tudi v praksi. 
Stremimo predvsem k temu, 
da bi udeleženci pridobili 
osnovno znanje slovenščine 
ter se posledično aktivno 
vključili v slovensko družbo 
ter spoznali novo kulturo.« 
Čeprav je tečaj organiziran za 
Ukrajince, pa poteka delno v 

ruščini. »Tečaj poteka enkrat 
na teden, ob petkih, in traja 
malo več kot uro. Na urah sle-
dimo učbeniku, ki je name-
njen učenju slovenščine za 
tujce. Vmes sama pripravim 
še nekaj dodatnega, dopolnit-
venega gradiva, dodatne slov-
nične vaje ter tudi kakšne slo-
venske pesmice, pregovore, 
zanimivosti o Sloveniji. Za 
lažje razumevanje in usvaja-

nje snovi primerjamo oba je-
zika in iščemo podobnosti in 
razlike,« je še pojasnila Sabi-
na Noč in dodala, da se tečaju 
lahko pridružijo tako tisti, ki 
že imajo določena znanja, kot 
tudi posamezniki, ki se s slo-
venščino srečujejo prvič.
»Sama sem oklevala, ali naj 
se pridružim projektu, ker 
se mi zdi učiteljski poklic 
precej zahteven in sem rav-

no zaradi tega izbrala nepe-
dagoško smer študija rušči-
ne. Ampak ko smo se družili 
nekaj ur, sem videla, kako 
zelo tujci cenijo pomoč in 
čas, ki si ga vzameš zanje. 
Vsi so zelo prijazni, razume-
vajoči, polni vprašanj o slo-
venskem jeziku in tudi o slo-
venski družbi, običajih in 
življenju v Sloveniji,« je še 
dodala Sabina Noč.

Vojna v Ukrajini je prisilila številne ljudi, da so zapustili rodno deželo in se odpravili v druge države, 
kjer si sedaj skušajo urediti življenja. Seveda pa selitev v tujino pomeni tudi selitev v drugačno okolje 
z neznanim jezikom.

Tečaj slovenščine  
za Ukrajince

Nika Toporiš

Albina Seršen je v goste povabila Ksenijo Noč.  
/ Foto: Janko Rabič

Gostja srečanja v Društvu upokojencev Jesenice 
je bila magistrica zdravstvene nege Ksenija Noč.

Na družabnem 
srečanju o zdravstvu

Tečaj slovenščine Ukrajincem ne nudi le učenja jezika, temveč tudi nova poznanstva ter 
spoznavanje slovenske kulture. / Foto: Sabina Noč

Z A L O @ B A K M E ^ K I G L A S

SLADICE KODELE


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.

Redna cena knjige je 33 €.  

Akcijska cena  velja od 16. 11 do 31. 12. 2022 21
EUR

V knjigi so zbrani 

recepti z natančno 

opisanimi postopki, 

dopolnjeni  

s fotografijami, 

za pripravo 

raznovrstnih sladic. 

Knjigo dopolnjujejo 

tudi recepti za 

pripravo veganskih 

in presnih sladic.

Število strani: 256 strani         

Mere (mm): 21 x 26 cm, trda vezava

Trio Kivado letos praznuje zavidanja vredno obletnico. S 55 
leti je namreč najstarejši še delujoči trio v Sloveniji. Vodja 
zasedbe je od vsega začetka Sergej Dobovišek s Slovenske-
ga Javornika, več drugih članov se je zamenjalo. V tem ob-
dobju so po Sloveniji in celotni Evropi imeli več kot 4200 
koncertov in drugih nastopov. Obletnico bodo slavnostno 
praznovali na koncertu, ki bo potekal v soboto, 17. decem-
bra, ob 18. uri v restavraciji Center v Lescah. Prav v tej resta-
vraciji so imeli tudi prvi nastop leta 1967. V goste bodo po-
vabili nekdanje člane, pevce in druge glasbenike in kot ob-
ljubljajo, se obeta imeniten večer glasbe in petja v veselem 
decembru.

