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OBČINSKE NOVICE

Profesor fizike novi 
ravnatelj gimnazije
Potem ko se je upokojila Li-
dija Dornig, je prvega sep-
tembra vodenje Gimnazije 
Jesenice prevzel novi ravna-
telj Aljoša Erman. Po izo-
brazbi je profesor fizike.
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ZANIMIVOSTI

Dobrodošli, prijatelji iz 
Nagolda
Jesenice so gostile prijatelje 
iz pobratenega Nagolda. 
Skupina Nagoldčanov je raz-
iskovala Jesenice, na obisku 
pa so prišli tudi učenci Glas-
bene šole Nagold.
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MLADI

Bralno poletje v 
knjižnici
Občinska knjižnica Jesenice 
je končala sezono poletnega 
branja v okviru projekta Po-
letavci in otrokom z nasto-
pom Boštjana Gorenca - Pi-
žame popestrila popoldne.
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ZANIMIVOSTI

Mladi raziskovalci o 
izginuli vasi
V razstavnem prostoru Jake 
Torkarja na Osnovni šoli Ko-
roška Bela so odprli razstavo 
Pogled mladih raziskovalcev 
na dediščino izginule vasi Ja-
vornik.
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Festeelval na 
Čufarjevem 
trgu
Klub jeseniških študentov je v 
sklopu Festeelvala na 
Čufarjevem trgu poskrbel za 
zabavo z nastopom standup 
komikov.
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Koroška Bela 
skozi glasbo
Na Koroški Beli so se s prireditvijo 
Koroška Bela skozi glasbo – 
Staretova veselica spomnili Marjana 
Stareta, še enega znanega sokrajana.
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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, 14. oktobra 2022, šte vil ka 15

je se ni ške no vi ce

Svojo študijsko pot na Fa
kulteti za zdravstvo Angele 
Boškin je 3. oktobra prvič za
čelo približno 150 študentov, 
je povedala dekanja edine je
seniške fakultete doc. dr. Sa
nela Pivač. Skupaj imajo vpi
sanih več kot 450 študentov.
»Čeprav je zaradi manjše ge
neracije prvič vpisanih malo 
manj študentov kot lansko 
leto, smo z vpisom vseeno 
zelo zadovoljni. Zlasti nas 

veseli, da smo pritegnili 
nove študente na vseh treh 
bolonjskih stopnjah, torej ob 
visokošolskih študijskih pro
gramih Zdravstvena nega in 
Fizioterapija tudi na magis
trskih študijskih programih 
Napredna zdravstvena nega 
in Promocija zdravja ter na 
doktorskem študiju Zdrav
stvene vede. Gre za ponovno 
potrditev, da nudimo uve
ljavljene in kakovostne štu
dijske programe, kar nam 
bo tudi v novem študijskem 

letu omogočilo nadaljnjo 
krepitev in razvoj vseh peda
goških in razvojnorazisko
valnih načrtov,« je dejala de
kanja.

Kot je poudarila v nagovo
ru študentom, jim želijo 
ponuditi najboljše s podro
čij zdravstvene nege, fizio
terapije, promocije zdravja 
in drugih zdravstvenih 
ved.
»Fakulteta vas bo obdala s 
številnimi razvojnimi in 
raziskovalnimi dejav 
nostmi ter priložnostmi 
tako za strokovni kot oseb
ni razvoj,« je nagovorila 
študente in jim zaželela vse 
najboljše na študijski poti.

Tretjega oktobra se je začelo novo študijsko leto tudi na edini jeseniški fakulteti, Fakulteti za 
zdravstvo Angele Boškin, kjer so pozdravili tudi sto petdeset brucev.

Novo študijsko leto 
tudi na Jesenicah

Urška Peternel

Prvi študijski dan na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin / Foto: arhiv FZAB

Na nedavnem Linhartovem 
srečanju v Postojni, ki velja 
za najpomembnejše srečanje 
ljubiteljskih gledaliških sku

pin v Sloveniji, sta dve izmed 
najvišjih priznanj na podro
čju ljubiteljske gledališke de
javnosti prejela tudi člana 
Igralske skupine pri Gledali
šču Toneta Čufarja Jesenice.
Linhartovo plaketo, ki je naj
višje priznanje za področje 
gledališke dejavnosti, za leto 

2021 je prejel Bojan Dornik  
Fonza. V več kot pol stoletja 
je sodeloval v več kot štiride
setih predstavah, prvo vlogo 
je v jeseniškem gledališču 
odigral leta 1971, trenutno pa 

igra v uprizoritvah Vozi, Mi
ško!, Slovenec za vse čase in 
Sneguljčica.
Linhartovo listino za leto 
2019 pa je v Postojni prevze
la tudi Mira Bolte (zaradi epi
demije nagrajenci predlani 
in lani priznanj niso tudi 
uradno prevzeli).

Igralec Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Bojan 
Dornik - Fonza je prejel najvišje priznanje na 
področju gledališke dejavnosti, Linhartovo 
plaketo za leto 2021.

Linhartova plaketa 
Bojanu Dorniku

Urška Peternel

Na več odsekih gorenjske avtoceste ta čas potekajo dela. 
Zaradi sanacije viaduktov Podmežakla 3 in 4, ki jo načrtujejo 
prihodnje leto, bo predvidoma do 15. novembra med prik-
ljučkoma Lipce in Hrušica delna zapora vozišča proti Kara-
vankam in proti Ljubljani zaradi izvedbe dostopnih poti pod 
viadukti in odvodnje po pobočju, so napovedali na Darsu. 
Do 15. novembra naj bi potekala tudi zamenjava dilatacij na 
mostu čez Savo med predorom Karavanke in Hrušico, kar s 
seboj prav tako prinaša določene prometne omejitve. Zače-
la se je tudi preplastitev avtoceste med Lescami in Brezjami. 
Sredi tega tedna naj bi že zaprli vozišče proti Ljubljani, ves 
promet pa preusmerili na sosednje vozišče proti Karavan-
kam, kjer je urejen dvosmerno. Zapora je predvidena do 4. 
decembra.

Sanirali bodo tudi viadukta

Bojan Dornik in Mira Bolte / Foto: arhiv GTČ

Fakulteta za zdravstvo 
Angele Boškin deluje 
petnajst let, doslej pa 
je študij zaključilo že 
več kot 710 
diplomantov.
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O obnovi bazena Ukova
Občinska svetnica Vera Pin-
tar je dala pobudo županu, 
naj imenuje delovno skupi-
no za študijo izvedljivosti za 
bazen Ukova. »Začne naj se 
z aktivnostmi in pregleda, 
kaj se mora narediti in 
kakšne dokumente pridobiti 
za obnovo kopališča Ukova 
za naslednjo sezono,« je pre-
dlagala.
Direktor občinske uprave 
Gregor Hudrič je odgovoril, 
da bo aktivnosti namesto 
upravljavca Zavoda za šport 
Jesenice izvajal Oddelek za 
družbene dejavnosti in splo-
šne zadeve Občine Jesenice. 
»V skladu s sprejetim skle-
pom na 26. redni seji Občin-
skega sveta Občine Jesenice 
dne 23. 6. 2022 se je pristo-
pilo k izdelavi projektne na-

loge, sledijo pa ustrezni po-
stopki za zagotovitev oz. 
izdelavo projektne doku-
mentacije za obnovo bazena 
Ukova, za kar so bila z 
amandmajem zagotovljena 
sredstva v višini 100.000 
evrov,« je pojasnil Hudrič.
Na obnovo bazena se je na-
našalo tudi vprašanje svetni-
ške skupine Neodvisna lista 
za boljše Jesenice.
«V skladu z rebalansom 
proračuna Občine Jesenice 
za leto 2022 bodo najprej 
izvedene potrebne aktivno-
sti za zagotovitev projektne 
dokumentacije za obnovo 
bazena oz. kopališča Ukova. 
Investicija se lahko prične 
izvajati po pridobitvi uprav-
nih dovoljenj za poseg v 
prostor, po izvedenih po-
stopkih izbire izvajalca ter 
po predhodni zagotovitvi 
potrebnih virov financira-
nja, usklajenih v proračunu 

Občine Jesenice,« so dodat-
no pojasnili v občinski 
upravi.

O posekanih drevesih
Neodvisna lista Za boljše Je-
senice je postavila vprašanje, 
koliko dreves v mestu je bilo 
posekanih in koliko posaje-
nih v obdobju zadnjih dveh 
mandatov.
Kot so pojasnili v občini 
upravi, se vzdrževanje jav-
nih površin izvaja na podlagi 
Odloka o urejanju, vzdrževa-
nju in varstvu javnih zelenih 
površin v občini Jesenice. 
Evidenco o odstranitvi in za-
saditvi dreves v občini Jese-
nice na javnih površinah vo-
dijo od leta 2017.
V tem obdobju so bili opra-
vljeni naslednji posegi: v 
letu 2017 odstranjenih 
enajst dreves, zasajenih 22; 
v letu 2018 odstranjenih pet, 
zasajena štiri; v letu 2019 

odstranjenih dvanajst in za-
sajenih sedem; v letu 2020 
odstranjenih dvanajst, zasa-
jenih dvanajst; lani odstra-
njenih pet, zasajenih pet, le-
tos pa odstranjeni dve in 
zasajeni dve drevesi.
»Običajno se zahteve in 
predlogi v tekočem letu evi-
dentirajo in se stanje ureja 
na podlagi 16. člena nave-
denega odloka z dovolje-
njem v naslednjem letu, in 
sicer z izdano odločbo. V 
primeru nevarnosti za oko-
lico se odločba izda takoj po 
ogledu. Za vse posege na 
drevju na javnih površinah 
v občini Jesenice se vodi 
evidenca (pobude in zahte-
ve, zapisniki o komisijskem 
ogledu, slikovno gradivo in 
odločba za odstranitev). Za 
zasebna zemljišča se ne 
vodi nobena evidenca pose-
kanih ali posajenih dre-
ves,« so pojasnili.

Vprašanja in pobude
Urška Peternel

Gradnja zaupanja v lokalni 
skupnosti je bila ena od po-
membnih nalog, ki sem si 
jo zadal na začetku manda-
ta. Zavedam se, da je krepi-
tev zaupanja v skupnosti 
dolgotrajen proces in je do 
hitre rešitve zelo težko pri-
ti. Vsi namreč dobro vemo, 
da traja precej časa, da se 
zaupanje ustvari, medtem 
ko se izgubi zelo hitro.
Prav tako dobro vemo, da je 
že gradnja zaupanja med 
posamezniki zahtevna, 
medtem ko je vzpostavitev 
zaupanja v širši skupnosti, 
kot je na primer lokalna 
skupnost, še veliko težja 
naloga. Kljub zahtevnosti 
izziva smo se lotili naloge, 
pa čeprav smo vedeli, da bo 
naporno, da bo trajalo pre-
cej časa in da bo treba vloži-
ti veliko znanja in energije. 
Hkrati verjamem, da je sre-
ča na strani pogumnih, to-
rej na strani tistih, ki si 
upajo postaviti zahtevne ci-
lje.
Zahtevnosti in naporov se 
nismo prestrašili in zdaj se 
lahko z zadovoljstvom ozre-
mo na opravljeno delo. Pri 
tem drži, da smo v letoš-
njem letu (tako kot smo 
predvideli) izpeljali prvo 
polovico investicij, ki so jih 
izglasovali občani, medtem 
ko je izvedba druge polovi-
ce projektov predvidena za 
prihodnje leto. To pomeni, 
da bomo šele takrat lahko 
ocenili celotno izvedbo pro-

jekta in njegovo uspešnost.
Kljub temu pa lahko že zdaj 
trdimo, da smo slišali pre-
dloge občank in občanov. 
Posamezne projekte smo 
vključili v občinski prora-
čun in poleg vseh drugih 
projektov, ki jih izvajamo 
po posameznih krajevnih 
skupnostih, zagotovili še 
skupaj 140.000 evrov letno 
za izglasovane posodobitve 
v posamezni krajevni skup-
nosti. Pripravljamo se za iz-
vedbo projektov v enaki 
ocenjeni vrednosti tudi v 
prihodnjem letu. To skupaj 
pomeni 280.000 evrov za 
posodobitve – investicije po 
40.000 evrov (v dveh letih) 
za posamezno krajevno 
skupnost.
Šele konec prihodnjega leta 
bo mogoče dokončno oce-
niti, ali nam je tudi na ta 
način uspelo pridobiti do-
datno zaupanje občank in 
občanov v delo občinske 
uprave. S tem namenom 
smo se, kot rečeno, lotili 
projekta Jes odločam, to je 
priprave dela proračuna v 
sodelovanju s krajani v po-

sameznih krajevnih sku-
pnostih (strokovno ga ozna-
č u j e m o  z  i z r a z o m 
participativni proračun).
Praktično gre za to, da pre-
bivalci posameznih naselij 
oziroma krajevnih skup-
nosti, ki tudi najbolje poz-
najo potrebe v posameznih 
okoljih, predlagajo posame-
zne investicije – izboljšave 
ali posodobitve.
Prav te posodobitve, ki niso 
nujno zelo drage, pa lahko 
veliko pripomorejo k bolj-
šemu počutju ljudi v doma-
čem okolju.
Že zdaj vemo, da so se no-
vega športnega igrišča raz-
veselili krajani Kočne. Naj-
mlajši obiskovalci Pristave 
so dobili nova igrala na tam-
kajšnjem otroškem igrišču; 
urejena je bila južna fasada 
Gledališča Toneta Čufarja; 
položen je bil nov asfalt na 

dovozu do kulturnega doma 
na Hrušici; osvetljeni Her-
manov most v Podmežakli 
je postal privlačnejši. To so 
le nekateri izglasovani pro-
jekti, pripravljamo pa se še 
na ureditev kolesarskih po-
ligonov (t. i. pumptrackov) 
na Plavžu in na Koroški 
Beli.
Skratka, pomembno je, da 
občinska uprava »sliši« pre-
dloge, bolje spozna potrebe 
naših ljudi ter uresniči dane 
zaveze. Še dragocenejše pa 
je spoznanje, da so se k rea-
lizaciji posameznih projek-
tov vključili tudi domačini, 
ki so na ta način izkazali 
svojo pripadnost kraju.
Prepričan sem, da so to 
pravi koraki za krepitev za-
upanja v celotni lokalni 
skupnosti. Zdaj lahko upa-
mo, da nas bodo dosežki 
navdihovali tudi v prihod-
nje in da bodo dobri zgledi 
z vključevanjem krajanov v 
izvedbo projektov dobili po-
snemovalce. Po tej poti, 
sem prepričan, je okrepitev 
zaupanja v lokalni skupnos-
ti bolj dosegljiva.

Na septembrski seji občin-
skega sveta, zadnji redni v 
tem mandatu, so veliko po-
zornosti namenili problema-
tiki javnega mestnega pro-
meta. Zaradi zmanjšanih 
prihodkov je koncesionar, to 
je podjetja Arriva, predlagal 
zvišanje občinske subvencije 
s sedanjih 0,93 evra na pre-
peljanega potnika na 1,85 
evra (za zadnje tri mesece le-
tošnjega leta).
Občinski svetniki so po dalj-
ši razpravi predlog potrdili. 
Ob tem je Marko Markelj, 
direktor Komunalne direkci-
je Občine Jesenice, pojasnil, 
da se vse od leta 2019 število 
prepeljanih potnikov zmanj-
šuje, v prvih sedmih mese-
cih letošnjega leta je bilo 
tako prepeljanih dobrih 148 
tisoč potnikov, kar je za peti-
no manj kot v istem obdobju 
leta 2019. Ob tem so mestni 
promet izvajali v enakem ob-
segu, na vseh linijah in z is-
timi opravljenimi kilometri. 
Poleg tega je na poslovanje 
vplivala tudi uvedba 
brezplačnih vozovnic za 
upokojence. Kot je pojasnil 
Markelj, država zanje pokri-
je zgolj 60 odstotkov cene 
vozovnice, razlika do polne 
cene pa ostaja nepokrita.
Občinski svetniki so ob tem 
sprejeli sklep, po katerem 
mora Arriva konec leta prip-
raviti finančno poročilo izva-
janja koncesije za leto 2022 
s predlogom pokrivanja de-
janskih stroškov izvajanja 
koncesije.

