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Pogovor z dijaki
in študenti glasbe

Prvi oder tudi za
Heleno Blagne

V Glasbeni šoli Jesenice so po
Zoomu gostili bivše učence, ki
šolanje nadaljujejo na
konservatorijih in akademijah za
glasbo doma in v tujini.

Pred petdesetimi leti so na
Jesenicah pripravili prvo
prireditev Prvi glas Gorenjske.
Na sliki je Helena Blagne leta
1976.
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Prava odločitev za
drugačen obisk narcis

V soboto k Betelu
na ajdove krape

Odločitev, da obiskovalce na ogled narcis v Planino pod Golico in Javorniški Rovt vozijo z
brezplačnimi avtobusi, se je izkazala za odlično. Med obiskovalci ni bilo slabe volje, ker so jeklene
konjičke morali pustiti na Jesenicah, tudi prvi odzivi domačinov so dobri.

Urša Peternel

Letošnji ogled narcisnih poljan v Planini pod Golico in
Javorniškem Rovtu se je za
obiskovalce začel drugače
kot v preteklih letih. Uvedba
zapore ceste za osebna vozila in brezplačnih prevozov z
avtobusom ob majskih koncih tedna s strani Občine
Jesenice se je izkazala za
odlično potezo. Po letih sla-

be volje med domačini zaradi vsesplošnega nereda pri
parkiranju, gneče, zastojev
na cestah in drugih nevšečnosti se stvari končno obračajo v pravo smer.
Prvi majski konec tedna, 8.
in 9. maja, je minil v zadovoljstvo vseh. Med obiskovalci ni bilo slabe volje, zakaj z osebnimi vozili ni možen dostop v kraje, kjer cvetijo narcise, prvi dobri odzivi

so bili od domačinov. Sobota je po hladnem petku minila z manjšim številom obiskovalcev, sončna nedelja pa
je bila potem že napoved za
prave vrhunce v majskih
dneh. V obeh dneh so v avtobusih našteli nekaj nad tisoč potnikov, dve tretjini v
Planino po Golico in tretjino
v Javorniški Rovt.
Drugi konec tedna, 15. in 16.
maja, se zaradi slabe vre-

menske napovedi niso odločili za nov režim prevozov,
ga bodo pa nadaljevali ta konec tedna, 22. in 23. maja.
Ker je glede na veliko deževnega vremena in poznejšega
cvetenja narcis predvsem v
višjih predelih in na Golici
velik obisk pričakovati še kasneje, se izvajalci režima dogovarjajo, da bi veljal še 29.
in 30. maja.
16. stran

Obiskovalce Planine pod
Golico bodo jutri, v soboto, v
Penzionu Pr' Betel sprejeli s
posebno dobrodošlico. Med
13. in 16. uro jim bo na voljo
brezplačna porcija ajdovih
krapov.

ena od posebnosti jeseniške
kulinarike.
Kot je povedal Ambrož Černe iz Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, je okolju in domačinom prijazno
akcijo umirjanja prometa,
ko se obiskovalci na ogled
narcis pripeljejo z avtobusi,

Foto: arhiv RAGOR

Janko Rabič

Jutri, v soboto, bodo med 13. in 16. uro
obiskovalci pred Penzionom Pr' Betel v Planini
pod Golico dobili brezplačne ajdove krape.

Ajdovi krapi so posebnost jeseniške kulinarike.
Akcijo pripravljajo pod
okriljem projekta KUHAM
DOMAče, ki jo vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V sklopu projekta
je Vera Grgurič iz Penziona
Pr' Betel prikazala prav pripravo ajdovih krapov, ki so

treba pozdraviti in jo nadgraditi z domačo kulinariko.
"Ali povedano drugače: kulinarika pristavlja svoj 'pisker'," je dejal Černe in dodal povabilo obiskovalcem,
naj se jutri le oglasijo na ajdovih krapih Pr' Betel.

Brezplačni avtobusi v času cvetenja narcis
vozili bodo v soboto, 22., in nedeljo, 23. maja, če bo lepo
vreme

Jesenice, Občina

Narcise oziroma ključavnice, kot jim pravijo domačini, so že pobelile travnike pod Golico. / Foto: Janko Rabič
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Obnovili bodo progo
od Jesenic do Lesc

Obnova srednje šole
se vendarle začenja

Pisatelj, ki še nima
svoje ulice

Narcis dvakrat več
kot lani

Ker je država dobila dodatna
sredstva, bodo v kratkem začeli obnavljati tudi odsek železniške proge med Jesenicami in Lescami.

Vlada je prižgala zeleno luč
za začetek obnove, v kratkem bo objavljen arhitekturni natečaj, gradbena dela naj
bi se začela prihodnje leto.

V projekt Ohranimo narcise
je letos vključenih 33 lastnikov zemljišč, ki zemljišča obdelujejo na narcisam prijazen način.
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Prihodnje leto bo minilo devetdeset let od rojstva Pavleta Zidarja, ki je bil rojen na
Slovenskem Javorniku. V rojstnem kraju je urejena spominska soba in tabla na hiši,
v kateri je bil rojen.
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Odhodi proti Planini pod Golico: 7.05, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35,
10.05, 10.35, 11.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
16.05, 16.35, 17.05
Odhodi proti Pristavi: 7.44, 8.44, 9.44, 10.44, 12.44, 13.44,
14.44, 15.44, 16.44

Planina pod Golico
Odhodi proti Jesenicam: 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30

Pristava
Odhodi proti Jesenicam: 8.42, 9.42, 10.42, 11.42, 13.42,
14.42, 15.42, 16.42
Več informacij na spletni strani jesenice.si/mednarcisezbusom.

2

Jeseniške novice, petek, 21. maja 2021

Občinske novice
Navdih športne krone
Hokejisti HDD SIJ Acroni
Jesenice so državni hokejski
prvaki. Naslov so osvojili po
izjemno razburljivem zaključku sezone, ko so v finalni seriji še tretjič na gostovanju pokorili večne rivale iz
prestolnice. Za Jesenice je
vsaka osvojena zvezdica vedno zelo pomembna in tudi
letos nam je prinesla obilo
dobre volje ter uživanje v
ponosu. S tem je jeseniški
hokej in z njim celoten jeseniški šport dobil pomembno
spodbudo. Naši hokejisti so
tudi v koronavirusnem letu
potrdili, da ima hokej na
Jesenicah upravičeno posebno mesto in da sedanji rod
hokejistov nadaljuje bogato
tradicijo. Še najbolj me je v
finalni seriji navdušil pristop in odnos naših fantov do
igre, do hokeja. Čeprav so
bogatejši tekmeci in z zasedbo z več zvenečimi imeni
veljali za favorite, pa so naše
fante krasile vztrajnost,
nepopustljivost, predvsem
pa ekipni duh. Navijači smo
– na žalost ne v živo, ampak
le v televizijskih prenosih –
lahko gledali izjemno borbenost, ko so tudi s telesi zaustavljali plošček. Takšna
posredovanja kažejo pripravljenost tvegati tudi poškodbo – za čim boljši rezultat
svoje ekipe. Temu bi lahko
rekli ekipni duh, ko se člani
ekipe v celoti podredijo ekipnemu cilju. Tako slogan
kluba »ena ekipa, eno srce«
uresničujejo na ledu. S tem
so hokejist ponovno dokazali, da denar ni vse in da je
treba za uspeh na igrišču
narediti nekaj več od tekmeca. Za uspeh tudi ni dovolj,
da na igrišču srce pustijo le
nekateri igralci, ampak ga
morejo pustiti vsi skupaj,
kot ekipa. Tako, torej skupaj, so hokejisti ustvarili
presežek, s katerim so se kot
najboljši povzpeli na hokejski vrh Slovenije. Čeprav so
kadrovski in finančni viri v

Obnovili bodo progo
od Jesenic do Lesc
Ker je država dobila dodatna sredstva, bodo v kratkem začeli obnavljati tudi odsek železniške proge
med Jesenicami in Lescami. Obnovili bodo železniško postajo Slovenski Javornik.
Urša Peternel

Župan Blaž Račič
jeseniškem hokeju omejeni,
to ne pomeni, da se ne sme
stremeti k zvezdam. Želimo
si, da bi dosežek naših hokejistov kot zgled navdihnil še
koga, ne le na športnem področju, ampak na vseh drugih
področjih življenja. Veseli
me, da nekateri naši športniki in športne ekipe, ne le
hokejisti, dosegajo vidne
rezultate. Tako kot nas v življenju spremljajo spremembe, tako se bo tudi hokej prihodnjo sezono igral nekoliko drugače, saj se največji
tekmec Jesenic seli v višje
rangirano tekmovanje. Na
Jesenicah si želimo, da bi
tudi naši fantje ponovno zaigrali v tem kakovostnejšem
in odmevnejšem tekmovanju. Ne glede na vse okoliščine so fantje dokazali, da lahko sežejo po zvezdah, da so
sanje uresničljive. Torej si
lahko za prihodnje obdobje
postavijo visoke cilje. Način,
kako doseči cilj, so fantje
prikazali v letošnji sezoni:
kot ekipa z velikim srcem. Z
odgovornim pristopom do
soigralcev in ekipe ter do
igre se lahko zapolni kakšna
vrzel ali nadomesti pomanjkljivost in se kljub vsemu
lahko doseže, kar se morda
zdi nedosegljivo. Enotnost v
ekipi, ki se kaže v privrženosti doseganju skupnih (visokih) ciljev, je pristop, ki jeseniški hokej lahko povzdigne
še kakšno stopničko višje.