Petinpetdeset izjemnih let tria Kivado

Almanah ljubiteljske kulture / Foto: Nik Bertoncelj

Predstavitev almanaha v avli Gledališča Toneta Čufarja v 
sklopu Čufarjevih dnevov / Foto: Nik Bertoncelj
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Petnajstega novembra, ko je 
po zakonu v prometu obve-
zna uporaba zimske opreme, 
je Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Obči-
ne Jesenice skupaj s Policij-
sko postajo Jesenice in 
Medobčinskim inšpektora-
tom in redarstvom občin Je-
senice, Gorje, Kranjska Gora 
in Žirovnica izvedel poostren 
nadzor. Ta je potekal na uvo-
zu za avtobusno postajališče 
v neposredni bližini Petrolo-
vega bencinskega servisa na 
Cesti železarjev. V nadzoru 
so preverjali predvsem ustre-
znost pnevmatik za zimo. V 
dveh urah so pregledali 139 
vozil, večina je bila ustrezno 
opremljena, le deset vozni-
kov je imelo vozila z letnimi 
pnevmatikami, od tega jih 
šest ni imelo verig v vozilu.
Zakon o pravilih cestnega 
prometa določa, da morajo 

biti vozila od 15. novembra 
do 15. marca naslednjega 
leta opremljena s predpisa-
no zimsko opremo. To po-
meni štiri zimske pnevmati-
ke z oznako M+S ali M.S ali 
M&S, minimalna globina 

profila pnevmatik pa mora 
biti tri milimetre. Zakon si-
cer v omenjenem obdobju 
dovoljuje poletne pnevmati-
ke, a le, če so opremljene z 
ustrezno velikimi snežnimi 
verigami.

V dveh urah so pregledali 139 vozil, večina je bila ustrezno opremljena, le 
deset voznikov je imelo vozila z letnimi pnevmatikami, od tega jih šest ni 
imelo verig v vozilu.

Urška Peternel

Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske je pod okriljem 
kampanje Time to move (Čas 
za premik) in v sklopu pro-
jekta EU info točka – postani 
aktivni državljan v novembru 
organizirala spletne delavni-
ce Sredina sproščanja z Ar-
mino, ki jih je vodila mento-
rica in predavateljica Armina 
Džafić.
V okviru delavnic so udele-
ženci skozi različne dihalne 
vaje, vaje za čuječnost in teh-
nike sproščanja spoznavali 
sebe in poskušali doseči not-
ranji mir, lahkotnost, motiva-
cijo in zadovoljstvo. Kot je po-
jasnila Armina Džafić, je bil 
to tudi glavni namen srečanj. 
»Namen delavnic je bil, da se 
udeleženci naučijo čim bolj 
povezati s samim sabo. Konč-
ni cilj vsakega srečanja je na-
mreč doseči notranji mir, 
znižati srčni utrip, se umiriti, 
ostati čim dlje v takem stanju 
ter delovati iz njega.«
Dobro obiskana srečanja so 
bila zanimiva predvsem za 
vse, ki so se želeli bolj pove-
zati s svojim energetskim ja-

zom in posledično doseči ob-
čutke večje motivacije, boljše 
pozornosti, mirnosti ter 
sproščenosti. Delavnice 
sproščanja so potekale na 
aplikaciji Zoom, kar je men-
torica označila za precejšnjo 
prednost. »Res je, da vse, kar 
v poteka v živo, deluje z dru-
gačno energijo. Vendar moč 
delavnic, ki potekajo po sple-
tu, vsekakor ni zanemarljiva. 
Prednost se skriva predvsem 
v tem, da so udeleženci lah-
ko v svojem prostoru, na 
udobnem mestu, ki ga poz-
najo in kjer se lažje sprosti-

jo,« je poudarila. Vsi ljudje 
se srečujemo s stresom in fi-
zičnimi ter mentalnimi obre-
menitvami. Kot je poudarila 
Džafićeva, je v stresnih situa-
cijah najbolje poseči po teh-
niki dihanja 'kvadrat', v kate-
ri so vse faze – vdih, 
zadržanje vdiha, izdih ter za-
držanje vdiha – dolge približ-
no štiri sekunde. Prednosti 
takšnega dihanja pa so pove-
zane z uravnavanjem simpa-
tičnega in parasimpatičnega 
živčevja, stimulacijo preskr-
be s kisikom ter odpravo mi-
šičnih napetosti.