Koncesijska pogodba se je 
namreč iztekla 1. julija letos, 
koncesionar jo izvaja še eno 
leto po izteku, zato bo v za-
četku naslednjega leta treba 
pripraviti nov predlog izvaja-

nja koncesije, je dejal Mar-
kelj. Po novem bodo verje-
tno spremenili sistem in bo 
občina mestni prevoz sub-
vencionirala po kilometrih, 
in ne več po prepeljanih po-

tnikih. Obenem so na občini 
naročili študijo, ki naj bi po-
kazala optimalen model za 
izvajanje koncesije. To bo 
osnova za spremembo odlo-
ka in nov razpis za izvajanje 
koncesije. Po Markljevih be-
sedah pa pričakujejo, da 
bodo ohranili model, po ka-
terem obvezne šolske prevo-
ze in mestni potniški pro-
met izvaja isti koncesionar.
Ob tem je župan Blaž Račič 
poudaril, da si mestni potni-
ški promet v vsakem prime-
ru želijo ohraniti. »Naša na-
loga pa je, da skušamo čim 
več ljudi spodbuditi, da ga 
čim več uporabljajo in se 
čim manj vozijo z avti,« je 
dejal župan.
Ob tem velja poudariti, da se 
cene vozovnic za občane ne 
spreminjajo.

Jeseniški občinski svetniki so se sestali na 27. redni seji, zadnji v tem mandatu.

Zadnja redna seja 
občinskega sveta
Urška Peternel

Slišati pomeni 
krepiti zaupanje

Občina Jesenice na različne načine spodbuja uporabo javnega mestnega prevoza, tudi z 
brezplačnimi avtobusi ob nedavnem evropskem dnevu mobilnosti. / Foto: Nik Bertoncelj

Pomembno je, da občinska uprava »sliši« 
predloge, bolje spozna potrebe naših ljudi ter 
uresniči dane zaveze. Še dragocenejše pa je 
spoznanje, da so se k realizaciji posameznih 
projektov priključili tudi domačini, ki so na ta 
način izkazali svojo pripadnost kraju.

Občinski svetniki so se v skoraj štirih letih 
sestali na 27 rednih sejah. Pred iztekom 
mandata jih čaka le še izredna seja, na kateri 
bodo odločali o kandidatu za državni svet kot 
predstavniku lokalnih interesov. Volitve v 
državni svet bodo 23. in 24. novembra, Jesenice 
sodijo v 10. volilno enoto, vsaka občina pa mora 
izbrati elektorje za volitve in kandidata za člana 
državnega sveta. Imena kandidatov bodo na 
Jesenicah zbirali do 30. oktobra, vsi postopki 
bodo izvedeni na izredni seji občinskega sveta 
18. oktobra.

Župan Blaž Račič
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V okviru Dneva inovativnos-
ti je Gospodarska zbornica 
Slovenije (GZS) že dvajsetič 
podelila nacionalna prizna-
nja najbolj inovativnim pod-
jetjem in inovatorjem. Tra-
dicija je že, da se med 
najboljše uvrstijo tudi inova-
torji iz največjega jeseniške-
ga podjetja SIJ Acroni. Letos 
so prejeli srebrno nacional-
no priznanje za inovacijo SI-
DUR 400 – ko z manj dose-
žeš več.

Jeklo, izdelano iz 
odpadnega jeklenega 
vložka
»Jeklo SIDUR 400 družbe 
SIJ Acroni je izdelano v skla-
du s specialnimi zahtevami 
najzahtevnejših kupcev. To 
jeklo predstavlja paradnega 
konja med na obrabo odpor-
nimi jekli znamke SIDUR, z 

njim pa smo si še močneje 
utrdili mesto med konku-
renčnimi proizvajalci te vr-
ste jekla. Ponosni smo na to, 
da jeklo, ki je izdelano iz od-
padnega jeklenega vložka, 

dosega vse zahtevane funk-
cionalne lastnosti. In kar je 
prav tako zelo pomembno, z 

jeklom SIDUR 400, ki vse-
buje manjši delež legirnih 
elementov, pozitivno vpliva-
mo tudi na zmanjšanje vpli-
vov na okolje,« je poudaril 
dr. Andrej Skumavc, razvoj-

ni inženir za varilne tehno-
logije specialnih jekel v SIJ 
Acroni.

Za najzahtevnejše izdelke
»V SIJ Acroni smo tudi le-
tos dokazali, da sodimo v 
sam vrh najbolj inovativnih 
podjetij v Sloveniji. SIJ 
Acroni je edini proizvajalec 
na obrabo odpornih jekel v 
Sloveniji, kar daje inovaciji 
še večjo težo. Jeklo znamke 
SIDUR 400 se uporablja za 
najzahtevnejše izdelke v 
strojegradnji in gradbeni-
štvu, naš strateški cilj pa je, 
da postanemo še močnejši 
dobavitelj podjetjem, ki se 
ukvarjajo z izdelavo special-
nih cestnih in železniških 
tovornih vozil,« je dejal 

Branko Žerdoner, glavni di-
rektor SIJ Acroni.

Še eno regionalno 
priznanje
SIJ Acroni je poleg že ome-
njene srebrne nacionalne (ki 
je hkrati zlata regionalna) 
prejel še srebrno regionalno 
priznanje za inovacijo Teh-
nološki razvoj jeklarskih pro-
cesov na nerjavnem jeklu za 
zeleni preboj, s katero je eki-
pa inovatorjev razvila proces 
dodajanja lastnega težkega 
povratka v konvertor za razo-
gljičenje z argonom in kisi-
kom AOD (Argon Oxygen 
Decarburization), kar je pozi-
tivno vplivalo na zmanjšanje 
ogljičnega odtisa in na pro-
duktivnost agregata.

Za Jeklo SIDUR 400 je družba SIJ Acroni prejela srebrno nacionalno priznanje.

Srebro za inovacijo

Stanislav Jakelj, vodja raziskav in razvoja SIJ Acroni, Jan Foder, razvojni inženir za proces 
valjanja SIJ Acroni, dr. Andrej Skumavc, razvojni inženir za varilne tehnologije specialnih 
jekel SIJ Acroni, Nataša Karo, specialistka za sistem stalnih izboljšav SIJ Acroni, Metka 
Šuštaršič, vodja standardizacije SIJ Acroni, Tibor Šimonka, glavni podpredsednik SIJ, Erika 
Bricelj, glavna metalurginja SIJ Acroni, Branko Žerdoner, glavni direktor SIJ Acroni, in Slavko 
Kanalec, izvršni direktor za proizvodnjo, tehnologijo in investicije SIJ / Foto: Gregor Vidmar

Urška Peternel

Z novim letom bodo na Jese-
nicah uvedli obvezno ločeno 
zbiranje odpadne embalaže 
od vrat do vrat. To pomeni, 
da bodo gospodinjstva dobi-
la še en zabojnik za odpadno 
embalažo (z rumenim po-
krovom oziroma nalepko), 
najem pa bo stal 55 centov 
na mesec. Odvoz bo potekal 
na dva tedna, tako kot odvoz 
mešanih komunalnih od-
padkov, ekološki otoki pa še 
naprej ostajajo v funkciji, je 
na zadnji seji občinskega 
sveta dejal direktor Jeka 
Uroš Bučar.
Kot je dodal, pričakujejo po-
večanje količin ločeno zbra-
ne odpadne embalaže in 
zmanjšanje količine meša-
nih komunalnih odpadkov. 
Lani je bilo v občini ločeno 
zbranih 50 odstotkov odpad-
kov, kar je manj od sloven-
skega povprečja, ki znaša 74 
odstotkov. Tudi župan Blaž 
Račič je opozoril, da je treba 
občane spodbujati k ločene-
mu zbiranju odpadkov, naj-
slabše stanje pa je v bloko-
vskih naseljih, kjer se 
posameznik lažje skrije in 
odloži vse odpadke v isti za-
bojnik.

Ukinjajo dopisnice za 
kosovni odvoz
Z novim letom pa se obeta 
tudi novost pri odvozu ko-
sovnih odpadkov, ki ga je 
mogoče naročiti enkrat letno 
za količino največ štirih ku-
bičnih metrov kosovnih od-
padkov. Po novem ukinjajo 
dopisnice oziroma papirnate 
kartone in uvajajo elektron-
sko naročanje odvoza.
Podaljšan pa bo tudi odzivni 
čas odvoza kosovnih odpad-
kov s treh na štiri tedne od 
oddaje naročila. Nekateri ob-
činski svetniki so sicer opo-
zorili, da to ni najboljša reši-
tev, kajti zlasti v blokovskih 
naseljih se bodo tako štiri te-
dne kopičili kosovni odpad-
ki, kar vpliva na neurejen vi-
dez sosesk. Ob tem je 
direktor Jeko Bučar spo-
mnil, da je kosovne odpadke 
mogoče odpeljati tudi v zbir-
ni center, brezplačno je mo-
goče pripeljati in oddati za 
eno avtomobilsko prikolico 
kosovnih odpadkov dnevno.
Občinski svetniki so tudi 
opozorili, da bo potreben 
strožji nadzor nad ločenim 
odlaganjem odpadkov oziro-
ma vsebino zabojnikov; de-
lavci podjetja Jeko tega sicer 
že izvajajo.

Zbiranje odpadne 
embalaže od vrat do vrat
Urška Peternel
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VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN NA JESENICAH

Izvajanje vzdrževanja javnih površin in cest se financira iz 
proračuna občine. Višina proračunskih sredstev, namen-
jenih vzdrževanju, določa nivo in obseg del, ki jih mora 
vzdrževalec upoštevati v pripravi izvedbenega programa 
vzdrževanja. V mesecu septembru je Občinski svet občine 
Jesenice sprejel, po več kot desetih letih, nove cene stori-
tev za področje vzdrževanja javnih površin in cest. S spre-
jetjem novih cen se v podjetju nadejamo, da bodo zago-
tovljena tudi proračunska sredstva, ki bodo zagotavljala 
nivo vzdrževanja, kot smo ga izvajali v preteklih letih.

JEKO, d.o.o., izvaja vzdrževanje javnih površin in cest na pod-
ročju občin Jesenice in Žirovnica. Vzdrževanje v občini Jeseni-
ce obsega 100 kilometrov cest, katerih sestavni del predstavlja 
še: 45.000 m2 parkirnih površin, 74 avtobusnih postajališč in 
398 ostalih prometnih objektov (podporno oporne konstruk-
cije, premostitveni objekti in naprave za odvajanje meteornih 
voda). Na celotnem območju občine Jesenice je postavljenih 
347 košev za smeti, katerih vzdrževanje in praznjenje je opre-
deljeno glede na lokacijo. V preteklem letu smo na javnih 
površinah namestili 10 košev za ločeno zbiranje odpadkov. Z 
veseljem ugotavljamo, da se odpadki vzorno ločujejo. Poleg 
košev za smeti je na lokacijah, ki jih občani uporabljajo za spre-
hajanje štirinožnih prijateljev postavljenih tudi 20 zabojev za 
pasje iztrebke, ki se jih čisti v sklopu rednega vzdrževanja. 

Relacije rednega izvajanja javne snage obsegajo območja 
mesta Jesenice in posamezne krajevne skupnosti. Frekven-
ca vzdrževanja javne snage je opredeljena glede na lokaci-
jo. Najbolj frekventne lokacije se vzdržuje štirikrat tedensko, 
slednje obsega upravna območja, šolska središča in območja 
kjer se zadržuje večje število ljudi. Trikrat tedensko se izvaja 

vzdrževanje gosteje poseljenih območjih, na perifernih ob-
močjih z manjšo gostoto poselitve pa se javna snaga izvaja 
dvakrat tedensko.

Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega 155.000 m2 zelenic 
in 8.000 m2 ostalih urejenih površin, kot so grede, grmovnice 
in žive meje. Izvajanje košnje in vzdrževanje je opredeljeno 
glede na lokacijo s poudarkom na vizualnem izgledu občine 
Jesenice. Košnja ob glavni mestni cesti se izvaja dvakrat me-
sečno, ostale površine pa se kosijo glede na prioriteto, ki jo 
določa gostota poselitve in lokacija. 

Vzdrževanje javnih površin v okviru javnega komunalnega 
podjetja izvaja 30 zaposlenih, ki skrbijo tudi za gradbena dela 
na ostalih področjih vzdrževanja in upravljanja komunalne 
infrastrukture. Pri vzdrževanju sodelujejo tudi pogodbeni 
izvajalci, predvsem s strojno podporo v času izvajanja zimske 
službe in v obdobjih povečanega obsega del. 
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Po poti inovatorjev pa stopata tudi štipendista 
SIJ Acroni Blaž Žerjav Jereb in Noel Gregori, ki 
sta se na tekmovanju Svetovnega jeklarskega 
združenja steelChallenge v simulaciji 
izdelovanja jekla uvrstila med najboljših pet na 
svetu in dokazala, da Skupina SIJ uspešno 
vzgaja inovativni podmladek.
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Zakaj ste se odločili prijaviti 
na razpis za ravnatelja Gim-
nazije Jesenice?
V dobrih dvajsetih letih pou-
čevanja in različnih nalogah, 
ki sem jih imel v šoli, sem 
pridobil veliko izkušenj in 
znanj. Zdelo se mi je smisel-
no, da jih uporabim še na 
drugem, višjem nivoju. Po-
treboval sem tudi neko spre-
membo za nov delovni za-
gon in novo delovno mesto 
mi vsekakor predstavlja tudi 
nov izziv za nadaljevanje ka-
riere.

Kakšni so prvi vtisi na no-
vem delovnem mestu? 
Kakšna je Gimnazija Jeseni-
ce skozi vaše oči?
Glede na to, da sem že pre-
teklo šolsko leto vsaj malo 
spoznal delo v šoli in sode-
lavce, mi je vsekakor malo 
lažje, kot če bi prišel v pov-
sem novo okolje. Lahko re-
čem, da so prvi vtisi pozitiv-
ni, imam občutek, da so me 
zaposleni sprejeli kot nove-
ga ravnatelja. Je pa za neka-
tere kar velika sprememba, 
saj je bila moja predhodnica 
Lidija Dornig ravnateljica 
kar 19 let. Pisarniškega dela 
se še navajam, vsaj za zdaj 
mi je bližje dinamično delo 
v razredu. Zato tudi ne na-
meravam povsem zapustiti 
pedagoškega dela z dijaki. 
Najprej nameravam dijake 
pripravljati na tekmovanja iz 
fizike, v nadaljnjih letih bom 
zelo verjetno tudi še učil v 
kakšnem razredu, če mi bo 
le delo ravnatelja to dopušča-
lo.

Načrtujete kakšne večje 
spremembe?
Kakšnih velikih sprememb v 
kratkem času po mojem 
mnenju ni pametno uvajati, 
saj preveliki šoki za šolo 
niso dobri. Menim, da mo-

rajo biti spremembe premi-
šljene in postopne. Pred-
vsem v Gimnaziji Jesenice 

pogrešam, da skoraj ni sode-
lovanja pri različnih medna-
rodnih projektih in izmenja-
vah, tako za dijake kot 

učitelje, saj je v okviru pro-
jekta Erasmus za to res veli-
ko možnosti. Temu namera-

vam posvetiti delo v 
prihodnje. Naslednja spre-
memba, ki bi bila potrebna, 
je postopno uvajanje še ka-

kšnega drugega tujega jezi-
ka, poleg nemščine in itali-
janščine.  Prav  tako 
nameravam proste ure, ki 
jih imamo možnost razpore-
diti v drugem in tretjem le-
tniku, približati dijakom gle-
de na njihove interese. 
Seveda se bo še marsikaj po-
kazalo in takrat bom skupaj 
s sodelavci skušal poiskati 
najboljše rešitve.

Glede na to, da se vpis zad-
nja leta ne povečuje in kar 
težko napolnite tri oddelke, 
me zanima, ali razmišljate o 
tem, da bi skušali pridobiti 
kak nov program.
Problem vpisa v šole, ki so v 
manjših krajih, je problem 
na državni ravni, saj si dijaki 
želijo obiskovati šole v veli-
kih mestih, ki so posledično 
preobremenjene. Tega pro-
blema se bo moralo lotiti mi-
nistrstvo, tako da ne bo do-
dajalo novih oddelkov že 
polnim gimnazijam. Mis-
lim, da iskanje kakšnih no-
vih programov ne bi bilo 
smiselno, saj je Gorenjska 
kar dobro pokrita s srednje-
šolskimi programi različnih 
področij in tudi zaradi tega 
zelo verjetno ne bi dobili so-
glasja k novemu programu. 
Bolj bomo delali na predsta-
vitvi naše šole, da bodoči di-
jaki spoznajo, da tudi pri 
nas, kljub majhnosti šole, 
dobijo isto in morda še več 
kot v velikih šolah.