Gorenjska železniška proga
bo obnovljena tudi na odseku od Jesenic do Lesc. Kot je
znano, obnova odseka proge
med Kranjem in Lescami že
poteka, zdaj pa je država
dobila dodatna sredstva tudi
za ta odsek. Za izvajalca je
bil izbran konzorcij podjetij
SŽ–ŽGP Ljubljana, d. d.,
CGP, d. d., GH Holding, d.
o. o., in Riko, d. o. o. Kot so
pojasnili na Direkciji RS za
infrastrukturo, je ponudnik
predložil končno ponudbo v
višini 70,6 milijona evrov.
Glavnina del mora biti opravljena v času trenutne popolne zapore železniške proge
med Jesenicami in Kranjem, torej predvidoma do
10. julija. Rok za izvedbo
vseh del pa je 16 mesecev.
Gre za 12-kilometrski odsek
med Lescami in Jesenicami,
v sklopu projekta bodo izvedli sanacijo prepustov, premostitvenih objektov in
podpornih zidov ter obnovili
železniški predor Žirovnica.
Prenovili bodo tudi železniški postaji Žirovnica in Slovenski Javornik. V dolžini
šest kilometrov bodo zgradili protihrupne ograje.
Da je zapora železniškega
prometa ob izgradnji železniškega predora Karavanke
edinstvena priložnost za
nadgradnjo še omenjenih
odsekov in je zato začetek
nadgradnje v tem času pravzaprav nujen, je državo dlje
časa opozarjal tudi župan
Blaž Račič, ki je zato ob

Obnovili bodo tudi železniško postajo Slovenski Javornik.

Intenzivna dela z več hrupa je pričakovati do
konca junija, medtem ko bodo preostala dela
potekala do konca julija. Po končani investiciji
se bosta povečali zmogljivost železniške proge
in stopnja varnosti v prometu, skrajšal se bo čas
potovanja, zaradi namestitve protihrupnih ograj
pa se bo bistveno zmanjšal tudi hrup ob
železniški progi.
začetku pripravljalnih del
izrazil svoje zadovoljstvo:
"Vesel sem, da je država le
prisluhnila prošnjam Občine Jesenice in zagotovila
finančna sredstva za nadgradnjo proge med Jesenicami in Lescami. Na Jesenicah verjamemo, da takšne
priložnosti, kot jo imamo
letos, ne bomo več imeli,

zato smo veseli, da se bo ta
del proge le obnovil."
Dela bodo do poletnih mesecev potekala nepretrgoma,
kar bo vplivalo tudi na prebivalce občine Jesenice.
"Dela bodo namreč potekala
podnevi in ponoči, saj mora
izvajalec dela zaključiti še v
času zapore železniškega
predora Karavanke. V bliži-

ni proge bodo začasne deponije gradbenega materiala, s
cestne mreže bodo vzpostavljeni gradbiščni dostopi.
Zato bodo Jesenice vsaj dva
meseca posebej obremenjene tako s težkim tovornim
prometom kot s hrupom,
zato občane in občanke že
vnaprej prosimo za razumevanje," je povedal župan
Blaž Račič.
V nadaljevanju bo Občina
Jesenice z investitorjem
sklenila tudi dogovor o uporabi cest, več informacij bo
znanih v prihodnjih tednih.
Medtem intenzivno poteka
tudi prenova odseka proge
od Kranja do Lesc, prenova
železniškega predora Karavanke na Hrušici pa je v
zaključni fazi, položeni so
tudi že železniški tiri.

Obnova in nadzidava
šolske telovadnice
Občina Jesenice je prejela več kot štiristo tisoč evrov nepovratnih sredstev
za obnovo in nadzidavo telovadnice Osnovne šole Poldeta Stražišarja.
Dela bodo začeli sredi prihodnjega leta.
Urša Peternel
Občina Jesenice je od ministrstva za šolstvo in šport
prejela sklep o sofinanciranju rekonstrukcije in nadzidave telovadnice Osnovne
šole Poldeta Stražišarja v
višini 414 tisoč evrov. To
pomeni polovico stroškov
celotne investicije, ki bo
sicer predvidoma stala 850
tisoč evrov. Projekt se bo
izvajal v letih 2022 in 2023.
V sklopu projekta bo Občina

Jesenice energetsko sanirala
obstoječo telovadnico, sanirala poškodbe tlaka zaradi v
preteklosti vgrajene žlindre
in zagotovila dodatne prostore šole z nadzidavo trakta
telovadnice za eno etažo.
Predvidena je tlorisna prerazporeditev prostorov telovadnice za potrebe izvajanja
šolske vzgoje v šoli, v nadzidani etaži objekta pa ureditev upravnih prostorov šole.
»Občina Jesenice si vseskozi
prizadeva ohranjati in doda-

tno razvijati kakovostno šolstvo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Zaposleni in učenci v OŠ
Poldeta Stražišarja se srečujejo z energetsko neustreznimi prostorskimi pogoji
obstoječe telovadnice, ki so
med drugim povezani tudi s
toplotnim primanjkljajem
in višjimi obratovalnimi
stroški, zato je investicija v
rekonstrukcijo obstoječe
telovadnice nujna. Z izvedeno investicijo ne bomo le

Idejna zasnova predvidene ureditve telovadnice; nad telovadnico bodo pridobili dodatno
etažo, kjer bodo uredili upravne prostore šole.
izboljšali bivalnih pogojev
za učence in zaposlene,
temveč z njo tudi sledimo
trendom na področju ener-

getske učinkovitosti in prispevamo k čistejšemu okolju,« je povedal župan Blaž
Račič.

Investicija se bo začela izvajati predvidoma sredi prihodnjega leta, zaključena pa
bo v letu 2023.
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Obnova srednje šole

ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE

Vlada je prižgala zeleno luč za začetek obnove, v kratkem bo objavljen arhitekturni natečaj. Gradbena
dela naj bi se začela prihodnje leto, obnova pa naj bi bila končana do leta 2025.
Urša Peternel
Vlada je pred dnevi v veljavni
Načrt razvojnih programov
za obdobje 2021–2024 uvrstila novi projekt prenove
objektov Srednje šole Jesenice. S tem je prižgala zeleno
luč za dolgo pričakovano obnovo šole, ki je bila zgrajena
leta 1949. Ocenjena vrednost
investicije znaša 15,4 milijona evrov, financiralo pa jo bo
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Po načrtih naj bi bila obnova dokončana do leta 2025.
Kot je povedala ravnateljica
šole Monika Lotrič, bodo v
kratkem razpisali arhitekturni natečaj in ga prek poletja tudi izvedli, jeseni izbrali najboljšo arhitekturno
rešitev in projektanta, prihodnje leto pridobili gradbeno
dovoljenje in izbrali izvajalca ter tudi že začeli gradbena in obrtniška dela. Najprej
bodo obnovili delavnice, zatem telovadnico, na koncu
pa še šolsko stavbo.
"Obstoječi objekti, ki obsegajo šolsko stavbo, objekt
strojnih delavnic in objekt
telovadnice, so v zelo slabem stanju, zato je njihova
prenova oziroma porušitev
in novogradnja nujna.
Osnovni namen investicije
je zagotoviti potresno in požarno varne objekte, ki bodo
tudi funkcionalno ustrezni
za izvajanje pouka. Cilj inve-

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

– za novogradnje
– zamenjava starih oken
www.oknamba.si

Župan pri
ministru za zdravje
Blaž Račič je o lokaciji regijske bolnišnice govoril
z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem. Ta
mu je povedal, da država še ni sprejela nobene
odločitve glede gradnje.
Urša Peternel
V zadnjem letu in pol so že zamenjali streho na šolski stavbi, obnovili najbolj načete dele
fasade in del strehe na delavnicah. / Foto: Gorazd Kavčič

V zadnjem letu in pol so že zamenjali streho na
šolski stavbi, obnovili najbolj načete dele fasade
in del strehe na delavnicah ter dobili novo
transformatorsko postajo. Pridobili so nov
kabinet za zdravstveno nego in za izbirni modul
iz kozmetike, obnovili plesno učilnico in uredili
nov glasbeni studio.
sticije je rekonstrukcija šolske stavbe iz leta 1949, ki je
bila nadzidana leta 1978,
porušitev strojnih delavnic

iz leta 1959 in novogradnja
novih delavnic ter rekonstrukcija ali nadomestna
gradnja telovadnice iz leta

Jeseniški župan Blaž Račič
se je udeležil sestanka pri
ministru za zdravje Janezu
Poklukarju, govorila pa sta o
lokaciji gorenjske regijske
bolnišnice. Strinjala sta se,
da Gorenjska potrebuje dodatne bolnišnične postelje
in da je nujno, da se bolnišnična dejavnost razvija.
Župan je ministru predstavil stališče Občine Jesenice
glede morebitne selitve dejavnosti splošne bolnišnice
izven območja občine Jesenice, ki je iz vrste razlogov
nesprejemljiva. Minister je
povedal, da država še ni
sprejela nikakršne odločitve
glede morebitne gradnje
nove regijske bolnišnice na
Gorenjskem, sta pa v pripravi dva zakona, in sicer zakon o investicijah v zdravstvu ter zakon o dolgotrajni
oskrbi. Zakon o investicijah
v zdravstvu naj ne bi določal

1976," so pojasnili na vladi.
"Veseli nas, da je vlada sprejela sklep o uvrstitvi obnove
Srednje šole Jesenice v načrt
razvojnih programov 2021–
2024 in da so nagrajeni napori vseh, ki smo si v zadnjih letih prizadevali, da
obnovo šole premaknemo z
mrtve točke," je ob tem dejala ravnateljica Monika Lotrič. Na šoli so zadovoljni
tudi z vpisom za naslednje
šolsko leto, ki je boljši kot v
preteklosti.