Nika Toporiš

Stres lahko omilimo s tehniko dihanja, imenovano kvadrat. 
/ Foto: Adrijan Bradas

Predavateljica, mentorica, medij in t. i. coach Armina Džafić / Foto: Jani Pavlin

Deset vozil še z 
letnimi gumami

V okviru delavnic so udeleženci skozi različne dihalne vaje, vaje za 
čuječnost in tehnike sproščanja spoznavali sebe in poskušali doseči 
notranji mir, lahkotnost, motivacijo in zadovoljstvo.

Sproščanja  
z Armino

Pozimi mora biti globina profila pnevmatik najmanj tri 
milimetre. / Foto: SPV Občine Jesenice

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Kot ste jeseniški navijači že vajeni, vsa-

ko leto za vas v določenem obdobju leta 

pripravimo izdajo posebnih dresov, v ka-

terih se predstavljajo naši Železarji. Nič 

drugače ni tudi letos! 

Med posebnimi dresi se tako znajdejo zname-

niti črni ob 70-letnici, roza in modri, ki pa so 

imeli prav posebno noto ozaveščanja. Morda 

ste se že spraševali, zakaj v letošnji sezoni naši 

fantje še niso zamenjali svojih dresov. Zdaj je 

čas, da fantje zamenjajo svojo vsakodnevno 

uniformo s tisto prav posebno.

Da naše fante spremlja jeklena volja in da na 

ledu puščajo svoje srce, je letos očitno. Prav je, 

da veselje proslavimo skupaj. Ker noben drug 

mesec za skupno veselje ni bolj primeren kot 

december, smo v znak veselega decembra naše 

Železarje oblekli v drese z motivom praznične-

ga puloverja (Ugly Christmas sweater)!

V sodelovanju z našim generalnim pokro-

viteljem SIJ Acroni iz skupine SIJ smo tako 

pripravili posebno izdajo dresov s pridihom 

veselega decembra in veselja, ki si ga de-

limo med seboj.   Veselite se z nami tudi vi 

in na domačih tekmah podprite Železarje v 

smešnih prazničnih puloverjih. Vsi, ki boste 

Železarje na tribunah dvorane Podmežakla 

podprli v posebnih puloverjih, pa se boste 

potegovali za super nagrade, ki jih podarja 

SIJ Acroni iz Skupine SIJ.

Ker vemo, kako pomembni so posebni dresi 

za vas, zveste navijače, pa boste kmalu lah-

ko postali tudi lastnik enega izmed njih. Za 

izbrani dres se boste lahko borili na licitaciji, 

ki bo potekala v začetku januarja.

Naj se praznično vzdušje veselega decem-

bra začne!

DECEMBER V PRAZNIČNEM VZDUŠJU 
TUDI NA LEDU
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Razpis priznanj za 
ljubiteljsko kulturo

Zveza kulturnih društev Je-
senice od leta 2012 podelju-
je priznanja posamezni-
kom in skupinam za 
izredne ustvarjalne in pou-
stvarjalne dosežke, dolgole-
tno delo na različnih pod-
r o č j ih  l ju b i t e l j s kega 
ustvarjanja, za razvijanje 
novih vsebin dela, pri kul-
turnovzgojnem delu, men-

torskem delu in na podro-
čju ohranjanja nacionalne 
kulturne dediščine. Člani 
izvršnega odbora zveze so 
na novembrski seji potrdili 
razpis za zbiranje predlo-
gov za podelitev priznanj za 
leto 2022. Posamezne lju-
biteljske ustvarjalce in sku-
pine lahko predlagajo 
društva, krajevne skupnos-
ti, javni zavodi in druge or-
ganizacije, ki se ukvarjajo s 

kulturo. Pisne predloge z 
ustreznimi obrazložitvami 
sprejemajo na sedežu Zve-
ze kulturnih društev Jeseni-
ce (Tavčarjeva 3b), ali po 
elektronski pošti na milos.
mozina@gmail.com. Pri-
znanja bodo podelili na pri-
reditvi ob slovenskem kul-
turnem prazniku 8. 
februarja prihodnje leto. 
Doslej so podelili 25 pri-
znanj.