Kakšna filozofija vas bo vo-
dila pri ravnateljevanju?
Težko rečem, da imam 
kakšno posebno filozofijo, a 
verjamem, da smo ravnatelj, 
učitelji, dijaki, starši in tudi 
lokalna skupnost s skupni-
mi močmi lahko kos vsem 
izzivom. Zato bom vedno 
prisluhnil vsem deležnikom 
v naši gimnaziji in se na 
osnovi tega odločal o najbolj-
ših možnostih.

Urška Peternel

Aljoša Erman, novi ravnatelj Gimnazije Jesenice  
/ Foto: Nik Bertoncelj

V občini Jesenice so junija 
2020 začeli opravljati 
brezplačne prevoze za starej-
še, ki jih v okviru projekta 
Prostofer in pod okriljem za-
voda Zlata mreža izvajajo 
pros tovo l jn i  voznik i 
prostoferji. Na Občini Jeseni-

ce ocenjujejo, da se je projekt 
dobro prijel, saj število prevo-
zov narašča. V zadnjem letu, 
med septembrom 2021 in 
septembrom 2022, je bilo 
tako opravljenih skoraj tristo 
brezplačnih prevozov, prevo-
ženih pa skupno 19.863 kilo-
metrov. Največ uporabnikov 
je potrebovalo prevoze do 

bolnišnic in do specialistič-
nih pregledov zunaj območja 
občine, sledili so prevozi v 
zdravstveni dom in iz njega.
Avto zagotavlja Občina Jese-
nice, prostoferji pa svoje delo 
opravljajo prostovoljno in 
zanj ne prejemajo plačila. 
Trenutno je v projekt vključe-
nih devet voznikov, na občini 

pa želijo občanom zagotoviti 
čim več prevozov, zato v pro-
stovoljske vrste vabijo nove 
voznike. Vse, ki bi si želeli 
pridružiti prostoferjem, vabi-
jo, da pošljejo sporočilo na 
elektronski naslov sandra. 
potocnik@jesenice.si ali pok-
ličejo na telefonsko številko 
04 58 69 278.

Urška Peternel

Potem ko je lani jeseni priš-
lo do velikega dviga cen 
ogrevanja v občini in raz-
burjenja med občani, je 
nadzorni odbor Občine Je-
senice opravil nadzor nad 
postopki sklepanja konce-
sijske pogodbe za izvajanje 
gospodarske javne službe 
oskrbe s toploto. Spomni-
mo, leta 2014 so dejavnost 
oskrbe s toploto s takratne-
ga javnega komunalnega 
podjetja Jeko In prenesli na 
koncesionarja Enos OTE. 
Na zadnji seji občinskega 
sveta je članica nadzornega 
odbora Občine Jesenice 
Mirjam Noč podala poročilo 
o opravljenem nadzoru nad 
takratnimi postopki. Kot je 
povedala, so odkrili več nep-
ravilnosti, ki kažejo na 
oškodovanje javnih financ. 
V skladu z zakonodajo mo-
rajo v 15 dneh po pravno-
močnosti o tem obvestiti 
pristojno ministrstvo in ra-
čunsko sodišče.

Pomanjkljiva 
dokumentacija in nadzor
Nočeva je poudarila, da je 
bilo sklepanje koncesijske 
pogodbe s pravnega vidika 
sicer izpeljano zakonito. Ni 
pa bila izdelana ocena o 
ekonomski učinkovitosti, 
ugotovljene so bile nepravil-
nosti pri prenosu infra-
strukture in sredstev, kar 
kaže na oškodovanje javnih 
sredstev. Na Občini Jeseni-
ce kot lastnici sredstev ima-
jo tudi pomanjkljivo doku-
mentacijo. Prav tako se 
nista izvajala – in se še ved-
no ne izvajata – nadzor nad 
vzdrževanjem objektov in 
finančni nadzor, je pa vzpo-
redno z nadzorom nadzor-
nega odbora revizijo izvedlo 
zunanje revizijsko podjetje 
BM Veritas, pri čemer ta 
ugotavlja, da je oblikovanje 
cen revidirala Agencija za 
energijo in bi izvajanje fi-
nančnega nadzora verjetno 
pomenilo zgolj podvajanje 
dela.
Nadzorni odbor je odkril 
nepravilnosti tudi pri upo-
rabi programov Termis in 
Scada, ki ju je kupilo takra-
tno podjetje Jeko In, Enos 
OTE pa ju še vedno uporab-
lja brezplačno. Opozorili so 
tudi na prenizko obračuna-
vanje najemnine za opušče-
ne kinete in na neprimerna 
sodila.
Pred podelitvijo koncesije 
bi bilo treba izdelati oceno 
ekonomske upravičenosti 
podelitve koncesije, so opo-
zori l i ,  kar  kaže na 
nesmotrno delovanje obči-
ne. Prav tako je nadzorni 
odbor ugotovil, da se ni iz-
vedla večina aktivnosti iz 
leta 2011 sprejete strategije 

razvoja daljinskega ogreva-
nja Jesenic za obdobje 
2011–2014.

»Občina se je le želela 
rešiti skrbi«
»Ogrevanje prek vročevoda 
je problem že več desetletij, 
ravnanje Občine Jesenice pa 
kaže na to, da se je verjetno 
le želela rešiti skrbi in odgo-
vornosti za ogrevanje in je 
ostala izjemno neaktivna, 
kar je nesprejemljivo in ni v 
dobrobit občanov,« je poro-
čala Mirjam Noč in poudari-
la, da je bil nadzor zahteven, 
člani nadzornega odbora pa 
so se trudili biti objektivni, 
strokovni in nepolitični.
»Ideja o prenosu dejavnosti 
na koncesionarja je bila v tis-
tem trenutku z vsemi dolgo-
letnimi slabimi izkušnjami 
verjetno razumska in tudi 
smotrna, a cilj izboljšanja 
načina ogrevanja za občane 
za zdaj ni dosežen. Skrbi 
tudi dejstvo, da v primeru, 
če bi prišlo do odpovedi kon-
cesijske pogodbe, občina v 
kratkem času ni sposobna 
občanom zagotoviti drugega 
vira ogrevanja. Vsem nam 
so te ugotovitve v poduk, da 
je določen projekt treba gle-
dati širše, z vizijo razvoja in 
izboljšav, ne le z namenom 
rešitve problema v danem 
trenutku,« je še dejala na 
seji.
Ob tem je Nočeva še pouda-
rila, da je Občina Jesenice v 
odzivu na osnutek poročila 
zapisala, da bi bilo domnev-
ne nepravilnosti, napake in 
pomanjkljivosti treba ugota-
vljati po posameznih obdob-
jih. A kot je poudarila Noče-
va, nadzorni odbor ne 
nadzoruje dela posameznih 
oseb, temveč vsebino. »Ni-
mamo namena niti pristoj-
nosti na koga kazati s 
prstom, se pa točno ve, kdo 
je bil v določenem obdobju 
na kateri funkciji,« je dejala.

Odziv direktorja občinske 
uprave
Po podanem poročilu nad-
zornega odbora je direktor 
občinske uprave Gregor 
Hudrič izrazil prepričanje, 
da ugotovitve kljub vložene-
mu trudu nadzornega odbo-
ra – razen nekaterih do-
mnevnih nepravilnosti 
izpred osem in več let – ne 
ponujajo odgovorov na vpra-
šanja občanov, povezana z 
velikim povečanjem zneska 
na položnicah za ogrevanje 
(prav to naj bi bil namreč 
glavni razlog za izvedbo 
nadzora). Nadzorni odbor se 
namreč do tega, ali so bile 
cene oblikovane skladno s 
predpisi in ali je občina rav-
nala ustrezno, ko ni pristopi-
la k razdrtju koncesijske po-
godbe, sploh ni opredelil, je 
opozoril Hudrič.

Urška Peternel

Nadzorni odbor Občine Jesenice je pri nadzoru 
prenosa koncesije za oskrbo s toploto na Enos 
OTE ugotovil več nepravilnosti.

Nadzorni odbor o 
oskrbi s toploto

V letu dni je bilo v sklopu projekta Prostofer opravljenih skoraj tristo brezplačnih prevozov.

Tristo brezplačnih prevozov

Potem ko se je upokojila Lidija Dornig, je prvega septembra vodenje Gimnazije Jesenice prevzel novi 
ravnatelj Aljoša Erman. Po izobrazbi je profesor fizike, zadnjih trinajst let je poučeval na Gimnaziji 
Škofja Loka, lani pa polovico zaposlitve na Gimnaziji Jesenice.

Profesor fizike novi 
ravnatelj gimnazije

»Ker sem navdušen nad naravoslovjem, želim 
fizikalni pogled na svet približati dijakom. Zato 
sem se v vseh letih poučevanja veliko ukvarjal z 
nadarjenimi dijaki, ki so pod mojim 
mentorstvom dosegli dobre uspehe tako na 
državnih tekmovanjih kot tudi na mednarodnih 
olimpijadah znanj iz fizike in naravoslovja. 
Poleg tega sem bil tudi mentor več dijakom pri 
raziskovalnih nalogah, ki so prav tako dosegli 
najboljša mesta v državi.«
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Na septembrski seji sveta 
KS Plavž so člani pod vod-
stvom predsednice Ivanke 
Zupančič ocenjevali dose-
danjo izvedbo nalog in 
nove zadolžitve. Ugodno so 

ocenili izvedbo prireditve 
ob krajevnem prazniku 1. 
julija v Spominskem parku 
na Plavžu.
Potrdili so seznam 46 kra-
jank in krajanov, ki so ime-
li v okviru letošnje akcije 
najlepše urejene balkone 
in okna. Zaradi znanih raz-
mer s koronavirusom sku-
pnega srečanja tudi letos 
ne bodo organizirali, vsem 
sodelujočim bodo poslali 

pisno zahvalo za njihova 
prizadevanja za lepši izgled 
mesta in priložili simbolič-
no darilo.
Na seji so se tudi dogovori-
li, da bodo skupaj z Dru-
štvom diabetikov Jesenicev 
sredo, 19. oktobra, od 10. 

do 12. in od 13. do 15.30 ure 
v prostorih krajevne skup-
nosti organizirali brezplač-
ne meritve krvnega slad-
korja ,  holesterola in 
krvnega tlaka za vse kraja-
ne.
Glede tradicionalnega de-
cembrskega srečanja in ob-
daritve za starejše krajane 
pa so sklenili, da se bodo z 
izvedbo prilagodili takratni 
epidemiološki situaciji.

Janko Rabič

V jeseniški mestni krajevni 
skupnosti Sava se letos ponov-
no niso izneverili tradiciji ob 
vsakoletnem prazniku. V so-
boto, 24. septembra, so za vse 
prebivalce organizirali sreča-
nje na Pristavi v Javorniškem 
Rovtu. Skupina zagretih po-
hodnikov se je zjutraj odpravi-
la peš od kopališča Ukova na 
Jesenicah čez Jelenkamen.
Na srečanju je zbranim nekaj 
prazničnih besed namenila 
predsednica sveta krajevne 
skupnosti Tina Repovž, prid-
ružil se ji je župan občine Je-
senice Blaž Račič.
V tej krajevni skupnosti se si-
cer za praznik spomnijo po-
membnega dogodka iz leta 
1538. Po zgodovinskih virih je 
bilo takrat naselje Sava prvič 
omenjeno.
Člani sveta KS poskrbijo, da se 
srečanja na Pristavi res lahko 
udeleži vsak krajan, zato so 
tudi letos za starejše organizi-

rali prevoz. Sobota je minila v 
prijetnem druženju in dru-
žabnih igrah. K razpoloženju 

je pomembno prispeval nji-
hov krajan, znani slovenski 
glasbenik in pevec Hajni 

Blagne, ob njegovem izvaja-
nju so se lahko vsi veselo za-
vrteli.

Skupina pohodnikov, ki se je ob prazniku KS Sava peš podala na Pristavo nad Javorniškim 
Rovtom / Foto: arhiv KS Sava

Janko Rabič

Krajevna skupnost Sava je s tradicionalnim srečanjem na Pristavi nad Javorniškim Rovtom 
zaznamovala svoj praznik. Nekateri so se na Pristavo podali peš, za starejše pa so organizirali tudi 
prevoz. Za zabavo je skrbel sokrajan Hajni Blagne.

Praznik KS Sava na 
Pristavi Na Plavžu, največji krajevni skupnosti v občini 

Jesenice, letos nadaljujejo uresničevanje različnih 
programskih nalog.

Novice s seje sveta 
KS Plavž

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.

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

24
EUR

NOVO

Predsednica Ivanka Zupančič je člane seznanila, 
da je 31. avgusta umrla Ivanka Gašperin. S 104 
leti je bila najstarejša krajanka in najstarejša 
občanka občine Jesenice.

Na zadnji seji občinskega 
sveta so v sklopu volitev in 
imenovanj imenovali nove 
predstavnike Občine Jeseni-
ce v svete javnih izobraževal-

nih zavodov. V svet Osnovne 
šole (OŠ) Toneta Čufarja so 
bili imenovani Žiga Pretnar, 
Željko Jakelič in Ahmed Pa-
šić.
Novi predstavnik v svetu za-
voda OŠ Poldeta Stražišarja 

je Stanko Sedlar. V svetu 
Glasbene šole Jesenice pa 
bodo interese Občine Jeseni-
ce naslednja štiri leta zasto-
pali Stanislav Pem, Igor Arh 
in Anton Justin.
Na seji so podali tudi pozi-
tivno mnenje k imenovanju 
Majde Suljanović Hodžić za 
novo direktorico Ljudske 

univerze Jesenice. Omenje-
no je za mesto direktorice že 
potrdil tudi svet zavoda na 
osnovi ponovljenega razpi-
sa. Prvi razpis so namreč po 
pritožbi in sklepu sodišča 
morali ponoviti. Nova direk-
torica je bila že doslej zapo-
slena na ljudski univerzi kot 
strokovna delavka.

Volitve in imenovanja

Urška Peternel

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
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Ob svetovnem dnevu turiz-
ma in Dnevih evropske kul-
turne dediščine je v Kolper-
nu, nekdanjem skladišču 
oglja, potekal izjemen dogo-
dek z naslovom Oglje je črno 
zlato. Na njem so v ospredje 
postavili tradicijo oglarjenja, 
ki je vpisano tudi v register 
nesnovne kulturne dedišči-
ne. Del te tradicije je tudi do-
mače KD Možnar s Koroške 
Bele, kjer še vedno ohranjajo 
veščine kuhanja oglja, ki je 
ena najstarejših rokodelskih 
in kulturnih tehnik, ki jih 
pozna človek. Na dogodku so 

oglarji predstavili svojo de-
javnost, udeleženci so spoz-
nali zgodovinski in etnološki 
oris oglarstva na Gorenj-
skem in poslušali predavanje 
o kopi velikanki, trajno-
stnem pomenu oglja in novi 
knjigi o oglarstvu na Sloven-
skem.
V Sloveniji sicer oglari več 
kot 50 oglarjev, med njimi so 
tudi mladi, kot poudarjajo v 
Društvu oglarjev Slovenije, 
pa je oglarjenje lahko tudi 
odlična turistična zgodba.
Na dogodku so sodelovali 
tudi člani Cehovskega 
društva kovačev Slovenije, ki 
so Gornjesavskemu muzeju 

Jesenice predali kovano veri-
go, ki so jo skovali v letošnji 
Poletni muzejski noči, na-
mestili pa so jo na trg na Sta-
ri Savi.
Za najmlajše so pripravili 
ustvarjalne delavnice na 
temo oglja, večer pa je za-
ključila predstava Ortenbur-
ški rudarski nered v izvedbi 

mladinske igralske skupine 
pri Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice,
Dogodek so pripravili: Obči-
na Jesenice, Turistična zveza 
Slovenije, Zavod za gozdove 
Slovenije, Društvo oglarjev 
Slovenije, Cehovsko društvo 
kovačev Slovenije in Gledali-
šče Toneta Čufarja Jesenice.