POSLEDNJE SLOVO OD BLIŽNJIH V ČASU EPIDEMIJE

Zaradi izrednih razmer in ob upoštevanju priporočil NIJZ
smo se v lanskem letu med drugim srečali tudi z novim
režimom udeležbe na pogrebih. Zaradi razmer smo lah
ko pogrebe organizirali le v ožjem družinskem krogu.
Kot rešitev ob zaprtju poslovilnih vežic smo v podjetju
JEKO, d. o. o., omogočili, da so se žalujoči lahko od bliž
njih poslovili z mimohodom na urejenem poslovilnem
prostoru poleg vežic. To možnost so občani hvaležno
sprejeli, zato bomo, če bodo tako želeli bližnji, takšno
slovo od pokojnih omogočili tudi v prihodnje, ko bodo
omejitve sproščene.
V podjetju JEKO, d. o. o., se v preteklo leto oziramo z ža
lostjo zaradi prehitrega slovesa od bližnjih, prijateljev,
številnih občanov. Potrudili smo se, da storimo vse, da
tudi v času negotovosti in omejitev žalujočim bližnjim
omogočimo dostojno, spoštljivo slovo.
Mnogi se zaradi omejitev žal niste imeli možnosti udele
žiti pogrebnih svečanosti in se tako posloviti od prijate
ljev, znancev. Spodbujamo vas, da v njihov spomin priž
gete virtualno svečko. Svečko lahko prižgete na spletni
strani http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco.

Podatki v številkah:
	24 % več opravljenih prevozov (626 v letu 2020 in 515
v letu 2019)
	23 % več opravljenih pogrebnih svečanosti (380 v
letu 2020 in 310 v letu 2019)
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Čas epidemije je žal tudi čas slovesa. Število smrti se
je na Jesenicah in v Žirovnici še posebej povečalo v
zadnji četrtini lanskega leta, zlasti novembra, ko se
je porast smrtnosti zaradi covida podvojila.

lokacije, minister pa pričakuje, da se bodo gorenjske
občine o lokaciji dogovorile
same. V primeru, da takšnega dogovora ne bodo našle,
bo država svoje investicijske
namere na področju zdravstva uresničevala v drugih
regijah. Minister bo župane
Jesenic, Radovljice in Mestne občine Kranj, ki so ponudile lokacijo, povabil k
oblikovanju delovne skupine, v kateri bo tudi predstavnik ministrstva.
Občino Jesenice pa je pred
dnevi na povabilo župana
obiskala tudi evropska poslanka in predsednica stranke SD Tanja Fajon s sodelavci in predstavniki lokalnega odbora. Strinjala se je,
da je bolnišnična dejavnost
za Jesenice in širšo okolico
vitalnega pomena in da je
smiselno in nujno, da ostane na Jesenicah, pri tem pa
ponudila svojo pomoč in
podporo.

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 10/letnik XVI so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 40, ki je izšel 21. maja 2021.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov:
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge:
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.:
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Občinske novice
Prejeli smo

Razmislek v
trenutkih slavja
Kakšen uspeh jeseniškega hokeja! Trinajsta slovenska zvezdica oziroma šestintrideseti skupni naslov državnih prvakov je
dosežek, na katerega smo na
Jesenicah lahko izjemno ponosni. Letošnja zmaga v tekmovanju, ki je zaradi epidemije
potekalo v posebnih razmerah,
je zares dosežek velikih razsežnosti. Ekipa SIJ Acroni Jesenice je bila že v lanski sezoni, ki
je bila tik pred vrhuncem prekinjena, pred prekinitvijo v Alpski ligi uvrščena pred SŽ Olimpijo. To priča o tem, kako velik
je bil napredek jeseniške ekipe v
teh za šport težkih časih. Pokazali so se rezultati načrtnega,
garaškega dela tako ekipe v
garderobi kot na igrišču. Igralci
in strokovno vodstvo si zaslužijo zares veliko priznanje. Čestitke pa tudi upravi kluba, ki je
delala v nezavidljivih razmerah. Težko je na Jesenicah in
Gorenjskem zbrati sponzorska
in donatorska sredstva. Prihodki od gledalcev so v jeseniškem
klubu še v boljših časih pomenili tretjino proračuna. Zaprte
tribune za gledalce so pomenile
izpad tega dela prihodkov.
Športniki so najboljši ambasadorji slovenske države, toda ta
tega z vložkom v šport ne priznava. In ker je tudi občina le
podaljšana roka države, ni
smela pomagati izven običajnih sistemskih sredstev. Morda
bi se v kakšnem drugem okolju
lokalna skupnost bolj prizadevala in lobirala pri velikih
izvajalcih številnih investicij
(oba predora), vendar se za to
na Jesenicah ni našel pogum.
Zato še toliko bolj lahko občudujemo vse vloženo delo v letošnje uspehe HDD SIJ Acroni
Jesenice. Žal pa se po dnevu
proslavljanja in veselja začenja
praktično nova sezona, ki prinaša številna vprašanja. Olimpija je dobila podporo Slovenskih železnic in mesta Ljubljane in beži v višji rang tekmovanja. Na Jesenicah pa o takšnem
koraku v tem trenutku le sanjamo. Ob vseh težavah, s katerimi se srečujemo na Jesenicah,
čeprav je v delo vloženo veliko
volje in energije, pa nova sezona prinaša veliko neznank.
V teh težkih časih ni prostora
za razdvajanje zaradi užaljenosti ali ambicij posamezni-

kov. Jeseniški hokej ima lahko
dve društvi. To se je v preteklosti pokazalo za koristno. A se je
treba zavedati, da so rezultati
obeh uspehi ali neuspehi jeseniškega hokeja, ki jih pozna Slovenija in Evropa. Zunaj Jesenic poznajo le jeseniški hokej. K
uspehu v pravkar končani
sezoni so ob članskem naslovu
HDD SIJ Acroni tudi mladi v
HD Hidria dodali naslov v
mladinski kategoriji, kar bi
moralo biti spodbuda in temelj,
da se izboljša sodelovanje obeh
sredin v korist jeseniškega hokeja. Kakršno koli razdvajanje bi
pomenilo katastrofo. Predvsem
v HD Hidria bi se morali zavedati, da razmišljanje o članski
ekipi, ki bi igrala v Alpski ligi,
pomeni izčrpavanje že tako
skromnih sponzorskih in donatorskih sredstev. Zanašati se na
trenutne politične botre je zelo
kratkoročna rešitev. V obeh
društvih vlagajo v svoje delo
izjemne napore. Zakaj te prizadevnosti in garanja ne bi
združili. Pa pri tem ne mislim,
da bi se združili v en klub.
Potrebujemo le konkretno skupno strategijo razvoja, strokovno sodelovanje in trden dogovor
o skupnih ciljih! Zakaj ne bi na
krutem športnem trgu nastopili
skupaj. S transparentnim
dogovorom bi bilo to mogoče.
Izkušnje iz preteklosti kažejo,
da je idealno imeti profesionalno člansko ekipo ločeno od
mlajših selekcij, tudi zaradi
vložka, ki ga v mlajše selekcije
vlagajo starši. Članska ekipa
potrebuje seveda mlado ekipo,
ki bi se kalila v nižji ligi. Ta naj
bi bila skupna skrb obeh društev. Tako smo na Jesenicah v
zgodovini uspešno delovali.
Namesto razmišljanja o dodatni članski ekipi bi si morali
na Jesenicah postaviti cilj
ustanovitve hokejske akademije po zgledu velikih klubov iz
tujine. Zakaj ne bi ponudili
možnosti šolanja na gimnaziji in srednji šoli tudi perspektivnim igralcem iz drugih sredin. Za to imamo tako prostorske kot strokovne pogoje.
Drugi cilj vseh, v obeh sredinah, pa bi moral biti zagotoviti pogoje, da se že v sezoni
2021/2022 pridružimo ekipam
v razširjenem avstrijskem
prvenstvu. To lahko dosežemo
samo s skupnimi močmi. Čas
je za dogovor in ne posamezne
ambicije. Ne nazadnje tako
HD Hidrio kot HDD SIJ
Acroni Jesenice krasi jeklena
volja!
Branko Jeršin

Pojdi z menoj
Pojdi z menoj na bele poljane, tam pod Golico najlepši je kraj.
Pojdi z menoj v te kraje poznane, kjer bele narcise imajo svoj raj.
Če šel bi z menoj na bele poljane, bi spletla ti venček
iz belih narcis.
Če šel bi z menoj v te kraje poznane, v narcisah bi valček
zaplesala ti.
Golica je v soncu vsa obsijana, lepoto življenja nam
ona daruje.
Omamno dišeča je bela poljana, ki pod Golico se prikazuje.
Prelepa je bela roža, narcisa, čista, nedolžna kot mlado dekle.
Ne trgaj življenja, pusti jo rasti, naj uživa lepoto
do zadnjega dne.
Sonja Frelih