Janko Rabič
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Dejan Trkulja je 25-letni ku-
har z Jesenic, ki je bil do 
konca letošnjega poletja za-
poslen v kuhinji hotela Tri-
angel Boutique v Gozdu - 
Martuljku. Potem ga je pot 
ponesla novim izzivom nap-
roti. Šolal se je v Srednji go-
stinski in turistični šoli Ra-
dovljica, prakso pa je delal v 
blejskem nekdanjem Golf 

hotelu, danes Rikli Balance 
hotelu. Svoja kuharska zna-
nja je izpopolnjeval tudi v 
Vili Podvin pri Urošu Štefe-
linu in hotelu Lambergh v 
Dvorski vasi.

Ričet s kranjsko klobaso

Potrebujemo: 2 čebuli, 2 
stroka česna, 250 g ješpre-
nja, 4 korenčke, 2 krompir-
ja, 2 kranjski klobasi, maja-
ron, lovorjev list, sol, poper, 

timijan, olje, zelenjavno 
osnovo, svež peteršilj.
Priprava: Ješprenj predhodno 
namočimo v vodo. Seseklja-
mo čebuli in česen, popraži-
mo na olju, dodamo še na 
kocke narezano korenje. 
Ješprenj speremo pod vodo 
in ga stresemo v lonec, zalije-
mo z zelenjavno osnovo in 
kuhamo. Med tem časom na 

kockice narežemo klobasi in 
olupljen krompir. Dodamo 
začimbe: majaron, lovorjev 
list, sol, timijan in poper. Ko 
se ješprenj skuha do polovice, 
dodamo krompir in klobaso 
ter kuhamo še 15 minut. Pre-
verimo, ali je ješprenj dovolj 
skuhan. Postrežemo ga v sko-
delico in potresemo s sese-
kljanim peteršiljem.

V projektu KUHAM DOMAče, ki ga vodi RAGOR, je sodeloval tudi mladi kuhar z Jesenic Dejan 
Trkulja. Na delavnici v hotelu Triangel Boutique v Gozdu - Martuljku je prikazal pripravo snežnih kep, 
krompirjevih cmokov in ričeta s kranjsko klobaso, katerega recept objavljamo tokrat.

Ričet po Dejanovo

Urška Peternel

Dejan Trkulja / Foto: arhiv RAGOR

Sudoku s končno rešitvijo

  5   8  6  4   

7          8 

  2    5   3   

    8 3  7 1 5 2 

             

  4 3 2  5 7 6   

  8    2   7   

5          4 

  1   6  8  9   

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

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do pone
deljka, 19. decembra 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva uli
ca 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi ral nik.
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SLOVARČEK: NEGUŠ: naziv etiopskih vladarjev, SOLFATARA: žveplena jama, BLAMAŽA: sramota zarada neuspeha, ARALIJA: bršljanu podobna rastlina iz Azije 
BAJTIGA: preprosta hiša, bajta,     SIDRANJE: utrjevanje s sidri,  ŽAKO: siva papiga z rdečim repom,   ATKA: otok v Aleutih v Tihem oceanu

Sponzor križanke je PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA, ki podarja trikrat po dve vstopnici za ogled koncerta pod 
vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča in z gostjo Neisho. Izžrebani reševalci pravilno rešene križanke bodo nagrade prejeli po pošti. 
Vstopnice po 12 evrov dobite v predprodaji ob ponedeljkih in petkih od 17.00 do 19.00 in ob torkih od 10.00 do 12.00 v prostorih god
be (Gledališče Tone Čufar) in uro pred koncertom po 15 evrov na blagajni Kina Železar. Vabljeni v tore,k 27. decembra 2022, ob 19.30.