Urška Peternel

Tradicijo in pomen oglarjenja je predstavil predsednik Društva oglarjev Slovenije Jože 
Prah. / Foto: Nik Bertoncelj

V banketni dvorani Kolper-
na so odprli razstavo foto-
grafij mednarodnega foto-
grafskega natečaja Abstract, 
ki sta ga tretje leto zapored 
organizirala Fotografsko 
društvo Jesenice in Javni 
sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, območ-
na izpostava Jesenice.
V temi A – Abstract je zlato 
medaljo prejela Suzana Ur-
šič za fotografijo Light in the 
dark, srebrno medaljo Erma-
no Bančić za fotografijo Nova 
veza 3, bronasto pa Jan Valo 
za fotografijo View 01.
V temi B – prosta barvna je 
žirija zlato medaljo podelila 
Katji Grobelnik za fotografijo 
Pygmies, srebrno Ireni Lor-
get Lipovec za fotografijo 
Vlom v galerijo, bronasto pa 
Tadeju Turku za fotografijo 
Leteči biki.
V temi C – prosta črno-bela 
pa je zlato medaljo prejel 
Željko Jerneić za fotografijo 

Naš dom, srebrno medaljo 
Miloš Krstić za fotografijo 
Morning in bronasto Sanja 
Tošić za fotografijo Veverica.
Na odprtju so goste pozdra-
vili predsednik Fotografske-

ga društva Jesenice Stane 
Vidmar, Petra Ravnihar, 
vodja območne izpostave 
Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti na Jeseni-
cah, in župan Blaž Račič. 

Dogodek je popestrila pro-
jekcija sprejetih fotografij 
in nastop plesne skupine 
Ritual.
Razstava bo na ogled do 27. 
oktobra.

Urška Peternel

Fotografsko društvo Jesenice in območna izpostava JSKD sta pripravila že tretji mednarodni 
fotografski natečaj Abstract 2022.

Abstract 2022

V Kolpernu, nekdanjem skladišču oglja, je potekal dogodek Oglje je črno zlato.

Oglje je črno zlato

Prejemniki medalj in diplom Ermano Bančić, Barbara Toman, Stane Vidmar, Irena Lorget 
Lipovec in Suzana Uršič / Foto: Nik Bertoncelj

PESEM ZA LARO

MANOUCHE

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

29.okt.   19.30

19.okt.   19.30

več na: www.gledalisce-tc.si

Črt Laharnar iz Kulturnega društva Možnar je orisal 
tradicijo kuhanja oglja na Koroški Beli. / Foto: Nik Bertoncelj

Mladi jeseniški gledališčniki so uprizorili predstavo 
Ortenburški rudarski nered. / Foto: Nik Bertoncelj

Verigo, ki so jo na Poletni muzejski noči skovali člani Cehovskega društva kovačev 
Slovenije, so podarili Gornjesavskemu muzeju Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj
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Prvi slovenski pokal v hokeju 
je podeljen. Ljubljanska Slo-
venske železnice Olimpija je 
obranila lanski naslov v Po-
kalu Slovenije. V finalu je s 4 
: 2 (Svetina, Ščap) premagala 
HDD Sij Acroni Jesenice. 
Ljubljančani so vodili z 1 : 0 
in 3 : 1, a so do zmage prišli 
veliko težje, kot je marsikdo 
pričakoval. Prav do zadnje 
minute je bilo negotovo. Je-
seničani so poizkušali rezul-
tati izenačiti, a je Olimpija s 
četrtim zadetkom v prazno 
mrežo odločila končnega 
zmagovalca. »Olimpiji smo 
parirali skoraj celotno sreča-
nje. Ni se videlo, da igramo 
mi ligo nižje. Žal smo storili 
kakšno napako preveč v ob-
rambi in večkrat bi morali 

streljati proti ljubljanskemu 
golu. Škoda, da je to tekmo-
vanje že na začetku sezone. 
Lahko bi bilo malce kasneje. 
Zahvalil bi se navijačem za 
odlično podporo čez celotno 
srečanje. Bili so naš šesti 
igralec,« je po koncu povedal 
strelec drugega gola Luka 
Ščap. Po tekmi z Olimpijo se 
je zaključil preizkus, neuspe-
šno, za finskega napadalca 
Nika Huovineka. Zamenjal 
ga je ruski napadalec Andrej 
Goluškin. Z Olimpijo, če ne 
bo res velikega presenečenja, 
se bodo Jeseničani maksi-
malno srečali še trikrat v fi-
nalu državnega prvenstva. 
Odločno premalo za promo-
cijo slovenskega hokeja.
Po Cortini in drugi ekipi 
Salzburga so Jeseničani še 
na tretji tekmi Alpske lige 

doma ostali brez prejetega 
gola. Bregenzerwald so 
odpravili s 6 : 0 (Pance 2, Je-
zovšek 2, Jenko, Ulamec). 
Tokrat je nedotaknjeno mre-
žo ohranil Urban Avsenik. 
Zmago so potrdili v gosteh 
pri Zell am Seeju, kjer so 
zmagali s 4 : 2 (Seršen, Je-
zovšek, Lesničar). V četrti 
tekmi doma so prejeli zade-
tek. Druga ekipa KAC-a se je 
pokazala kot zelo neugoden 
tekmec. Na koncu so jih Je-
seničani, ne brez težav, pre-
magali s 3 : 1 (Jezovšek 2, 
Seršen). Dobro formo in šes-
to zaporedno zmago so do-
segli v Linzu, kjer so drugo 
ekipo Linza odpravili s 7 : 0 
(Jezovšek 3, Pance 2, Polcs 
2). V osmih tekmah so se-
demkrat zmagali in izgubili 
le v gosteh Unterlandom. Do 

1. novembra čaka Jeseničane 
še pester program. Danes 
zvečer gostujejo v Kitbüchlu. 
Sledi Celinski pokal v Asiagu 
od 14. do 16. oktobra, 21. in 
22. oktobra gostujejo v Luste-
nau in pri Fassi, 26. pa pri 
Rittnu. Doma gostijo Vipite-
no 29. oktobra, 1. novembra 
pa igrajo pri Val Gardeni.
Druga ekipa Jesenic je začela 
tekmovanja v IHL ligi. Odi-
grali so dve tekmi doma. Si-
sak so premagali s 7 : 5 (Bor-
se 2, Miklič, Krmelj, Prostor, 
Širovnik, Pretnar). Crveno 
zvezdo so premagali z 2 : 1 
(Rajsar) po kazenskih stre-
lih. Do konca meseca bodo 
odigrali tri tekme: 15. okto-
bra doma gostijo Maribor, 
sledita dve gostovanji – 22. 
pri Celju in 29. oktobra pri 
Triglavu.

Jeseniški hokejisti so ostali brez prve lovorike, slovenskega pokala, v katerem so s 4 : 2 izgubili z 
Olimpijo. Kljub porazu so dobro in borbeno igro prepoznali tudi gledalci in jih z ledu pospremili z 
glasnim aplavzom.

Matjaž Klemenc

Košarka

Poraz doma in zmaga v gosteh
Začelo se je tekmovanje v 3. košarkarski ligi zahod. Poleg 
Jesenic v ligi nastopajo: Ipos Vrhnika, Plama-Pur, Leone Aj-
dovščina, VBO Ljubljana, Opikar Evita Logatec, Hidria, 
Krvavec Meteor, Tera Tolmin, Koper in Gorenja vas. V 1. 
kolu so Jeseničani doma izgubili z ekipo VBO Ljubljana z 88 
: 83. Z Ljubljančani so izgubili tudi v 1. kolu Pokala Spar z 
rezultatom 81 : 61. V 2. kolu lige so bili uspešni v gosteh. 
Gorenjo vas so premagali s 77 : 66. Ta konec tedna gostijo 
ekipo Hidria.

Judo

Judoisti na tekmi v Črnučah
V Črnučah, v organizaciji Športnega društva Polyteam Lju-
bljana je potekalo judo tekmovanje v spomin Dušana Straž-
iščarja. Turnir je bilo namenjeno kategorijam U-8, U-10 in 
U-12. Med osmimi klubi je nastopila Judo sekcija Partizan 
Jesenice. Jeseničani so v skupni razvrstitvi osvojili drugo 
mesto. Poglejmo si uvrstitve Jeseničanov na prva štiri mes-
ta. Prvo mesto: Oskar Poštič, Lidija Hering, Lovro Robič, 
Hana Medič, Jaka Vidmar, Manuel Ajderič, Žan Luka Bresto-
vac. 2. mesto: Lina Aleševič, Arslan Aleševič, Cene Robič, 
Tinkara Robič, Mark Alex Brestovac, Aljaž Hering, Din Me-
dič, Alina Medič. 3. mesto: Neca Morič, Igor Meterc, Tevž 
Kolman, Štef Morič, Žan Šivic. 4. mesto: Urban Črv, Gaj 
Abram, Patricija Janc.

Karate

Mednarodni karate turnir v Visokem v Bosni in 
Hercegovini
Izbrana vrsta Slovenske zveze tradicionalnega karateja je 
nastopila na mednarodnem turnirju v Visokem v Bosni in 
Hercegovini. Iz Karate klub MI-KI so nastopili Hana in Alina 
Dizdarevič, Aleksander Jovanovič in Denis Čatak. Skupaj so 
osvojili dve zlati, tri srebrne in dve bronasti medalji. Iz Wa-
za-ari karate kluba sta medalji osvojila Taira Sadiković in 
Lenart Čarman. Oba sta bila srebrna.

Nogomet

Rekordna zmaga proti ekipi Naklo
Nogometaši SIJ Acroni Jesenice so v 6. kolu gostovali pri 
ekipi Poleta in igrali neodločeno 2 : 2. V 7. kolu so bili pros-
ti. Odigrali so tudi zaostalo tekmo 3. kola in z rekordnim 
izidom 13 : 0 premagali Naklo. Ta konec tedna doma gostijo 
Zarico iz Kranja.

Športno plezanje

Tekma Zahodne lige v Vipavi
Po dveh tekmah v Logu – v zahodni ligi in za državno prven-
stvo, oboje v balvanih – je bila nova tekma v Vipavi. Merili 
so se v zahodni ligi, v težavnosti. Iz Športnoplezalnega od-
seka Jesenice se je med prvih deset uvrstil Maks Žurman. 
Med starejšimi cicibani je dosegel četrto mesto.

Kegljanje

Zmaga doma, poraz v gosteh
Jeseniški kegljači SIJ Acroni so v prvi tekmi doma s 7 : 1 
premagali ekipo Vodnjak. Na drugi tekmi na gostovanju so 
s 5 : 3 izgubili z ekipo Ljubelj 2. Za konec tedna gostijo ekipo 
Železniki 1. Poleg treh omenjenih ekip v 2. ligi zahod (tretja 
po kakovosti) igrajo še Slavija Štojs, Izola, Škofja Loka 1, 
Taborska jama 2, Proteus 2, Bežigrad in Calcit 2.

Kakšna je vaša ocena lanske 
sezone?
Lansko sezono smo končali 
na petem mestu v 3. ligi za-
hod in se uvrstili v izločilne 
boje. Glede na količino sku-
pnih treningov, ki smo jih op-
ravili, smo bili s končnim iz-
kupičkom sezone 2021/2022 
zadovoljni. Treba je vedeti, da 
ima nekaj igralcev družine, 
eni še študirajo, prisotne so 
poškodbe, in vse to je težko 
uskladiti. Ne verjamem, da 
nas je bilo kdaj sploh deset na 
treningu, da bi lahko igrali na 
dva koša.

Ste se pripravljali v domačem 
okolju?
Fizično se je poleti vsak prip-
ravljal sam. Skupaj smo se 
začeli pripravljati 19. avgusta. 
Vse treninge smo opravili v 
telovadnici Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca. Vmes smo 
odigrali tri prijateljske tekme. 
Doma smo igrali z mladinci 
Šenčurja. Bili smo na turnir-
ju v Logatcu. Pomerili smo se 
z gostitelji in z Idrijo.

Se vam zdi, da je preveč od-
mora od konca sezone pa do 
začetka nove sezone?
Kakšen mlad igralec bi dal 
pritrdilen odgovor. Sam pra-
vim, da naj tako, kot je sedaj, 
tudi ostane. Zdaj je zelo po-
pularna ulična košarka 3 na 3, 
ki zapolni termin od konca 
sezone do začetka nove sezo-
ne.

Koliko se je ekipa spremeni-
la od lanske?

Ekipa se ni spremenila, vsaj 
kar se tiče odhodov, teh 
praktično nič. Aktivno karie-
ro je zaključil Jure Matučec, 
ekipi pa se je priključilo ne-
kaj mladih igralcev.

Ste najbolj izkušeni v ekipi. 
Vam je težko prevzeti vlogo t. 
i. liderja?
Ni mi težko biti lider v ekipi. 
Tega sem vajen. Lahko re-
čem, da sem »podaljšana 
roka« trenerja Sama Tonejca 
na igrišču.

Verjetno se spomnite svojih 
začetkov, ko ste starejše 
igralce gledali s spoštova-
njem in upoštevali vse njiho-
ve nasvete. Kako je s tem da-
nes?
Danes je drugače. Kdaj po-
skušam kaj svetovati; nekdo 
upošteva moj nasvet, neko-
mu ga moram večkrat pono-
viti, spet kdo drug pa si misli 
svoje. Včasih je bilo več spo-
štovanja do odraslih. Podob-
no je v šolah.

Kakšen rezultatski cilj ste si 
postavi l i  za sezono 
2022/2023?
Cilj je podoben lanskemu. 
Vzrok temu, da ne ciljamo 
višje, je, kot sem že omenil, 
udeležba na treningih. Poleg 
tega v ekipi pogrešamo kla-
sičnega centra. Žal visoki 
mladi igralci prehitro odidejo 
v boljše sredine, eni celo v tu-
jino. Veliko je takih, ki pre-
hitro naredijo takšen korak. 
Po mojem ključno vlogo odi-
grajo starši, ki svoje otroke vi-
dijo kot nove zvezdnike. So 
seveda izjeme, ki jim uspe 

narediti dobro kariero. Žal je 
odstotek tistih, ki uspejo, 
zelo majhen.

Ligo poznate. Katera ekipa se 
vam zdi najbolj neugodna?
Brez posebnega razmisleka 
je to gostovanje v Tolminu. 
Dvorana v Tolminu je za nas 
zakleta in v njej nam nikakor 
ne uspe zmagati. Spomnim 
se, da sem s člansko ekipo 
tam slavil le enkrat, in še to 
na začetku, ko sem bil še ve-
činoma na klopi.

Za vami sta že dve tekmi v 
letošnji sezoni. Izstopa pred-
vsem prva tekma doma z 
Ljubljano s številnimi tehnič-
nimi osebnimi napakami v 
vaši ekipi.
Sam na tekmi nisem igral za-
radi poškodbe stegenske mi-
šice, seveda pa sem si jo ogle-
dal in res je bila zelo 
nervozna. Med tekmo sta se 
sodnika »izgubila«. Bolj je 
šlo proti koncu, bolj je šlo 
navzdol.

Z Ljubljančani ste izgubili 
še v Pokalu Špar.
Kljub temu da so Ljubljan-
čani prišli s pomlajeno, 
slabšo ekipo, nam ni steklo 
ne v napadu ne v obrambi. 
Tekma za pozabiti.

Ne smemo mimo Žige Sa-
marja. Sami ste igrali z 
njim. Se je že v začetku vi-
delo, da gre za talentirane-
ga fanta?
Z Žigom sem igral sezono, 
največ dve. Spomnim se ga 
kot zelo prizadevnega na 
treningu. Poleg treninga je 
delal še individualno z oče-
tom Primožem. Če sem 
odkrit, nisem pričakoval, 
da bo prišel tako daleč. 
Prepričan sem bil, da bi bil 
lahko uspešen v 1. sloven-
ski ligi. S trdim delom je 
naredil še veliko večji ko-
rak naprej. Žiga je zelo 
preprost fant in zelo sem 
vesel tega, kar je do sedaj 
dosegel v košarki. Zelo 
dobro igra v obrambi in se 
zna odlično podrediti ekipi. 
Želim mu še uspešnejše 
nadaljevanje kariere, s čim 
manj poškodbami.

Imate namen po koncu ka-
riere ostati v košarki kot 
trener?
Košarka mi izredno veliko 
pomeni, a niti približno se 
ne vidim v vlogi trenerja. 
Ta vloga zahteva še več od-
rekanja. Že sedaj je težko 
uskladiti službo, družino 
in košarko. Po koncu karie-
re pa bom z veseljem še 
naprej igral košarko rekrea-
cijsko.

Matjaž Klemenc

Matej Pirija / Foto: Matjaž Klemenc

Šest zaporednih zmag

Matej Pirija z Jesenic je s šestintridesetimi leti najizkušenejši igralec v Košarkarskem klubu Jesenice.