Vprašanja in pobude
občinskih svetnikov
Urša Peternel
Biljardna miza
Občinska svetnica Vera Pintar je postavila vprašanja
glede nakupa muzejskega
eksponata – biljardne mize
za Ruardovo graščino. V
zaključnem računu Občine
Jesenice je namreč prebrala,
da so se naknadno prerazporedila sredstva v višini
15.713,33 evra za video nadzor, 2.000 evrov za nakup
muzejskega gradiva in
3.322,75 evra za nakup
muzejskega eksponata – biljardne mize za ambientalno
postavitev v obnovljeni
Ruardovi graščini. "Od kod
je ta miza, da ima tako zgodovinsko pomembnost, da
bo v spomeniku državnega
pomena?" je vprašala.
Odgovor je pripravila v. d.
direktorice Gornjesavskega
muzeja Jesenice Irena Lačen
Benedičič. Potrdila je nakup
biljardne mize, ki jo bodo
umestili v enega od treh
ambientalno opremljenih
prostorov v obnovljeni
Bucelleni-Ruardovi graščini.
"V soglasju z odgovorno restavratorko smo določili tri
sobe v prvem nadstropju
južnega dela graščine, ki jih
bomo ambientalno opremili, kar je skladno tudi s predlaganim in sprejetim scenarijem stalne postavitve v
Slovenskem železarskem
muzeju z naslovom FeNOMEN. Predstavili bomo spalnico, jedilnico oziroma salon
in delovni prostor oziroma
studiolo fužinarja. Odločili
smo se za obdobje konec 19.

V obnovljeni Bucelleni-Ruardovi graščini bodo tri sobe opremili ambientalno, predstavili
bodo spalnico, jedilnico in delovni prostor fužinarja.
stoletja, ko se je tudi zadnji
fužinar Viktor Ruard priključil h Kranjski industrijski
družbi. Pohištvo za opremo
graščine sicer načrtno zbiramo že več let. Znano nam je,
da je bil v Kazini tudi biljard,
ki je morda izhajal iz fužinske graščine (omenjen v
popisu inventarja). A ker
nam tega v vseh letih ni
uspelo odkriti, smo se odločili, da muzejski predmet
poiščemo na trgu. S tem bo
mogoče zagotoviti njegovo
reprezentativno vlogo (na
ogled) kot tudi uporabo biljarda ob posebnih dogodkih
kot del (turistične) ponudbe
muzeja. Družabne igre s

preloma stoletij bodo predstavljene na stalni razstavi, a
ne le to, pri nas jih bo mogoče tudi igrati. Pri tem bomo
prvi med slovenskimi muzeji in tudi povezani z železarsko bivalno kulturo. Na razstavi bomo prestavljali
pomen oziroma fenomen
železa, jekla. Od pogojev za
pridobivanje, izdelkov do
načina življenja ljudi na prelomu med 19. in 20. stoletjem. Pomen in odločitev za
prevzem predmeta oziroma
nakup sta razvidna iz zapisnika strokovne komisije za
odkupe v Gornjesavskem
muzeju Jesenice," je pojasnila Irena Lačen Benedičič.

Odvodnjavanje na cesti
Občinski svetnik Žiga Pretnar je dal pobudo za ureditev odvodnjavanja na regionalni cesti od Restavracije
Ejga do pekarne Karavanke,
saj težave povzroča zastajanje vode, ob vsakem dežju
prihaja do »zalivanj« pešcev
na pločniku.
Občina Jesenice je pobudo
posredovala Direkciji RS
za infrastrukturo, kjer so
zagotovili, da bo koncesionar Gorenjska gradbena
družba opravil pregled
naprav za odvodnjavanje
na omenjeni cesti in jih po
potrebi očistil.

Srečanje poslovnega kluba
V Poslovnem klubu Jesenice delujejo uspešna jeseniška podjetja.
Urša Peternel
Na Jesenicah so pred petimi
leti ustanovili Poslovni klub
Jesenice, ki deluje kot neformalno interesno združenje,
katerega glavni namen je
prispevati k izboljšanju
pogojev za gospodarsko
dejavnost v občini. V klubu
sodelujejo uspešna jeseniška podjetja, za koordinacijo
pa skrbi Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske.
Na aprilskem sestanku, ki je
potekal na daljavo, so govorili o zadnjem letu, ki je bilo
za podjetja polno izzivov in
za marsikoga tudi težkih
preizkušenj. Na srečanju so
predstavniki agencije SPIRIT predstavili svetovno razstavo Expo v Dubaju, ki je
osrednja poslovna platforma
in največji globalni dogodek.

Slovenski paviljon, ki je že
postavljen v Dubaju, bo eno
leto dom slovenskega gospodarstva, zato so na SPIRIT-u
pripravili zanimive promo-

gospodarski razvoj so članom kluba predstavili plan
razvojnih spodbud in neposrednih finančnih spodbud
za investicije.

Člani Poslovnega kluba Jesenice so SIJ Acroni,
SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ, TPJ, Damatech,
SumidaSlovenija, Niro Steel, KOV, Hidria
Rotomatika PE Jesenice, Conditus, Kovinar,
EurOsol, Trias in novi član Ekoling, član
skupine Roto Group. Poslovni klub je bil
ustanovljen z namenom povezovanja in
sodelovanja gospodarskih subjektov v občini
Jesenice, med dejavnostmi pa je tudi
povezovanje s šolami in organizacija
zaposlitvenega sejma.
cijske pakete in finančne
spodbude za gospodarstvo.
Predstavniki ministrstva za

Gostja srečanja je bila ravnateljica Srednje šole Jesenice Monika Lotrič. Poveza-

va s šolo je pomembna, saj
gospodarstveniki ves čas
poudarjajo, da potrebujejo
motiviran kader, medtem
ko mladi potrebujejo poslovne priložnosti, da ostanejo v
regiji.
Lotričeva je predstavila
dosedanje investicije v šolo
in načrt celovite prenove, ki
se obeta prihodnje leto. Vpis
v šolo se je letos povečal, v
šoli pa si želijo več gostujočih učiteljev iz podjetij pri
tehničnih predmetih, saj so
dosedanje izkušnje s takšnim sodelovanjem zelo
pozitivne.
Članom Poslovnega kluba
Jesenice se je predstavil
tudi novi član Štefan Pavlinjek, generalni direktor in
lastnik podjetja Ekoling, ki
je po novem prisotno na
Jesenicah.
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Krajevna skupnost

Na začetku ni bil njen
princ iz sanj

Seja sveta KS Plavž
Janko Rabič

Vladimir in Marica Gjorgjevski z Jesenic sta 16. maja praznovala zlato poroko.
Maša Likosar
Marica Gjorgjevski, rojena
Pavlovski, je bodočega moža
Vladimirja spoznala, ko je
belil sobe v hiši, kjer je živela s svojo družino. "Mami
vedno rada pove zgodbo o
njunem srečanju. Ni bil
njen princ iz sanj, a po večkratnem srečanju sta se
zbližala in si postala všeč,"
je povedala njuna hčerka
Suzana Kondić.
Zakonca Gjorgjevski sta se
poročila 16. maja leta 1971 v
Makedoniji, kjer so poroke
vedno zelo velike. V zgodnjih sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja sta se iz
makedonskega mesta Gostivar preselila v Slovenijo.
Vladimir je imel najprej v
rokah vozovnico za Avstrali-

jo, vendar jo je zamenjal s
prijateljem, ker ga je bilo
strah vožnje z ladjo ali letalom. Z vlakom je pripotoval
v Ljubljano, kjer je nekaj
časa delal, nato pa dobil stalno službo v Izolirki na Jesenicah.
"Moj oče je zelo temperamenten človek in ima nekaj
podjetniške žilice, vendar je
nikoli ni izkoristil, ker je
mama vedno raje ubrala varno pot. Do upokojitve je delala v Splošni bolnišnici Jesenice. Oba sta zelo pridna in
delavna človeka, obenem pa
prijazna in ljubeča," je pojasnila Kondićeva in nam zaupala še zanimivo anekdoto:
"Ko smo se z letališča Brnik
odpravili v Skopje, sta oče in
mama sedela skupaj na letalu, midve s sestro pa skupaj.

Zakonca Gjorgjevski sta se v zgodnjih sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja iz makedonskega mesta Gostivar
preselila v Slovenijo. / Foto: osebni arhiv
roman_oglas_176x120mm.pdf
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Marica in Vladimir Gjorgjevski sta 16. maja praznovala
zlato poroko. / Foto: osebni arhiv
Mami je prišla s stranišča,
letalo je vzletelo, ob njej pa ni
bilo moža. Začela je vpiti, da
smo ga pozabili, a ker se oče
boji letenja, se je presedel k
izhodu pri stevardesi, česar
nikomur od nas ni povedal."
Vladimir in Marica sta tudi
velika ljubitelja narave, rada
se podata na dolge sprehode
in z vlakom ali avtobusom
na izlet. Imata vsak svoj vrt,
kjer preživita veliko prostega časa. "Vsi, ki poznajo Vladimirja, vedo, da se kljub
njegovi strogosti v njem
skriva veliko ljubezni, Marica pa s svojimi šalami in humorjem nasmeji staro in
mlado," je povedala hčerka
in pojasnila, da starša najbolj povezujejo trije vnuki
in ena vnukinja, ki jih naravnost obožujeta. Ob njuni

zlati poroki so jima najbližji
pripravili dan, poln presenečenj. Suzana je skupaj s sestro Diano in hčerko Ivano
organizirala praznovanje s
kosilom v gostilni Marinšek
v Naklem in vožnjo s kočijo
po Parku Brdo pri Kranju.
Podarili so jima še manjšo
poročno torto in počitnice na
morju. "Želeli smo, da še enkrat doživita svoj najlepši
dan," je poudarila Kondićeva
in dodala: "Vedno je bila
njuna želja, da se ob večjih
dogodkih zbere vsa družina.
Pogrešata vnuke in čas, kakršnega sta bila vajena pred
epidemijo. Ni jima lahko, saj
so vsi ukrepi ustvarili pravi
kaos, vendar pravita, da bo
tudi to minilo in da bomo po
tem vsi postali boljše osebe v
svojih zgodbah."