40.TRADICIONALNI

PIHALNEGA ORKESTRA 

novoletni
koncert

JESENICE - KRANJSKA GORA
Dirigent: Dejan Rihtarič | Gostja: Neisha 

V dvorani Kina Železar na Jesenicah

Torek, 27. 12. 2022 ob 19:30 uri

Predprodaja vstopnic v  
prostorih orkestra ali na 041/990-260

Ričet s kranjsko klobaso / Foto: arhiv RAGOR

Geslo je PESTER IZBOR OKVIRJEV ZA VAS. Sponzor križan
ke je OPTIKA PAVLE MESEC, s. p., Cesta maršala Tita 31, 
Jesenice, tel. 04 583 26 63. Podarjajo tri nagrade: storitev ali 
nakup v vrednosti 20 evrov v poslovalnici na Jesenicah. 
Nagrajenci so: Miran Kristan, Jesenice; Irma Praprotnik, Je
senice; Brigita Brkić, Hrušica. Za nagrade se oglasite v Op
tiki Pavle Mesec na Jesenicah.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sestavil: Cveto Erman
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Dogodki od 9. do 23. decembra

Petek, 9. december
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke, 
ki ta čas niso v vrtcu

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Sobota, 10. december
Srečanje članic in članov sekcij v društvu in razglasitev 
športnikov za leto 2022

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

3. adventni večer: p. Branko Cestnik predstavitev knjig 
SONCE PETOVIONE in ŠESTI PEČAT in pogovor z avtorjem

Kulturni hram na Koroški Beli, ob 18.45

Nedelja, 11. december
Letni koncert godcev SUHE HRUŠKE pri KUD Triglav 
Zvezde padajo v noč

Kulturni dom Julke in Albina Pibernika na Javorniku, ob 17. uri

Ponedeljek, 12. december
Obisk članov Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela, 
ki so oskrbovanci doma

Dom dr. Franceta Bergelja na Jesenicah, ob 10. uri

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Podmežakla
Banketna dvorana Kolpern, ob 16. uri

Angleške igralne urice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Družabno srečanje – Obisk treh dobrih mož
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

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

BOLJ STARE, BOLJ SKEGLANE, komedija
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Sreda, 14. december
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Novoletni sprejem starejših krajanov KS Sava
Banketna dvorana Kolpern, ob 16. uri

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Odprtje fotografske razstave Robert Strahinjića (Fotoklub 
Skupina 75) iz Nove Gorice

Foto galerija FD Jesenice (avla Gledališča Toneta Čufarja); ob 18. uri

Sredin kotiček za zdravje – Je stres lahko naš zaveznik?, 
predavanje ZVC Jesenice

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Četrtek, 15. december
Ura pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice – Boštjan 
Omerzel: Poljska, Ukrajina, Rusija – vojak, vojni ujetnik, 
prisilni delavec Jože Hameršak

Kosova graščina, ob 18. uri

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

Nastop kitaristov
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

Kristali sreče – predstavitev avtobiografije alpinista Andreja 
Štremflja

Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Petek, 16. december
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke, 
ki ta čas niso v vrtcu

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

394. PREMIERA: N. Pop Tasić, NIŽINA NEBA, drama
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Sobota, 17. december
4. adventni večer: likovna razstava Rojstvo Besede, s. Tina 
Dajčer

Kulturni hram na Koroški Beli, ob 18.45 Razstava bo odprta do 23. 12. 
2022, vsak dan od 15.00 do 18.00 in v nedeljo od 9.00 do 12.00.