Najizkušenejši igralec Šport na kratko
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Na Ljudski univerzi Jesenice 
so zaključili triletni projekt 
Socialna aktivacija Gorenj-
ske. Zaključni dogodek pro-
jekta je bil hkrati tudi zaklju-
ček licitacije Mozaik 
medkulturnih zgodb za otro-
ški nasmeh. Idejo licitacije 
so zasnovale ženske iz dru-
gih kulturnih okolij, ki so 
bile del pete skupine progra-
ma.
»Z vključitvijo v program 
Socialna aktivacija Gorenj-
ske so pridobile znanja z 
različnih področij, ki na ce-
lovit način prispevajo k reše-
vanju problemov socialne iz-
ključenosti ter k izboljšanju 
njihove zaposljivosti,« je po-
vedala Majda Suljanović 
Hodžić z Ljudske univerze 
Jesenice.

Med drugim so pod mentor-
stvom Urške Ambrožič Po-
točnik oblikovale moderne 
mozaične lučke, ki so jih 
razstavile, projekt pa nadgra-
dile z licitacijo, izkupiček ka-
tere bodo namenile ureditvi 
igralnega kotička v Splošni 
bolnišnici Jesenice.
V projektu so sodelovale 
Draginja, Edone, Ferdeze, 
Metije, Nexhibe, Pavlina, 
Remzije in Violete, ki so 
spoznavale mozaične tehni-
ke, orodje in materiale ter 
ustvarile osem izdelkov, to je 
modernih lučk, izdelanih v 
tehniki mozaik, ki so bili del 
licitacije.
Kupci so bili podjetja in po-
sametniki: NSKG, d. o. o., 
Musaj, d. o. o., Iza Sia Login, 
Prochrom-Comp, d. o. o., 
Pro Acta, d. o. o., Sumida 
Slovenija, d. o. o., Niro Steel, 

d. o. o., Dentalni center Čele-
snik, Mizarsko David Pohar 
in Urška Ambrožič Potoč-
nik.
Zbranih je bilo 5270 evrov, 
ki jih bodo namenili ureditvi 
čarobnega igralnega kotička 
v avli pediatričnega oddelka 
Splošne bolnišnice Jesenice.
»S sodelovanjem pri tej lici-
taciji so podjetja in posa-
mezniki pokazali najvišji 
nivo družbene odgovornosti, 
to je filantropsko odgovor-
nost. Dodana vrednost licita-
cije pa je zato tudi priložnost 
za njeno promocijo. Večina 
modernih mozaikov bo tako 
dve leti razstavljenih v javnih 
ustanovah na Jesenicah: 
Upravni enoti Jesenice, Ob-
čini Jesenice, Splošni bolni-
šnici Jesenice in Ljudski uni-
verzi Jesenice,« je povedala 
Majda Suljanović Hodžić.

Z licitacijo modernih mozaikov, ki so jih izdelale ženske iz drugih kulturnih okolij, so na Ljudski univerzi Jesenice zbrali 5270 evrov, ki jih bodo namenili 
ureditvi čarobnega igralnega kotička v Splošni bolnišnici Jesenice.

Moderni mozaiki dobili nove lastnike

Urška Peternel

Konec septembra so Jesenice 
obiskali predstavniki nemške-
ga mesta Nagold, ki je z Jese-
nicami pobrateno že od leta 
1994. Čez leta se je sodelova-
nje med mestoma razširilo na 
različne dejavnosti, odlično 
sodelujeta fotografski društvi 
in glasbeni šoli obeh mest, sti-
ke redno ohranjajo in neguje-
jo tudi kolesarji, planinci ...
Jesenice je tokrat obiskala 
skupina Nagoldčanov, ki je v 
organizaciji Občine Jesenice 
raziskovala Jesenice in okoli-
co.
Ogledali so si Športno dvora-
no Podmežakla kot hram je-
seniškega hokeja in izvedeli 
nekaj več o njeni obnovi in 
zgodovini, poskusili domače 
jeseniške jedi iz t. i. delavske 
malce, na koncu pa si ogle-
dali še Staro Savo, kjer so se 
lahko preizkusili še v žele-
zarskih in delavskih igrah.
Občino pa je skupaj s petimi 

spremljevalci obiskalo tudi 
18 otrok oziroma mladostni-
kov iz Glasbene šole Nagold, 
kar je bil od leta 2006, odkar 
poteka sodelovanje med 
glasbenima šolama, že nji-

hov četrti obisk. Prav toli-
kokrat so bili v Nagoldu tudi 
učenci in učitelji Glasbene 
šole Jesenice.
»Izmenjave so pomembne 
za sklepanje novih prijatelj-

stev in urjenje tujega jezika, 
tako učenci prenočujejo pri 
družinah. Na tem mestu se 
zato zahvaljujem staršem 
naših učencev, ki so mladim 
iz Nagolda nudili prenočeva-
nje in več kot to – navezala 
so se nova znanstva, nova 
prijateljstva, prav tako je bil 
skupaj preživet teden tudi 
spodbuda za še intenzivnej-
še glasbeno udejstvovanje 
mladih,« je o tokratnem obi-
sku povedala ravnateljica 
Glasbene šole Jesenice Mar-
tina Valant.
Ob zaključku obiska in sku-
pnega druženja so pripravili 
še koncert obeh glasbenih 
šol, vsaka je nastopila s svo-
jimi točkami, za konec pa je 
nastopil še združeni simfo-
nični orkester obeh šol.
»Seveda smo domačini dali 
poudarek svojemu pestremu 

izboru glasbil ter v program 
vključili tudi slovenske ljud-
ske pesmi ter skladbe slo-
venskih avtorjev. Gostje so 
pripravili violinsko zasedbo, 
trobilno zasedbo, kvartet 

flavt ter točko flavte ob kla-
virski spremljavi. Za konec 
pa je nastopil združen sim-
fonični orkester obeh šol in 
zaigral skladbo Josipa Ipavca 
Možiček iz baletne predsta-
ve Ples deklet,« je povedala 
Valantova.

Gostje so se – sodeč po nji-
hovih odzivih – domov 
odpravili polni lepih izku-
šenj in novih doživetij, pred-
stavniki obeh mest pa se z 
mislimi že ozirajo tudi v leto 
2024, ko mesti Jesenice in 
Nagold praznujeta 30. oble-
tnico pobratenja, zaznamo-
vali pa jo bosta na Jesenicah.

Jesenice so gostile prijatelje iz pobratenega Nagolda. Skupina Nagoldčanov je v organizaciji Občine Jesenice raziskovala Jesenice in okolico, Glasbena 
šola Jesenice pa je gostila Glasbeno šolo Nagold.

Dobrodošli, prijatelji iz Nagolda

Urška Peternel

Učenci Glasbene šole Nagold pred jeseniško glasbeno šolo / Foto: Glasbena šola Jesenice

V Banketni dvorani Kolperna je Občina Jesenice pripravila sprejem za prijatelje iz Nagolda. 
/ Foto: Gregor Vidmar

Z zaključne prireditve na Ljudski univerzi Jesenice / Foto: arhiv LUJ

Prihodnje srečanje bo 
leta 2024 na Jesenicah 
ob praznovanju 
tridesete obletnice 
pobratenja mest 
Jesenice in Nagold.

Gostje so si ogledali tudi Staro Savo. / Foto: Gregor Vidmar
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Življenje je vrtiljak, ki pože-
ne sedeže v visočine in glo-
bine, in končno, ko se vrteči 
krog umiri, sestopimo in vse 
to je za nami.
Tudi jaz sem sedla na vrti-
ljak in doživljala vzpone in 
padce, ki so težko razumlji-
vi (umrl mi je mož, izgubi-
la sem hčer, prebolela raka, 
pa privoščljivost okolice, 
njeno pokvarjenost in vse 
zlo tega sveta). Moje poto-
vanje v višino je predsta-
vljalo moje delo (poslanka v 
republiški skupščini, pro-
movirala ekologijo v Beli 
krajini, bila izbrana za naj-
boljšo profesorico na gim-
naziji, sodelovala na mla-
dinskih delovnih akcijah, 
pisala skripte in še mnogo 
drugega).

Končno sem izstopila iz kro-
ga vsakdanjosti, razdala pre-
moženje in se odločila za bi-
vanje v domu upokojencev. 
Stara sem osemdeset let, 
toda …
Svoje probleme sem reševa-
la s permanentnim študijem 
več strok in lovila smisel živ-
ljenja.
Po hudih peripetijah sem v 
domu dobila enoposteljno 
sobo, kjer je končno zaživel 
moj pravi JAZ. Ni le soba, 
obložena s knjigami, je tudi 
soba meditacije in kon-
templacije, ki s svojo 
majhnostjo obsega celo ve-
solje.
V pomoč in veselje mi je ra-
dio ob vzglavju, računalnik 
mi ponuja informacije in 
glasbo v vseh njenih zgodo-
vinskih obdobjih; televizor 
pa odprem prav redko. Glas-

ba ima glavno vlogo v mo-
jem življenju.
Tako rekoč lebdim v krogu 
svojega vesolja, in ko sem 
med skladi knjig, se potap-
ljam v svoj KAIROS (to je 
čas milosti). Starost mi je 
podarila moč, odprtost, svo-
bodo in tiho srečo.
Odpoved mojim letom aktiv-
nosti in premoženja doživ-
ljam za izjemnost svojega bi-
vanja. Podala sem se vase, v 
svoj notranji univerzum. V 
njem se gibam brez teže in 
omejitve in vse, kar je MOJE, 
zaklenjena vrata pa branijo 
vstop zlu, ki preži pred nji-
mi. Vrata na balkonu pa so 
odprta in so moja opazoval-
nica zunanjega žitja in bitja. 
Sedim v invalidskem vozič-
ku, meditiram in uživam.
Rano v jutro, ko je zemlja 
ogrnjena s plaščem noči, 

ugašajo zvezde na temnem 
nebu. Čakam Danico, ki ji 
rečemo tudi jutranjica, pa 
tudi večernica. Vredno se je 
podati za njo. Tako se budi v 
meni pričakovano jutro, na-
poved novih doživetij in do-
godivščin.
Tema se počasi umika svet-
lobi in prikaže se kupola 
neba. Najvišji oblaki dobiva-
jo rožnat navdih, dokler son-
ce ne obarva vrhov Mežaklje 
intenzivno rdeče in se luč 
spušča v dolino.
Pod mojim oknom prepeva 
potok motet večnega hitenja 
in jaz se smehljam in se da-
rujem v uživanju svojega bi-
vanja.
Najavi se dan, ki je izpolnjen 
z branjem, pisanjem in štu-
dijem. Včasih imam obču-
tek, da me po ramah potrka 
preteklost, toda prikličem 

sedanjost in ugotavljam: 
NIČ NA SVETU MI NI 
TUJE.
Ta svet je moj, in kadar ga 
objamem z očmi in srcem, 
vidim, da se oglaša bit moje-
ga življenja, ki vsebuje pože-
lenje po duhovnih stvareh.
Duša je mirna in tiktaka v 
ritmu mojega bistva in v čast 
mojih poznih let ter se zaga-
nja za lepoto, ki se izteka z 
mano v misterij polnosti. 
TO JE MOJ KAIROS, blaže-
no obdobje mojega življenja. 
Zvečer je najlepši čas.
Spremljam sončni zahod, ko 
se bog Helios poslavlja in se 
odpravi spat. Zapojem mu 
uspavanko. Moj glas sicer ne 
zveni, kot kažejo note, pa 
vendar je to hvalnica življe-
nju.
Nad obzorjem prijadra luna, 
ki se skrivnostno dviga in 
menja svoj obraz. Priletijo 
nočni metulji – veščeci, ki 
bijejo svoj smrtni boj z 
osvetljenimi okni. Za njimi 
se podijo z veliko hitrostjo 
netopirji. Ne bojim se tega 
eksotičnega življenja teh 
mračnih letalcev.

Vse se giblje in glasba 
povzdiguje lepoto mraka.
Moje življenje je eno samo 
oboževanje lepote. Vse je do-
vršeno. Tudi moj dan je kon-
čan. Nikogar ni, ki bi delil z 
mano čudež tega obstoja. Ni 
čudno, da mi je človeška 
družba odveč, zakaj moj dan 
in večer in noč so moje po-
navljajoče se postaje. V VE-
ČERU ŽIVLJENJA. Ta je 
najlepši, navdihoval je mno-
ge literate. Tak je tudi KA-
ZUA ISMIDURO iz Nagasa-
kija.
Dovolite mi, da ga citiram:
»Vsi moramo enkrat iz-
preči. Odkar sem v poko-
ju, sem zadovoljen kot pti-
ček na veji. Moraš si 
privoščiti! Večer je naj-
boljši del dneva, tvoj de-
lovni dan je za tabo. Vpra-
šaj kogarkoli hočeš, vsi ti 
bodo povedali: VEČER JE 
NAJBOLJŠI DEL DNEVA 
in starost je najlepši čas 
življenja.«
Starost je moja nagrada, ki 
jo z veseljem preživljam z 
dobrohotno anticipacijo za 
prihodnost.

V skupni akciji Gorenjskega glasa, NIJZ in Gorenjskih lekarn na temo jeseni življenja je navdihujoč 
zapis poslala Mihaela Roth, stanovalka Doma dr. Franceta Bergelja Jesenice.

Uživam v jeseni življenja

Mihaela Roth

»S tem filmom sem želel po-
kazati, kako najdaljša reka v 
nekdanji Jugoslaviji združu-
je ljudi tudi po spremembi 
meja,« je sporočilo filma z 
enostavnim naslovom Sava 
povzel njegov avtor, britan-
ski režiser Matthew Somer-
ville. Skupaj z Danom 
McCrumom sta bila v začet-
ku gosta projekcije v dvorani 
Kolpern: filmsko popotova-
nje ob najdaljši reki nekda-
nje Jugoslavije se je namreč 
začelo prav v Zelencih in na 
Jesenicah, kjer svoj delček 
zgodbe v njem pripoveduje 
Janez Pavel Komel.
Film je nastajal kar osem let, 
toliko časa so namreč potre-
bovali trije ustvarjalci, ob 
Somervilllu še scenarist in 

snemalec Dan McCrum ter 
montažer Goran Atanasov, 
da so oblikovali zgodbo reke 
Save, ki so jo uporabili kot 
vodilo za raziskovanje regije 
z nepristranskim, refleksiv-
nim pa tudi humornim pris-
topom. Pripovedovalka 
zgodbe o Savi je zvezda nek-
danje jugoslovanske filmo-
grafije, lani preminula hrva-
ška igralka Mia Furlan.

Pogled usmerjen v tisto, 
kar zbližuje, ne ločuje
»Prvič sem potoval skozi 
Slovenijo na poti iz Dalmaci-
je, tako kot mnogo drugih. 
Ko sem se vrnil domov, sem 
si regijo natančneje ogledal, 
na zemljevidu takoj opazil 
Savo in si zaželel, da bi izve-
del kaj več o štirih deželah, 
ki jih povezuje,« je povedal 

scenarist in snemalec Dan 
McCrum.
»Izkušnja, ki sem jo doživel, 
je bila seveda popolnoma 
drugačna od vsega, kar sem 
izvedel v šoli in v medijih ... 
Saj veste, bil sem star pet, 
šest let, ko sem po televiziji 
lahko videl konflikte, vojno, 
nasilje ... In tudi več kot de-
setletje in pol kasneje, ko 
sem se vračal s potovanj po 
Bosni, Hercegovini, Srbiji, 
so ljudje doma v povezavi s 
temi kraji še vedno imeli v 
glavi predvsem predstave o 
vojni. Ne nazadnje je bila 
prav vojna tema, s katero se 
je ukvarjala tudi večina fil-
marjev: kaj se je dogajalo, 
kdo je bil kriv in zakaj  ... 
Sam sem želel obrniti fokus: 
kot nekdo, ki prihaja od zu-
naj, sem pogled usmeril v 

to, kar nas zbližuje – in voda 
je prav gotovo tisto, kar nas 
povezuje, po vsem svetu.«

Reka skozi oči ljudi, ki ob 
njej živijo
Že prvič sta takrat 23-letni 
McCrum in dve leti starejši 
Somerville šest tednov pre-
živela v pogovorih z ljudmi, 
ki živijo ob Savi. »Samo šla 
sva s tokom in srečevala lju-
di. Ko sva se vrnila domov, 
sva brala, raziskovala, se po-
govarjala ... In se nato vrača-
la, vsako poletje, šest let za-
pored, dokler nisva začutila, 
da imava nekaj, o čemer lah-
ko pripovedujeva naprej.«
Komu? »Tako kot vsak film, 
ki ga naredim, sem tudi tega 
delal za ljudi, s katerimi ži-
vim, pa tudi za ljudi, ki so v 

filmu. In če nagovarja oboje, 
sem dosegel tisto, kar sem 
želel: ljudem, s katerimi sem 
odraščal, povedati drugačno 
zgodbo ter ljudi v filmu 
predstaviti na pošten, iskren 
način,« pravi McCrum.