Krajevna skupnost Plavž vse
dejavnosti že drugo leto prilagaja aktualni epidemiološki situaciji. Na majski seji
so člani sveta krajevne skupnosti pod vodstvom predsednice Ivanke Zupančič
obravnavali več pomembnih
nalog iz letošnjega delovnega programa. Najprej so govorili o participativnem proračunu, ki ga letos uvaja
Občina Jesenice. Podali so
več predlogov, kje bi lahko
na ta način pridobljena sredstva v krajevni skupnosti
najkoristneje porabili. Med
drugim za ureditev sprehajalnih poti s klopmi ob reki
Savi, za namestitev pitnika
pri Zdravstvenem domu Jesenice, za zasaditev sadnega
drevja na zelenicah med stanovanjskimi zgradbami in
postavitev stojal za kolesa z
nadstreški na več lokacijah.
Pozvali so vse krajane, naj
se udeležijo spletne delavnice in s tem še razširijo nabor predlogov ter se aktivno
vključijo v soodločanje o
sredstvih, ki so jim na ta način namenjena.
V okviru priprav na krajevni praznik so potrdili objavo razpisa za zbiranje predlogov za krajevna priznanja, program praznovanja v
začetku julija bodo prilago-

dili takratni epidemiološki
situaciji.
Niso bili zadovoljni z odgovorom pristojnih služb, da
na Ulici Staneta Bokala ni
potrebna omejitev prometa
na trideset kilometrov na
uro. Dogovorili so se, da pri
tej zahtevi vztrajajo in bodo
predlog posredovali naprej
občinskim svetnikom.
Seznanili so se z odgovorom
Komunalne direkcije v zvezi
z dezinfekcijo pitne vode iz
izvira Peričnik. Ponovno so
poudarili, da je treba vložiti
vse napore in prioritetno pristopiti k sanaciji vodovoda,
saj krajani pogosto zaznavajo
neprijeten vonj iz pip.
Na seji so izrekli priznanje
Javnemu komunalnemu
podjetju Jeko za skrb pri urejanju spominskega obeležja
Mirku Roglju - Petku ter krajanu, ki redno skrbi in vzdržuje spominsko obeležje Stanetu Bokalu, ki je na njegovi
hiši. Spominsko obeležje Cirilu Tavčarju je v zelo slabem
stanju, zato bodo Občini Jesenice predlagali, da poskrbi
za obnovo.
Člani sveta so opozorili, da
se v spominskem parku izvaja intenzivno obrezovanje
dreves in grmičevja. Na pristojni oddelek bodo posredovali vprašanje, ali je predvidena nadomestna zasaditev oziroma ozelenitev.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
Spodnji Plavž 3, Jesenice
iščemo novega

SODELAVCA-UPOKOJENCA (m/ž)

za opravljanje hišniških in vzdrževalnih del.

Delo se bo opravljalo v obsegu do 30 ur na mesec, in sicer na podlagi sklenjene pogodbe o začasnem oziroma
občasnem delu.
Vse interesente vljudno vabimo, da nas pokličete na tel.
04 5869 360 ali nam pišete na e-naslov: dekanat@fzab.si.

13:19

OBVESTILO O IZVEDBI AKCIJE
»NAJLEPŠE CVETLIČNE ZASADITVE
V OBČINI JESENICE« ZA LETO 2021
Vabimo vse občane, ljubitelje cvetja, da se pridružite akciji
Najlepša cvetlična zasaditev v občini Jesenice v letu 2021.

C

M

Komisija bo ocenjevala naslednje kategorije:
– cvetlične zasaditve na balkonih,
– cvetlični vrtovi,
– nageljni,
– okolice poslovnih objektov
		 (terase gostinskih objektov, izložbe ipd.) in
– zelenjavne zasaditve.

VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO

Y

CY

CMY

K

• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,
• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.

ROMAN ŽNIDAR
ROMAN.ZNIDAR@MOBYSTYLE.COM
031 60 80 80

Pri izboru bo komisija upoštevala vzdrževanje, barvno usklajenost, izvirnost ureditve ter celoten vtis.
Predlogi se bodo zbirali v posamezni krajevni skupnosti, občani pa lahko svoje predloge sporočite tudi po elektronski pošti
na naslov: metka.zalokar@jesenice.si, in sicer najkasneje do
31. 8. 2021. Predlogu priložite tudi fotografijo cvetlične oziroma zelenjavne zasaditve.
Občina Jesenice bo najlepše zasaditve predstavila na jesenski
zaključni prireditvi, kjer bo lastnikom podarila praktične nagrade.
www.jesenice.si

MY

IBIS TRADE, D.O.O. GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 4, GROSUPLJE

CM

Vabimo vas, da z ocvetličenjem svojih bivalnih oziroma poslovnih enot prispevate k še lepši podobi Jesenic.
Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
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Kultura
Teden ljubiteljske
kulture
Urša Peternel
Danes se začenja osmi
Teden ljubiteljske kulture, ki
so ga tudi letos razširili na
dolžino meseca, vse tja do
20. junija. Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna
izpostava Jesenice, pripravlja več dogodkov, ki so jih
prilagodili trenutnim razmeram. Tako je v avli Občinske
knjižnice Jesenice do 1. junija na ogled fotografska razstava Klemena Klemenca z
naslovom Dvajset izbranih.
V Banketni dvorani Kolperna je do 4. junija na ogled
četrta mednarodna krožna
fotografska razstava Ljudje
sveta. Danes, v petek, ob 19.
uri v Kulturnem domu na
Slovenskem Javorniku predstavljajo katalog društev. Od
jutri pa do 29. maja bo v
Kulturnem hramu na Koroški Beli na ogled razstava
ročnih del Korona vezenine.
V petek, 28. maja, bo ob 16.
uri na spletu potekalo regijsko literarno srečanje V
zavetju besede. Prav tako na
spletu bo potekala fotografska delavnica z naslovom
Abstraktna fotografija, in
sicer 25. maja in 8. junija ob
19. uri. V razstavnem salonu
Dolik je na ogled državna
bienalna fotografska razsta-

va Slovenske fotografinje se
predstavijo. Do 10. junija
poteka tudi Likovni natečaj
Branka Čušina. V razstavnem salonu na Slovenskem
Javorniku drevi ob 18. uri
odpirajo potujočo razstavo
Kaj so nevladne organizacije? Pri Domu Pristava nad
Javorniškim Rovtom bo v
soboto, 29. maja, ob 10. uri
nastop Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora z
naslovom Odmev ključavnic. V torek, 1. junija, ob 19.
uri bo v Gledališču Toneta
Čufarja Jesenice in na spletni strani Občinske knjižnice
Jesenice dr. Janez Bogataj
spregovoril o spominih na
Frana Saleškega Finžgarja.
V fotogaleriji v avli Občinske
knjižnice Jesenice bo od 2.
junija naprej na ogled fotografska razstava Majde Iskra
Reberšak. V četrtek, 3. junija, bo ob 17. uri v Banketni
dvorani Kolperna in na spletni strani Gledališča Toneta
Čufarja dogodek Z Jurčičem
v čarobni svet kamišibaja. V
soboto, 5. junija, ob 16. uri
se bo na Stari Savi začela
Kulturna mavrica Jesenice.
V torek, 15. junija, ob 16. uri,
bo na spletu potekala regijska delavnica kreativnega
pisanja z naslovom Osvobajanje domišljije.

Meteoritin foto
natečaj: Globine
Janko Rabič
Peti festival znanosti in fantastike Meteorita na Jesenicah je letos že drugič, tokrat
še odmevneje kot lani, zaznamoval fotografski natečaj
Globine 2021. Društvo
Meteorita ga je organiziralo
v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice in
pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije
(FZS). Na natečaj je prispelo
346 fotografij 39 avtorjev.
Vseboval je dve temi, osrednjo Globine in prosto temo.
Barbara Toman je v imenu
strokovne žirije zapisala, da
so fotografski ustvarjalci v
prvi temi ujeli v objektiv zaznavanje globine iz različnih
perspektiv. Tudi izpovedi in
motivi v prosti temi so bili
raznoliki, kar je celotni razstavi sprejetih in nagrajenih
fotografij še bolj poudarilo
abstraktnost in dinamičnost.
Predsednik društva Meteorita Gregor Vidmar je izrazil veliko zadovoljstvo nad
dobrim odzivom avtorjev,
med njimi jih je bilo šest z
najvišjim nazivom mojster
fotografije FZS. V okviru
teme Globine je zlato medaljo FZS prejela Danica
Novak, srebrno Irena Gregorc in bronasto Dejan
Kokol. Priznanje za mladega avtorja do 18 let je prejel

Pisatelj, ki še nima
svoje ulice
Prihodnje leto bo minilo devetdeset let od rojstva Pavleta Zidarja, ki je bil rojen na Slovenskem
Javorniku. V njegovem rojstnem kraju je urejena spominska soba in tabla na hiši, v kateri je bil rojen.
Urša Peternel
Prihodnje leto bomo obeležili devetdeseto obletnico
rojstva in trideseto obletnico
smrti Pavleta Zidarja (njegovo pravo ime je Zdravko
Slamnik), ki je bil eden plodovitejših slovenskih pisateljev. Njegov opus je izjemen,
napisal je kar 76 knjižnih
del, predvsem romanov,
povesti in novel, pa tudi pripovedi za otroke ter pesmi.