N. Pop Tasić: NIŽINA NEBA, drama
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Lutkovna predstava Drejček in trije marsovčki in obisk 
Dedka Mraza

Lutkovna dvorana Kulturnega doma na Slovenskem Javorniku, ob 17. 
uri

Nedelja, 18. december
VAŠA NAŠA MATINEJA – RUDI IN PRAZNIČNE 
KREMŠNITE, predstava za otroke in obisk Božička, 
MIŠKINO GLEDALIŠČE

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 19. december
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Potopisno predavanje MOJE POTI – predavatelj Miro Koder
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 20. december
Kako so na Jesenicah včasih zdravili, uvodno srečanje – 
zbiranje gradiva

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Prižig lučk na novoletni jelki
Vaško jedro na Blejski Dobravi, ob 18. uri

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

Sreda, 21. december
Radovednice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 16. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Ustvarjalne delavnice
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Četrtek, 22. december
Ura pravljic

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

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

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja, ob 18.30

Petek, 23. december
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke, 
ki ta čas niso v vrtcu

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 10. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Berem s kužkom
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri, prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Jesenice
Gledališče Toneta Čufarja, ob 18.30

Koncert YUGO NOSTALGICA
Trg Toneta Čufarja, ob 20. uri

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Rekreacijsko drsanje v Športni dvorani Podmežakla
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in šolskih počitnicah do predvidoma 
meseca marca od 15.00 do 16. 30; brezplačno za mlade do 19 let

Aktivnosti Mladinskega centra

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – Na-
mizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih 
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam
Vsak ponedeljek ob 18. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico, prijave in infor-
macije: 040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com
Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob 
kartanju, informacije: Žiga 040 91 26 18

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

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. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina
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Likovna šola JSKD, informacije: 04/586 67 40/031 674 946 
in oi.jesenice@jskd.si

Razstave

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

KOLPERN
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: Ena/A, gostujoča fo-
tografska razstava JSKD in FDJ
Razstava bo na ogled od 7. decembra 2022 do 31. januarja 2023.

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
MAGIČNI DECEMBER – mladinska pobuda

KULTURNI HRAM NA KOROŠKI BELI
Likovna razstava Rojstvo Besede, s. Tina Dajčer.
Razstava bo odprta do 23. 12. 2022 vsak dan od 15. do 18. ure in v 
nedeljo od 9. do 12. ure.

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

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

V Občinski knjižnici Jesenice so gostili založnika, urednika, 
pisatelja, pohodnika in tekača Sama Ruglja, ki je pred do-
brim mesecem izdal nov potopis Soncu naproti, v katerem 
opisuje, kako sta se z ženo Renate podala na pot po Kreti. 
Rugelj je v pogovoru z Moniko Sušanj govoril tudi o tem, 
kako se je sam kot založnik spoprijel z zaprtjem v času epi-
demije, svojih tekaških podvigih in kakšen izziv mu predsta-
vlja hoja. Prijeten večer v jeseniški knjižnici je z glasbo obo-
gatila flavtistka Zala Junež iz Glasbene šole Jesenice.

Soncu naproti
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Decembrsko dogajanje se je 
že začelo z Miklavževim do-
brodelnim curling turnirjem 
v Športni dvorani Podme-
žakla, na katerem so zbirali 
sredstva za socialno ogrože-

ne družine v okviru Zveze 
društev prijateljev mladine 
Jesenice. V ponedeljek so si 
otroci v Kinu Železar ogleda-
li otroško predstavo Skoraj 
najboljši cirkus v izvedbi Te-
atra Cizamo, obiskal pa jih 
je tudi Miklavž v družbi an-
gelov in parkljev.
V petek, 23. decembra, bo 
trg Toneta Čufarja glasbe-
no obarvan, saj bo obisko-
valce zabavala glasbena 
skupina Yugo nostalgica, ki 
s hiti jugo rocka zabava 