Moja reka
»Sava je priča človeške zgo-
dovine, povezava med Vzho-
dom in Zahodom, ločnica 
med velikimi imperiji in 
rdeča nit med narodi. Na 
skoraj tisoč kilometrov dolgi 
poti navzdol se pogovarja s 
svojimi ljudmi, ki si delijo 
spomine, sanje in vizijo pri-
hodnosti,« je to, kako vidi 
reko, ki je bila nekoč najdalj-
ša reka nekdanje Jugoslavi-
je, pojasnil Somerville. 
»Vsak, ki živi ob Savi, meni, 

da je to 'njegova' reka. Iskre-
no. Tako iskreno sva te ljudi 
tudi želela predstaviti v fil-
mu,« še dodaja, zadovoljen, 
da se je po toliko letih od 
prvih začetkov s filmom vrnil 
v kraje, kjer je bil ta posnet.

Pot po mestih, kjer je bil 
posnet
Film si je sicer že lani lahko 
ogledalo občinstvo v Ljublja-
ni in Mariboru, dobro je bil 
sprejet na filmskih festivalih 
v regiji. Dosegel je celo ob-
činstvo v Argentini, ZDA in 
Egiptu, v začetku letošnje je-
seni pa je skupaj z avtorjema 
potoval po projekcijah v Slo-
veniji, Hrvaški, Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji; po 16 
mestih na bregovih Save, 
kjer je bil posnet.

Reke bodo tekle še dolgo po tem, ko nas ne bo več. Reke združujejo ljudi bolj kot katerekoli zastave, navade ali krvna sorodstva, so prepričani ustvarjalci 
dokumentarnega filma z enostavnim naslovom Sava. Del zgodbe o Savi je nastal tudi na Jesenicah.

Film o Savi tudi na Jesenicah

Marjana Ahačič

Zgodba Save se začenja v Zelencih in nadaljuje na Jesenicah, kjer jo skozi svoje oči in 
pogled železarstva povzame inženir Janez Pavel Komel.

Dan McCrum in Matthew Somerville v pogovoru z občinstvom na projekciji filma v 
dvorani Kolpern na Jesenicah / Foto: Nik Bertoncelj
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Na Gimnaziji Jesenice so se 
s tradicionalno prireditvijo 
poslovili od še ene generaci-
je jeseniških gimnazijcev, ki 
so se tudi letos izkazali in 

dosegli izvrsten rezultat na 
maturi.
»Z učitelji smo bili 11. juli-
ja, ko so prišli rezultati ma-
ture, zelo veseli in ponos-
ni. Maturantom želim, da 
bi gradili mostove med ge-

neracijami, tako s starejši-
mi kot tudi mlajšimi,« je 
povedal ravnatelj jeseniške 
gimnazije Aljoša Erman 
ter dodal, da so vse ovire, 
tudi tiste največje, premo-
stljive. 

K spomladanskemu roku 
mature je pristopilo 70 jese-
niških dijakov 4. letnikov in 
le enemu ni uspelo opraviti 
zrelostnega izpita v prvem 
roku. To pomeni, da je bil us-
peh na maturi kar 98,6-od-
stoten in je presegel sloven-
sko povprečje, ki je znašalo 
97,3 odstotka. 19 dijakov je 
doseglo odličen uspeh, za ka-
terega je treba zbrati 25 točk 
ali več, še zlasti pa se je izka-
zalo pet dijakov, ki so se vpi-
sali med zlate maturante. To 
čast so si prislužili Matevž 
Toman, Tal Čarman, Veroni-
ka Piber, Nina Breznik in 
Lena Repinc in prejeli srebr-
ni znak Gimnazije Jesenice.
Čestitke ob maturitetnih do-
sežkih so zbranim namenili 
župani Jesenic, Bleda, Bohi-
nja in Žirovnice.
Navzoča je bila tudi Doris 
Kužel, predstojnica kranjske 
enote zavoda za šolstvo, ki je 
uspeh jeseniških maturan-
tov opisala kot izjemen dose-
žek, maturantom pa je po-
svetila naslednje besede: 

»Želim vam, da boste op-
ravljali delo, ki vas bo veseli-
lo in predvsem bogatilo, s 
tem pa boste lahko tudi vi 
bogatili našo družbo.«
Na prireditvi podelijo tudi 
zlati znak gimnazije, ki sta 
ga tokrat za izjemne dosež-

ke in pomembne prispevke 
k uveljavitvi Gimnazije Jese-
nice v ožjem in širšem druž-
benem krogu prejeli učitelji-
ca psihologije in svetovalna 
delavka Vesna Smolej Vrzel 
ter nekdanja učiteljica biolo-
gije Irena Oblak.

S tradicionalno prireditvijo so se na Gimnaziji Jesenice poslovili od generacije maturantov, ki je tudi letos dosegla izjemen uspeh na zrelostnem izpitu.

Sprejem za maturante na gimnaziji

Nika Toporiš

V četrtek, 22. septembra, je 
v Občinski knjižnici Jeseni-
ce potekala zaključna prire-
ditev Poletavci in Najpole-
tavci, na kateri so pridne 
poletne bralce nagradili s 
privlačnimi nagradami. No-
silka projekta Poletavci in 
Najpoletavci je Mestna knji-
žnica Ljubljana, ki je pripra-
vila že dvanajsto sezono. 
Projektu se vsako leto prid-
ruži več slovenskih splošnih 
knjižnic, med njimi tudi Ob-
činska knjižnica Jesenice, ki 

je letos sodelovala že četrtič. 
Projekt je namenjen otro-
kom in mladim ter spodbuja 
pridobivanje in ohranjanje 
bralnih navad tudi med po-
letjem.
V okviru poletavcev so otro-
ci, stari od sedem do dva-
najst let, v tridesetih dneh 
namenili vsaj pol ure dnev-
no za prebiranje različnih 
knjig in pravljic ter okusili, 
da je branje lahko zabavna 
in prijetna izkušnja. Mladi, 
stari med 13 in 16 let, pa so 
lahko vključili med najpole-
tavce. Njihovo sodelovanje je 

vključevalo tri prebrane knji-
ge po lastni izbiri, za katere 
so nato morali napisati tudi 
mnenje. Bralna sezona je 
potekala od 10. junija do 10. 
septembra. Letos je Občin-
ska knjižnica Jesenice prido-
bila 44 novih poletavcev in 
najpoletavcev, kar je v štirih 
sezonah skupno že 188 so-
delujočih.
Prireditev je popestril slo-
venski pisatelj, komik in 
igralec Boštjan Gorenc - Pi-
žama, ki je s svojimi hudo-
mušnimi anekdotami ter 
humorističnimi vložki pos-

krbel za veliko smeha in ra-
dosti med otroki. O svojem 
poletnem branju je povedal: 
»Zame poletno branje po-
meni, da imam dejansko 
sploh čas za knjige in posle-
dično tudi zase. Letos sem 
nadoknadil predvsem pri do-
mačih avtorjih, ki so 
izvrstni, otrokom pa res po-
lagam na srce, naj berejo in 
si širijo obzorja.« Pižama je 
izžrebal tudi dva nagrajenca, 
Poletavec Dominik Barbo je 
prejel set za badminton, naj-
poletavka Tifani Bergel pa 
set za tenis na plaži.

Občinska knjižnica Jesenice je z zaključno prireditvijo končala sezono poletnega branja v okviru projekta Poletavci in Najpoletavci in otrokom s 
humorističnim nastopom Boštjana Gorenca - Pižame popestrila četrtkovo popoldne.

Bralno poletje v knjižnici

Nika Toporiš

Pižama je izžrebal tudi dva nagrajenca, poletavec Dominik 
Barbo je prejel set za badminton, najpoletavka Tifani 
Bergel pa set za tenis na plaži. / Foto: Nik Bertoncelj

Letos je Občinska knjižnica Jesenice pridobila 44 novih poletavcev. / Foto: Nik Bertoncelj

Nekdanja ravnateljica Lidija Dornig, župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar, župan 
Občine Bohinj Jože Sodja, oče zlate maturantke Lane Repinc, zlati maturanti Tal Čarman, 
Veronika Piber, Nina Breznik, župan Občine Bled Janez Fajfar in ravnatelj Gimnazije 
Jesenice Aljoša Erman / Foto: Nik Bertoncelj

Boštjan Gorenc - Pižama je s svojimi hudomušnimi 
anekdotami ter humorističnimi vložki poskrbel za veliko 
smeha in radosti med otroki. / Foto: Nik Bertoncelj

Dijaki so pripravili kulturni program. / Foto: Nik Bertoncelj
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Razstava združuje izdelke 
učencev, ki so nastali po 
ogledu arheoloških izkopa-
vanj študentov Oddelka za 
arheologijo Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani 
na Slovenskem Javorniku 
in dokumentarne fotografi-
je nekdanje vasi Javornik iz 
galerije na gradbišču. Na 
ogled arheoloških izkopa-

vanj je učence vodila profe-
sorica zgodovine Eva 
Vrhovnik Gomboc, ki je v 
virtualnem nagovoru poja-
snila: »Arheološka izkopa-
vanja temeljev Kosmačeve 
oz. Mulejeve hiše so nam 
ponudila enkratno prilož-
nost spoznavanja kraja v 
preteklosti. Strokovno raz-
lago je učencem ob ogledu 
podala izr. prof. dr. Katari-
na Katja Predovnik, vodja 

arheoloških raziskav na 
Slovenskem Javorniku. 
Ogledali smo si ruševine 
hiše, arheolog Rok Humer-
ca nam je pokazal nekaj 
najdb, razložil njihov na-
men in uporabo.«
Dodala je še, da so svoja 
spoznanja učenci izrazili na 
veliko načinov. Nekateri so 
izdelali makete stavb, drugi 
so ustvarjali z lesom. Za mo-
tive izginule vasi Javornik so 

najpogosteje upodobili vod-
njak in graščino.
V okviru odprtja razstave je 
zbrane nagovorila konserva-
torka z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je, Območne enote Kranj 
Saša Lavrinc.
Petra Alič, idejna vodja raz-
stave, pa je pojasnila: »Na-
men priključitve Osnovne 
šole (OŠ) Koroška Bela k 
Dnevom evropske kulturne 
dediščine je predvsem spo-
znavanje kulturne dedišči-
ne kraja, kjer učenci živijo. 
Spomladi se je ponudila 
izvrstna priložnost, da so si 
lahko ogledali delo arheolo-
gov na terenu, in prav zato 
je bil nekdanji Javornik s 
svojo bogato zgodovino in 
kulturo izbrana tema OŠ 
Koroška Bela v okviru naci-
onalnega Tedna kulturne 
dediščine.« V Tednu kul-
turne dediščine so za učen-
ce OŠ Koroška Bela pripra-
v i l i  t u d i  r a z l i č n e 
muzeološke, zgodovinske, 
likovne, multimedijske in 
literarne delavnice.
Zbrane je pozdravil župan 
Občine Jesenice Blaž Račič, 
razstavo, ki bo na ogled v 
času odprtosti šole do 28. 
oktobra med 9. in 16. uro, je 
z grbom Zoisov uradno 
odprl direktor Gornjesavske-
ga muzeja Aljaž Pogačnik.

Med 24. septembrom in 8. oktobrom potekajo Dnevi evropske kulturne dediščine, ki se jim je prvič 
pridružila Osnovna šola Koroška Bela. V okviru programa so v razstavnem prostoru Jake Torkarja 
odprli prav posebno razstavo Pogled mladih raziskovalcev na dediščino izginule vasi Javornik.

Mladi raziskovalci  
o izginuli vasi

Nika Toporiš

Razstavo je z grbom Zoisov uradno odprl direktor Gornjesavskega muzeja Aljaž Pogačnik. 
/ Foto: Nik Bertoncelj

Maketa arheološkega najdišča, ki so jo izdelali učenci 
/ Foto: Nik Bertoncelj

Program so pripravili učenci šole. / Foto: Nik Bertoncelj

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

renault.siRenault priporoča

Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Zajamčena cena velja za vozila iz zaloge, dobavljena do 31. 12. 2022. *Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in priporočeno maloprodajno začetno ceno 15.690 €, ki 
že vsebuje redni popust v višini 300 € in DDV.  Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 4.062,54 € je narejen na dan 20. 9. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev ter upošteva 
variabilno obrestno mero, ki znaša: 6-mesečni EURIBOR + 4,49 % in polog v višini 4.410,06 €. EOM je 7,04 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec 
vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 129 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.217,40 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega 
pologa, znaša 13.786,54 €, od tega znašata zavarovalna premija 151,54 € in strošek odobritve kredita 225,60 €. Višina obresti in s tem tudi mesečni obrok se lahko spremeni, če se spremeni 
EURIBOR. Vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja se ugotavlja v mesecu januarju in mesecu juliju. Upošteva se vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja, veljavnega na zadnji delovni dan v mesecu pred 
mesecem januarjem in mesecem julijem, ki ga objavlja Euribor rates na spletni strani www.euribor-rates.eu. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja 
vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej 
določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € 
v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za 
zimske pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,2–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 96–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,00230–0,0243. Vrednosti meritev 
porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov.  Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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RENAULT CLIO
 zajamčena cena

  

129 €
5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike

/mesec*

že za

Psi so bili prve udoma-
čene živali na svetu 
in so podvrsta volka. 
Lahko so vzgojeni za 
delo, lov, čuvanje ali pa 
so le hišni ljubljenčki. V 
priročniku je opisanih 
200 pasem psov, in če 
vas zanimajo psi ali 
se odločate, da boste 
postali pasji lastnik, 
je ta knjiga kot 
nalašč za vas. Slika in 
podroben opis vas 
bosta hitro opremila 
z osnovnim znanjem 
o psih.

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

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

                        + poštnina

750Omejeno število priročnikov  
je na voljo po izredno ugodni ceni EUR

NOVO

Razstava bo na ogled do 28. oktobra. / Foto: Nik Bertoncelj
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Pri Društvu diabetikov Jese-
nice letos nadaljujejo z ure-
sničevanjem programa, v 
osredju je predvsem pomoč 
pri obvladovanju sladkorne 
bolezni ter njenem prepre-
čevanju. V Rogaški Slatini in 
v Strunjanu so v poletnih 
mesecih združili prijetno s 
koristnim. Na edukativnih 
okrevanjih so izvajali dnev-
no vadbo, pohode, redna 
merjenja krvnega sladkorja, 
velik poudarek so dali izo-
braževanju, kjer so na pre-
davanjih izvedeli nova dog-

nanja o tej bolezni in 
obnovili preventivna ravna-
nja.
V Strunjanu so tedenski 
program obogatili z izvedbo 
kviza, kjer so udeleženci od-
govarjali na različna vpraša-
nja, povezana z diabetesom 
in zdravimi oblikami ži-
vljenjskega sloga, in tako ši-
rili obzorja znanja o bolezni, 
s katero se sreča že vsak de-
seti prebivalec Slovenije.

Hoja, kolesarjenje, 
izobraževanja
S pohodi so se vključili v ak-
cijo ozaveščanja o sladkorni 

bolezni Darujem kilometre, 
v okviru katere s hojo, te-
kom in kolesarjenjem nabi-
rajo kilometre.
Na društvu bodo izobraže-
valne vsebine nadaljevali v 
jesenskih mesecih: 20. okto-
bra bodo ob 17. uri v prosto-
rih Društva upokojencev Je-
s e n i c e  o r g a n i z i r a l i 
predavanje Pavle Lavrinec o 
prehrani sladkornega bolni-
ka za zaščito ledvične funk-
cije, 24. novembra pa se 
bodo v Splošni bolnišnici Je-
senice udeležili edukativne 
delavnice o sladkorni bolez-
ni tipa 2.