Pavle Zidar je prejel
tudi Prešernovo
nagrado za življenjsko
delo.
Od tega je številne posvetil
Slovenskemu Javorniku,
kjer je bil leta 1932 rojen. Na
Javorniku je preživel otroštvo, ki ga je zaznamoval tragičen dogodek, ko je v času
nemške okupacije leta 1944
sodeloval v aktivistični akciji
miniranja šolskega poslopja, v katerem naj bi bil sestanek nemških vojakov. A
bomba je eksplodirala v
času, ko so bili v šoli otroci,
umrlo je sedem deklic, več
otrok je bilo ranjenih. Kot
piše jeseniška slavistka Majda Malenšek v Jeseniškem
zborniku 2009, se je sprva
pravičen upor proti okupatorju sprevrgel v čustveno in
moralno stisko, v občutek
krivde, ki se vleče skozi večino Zidarjevih avtobiografskih zgodb.

Pisal tudi o Javorniku in
Javorničanih

V okviru teme Globine je
zlato medaljo FZS prejela
Danica Novak.
Matic Vidmar. Diplome so
prejeli: Marko Pleterski,
Andreja Ravnak, Andreja
Peklaj, Marko Burnik in
Stojan Gorup. Za prosto
temo je zlato medaljo FZS
prejel Dejan Kokol, srebrno
Andreja Ravnik in bronasto
Matjaž Vidmar, priznanje
za mladega avtorja do 18 let
Nejc Vidmar. Diplome FZS
so prejeli: Stane Vidmar,
Irena Gregorc, Danica
Novak, Enes Pivač in Alen
Milavec. Razstava nagrajenih fotografij je do julija na
ogled v razstavnem prostoru v Tuš centru na Jesenicah in na spletni strani
www.meteorita.si.

Leta 1962 je Zidar napisal
prvo večje pripovedno delo
Soha z oltarja domovine,
življenje na Slovenskem
Javorniku oziroma na Jesenicah je opisoval tudi v
povesti Barakarji ter v avtobiografskih romanih Dim
(ki diši po sestri Juli), Sveta
Barbara in Okupacija Javornika. Kot je zapisala Majda
Malenšek, je prav roman
Okupacija Javornika eno
njegovih ključnih del, pri
literarnih kritikih je doživel
veliko priznanje kot odlično literarno delo in hkrati
literarnozgodovinski dokument.

Dragocen arhiv
Zidarjevega dela
Bogato Zidarjevo pisateljsko
pot in osebno življenje je
skrbno spremljal njegov prijatelj Avgust Gojkovič, ki je
bil njegov arhivar, biograf in
bibliograf. Gojkovič je dosledno ter vztrajno dokumentiral Zidarjevo delo, kar je sčasoma preraslo in se obliko-

Spominska soba Pavleta Zidarja na Slovenskem Javorniku. S pomočjo slavistke Majde
Malenšek je bibliotekarka Nataša Kokošinek iz Občinske knjižnice Jesenice pripravila
tekste za razstavo na enajstih panojih v treh sklopih: Pavle Zidar: življenje in delo, Pavle
Zidar in Javorničani, Pavle Zidar rojstnemu kraju. / Foto: Gorazd Kavčič
valo v izjemno dragocen
arhiv. Po Gojkovičevi smrti
so njegovi dediči del Zidarjevega obsežnega in raznolikega arhiva predali Narodni
in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani.
V spominsko sobo je urejen
pisateljev delovni prostor v
stanovanju v Luciji, Zidarja
pa se spominjajo tudi na
Jesenicah. Tako je na njegovi rojstni hiši na Dobravski
cesti na Slovenskem Javorniku postavljena spominska
plošča, v Osnovni šoli Koroška Bela pa v knjižnici stoji
njegov kip, delo prijatelja iz

ske knjižnice Jesenice, so se
priprave na razstavo in ureditev začele že mnogo prej.
»Še za časa pisateljevega življenja so stike z njim na Slovenskem Javorniku vzdrževali sestrična Francka Kejžar, fotograf Andrej Malenšek in slavistka Majda
Malenšek. Malenškova sta
navezala še posebej tesne
stike z Avgustom Gojkovičem iz Kopra, ki je skrbel za
pisateljev arhiv, in nas povezala z Gojkovičem. Majda
Malenšek je s svojim poznavanjem pisateljevega življenja in dela ter literature tudi

Zanimivo je, da je bil Zidar eden redkih, ki je od
leta 1966 živel od pisanja. Prej je kot učitelj
služboval na Dolenjskem in zatem v Piranu,
zaradi spora z oblastmi pa je zapustil učiteljski
poklic in postal svobodni umetnik, piše
Malenškova. Preživeti s pisateljskim delom pa je
pomenilo pisati veliko, kljub naklonjenosti
založnikov preživeti prej slabo kot dobro ... Leta
1992 ga je zadela možganska kap in je umrl,
pokopan je na piranskem pokopališču.
otroštva akademskega slikarja Jake Torkarja. Kot je
povedala knjižničarka Polona Zidarević, v knjižnici
hranijo tudi raziskovalni
nalogi o življenju in delu
Pavleta Zidarja, na policah
pa številne njegove knjige. V
maju, ko šestošolci obravnavajo Zidarjevo delo, obiščejo
tudi pisateljevo spominsko
sobo.
To so odprli leta 2013 v Kulturnem domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem
Javorniku. Kot se spominja
Nataša Kokošinek iz Občin-

ogromno prispevala k pripravi razstavljenih vsebin,« je
povedala Kokošinkova.
Že leta 2012 so v avli knjižnice na Jesenicah pripravili
razstavo ob osemdeseti obletnici pisateljevega rojstva,
ob tej priložnosti pa iz rokopisne zapuščine, ki jo je
shranil in uredil Avgust
Gojkovič, pridobili veliko
gradiva.
»Leta 2012 in 2013 je bilo
digitaliziranih 10.471 strani
njegove rokopisne zapuščine. Poleg rokopisnega gradiva so nam Gojkovičevi pre-

dali tudi nekaj pisateljevih
osebnih predmetov, magnetofonskih zapisov, knjižnega gradiva. Rokopisno gradivo se hrani v pisarni domoznanskega oddelka na Jesenicah, izbor pa je predstavljen
v spominski sobi na Slovenskem Javorniku.«
Spominsko sobo so ob podpori Občine Jesenice slovesno odprli 3. decembra 2013.
Soba je v drugem nadstropju kulturnega doma na Slovenskem Javorniku, dostop
je po ozkem stopnišču in
zato neprimeren za večje
skupine.

Primernejši prostor za
spominsko sobo
»Ob bližajoči se obletnici bi
želeli pridobiti primernejši
in predvsem lažje dostopen
prostor za spominsko sobo,
ki bi bil bližje prostorom
knjižnice na Slovenskem
Javorniku. Knjige pisatelja
Zdravka Slamnika - Pavleta
Zidarja pa hranimo na knjižnih policah oddelka za
odrasle in oddelka za otroke
ter v domoznanski zbirki na
Jesenicah in v krajevni knjižnici na Slovenskem Javorniku,« je še povedala Nataša
Kokošinek.