tako starejše kot mlajše ge-
neracije.
Še posebno pester in razgi-
ban bo zadnji teden v letu. V 
torek, 27. decembra, si lahko 
obiskovalci v Športni dvora-
ni Podmežakla ogledajo no-
voletno pravljico na ledu v 
izvedbi Drsalnega kluba Je-
senice, v sredo, 28. decem-
bra, bo Trg Toneta Čufarja 
obiskal še Dedek Mraz v 
družbi Čarodeja Tonija.
V četrtek, 29. decembra, 
bodo na Trgu Toneta Čufar-
ja občinstvo razgreli člani lo-
kalne glasbene skupine 
Guni. V petek, 30. decem-
bra, bo možno spremljati 
zdaj že tradicionalni sprevod 
jeseniških športnikov z bak-
lami in lučkami, ki mu bo 
sledil še koncert HELP! A 
Beatles Tribute Band, četve-
rice fantov, ki s prepevanjem 
skladb legendarne skupine 
The Beatles navdušuje staro 
in mlado doma ter po svetu.
Tudi zadnjo noč v letu bo 
dogajanje potekalo na Trgu 
Toneta Čufarja – obiskovalci 
bodo lahko novo leto priča-
kali v družbi in ob glasbi 
The West banda.

Urška Peternel

Miklavž je obiskal otroke. / Foto: Nik Bertoncelj

V Gledališču Toneta Čufarja 
Jesenice 31. decembra ob 20. 
uri pripravljajo Silvestrski 
večer imitacij s Tilnom Arta-
čem, Aleksandrom Pozve-
kom, Juretom Mastnakom 
in glasbenim gostom Kle-
menom Bračkom. »Ne bo 

manjkalo humorja, potočili 
bomo kakšno solzo, se 
spomnili predvsem lepih 
trenutkov in se radostno 
poslovili od leta 2022,« ob-
ljublja direktorica gledališča 
Branka Smole.
Tilen Artač je voditelj satirič-
ne oddaje Kaj dogaja na na-
cionalni televiziji, sicer pa je 
magistriral iz violončela na 
Akademiji za glasbo v Za-
grebu, glasbeno izobraževa-
nje pa nadaljeval na Akade-
miji za glasbo v Gradcu.
Aleksander Pozvek je doma-
čin, Jeseničan, ki je na Ču-
farjevem odru igral v sed-

mih predstavah, danes pa je 
član legendarnega šova Ra-
dio Ga Ga in oddaje Svet na 
Kanalu A.
Jure Mastnak, imitator, je 
eden od najbolj prepoznav-
nih glasov Radia Ga Ga, poz-
namo ga tudi iz televizijskih 
oddaj, oponaša več kot pet-
deset različnih likov.
Klemen Bračko pa je glasbe-
nik, ki je že med študijem 
na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani igral v All Capone 
Štrajh Triu, nastopa kot so-
list in vodi Hišo glasbe ter 
poučuje na Waldorfski šoli v 
Ljubljani.

Urška Peternel

jeseniške novice

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice na zadnji dan v letu pripravljajo 
Silvestrski večer imitacij s Tilnom Artačem, Aleksandrom Pozvekom, 
Juretom Mastnakom in glasbenim gostom Klemenom Bračkom.

Zadnji večer v letu bo 
nasmejan

V občini Jesenice bo december po dveh letih, polnih omejitev, ponovno 
pester. Zavod za šport Jesenice namreč pripravlja zanimive dogodke, od 
športnih do glasbenih.

Pestri december

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-

vanje, 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

Prodaja vstopnic: tajništvo od pon. do pet. od 8. do 13. ure, info: 04/583 31 00.

SILVESTRSKI VEČER IMITACIJ
Tilen Artač, Aleksander Pozvek, Jure Mastnak in glasbeni gost Klemen Bračko

ZADNJI VEČER V LETU NAJ BO NASMEJAN, VABLJENI!

sobota, 31. 12. 2022, ob 20.00

Praznične lučke so za 
zdaj prižgali samo na 
Trgu Toneta Čufarja. 
Kot so pojasnili na 
Občini Jesenice, bodo 
zaradi velike 
podražitve elektrike in 
z namenom varčevanja 
preostalo praznično 
razsvetljavo prižgali 
nekaj dni pred 
božičem in jo ugasnili 
takoj po novem letu 
(običajno so jo 
ugasnili 15. januarja). 
Hkrati so se letos 
odpovedali namestitvi 
dodatnih lučk, ki so jih 
sicer dodajali vsako 
leto.

Otroška predstava v Kinu Železar / Foto: Nik Bertoncelj
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