Janko Rabič

V Koči pri izviru Soče v 
Trenti poteka obsežna sana-
cija celotnega objekta, na Ti-
čarjevem domu na Vršiču so 
zamenjali streho. Dom ima 
častitljivo zgodovino in letos 
je minilo že 110 let od izgra-
dnje prvega objekta. Kočo je 
leta 1912 zgradilo Slovensko 
planinsko društvo na pobu-
do in ob pomoči dr. Josipa 

Tičarja, ki je bil predsednik 
podružnice Slovenskega pla-
ninskega društva v Kranjski 
Gori. Po drugi svetovni vojni 
so jo v upravljanje prevzeli 
člani Planinskega društva 
Jesenice. Zaradi dotrajanosti 
so ob stari koči zgradili nov 

sodoben objekt in ga 31. juli-
ja leta 1966 predali name-
nu. Tudi tega vse bolj nače-
nja zob časa in potrebna so 
stalna obnovitvena dela. Čla-
ni društva so prav za ome-
njeno obletnico zamenjali 

dotrajano streho in opravili 
še več drugih del. Vrednost 
investicije je bila sto tisoč 
evrov.
Pomemben jubilej letos za-
znamuje Erjavčeva koča na 
Vršiču. Prvo leseno kočo so 

leta 1901 zgradili člani takra-
tne kranjske sekcije nem-
ško-avstrijskega planinskega 
društva. Po prvi svetovni voj-
ni so jo v upravljanje prevze-
li člani Slovenskega planin-
skega društva. Obnovili so jo 

in povečali ter namenu pre-
dali 30. julija leta 1922. Poi-
menovali so jo po naravo-
slovcu in pisatelju Franu 
Erjavcu. Kočo so po drugi 
svetovni vojni prevzeli člani 
Planinskega društva Jeseni-
ce, poskrbeli so za več obnov 
in posodobitev. Prevzem 
koče v slovenske roke pred 
sto leti je bilo veliko in pogu-
mno dejanje, sovpadalo je s 
krepitvijo slovenske narodne 
zavesti.
Člani Planinskega društva 
Jesenice želijo to obletnico 
dostojno počastiti s sreča-
njem planinskih prijateljev, 
ki bo v soboto, 15. oktobra v 
koči. Ob tej priložnosti bodo 
pozornost namenili še ene-
mu jubileju, 100-letnici 
Knafličeve markacije. Ta us-
merja in vodi planince po 
varnih planinskih poteh.
Markacisti jeseniškega 
društva skrbijo za vzdrževa-
nje in obnovo štiriindvajse-
tih poti na območju Kara-
vank, Mežakle, Vršiča in 
Trente, svoje delo bodo 
predstavili na srečanju v Er-
javčevi koči.

Janko Rabič

Tičarjev dom na Vršiču ima novo streho. / Foto: Janko Rabič

Aktivni diabetiki

V Planinskem društvu Jesenice letos največ dejavnosti, predvsem na gospodarskem področju, usmerjajo na širše območje 
Vršiča, kjer imajo v upravljanju tri postojanke in zavetišče.

Jubilej Erjavčeve koče

Podjetje Rodenstock, ki že 145 let navdušuje s 
svojimi tehničnimi inovacijami ter patenti, je v letu 
2022 znova postavilo nove standarde za boljši vid: 
z biometričnimi inteligentnimi očali, izdelanimi s 
pomočjo umetne inteligence (AI). 

V industriji se uporablja zastarela predpostav-
ka, da so vsa očesna zrkla dolga 24 mm, čeprav 
vemo, da je očesno zrklo lahko dolgo od 20 pa 
vse do 30 mm. To pusti kar 98 % svetovnih upo-
rabnikov očal s stekli, ki se ne prilegajo natančno 
njihovim edinstvenim očem. V Rodenstocku pa 
že vrsto let prepoznavajo ljudi kot posameznike 
z očmi različnih oblik ter velikosti in se zaveda-
jo, da pravilna določitev velikosti očesnega zrkla 
igra ključno vlogo pri zagotovitvi ostrega vida. 
Opravili so več kot 500.000 biometričnih meritev 
oči ter pridobljene podatke obdelali s tehnologijo 
umetne inteligence (AI). To jih je pripeljalo do no-
vega, natančnejšega izračuna korekcijskih stekel. 

Ključ do razumevanja revolucionarne tehnologije, 
ki je v ozadju Biometričnih inteligentnih očal, je v 
razumevanju dinamike celotnega sistema vida in 
zavedanju, da vidimo z možgani, ne z očmi. Z na-
tančnim izračunom korekcijskih stekel, z uporabo 
biometrije, se tako zagotovi podporo možganom, 
oziroma centralnemu in perifernemu vidnemu 
podsistemu. Priskrbite si svoja biometrična in-
teligentna očala in izkusite najostrejši vid do zdaj: 
najdioptika.si

Boljši vid s pomočjo umetne inteligence (AI)
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V soboto, 15. oktobra, 
bo srečanje ob 100.
obletnici prevzema 
Erjavčeve koče v 
slovenske roke in 
počastitev 100-letnice 
Knafličeve markacije.

Baloni v zrak tudi na 
Blejski Dobravi

Petnajsti oktober je medna-
rodni dan otrok, ki so umrli 
med nosečnostjo ali kmalu 
po rojstvu. V Sloveniji deluje 
društvo Solzice, ki vsako leto 
na ta dan v spominskih par-
kih oziroma na pokopališčih 
pripravi dogodek, na kate-
rem se spomnijo nikoli po-
zabljenih otrok, ki bi jih mo-
rali držati v naročju, in ob 
glasbi in sočutni besedi v 
zrak spustijo balone – na 
drugo stran neba do svojih 
otrok. Letos bo dogodek po-
tekal tudi na pokopališču na 
Blejski Dobravi, in sicer v 
soboto, 15. oktobra, ob 17. 
uri.
Kot je povedala Petra Paver 
Urek iz društva Solzice, 
bodo na ta dan balone spus-
tili v zrak tudi v Ljubljani, 
Mariboru, Celju, Novem 
mestu, Postojni, Novi Gori-
ci, Slovenj Gradcu in na Ptu-
ju. »Svoje spoštovanje do 

nas in naših otrok bodo iz-
kazali tudi znani slovenski 
umetniki, ki bodo podarili 
svoj glas in svoj čas,« je po-
vedala in dodala, da bodo 
udeleženci balone, ki so bio-
loško razgradljivi, izdelani 
so namreč iz koruznega 
škroba, dobili na dogodku.

V društvu sicer na različne 
načine pomagajo žalujočim 
družinam ob smrti otroka. 
»Starše ozaveščamo o pome-
nu ustvarjanja spominov, 
pokopu in slovesu od otroka. 
Kasneje pa jih vodimo skozi 
procese žalovanja,« poudar-
jajo. Med drugim organizi-
rajo slovo od otroka v porod-
nišnici, ustvarjajo paketke 
spomina, si prizadevajo, da 
so pokopi tako majhnih ot-
rok spoštljivo in sočutno iz-
vedeni. Nudijo podporo in 
vodenje skozi proces žalova-
nja, pripravljajo delavnice in 
srečanja skupin za samopo-
moč. Napisali in izdali so 
tudi knjigo Prazna zibka, 
strto srce.

Urška Peternel

»Uničene sanje, izgubljen vsak 'prvi' (nasmeh, 
zobek, korak, simpatija ...), prazno naročje in 
srce, razbito na milijone koščkov. Mnoge med 
nami smo izgubile celo več kot enega otroka. 
Oktober je mesec spomina na otroke, umrle 
med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Za nas se 
oktober nikoli ne konča, za mamo ne mine dan, 
ko ne bi pomislila na svojega otroka ...« (Špela)

V soboto, 15. oktobra, ob 17. uri bodo v zrak spustili balone 
tudi na pokopališču na Blejski Dobravi.  
/ Foto: arhiv društva Solzice

Zaključek Jeseniškega 
cirkla
V soboto, 22. oktobra, bo ob 
13. uri v Koči na Golici za-
ključna prireditev Jeseniške-
ga cirkla.

Razstava Dobro jutro, 
Slovenija
V sredo, 19. oktobra, ob 18. 
uri bo Fotografsko društvo 
Jesenice v fotogaleriji v avli 
gledališča odprlo fotograf-
sko razstavo Dobro jutro, 
Slovenija 2023.

Dan odprtih vrat: joga 
pomaga
Društvo Joga v vsakdanjem 
življenju Kranj v sredo, 19. 
oktobra, ob 19. uri v mali te-
lovadnici Gimnazije Jeseni-
ce pripravlja predstavitev 
vadbe.

Pesem za Laro v 
gledališču
V sredo, 19. oktobra, ob 
19.30 bo v sklopu glasbene-
ga abonmaja v Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice gle-
dališko-glasbena predstava 
z Laro Jankovič Pesem za 
Laro.

Večer flamenka v 
glasbeni šoli
V sklopu abonmaja v Glas-
beni šoli Jesenice pripravlja-
jo večer flamenka s kitaris-
tom Izidorjem Erazmom 
Grafenauerjem, ki bo v to-
rek, 18. oktobra, ob 18. uri.
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Rožnati oktober je mesec, ki 
je tradicionalno posvečen 
ozaveščanju o raku dojk. Ta 
je najpogostejša oblika raka 
pri ženskah, zbolijo pa lahko 
tudi moški. Letno pri nas 
zboli okrog 1400 žensk in 
dvanajst moških.
Občina Jesenice je v sodelo
vanju z Večgeneracijskim 
centrom Ljudske univerze 
Jesenice in Združenjem Eu
ropa Donna Slovenija zače
tek rožnatega meseca zazna
movala s simboličnim 
dejanjem: na Čufarjevem 
trgu so postavili pentljo iz 
rožnatih kamenčkov, eno od 
dreves pred občinsko stavbo 
pa so odeli v rožnati šal. To 
sta storila župan Blaž Račič 
in članica upravnega odbora 
Združenja Europa Donna 
Slovenija Rina Klinar.
»Letos rožnati mesec zazna
mujemo s sloganom Bodi in 

ostani zdrava!, s katerim že
limo poudariti, da lahko 
sami veliko naredimo za 
svoje zdravje s preprostimi 
odločitvami za zdrav ži
vljenjski slog,« je povedala 

Klinarjeva. Zelo pomembna 
pa je tudi udeležba v držav
nem presejalnem programu 
DORA in zgodnje odkriva
nje tudi s pomočjo samopre
gledovanja, je še poudarila.

Ob začetku rožnatega oktobra, ki je posvečen ozaveščanju o raku dojk, so 
na Čufarjevem trgu postavili rožnato pentljo iz kamenčkov, eno od dreves 
pred občinsko stavbo pa odeli v rožnati šal.

Urška Peternel

Ustvarjalci izredno uspešne 
komedije Pr' Hostar, ki je 
leta 2016 podirala rekorde 
gledanosti, so znova v akciji. 
Tako v redni spored kinema
tografov prihaja drugi del 
komedije, ki nosi naslov Pr' 
Hostar 2 ‰. Predpremierne 
projekcije so bile vse razpro
dane, premiera bo v kinema
tografih 26. oktobra, dan 
kasneje pa komedija prihaja 
v redni spored kinematogra
fov po vsej Sloveniji.
»Kar nekaj piva in žganice je 
preteklo, odkar smo se na
zadnje družili s svojeglavim 
osebjem hotela Pr' Hostar. 
Tedaj so zaposleni v boju za 
svoje službe uspešno združi

li moči in pregnali tako no
vega kupca kot tudi stiska
škega direktorja. Kaj se je 
zgodilo zatem? Jim je alpski 
biser uspelo spremeniti v 
cvetoči posel ali pa so jih 
prav po slovensko napadle 
notranje razprtije?« Tako so 
zapisali snovalci komedije, 
ki so, kot zatrjujejo, stopnjo 
smeha v drugem delu povi
šali še za dva promila.
Pod scenarij se tudi tokrat 
podpisujeta Dejan Krupić in 
Goran Hrvaćanin, režiser
sko taktirko pa je ponovno 
prevzel Luka Marčetić. Igra
jo: Dejan Krupić, Goran Hr
vaćanin, Mario Ćulibrk, 
Niko Zagode, Aljoša Armuš, 
Haris Raković, Mateja Ter
seglav in Miha Brajnik.

Zasedba je torej tudi jeseni
ška, saj z Jesenic prihajajo 
Goran Hrvaćanin, Mario 
Ćulibrk in Haris Raković, z 
Blejske Dobrave pa Mateja 
Terseglav. Komedijo so med 
drugim snemali na Bledu in 
v Radovljici.

Urška Peternel

Pr' Hostar: v zasedbi so tudi Jeseničani. / Foto: arhiv filma

Oktober, mesec 
rožnate pentlje

V redni spored kinematografov 27. oktobra prihaja drugi del komedije Pr' 
Hostar 2‰. Med njenimi snovalci so ponovno tudi Jeseničani.

Pr' Hostar, še 
dva promila več

Rina Klinar iz Združenja Europa Donna in župan Blaž Račič 
sta drevo pri občinski stavbi odela v rožnati šal.  
/ Foto: arhiv Občine Jesenice

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so v pričakovanju za-
četka celinskega pokala. Po odličnem začetku se-
zone v alpski ligi pa so apetiti Železarjev še zrasli. 
Podprvaki alpske lige so po osmih odigranih 
srečanjih v regionalnem tekmovanju na prvem 
mestu. Po uvodni domači zmagi nad Cortino so 
v gosteh izgubili proti vročemu novincu Unter-
landu, ki je na drugem mestu lestvice. 
To pa je tudi edini letošnji poraz Jesenic v alpski 
ligi. Odtlej so namreč zmagali na šestih zapore-
dnih tekmah. Od tekmecev so bili boljši tudi na 
vseh štirih domačih tekmah v domači Podme-
žakli, kjer so skupno prejeli le en gol. Kar na po-
lovici svojih letošnjih tekem pa so svojo mrežo 
uspeli ohraniti nedotaknjeno. Vključno z zadnjo 
zmago v Linzu, kjer so bili boljši s kar 7:0.
Čeprav jeseniškemu moštvu v finalu slovenske-
ga pokala kljub dobri predstavi in dostojnemu 
uporu ni uspelo presenetiti večnih rivalov iz Lju-

bljane, so gorenjski hokejisti na krilih odličnih 
iger v zadnjih tednih odločni svojo kakovost 
dokazati še na celinskemu pokalu. 
V Italiji bo trener Gaber Glavič lahko računal 
tudi na najnovejšo okrepitev, mehiškega Rusa 
Andreija Galushkina, ki je ogromen talent prika-
zal že v ruski mladinski ligi. Železarji se bodo 
med 14. in 16. oktobrom za preboj v tretji krog 
tekmovanja pomerili s turškim Buz Adamom iz 
Istanbula, za katerega igra kar nekaj nekdanjih 
hokejistov lige KHL, srbsko Vojvodino iz Novega 
Sada in za konec gostiteljem skupine Asiagom. 
Prav s slednjim imajo Jesenice zaradi poraza v 
lanskem finalu alpske lige neporavnane načrte, 
čeprav so ga v pripravljalnem odboju letošnje 
sezone že uspeli premagati. 
Vsaka tekma v Asiagu bo odločilnega pomena, 
saj v tretji krog priznanega celinskega pokala 
tekmuje le prvouvrščeno moštvo.

JESENIŠKI HOKEJISTI NA CELINSKI 
POKAL V IZJEMNI FORMI

Komedija Pr' Hostar 
še vedno drži prvo 
mesto najbolj gledanih 
celovečercev 
samostojne Slovenije, 
prejela je tri zlate role 
in štiri velike zlate 
role.
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Na Vršiču srečanje 
alpinistov veteranov

Tradicionalni zbor alpinistov 
veteranov Planinske zveze 
Slovenije (PZS), ki so ga pri
pravili v Koči na Gozdu na 
Vršiču, je minil v znamenju 
jubilantov in sprejema novih 
članov. Na zboru je bilo pri
sotnih štirideset članov od 
skupaj osemdesetih, pozdra

vil pa jih je kranjskogorski 
župan Janez Hrovat.
Navzoči so bili tudi gostje, 
podpredsednik PZS, načelnik 
Komisije za alpinizem pri 
PZS ter najstarejša nekdanja 
vrhunska alpinista Dušan 
Kukovec (Koroška – Velenje) 
in Rado Kočevar (Jesenice).
Jubilantom so podelili tudi 
spominska darila s posveti
lom in ponatisom prve Bela
čeve plezalne tehnike. Devet
deset let so letos dopolnili 
Janez Bratina, Roman Herlec 
in Jože Malenšek, petinosem
deset let Pavle Dimitrov in 
Tone Sazonov, osemdeset let 
Janez Duhovnik, Franci Ekar, 
Marija Hlavaty, Jože Hoče

var, Jošt Razinger, Roman 
Robas in Viki Uhan, 75 let Ja
nez Brojan, Danilo Cedilnik, 
Mica Kavar  Markež, Mitja 
Košir in Marko Zuccato, se
demdeset let pa Viki Grošelj.
V svoje vrste so na novo 
sprejeli Janija Beleta, Andre
ja Štremflja, Rudija Rajarja 
in Marka Štremflja.
Predsednik zbora Kazimir 
Mikec Drašler je dejal, da se je 
zbor zavzel, da bi se organizi
rala centralna planinska knji
žnica v sklopu Slovenskega 
planinskega muzeja v Moj
strani.
Spomin na pokojne alpinis
te veterane so počastili z mi
nuto tišine.