Ulica Pavleta Zidarja?
Ob tem pa je Majda Malenšek tudi spomnila, da v jeseniški občini še ni ulice ali
ustanove, ki bi nosila ime po
Zdravku Slamniku - Pavletu
Zidarju. Ne nazadnje tudi
poimenovanja ulic in ustanov pomagajo ohranjati spomin na umetnike, ki so v
svojih delih pozabi iztrgali
čas in dogodke iz preteklosti
nekega kraja.
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Šport

V Tivoliju do obeh naslovov
Z zmago v odločilni tekmi za naslov državnega prvaka Slovenije so hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice postavili piko na i v odlični sezoni 2020/2021.
Matjaž Klemenc
S peto tekmo državnega prvenstva Slovenije je padel
zastor nad klubsko hokejsko
sezono 2020/2021. Če bi
me kdo vprašal, naj z enim
stavkom opišem, kaj se v tej
sezoni dogajalo v HDD SIJ
Acroni Jesenice, je odgovor
zelo preprost. Dober začetek, še boljši konec. Še pred
uradnim začetkom sezone
se je četa Mitje Šivica, za katerim je druga trenerska sezona na jeseniški klopi, dobro odrezala na tradicionalni Poletni ligi na Bledu, kjer
so v finalu po podaljšku z 2
: 1 premagali Olimpijo. Za
uradni začetek sezone lahko
štejemo Slovenski pokal,
prvo od treh tekmovanj, na
katerem so igrali jeseniški
hokejisti. Z večnim rivalom

ljubljansko Olimpijo so se
srečali že v polfinalu in jih
izločili po kazenskih strelih
z nogometnim izidom 1 : 0.
Do pokala so prišli z gladko
zmago proti MK Bled s 7 : 1.
Cilj v Alpski ligi je bil jasen.
Po treh polfinalih so želeli
narediti korak naprej in se
prvič uvrstiti v finale. V četrtfinalu so s 3 : 0, ne tako
gladko, kot kaže rezultat, odpravili z Gardeno. V izenačenih tekmah za uvrstitev v
finale so s 3 : 2 izgubili z
Asiagom. Odločilno peto
tekmo na domačem ledu. V
finalu sta se pomerila Asiago in Olimpija, ki je na koncu tudi osvojila Alpsko ligo.
V vsem slabem (izpad v polfinalu) je bilo tudi nekaj dobrega. Hokejisti Jesenic so
se lahko spočili od napornega ritma v Alpski ligi, ob

tem pa je lahko glavni trener
Mitja Šivic s svojimi pomočniki dodobra preučil dobre
in slabe lastnosti Olimpije.
Ta je šla v finale državnega
prvenstva kot favorit na papirju. Papir vedno ne pokaže prave plati, kar so Jeseničani nazorno pokazali na
prvi tekmi v Tivoliju, na kateri so zmagali suvereno in
povsem zasluženo s 5 : 2
(Tavželj, Stojan, S. Rajsar,
Sodja, Jezovšek). Žal začetne prednosti niso potrdili v
Podmežakli, kjer jim je
Olimpija vrnila z 2 : 1
(Šturm) in izenačila izid v
zmagah na 1 : 1. Na tretji
tekmi Ljubljani popolna
prevlada Jesenic, ki so bile z
zmago s 4 : 0 (S. Rajsar 2,
Šturm, Glavič) le še korak
do naslova državnega prvaka. Prve »meč žogice« žal

niso izkoristili. Ljubljančani
so še enkrat udarili na Jesenicah in tekmo dobili z 2 : 0.
Peta tekma v Tivoliju je morala dati prvaka. Na prvih
štirih tekmah je tisti, ki je
prvi povedel, na koncu odnesel zmago. Uvodne minute so bile za Jeseničane črne,
saj je Olimpija hitro povedla
z 2 : 0. Jeseničani so igrali
slabo, a so se po golu Jezovška le prebudili in videli
smo povsem drugačno igro
Gorenjcev. Močno so se trudili, za kar so bili nagrajeni
z golom Tomaževiča za izenačenje. Ker se je redni del
končal z 2 : 2, je sledil podaljšek. Podaljšek je loterija,
v njem ne sme biti napak.
Končan je bil, ko je najmlajši na igrišču, 18-letni Bine
Mašič, z lepo akcijo zadel za
končnih 3 : 2. Ura na sema-

forju pod stropom tivolske
dvorane se je ustavila pri 69
minutah in 56 sekundah.
Na jeseniški strani na ledu
rokavice, čelade, palice. Na
strani Olimpije sklonjene
glave. Zmagovalci Alpske
lige so ostali brez naslova
državnega prvaka Slovenije.
Jeseničani so v samostojni
Sloveniji osvojili 13 naslovov
(sezone 1991/92, 1992/93,
1993/94,
2004/05,
2005/06,
2007/08,
2008/09,
2009/10,
2010/11, 2014/15, 2016/17,
2017/18, 2020/21). V Podmežakli so slavili le v sezonah 2005/06, 2010/11 in
2014/15. Preostalih deset
naslov so osvojili v Ljubljani. Očitno Jeseničanom
Dvorana Tivoli leži. Tudi
Pokal Slovenije so na začetku sezone osvojili v Tivoliju.

Sezona je bila izredno naporna, kar številke zgovorno
povedo. Tri tekme v Pokalu
Slovenije, 44 v Alpski ligi in
18 tekem v državnem prvenstvu. Skupno kar sedemdeset tekem. Spoštovanja vredna številka.
Igralci, ki jih selektor Matjaž Kopitar ni poklical za
turnir v Ljubljani, so dobili
nekaj počitka. Suhe priprave za sezono 2021/2022
bodo hitro na programu.
Igralci in trenerski štab so z
odliko zaključili sezono.
Zdaj čaka pomembna naloga vodstvo kluba, saj se šušlja, da hoče Olimpija, ki bo
v naslednji sezoni igrala v
višji ligi, v svoje vrste pridobiti nekaj jeseniških hokejistov. Kjer je dim, je tudi
ogenj. Vodstvo kluba nima
časa na pretek …

Vesel selektorjevega vpoklica
Jaka Sodja, 21-letni Jeseničan, hokejist HDD SIJ Acroni Jesenice, o pravkar končani sezoni in osvojitvi naslova državnih prvakov
Matjaž Klemenc
V finalu državnega prvenstva, zlasti na peti tekmi, ko
ste že zaostajali z 0 : 2, je še
pravi čas na plan prišla gorenjska trma in nepopustljivost. Vaš prepoznavni znak
skozi celotno sezono je bilo
veliko drsanja, »začinjeno« z
obilico borbenosti.
Se popolnoma strinjam. Ko
smo igrali tako, kot se je od
nas pričakovalo, smo bili za
nasprotnika sila neugoden
tekmec.
Po tretji zmagi v Tivoliju s 4
: 0 so mnogi pričakovali, da
bo četrta tekma v Podmežakli dala novega prvaka. Kaj je
bil po vašem mnenju glavni
razlog, da do tega ni prišlo?
V četrto tekmo smo šli s
prednostjo v zmagah 2 : 1,
ob tem pa smo igrali še na
domačem ledu. Glavni razlog za poraz vidim v tem,
da smo v preveliki želji, da
osvojimo naslov državnega
prvaka, enostavno pregoreli.
Je bilo težko sezono odigrati
pred praznimi tribunami?
Če se prav spomnim, so bili
gledalci prisotni še na Poletni
ligi, v nadaljevanju pa so bile
tribune prazne in na to se je
bilo treba privaditi. Zagotovo
je lažje igrati, če so prisotni
gledalci, saj ti oni dajo zagon,
dodatno energijo.
V Alpski ligi ste si močno
želeli finale, a se na koncu
ni izšlo?
Za razliko od nas je imel naš
tekmec v polfinalu Alpske
lige Asiago zelo izkušeno

ekipo. V nogah imajo veliko
več tako težkih tekem. V kriznih trenutkih so bili mirni,
mi pa smo se na trenutke
odzvali brezglavo, kar je na
koncu prevesilo tehtnico na
njihovo stran.

tekme sem še skušal igrati,
a sem hitro videl, da koleno
ni stabilno. Bilo mi je težko,
saj nisem mogel več pomagati ekipi. Bal sem se, kaj
bo, ko se bo koleno ohladilo.
Skrbelo me je, ali bom lahko
še odigral zaključek sezone.

Po izpadu v Alpski ligi ste se
lahko malo spočili in se dobro pripravili na Olimpijo.
Bilo je štiri, pet dni počitka,
hokej ni bil prva tema. Po
mojem mnenju smo teh nekaj dni dobro izkoristili in
šli v finale državnega prvenstva še z več energije in še
bolj motivirani kot Olimpija. To vse skupaj nam je prineslo določeno prednost.

Pika na i se je zgodila dan
po koncu državnega prvenstva, ko ste se znašli na seznamu selektorja reprezentance Slovenije Matjaža Kopitarja za turnir Premagati
covid-19 (Slovenci danes ob
20. uri igrajo zadnjo tekmo
turnirja z Ukrajino, op. p.).
Če sem pošten, niti približno nisem pričakoval selektorjevega poziva. To je moj
prvi vpoklic v državno reprezentanco in sem ga bil res
izredno vesel. Zagotovo so
to sanje vsakega športnika.

Iskreno, če bi vam kdo pred
sezono ponudil izbiro ali
osvojitev Alpske lige ali državnega prvenstva, za kaj bi
se odločili?
Težko bi rekel. Sem športnik in vedno si želim zmagati. Bom takole povedal:
presrečen sem, da smo od
treh pokalov, ki so bili na voljo, osvojili dva.
Če potegnete črto pod sezono, morate biti v klubu izredno zadovoljni. Če smo iskreni, je bilo težko pričakovati, da boste osvojili dve
domači lovoriki. Že z osvojitvijo slovenskega pokala ste
naredili veliko.
Imeli smo mlajšo in manj
izkušeno ekipo od Olimpije
in je bilo že takrat, ko smo v
pokalu v polfinalu izločili
Olimpijo in na koncu slavili,
za nas velik uspeh. Na koncu smo osvojili še naslov državnega prvaka in bili pol

Kje v hokeju vidite svoje
prednosti pred nasprotniki?
Zagotovo je moja največja
prednost borbenost. Ni se