Jubilantom, ki so letos dopolnili devetdeset, petinosemdeset, osemdeset, 
petinsedemdeset in sedemdeset let, so podelili spominska darila in ponatis 
prve Belačeve plezalne tehnike.

Janez Kuhar

Navzoč je bil tudi 
nekdanji vrhunski 
alpinist Rado Kočevar z 
Jesenic, ki je avgusta 
letos dopolnil že 94 let.
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»Branko Čušin je bil rojen 
na Koroški Beli, ves čas je 
deloval v dobro rojstnega 
kraja, ohranjal pomembne 
delce kulturne dediščine, 
raziskoval, spodbujal, hrab-
ril, ozaveščal ... Na dan nje-

gove smrti (umrl je 6. okto-
bra 2009) se tako vsako leto 
s hvaležnostjo spominjamo 
njegovih del, ki jih je zapus-
til v obliki slik ali pisane be-
sede. Branko Čušin je bil 
tudi pobudnik za ustanovi-
tev Farnega kulturnega 
društva Koroška Bela in nje-

gov soustanovitelj,« je pove-
dal Andrej Palovšnik iz Far-
nega kulturnega društva 
Koroška Bela.
Na tokratni razstavi je bila na 
ogled zbirka Čušinovih skic, 
ki so bile osnova za njegovo 
nadaljnje likovno ustvarjanje. 

Razstavo je postavil njegov 
sin Gregor Čušin, tudi ume-
tnik, igralec, odprla jo je av-
torjeva hči Marija Palovšnik, 
predsednica društva. V kul-
turnem programu pa je sode-
loval njegov vnuk Matija Jošt 
Palovšnik.

V Kulturnem hramu na Koroški Beli je bila na ogled razstava del Branka Čušina (1935–2009) z 
naslovom S kot skica, svinčnik, Strunjan ...

S kot skica, svinčnik, 
Strunjan

Urška Peternel

Ena od razstavljenih skic / Foto: Nik Bertoncelj

Sudoku s končno rešitvijo

             SUDOKU jn 15 

                           

3  6   9  5  
 1   4   3  

8 9  2  6   7 
5  7    3  4 
         

1   6 2    5 
4  8 3  1    
 7    4 2   

6   9   1  8 
  

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črkami 
(1=K, 2=R, 3=A, 4=M, 5=N, 6=Ž, 7=O, 8=E, 9=Z), od leve pro
ti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v kri
žanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je DOMAČNOST.

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj, skupaj 
s ku ponom iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 24. oktobra 2022, na Go renj
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš poš tni na bi
ral nik.
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SLOVARČEK: PARLOV: nekdanji hrvaški boksar (Mate),   ALZ: desni pritok Inna,   MOZOLJ: vnetje lojnice, TANGENS: kotna funkcija, ZAR: feredži podobna halja, 
AGLUTINACIJA:  sprijemanje, zlepljanje v medicini,     KOREKTIVA: delni popravek,  TRZIN: kraj vzhodno od Domžal,   SFEN: titanov silikat

Sponzor križanke je KAVARNA STATION CAFE, Ajda Knific, s. p., Cesta maršala Tita 19, Jesenice. V ka
varni vam postrežejo s 30 različnimi vrstami kavic, med drugim s turško, ječmenovo in brezkofeinsko, 
postrežejo tudi limonade z okusi, vroče čokolade z okusi, rogljičke, pica kruhke in panine  ... Za naše 
zveste reševalce prispevajo pet enakovrednih nagrad – zapitek v vrednosti 10 EUR v Kavarni Station Cafe.

Z odprtja razstave / Foto: Nik Bertoncelj

Geslo je bilo PRIJETEN LOKAL ZA VAŠO DRUŽBO. Spon
zor križanke je bil TEDY BAR, Gostinstvo Tadej Čop, s. p., 
na Blejski Dobravi 45a, telefon 041 714 811, enaslov tadej.
cop@gmail.com (nekdaj trgovina Mercator). Podarjajo pet 
nagrad, zapitek v vrednosti 10 EUR. Nagrajenci so: Hedvika 
Mojca Perat, Jesenice; Matjaž Torkar, Jesenice; Ciril Repinc, 
Ribno; Antonija Pikon, Blejska Dobrava; Marija Panjtar, Blej
ska Dobrava. Za nagrade se oglasite v Tedy baru.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sestavil: Cveto Erman
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Dogodki od 14. oktobra  
do 4. novembra

Petek, 14. oktober
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

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

Sobota, 15. oktober
Srečanje ob 100. obletnici prevzema Erjavčeve koče v 
slovenske roke in počastitev 100-letnice Knafličeve 
markacije

Erjavčeva koča na Vršiču, ob 11. uri

Nedelja, 16. oktober
Moj kino: Zmajev jezdec, animirana pustolovščina, 
sinhronizirano

Kino Železar, ob 15.30

Moj kino MINIONI: Grujev vzpon, družinska animirana 
pustolovščina, sinhronizirano

Kino Železar, ob 17. 15

Ponedeljek, 17. oktober
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri in 17.50; 
prijave na telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Zdravstveno predavanje Obvladovanje bolečin mišic, kosti 
in sklepov

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

Torek, 18. oktober
Abonmajski koncert: Večer flamenka s kitaristom Izidorjem 
Erazmom Grafenauerjem

Glasbena šola Jesenice, ob 18.00

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

Sreda, 19. oktober
Brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega 
tlaka

Prostori Krajevne skupnosti Plavž, od 10. do 12. ure in od 13. ure do 
15.30

Brezplačna delavnica Ustvarjalnost in učinkovitost – dvojčici 
uspeha

Po aplikaciji Zoom, ob 16. uri, prijave sprejemamo na jasmina.ba-
gar@ragor.si

Odprtje fotografske razstave Dobro jutro Slovenija 2023 – 
koledar Fotografskega društva Jesenice za leto 2023

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

Domoznanski večer: Šport in branje
Občinska knjižnica Jesenice, ob 19.30

Pesem za Laro, gledališko-glasbena predstava z Laro 
Jankovič, za gledališki abonma in izven

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19.30

Četrtek, 20. oktober
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: Rateče Josipa 
Lavtižarja, etnografsko gradivo v njegovih delih

Kosova graščina, ob 18. uri

Nastop učencev godal
Glasbena šola Jesenice, ob 18.30

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

Petek, 21. oktober
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

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

Sobota, 22. oktober
Zaključek Jeseniškega cirkla 2022

Koča na Golici, ob 13. uri

Nedelja, 23. oktober
VAŠA NAŠA MATINEJA: Kako je čarovnica pregnala lovce na 
zmaje, izvedba Čarovniški blues

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 24. oktober
Angleške igralne urice

Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 17. uri in 17.50; 
prijave na telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

Kostarika – potopisno predavanje
Dom Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela na Slovenskem 
Javorniku, ob 18. uri

Torek, 25. oktober
Resnica o embalaži in trajnosti: Pravilni pristopi, uporaba in 
trajnostni vidiki embalaže

Ragorjeva spletna delavnica po Zoomu, od 9. do 12. ure; 
prijave na: hermina.biscevic@ragor.si

Lepo je biti bralec v Knjižnici Javornik - Koroška Bela
Knjižnica Javornik - Koroška Bela, ob 16. uri; prijave na telefon 04 5834 
201 oz. na Oddelku za otroke

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

Sreda, 26. oktober
Rožnati oktober ZD Jesenice – stojnica s svetovanjem, 
ozaveščanjem in učenjem samopregledovanja, preventiva 
raka na dojki

Pred Zdravstvenim domom, od 9. do 11. ure

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, 27. oktober
Ura pravljic

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

Ure pravljic z Grofico v Knjižnici Hrušica
Knjižnica Hrušica, ob 17. uri

Lepo je biti bralec
Oddelek za otroke Občinske knjižnice Jesenice, ob 18. uri; prijave na 
telefon 04 5834 201 oz. na Oddelku za otroke

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

Petek, 28. oktober
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

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

Odprtje 44. Regijske fotografske razstave JSKD – UJETI 
POGLEDI 2022

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

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

Sobota, 29. oktober
MANOUCHE, koncert elektro gypsy swing glasbe, za 
glasbeni abonma in izven

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

Torek, 1. november
e-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si; po 18. uri

Sreda, 2. november
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, 3. november
Ura pravljic, pravljico bo povedala grofica.

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

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

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. 

                        + poštnina

2289 strani, trda vezava        
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e-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si; po 18. uri

Petek, 4. november
Brihtina pravljična dežela, ura pravljic za predšolske otroke

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

Bralni klub. Srečanje bo vodila Monika Sušanj
Občinska knjižnica Jesenice, ob 18.30

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 info; 
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com

Vsak petek in soboto, ob 17. uri: MAGIC THE GATERING druženje ob 
kartanju, info; Žiga 040912618

Likovna šola JSKD, info; 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: ABSTRACT, gostujoča 
razstava Fotografskega društva Jesenice in JSKD Jesenice. Razstava 
bo na ogled od 4. do 26. oktobra 2022.
Po vnaprejšnji najavi in v času javnih prireditev: UJETI POGLEDI 
2022, regijska fotografska razstava JSKD. Razstava bo na ogled od 28. 
oktobra do 27. novembra 2022

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka, od 10. do 14. ure: Ogled razstave fotografij 
»PISANA JESEN« – mladinska pobuda.

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

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!
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Obiskovalce je sredi vasi pričakal Pihalni orkester Jesenice 
- Kranjska Gora, ki je potem nastopil tudi na prireditvi pred 
gasilskim domom. / Foto: Nik Bertoncelj

Klub jeseniških študentov je 
pred začetkom novega štu-
dijskega leta poskrbel za po-
pestritev dogajanja na Ču-
farjevem trgu. Pripravili so 
tradicionalni Festeelval, 
pred Teater barom so bili 

postavljeni mizice in ležalni-
ki, za smeh pa so poskrbeli 
standup komiki Aleš Novak, 
M a r k  D ž a m a s t a g i ć 
Gemmastyles in Ervin Šišić. 
Dogodek je zaključil DJ 
Pinyo s house glasbo.
Klub jeseniških študentov 
deluje na različnih področ-
jih, svojim članom ponuja 
športne in rekreativne dejav-
nosti, strokovne ekskurzije, 
izlete, kulturne prireditve, 
izobraževalne tečaje, klub-
sko glasilo, cenejše gledali-
ške, kino, koncertne, vsto-

pnice za fitnes in bazen  ... 
Klub je dejaven od leta 1995, 
danes je vanj včlanjenih več 
kot 120 študentov in dijakov 
iz občin Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica.
Eden večjih projektov kluba 
je vsakoletni nogometni tur-
nir, v času pred epidemijo 

pa so večkrat organizirali 
tudi Festeelval, ki je potekal 
več dni z glasbenimi koncer-
ti in delavnicami tudi za 
najmlajše.
V več kot pol stoletja delova-
nja so klub vodili vodili Ale-
ksander Miklič, Boštjan 
Modrijan, Mojca Konobelj, 
sedanji župan Blaž Račič, 
David Martinčič, Aleš Žagar, 
Jelka Berce, Miha Vahčič, 
Rok Kalan, Anže Čarni, Nejc 
Ravnikar in Sara Ravnik, da-
nes pa ga vodi David Jovano-
vić.

Urška Peternel

Člani organizacijskega od-
bora pri Gledališču Toneta 
Čufarja Jesenice nadaljujejo 
priprave na Čufarjeve dneve. 
Ta znani in uveljavljeni fe-
stival ljubiteljskih gledališč 
se letos ponaša z malim 
»vmesnim« jubilejem, saj 
bo 35. po vrsti. Ljubiteljska 
gledališča in igralske skupi-
ne so na objavljeni razpis 
prijavili deset predstav. Se-
lektor jih bo v program Ču-
farjevih dni, od 14. do 19. 
novembra, uvrstil pet, ki se 
bodo potegovale za naklo-
njenost strokovne žirije in 
občinstva. Najbolje ocenjene 

predstave ter najboljša igral-
ka in igralec bodo prejeli Ču-
farjeve plakete, najboljša 
predstava po izboru strokov-
ne žirije pa še denarno nag-
rado. Člani odbora so bili 
posebej veseli, da sta na raz-
pis spet prispeli dve mladin-
ski predstavi za kategorijo 
Nova gaz, s katero spodbuja-
jo ljubiteljsko gledališko 
ustvarjalnost med mladimi.
Spremljevalni program fe-
stivala še usklajujejo, vsebo-
val bo pogovore z znanimi 
gosti, razstavo, nastop Pihal-
nega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora in predstavi-
tev almanaha Ljubiteljska 
kultura od Rateč do Rodin.

Janko Rabič

Pred vrati 35. Čufarjevi 
dnevi

Eden od projektov, ki je bil 
predlagan in izglasovan v 
okviru participativnega pro-
računa Jes odločam, je tudi 
projekt Šport za zabavo. Nje-
gov namen je mlade sezna-

niti z različnimi športnimi 
panogami. Namen torej ni 
treniranje določene športne 
panoge, temveč predstavlja-
nje posameznih športnih pa-
nog mladim, ki se bodo tako 
mogoče lažje odločili za 
športno pot. Projekt, katere-

ga nosilec je Zavod za šport 
Jesenice, bodo izvajali v so-
delovanju z lokalnimi špor-
tnimi društvi. Vsako športno 
društvo bo v obdobju od ok-
tobra do aprila pripravilo po 
dva treninga, vadba pa bo 
potekala enkrat tedensko.

Zavod za šport Jesenice je 
pripravil razpredelnico s so-
delujočimi društvi, termini 
in lokacijami vadb, ki so na-
menjene otrokom od šeste-
ga leta starosti dalje. Obja-
vljena je na spletni strani 
Zavoda za šport Jesenice.

Urška Peternel

Šport za zabavo
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Nastopil je tudi standup komik Aleš Novak. / Foto: Nik Bertoncelj

Klub jeseniških študentov je v sklopu Festeelvala 
na Čufarjevem trgu poskrbel za zabavo z 
nastopom standup komikov.

Festeelval na 
Čufarjevem trgu

Na Koroški Beli so se s prireditvijo Koroška Bela skozi glasbo – Staretova veselica spomnili Marjana 
Stareta, še enega znanega sokrajana, ki je ponesel v svet ime Koroške Bele. Bil je eden vodilnih 
piscev besedil narodno-zabavne glasbe pri nas, njegova so besedila skladb Slovenija, od kod lepote 
tvoje; Planica, Planica; Prijatelji, ostanimo prijatelji; Lepo je biti muzikant ... Sedmega maja letos bi 
praznoval devetdeseti rojstni dan; rojen je bil 7. maja 1932 na Koroški Beli, umrl pa je 3. oktobra 1996 
v Ljubljani, star 63 let. Pokopan je na Blejski Dobravi. / U. P.

Koroška Bela skozi 
glasbo

Član kluba lahko postane vsak redni ali izredni 
dijak oziroma študent s stalnim prebivališčem v 
občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Pri KD Možnar so izdali tudi knjižico Marjan Stare – 
odlomki iz življenja, ki vsebuje številne fotografije iz 
družinskega arhiva, rokopise besedil skladb, spomine ... / 

Foto: Nik Bertoncelj

Robert Sušanj in Matej Brus, dva od prizadevnih 
organizatorjev dogodka, kjer sta moči združila KD Možnar 
s predsednikom Črtom Laharnarjem in PGD Koroška Bela 
ob sofinanciranju Občine Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

Nastopila sta Gorenjski kvintet (na sliki) in ansambel 
Antistres, na prireditvi so sodelovali tudi pritrkovalci 
Župnije Koroška Bela. / Foto: Nik Bertoncelj

Dogodka se je udeležila 
tudi hči Marjana Stareta 
Irena Stare Umek. / Foto: Nik 

Bertoncelj

Sodelovali so učenci Osnovne šole Koroška Bela s pevci in z zborčkom, ki je na koncu 
zapel Slovenija, od kod lepote tvoje. / Foto: Nik Bertoncelj