Jaka Sodja / Foto: arhiv HDD SIJ Acroni
koraka do finala Alpske lige.
Na sezono moramo biti ponosni. Ta naslov mi pomeni
največ v karieri. Bili smo res
prava ekipa. Kot naš slogan:
ena ekipa, eno srce.
Tudi za vami je odlična sezona. Dobro ste se ujeli v
napadu z Žanom Jezovškom
in Blažem Tomaževičem.
Vsi trije smo imeli letos zelo
dobro sezono. Vseeno, za

uspeh nas treh gredo zasluge celotni ekipi.
Pred zaključkom Alpske
lige sta utrpeli neugodno
poškodbo na zadnji domači
tekmi z Linzem. Ste se takrat ustrašili, da je za vas
konec sezone?
Na tej tekmi sem dobil udarec nasprotnega igralca in
delno natrgal stranske kolenske vezi. V nadaljevanju

mi problem vreči pod pak, a
zaradi tega sem utrpel kar
nekaj poškodb. Ni mi žal,
saj bi za ekipo naredil vse.
Ob tem sem hiter, dobro
tehnično podkovan, znam
doseči zadetek.
Ste še izredno mladi in pred
vami je še kar vrsto let na
ledeni ploskvi. Zagotovo so
stvari, ki bi jih lahko v prihodnosti še izboljšali?
Čeprav znam doseči zadetek, moram še izboljšati
strel in moč, da pridobim
mišično maso.
Izhajate iz hokejske družine. Kdaj se je za vas hokej
začel resno?
Res je. Odraščal sem v hokejski družini in doma je
bil hokej vedno prva tema.
Vse se je začelo pri štirih
letih. Težko si predstavljam, da bi treniral kaj
drugega. Hokej je moj poklic in z veseljem ga opravljam.
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Zanimivosti
Vadba za hrbtenico
V pokritem prireditvenem prostoru na Stari Savi
bo ob ponedeljkih in sredah potekala brezplačna
vadba za hrbtenico.
Urša Peternel
Vsak četrti, ki potrka na vrata ambulante splošnega
zdravnika, pravi, da je prišel
na pregled, ker ga boli hrbtenica. Vadba je najboljše
protibolečinsko sredstvo, so
prepričani na Ljudski univerzi Jesenice. Zato v prihodnjih tednih organizirajo
brezplačno vadbo za zdravo
hrbtenico, ki bo potekala ob
ponedeljkih in sredah ob 16.
uri na prostem, v pokritem
prireditvenem prostoru na
Stari Savi. Prvič se bodo
udeleženci srečali v ponedeljek, 24. maja.
Vadbo bo vodil Daniel Djurić, diplomirani kineziolog,
strokovnjak na področju

gibanja in športa. Intenzivnost in izbor vaj bo prilagodil zmožnostim vsakega
posameznika, zato je vadba
namenjena vsem.
Minulo sredo je potekalo tudi
brezplačno predavanje z naslovom Hrbtenica potrebuje
vašo podporo, na katerem je
Daniel Djurić predstavil sestavo in funkcijo hrbtenice,
razložil, kateri prisilni položaji so bolj škodljivi in zakaj
je sedenje usodno za hrbtenico. Povedali je, kako lahko
preprečimo okvare hrbtenice
in kako pravilno ravnamo, ko
so že prisotne okvare, da preprečimo bolečine.
Dejavnost poteka v sklopu
Večgeneracijskega centra
Gorenjske.

Pri porodu ponovno
lahko dva spremljevalca
Urša Peternel

BREZPLAČNA OBJAVA

Glede na epidemiološko sliko sta pri porodu porodnic,
ki rojevajo na porodnem
oddelku Splošne bolnišnice
Jesenice, ponovno lahko prisotna dva spremljevalca.
Oba se lahko pridružita
porodnici v porodni sobi, ko
se začne aktivna faza poroda. Spremljevalec, ki ni partner porodnice, mora biti
zdrav oziroma brez znakov

okužbe, izpolniti pa mora
epidemiološki vprašalnik.
Prav tako ga testirajo s hitrim antigenskim testom,
četudi je bil že cepljen ali je
prebolel bolezen covid-19.
Hitri antigenski test je za
spremljevalca brezplačen. V
primeru pozitivnega hitrega
antigenskega testa mu opravijo še hišni hitri PCR-test in
če je tudi ta pozitiven, mora
spremljevalec po protokolu
zapustiti porodni blok.

Prijava za cepljenje
na aplikaciji
Prijavljanje za cepljenje po novem poteka na enotni aplikaciji na portalu zVEM. Vsem, ki so že
prijavljeni za cepljenje v Zdravstvenem domu Jesenice, prijave ni treba ponovno oddati.
Urša Peternel
V Zdravstvenem domu Jesenice naročanje na cepljenje
poteka s pomočjo novega
nacionalnega portala zVEM.
Le če prijava s spletnim
obrazcem zares ni mogoča,
pacienti lahko pokličejo na
telefonsko številko 041 322
453, in sicer v ponedeljek,
torek in sredo od 9. do 12.
ure. Zaradi močno zasedene
telefonske linije prosijo za
potrpežljivost. Občane tudi
prosijo, naj v naslednjih
dneh za naročanje na cepljenje ne kličejo svojih izbranih osebnih zdravnikov po
telefonu.
Vsem, ki so se na cepljenje
že naročili pri osebnih
zdravnikih v Zdravstvenem
domu Jesenice ali na eUpravi, se ni treba ponovno prijavljati, njihovi podatki bodo
samodejno preneseni v
novo aplikacijo. Bodo pa v
prihodnjih dneh prejeli
SMS-sporočilo, s katerim
bodo morali potrdili svojo
identiteto.
Za vse, ki na cepljenje še
niso prijavljeni, pa je aplikacija odslej enotno mesto,
kamor morajo oddati prijavo. V aplikacijo je treba vpisati svoj EMŠO, številko
kartice zdravstvenega zavarovanja in začetnici imena

V Zdravstvenem domu Jesenice so do ponedeljka cepili 5464 občanov Jesenic, od tega
1687 z obema odmerkoma. / Foto: Gorazd Kavčič
in priimka. V drugem koraku vpišemo telefonsko številko za potrditev naročila.
Po vpisani številki prejmemo SMS-sporočilo s kodo
za potrditev ali povezavo.
Kliknemo na povezavo ali
vnesemo kodo. Prijava je s
tem potrjena, kar nam potrdi SMS-sporočilo. Ko bo
cepilni center prejel zadostno količino cepiva, bo naročeni prejel SMS-sporočilo o

tem, kdaj naj se oglasi na
cepljenje.
Po novem na vrsto za cepljenje pridejo vsi polnoletni
občani, torej tudi mlajši od
petdeset let. A kot poudarjajo pristojni, to ne pomeni,
da se prijavljeni lahko kar
oglasijo v cepilnem centru;
na cepljenje se morajo še
vedno prijaviti in počakati,
da dobijo sporočilo o terminu cepljenja. Prednost pri

cepljenju imajo še naprej
starejši, ki se za cepljenje
doslej še niso odločili.
V jeseniškem zdravstvenem
domu so sicer doslej cepili s
cepivi proizvajalcev Pfizer in
AstraZeneca, medtem ko do
prejšnjega tedna cepiva
Moderne in Janssena niso
prejeli. Cepljenje sicer poteka v sejni sobi, vhod je za
zdravstvenim domom s
službenega parkirišča.

Po cepljenju sta z ženo
zbolela za covidom-19
Zgodba o tem, kako sta mož in žena po cepljenju s prvim odmerkom zbolela za covidom-19
Urša Peternel
Zanimivo izkušnjo s cepljenjem proti covidu-19 nam je
zaupal 73-letni gospod s Slovenskega Javornika. Oba z
ženo sta bila cepljena s cepivom Pfizer in oba sta po
cepljenju zbolela, na začetku misleč, da gre zgolj za
stranske učinke cepiva.
Takoj po cepljenju je sogovornika bolela roka, a simptomi naslednje dni niso iz
zveneli, temveč so se le še
stopnjevali. Začele so ga
boleti mišice, roke in noge,
dobil je temperaturo. Po
desetih dneh je le obiskal
osebno zdravnico, ta ga je
napotila na nekaj preiskav,
med drugim tudi na testiranje za koronavirus. Izvid
testa je bil pozitiven. Enako

se je zgodilo pri njegovi
ženi. Kot pravi sogovornik,
se zaveda, da po prvi dozi
cepiva zaščita še ni stoodstotna, kljub temu pa mu ni
jasno, kje sta se z ženo okužila. Ena od možnosti je na
cepilnem mestu, druga v
trgovini, kjer sta bila tisti
dan, drugam namreč nista
hodila. Simptomi bolezni so
bili dokaj hudi, sam je imel
bolečine v mišicah, bolele so
ga noge in roke, izgubil je
vso moč, vztrajala je temperatura nekaj nad 37 stopinj
Celzija, ženo je poleg tega
tiščalo v pljučih. Tako stanje
je trajalo skoraj dva tedna,
šele po tem času sta se začela počutiti bolje in okrevati.
Sogovornik pravi, da mu osebna zdravnica ni znala dati
jasnega odgovora, kako sta

po cepljenju z ženo lahko
tako zbolela. Sam pravi, da je
njun primer le še en dokaz,
da določene stvari glede
novega koronavirusa še niso
pojasnjene in dognane.
In kaj o takšnih primerih
okužb po cepljenju – to se je
zgodilo tudi pri stanovalcih
v nekaterih domovih za starejše – pravijo strokovnjaki?
Kot poudarjajo, nobeno
cepivo ne zagotavlja stoodstotne zaščite. Tako obstaja
majhna možnost, da zbolijo
tudi cepljene osebe, a je
verjetnost, da zbolijo, veliko
manjša, kot če ne bi bile
cepljene. Poleg tega je
potek bolezni pri njih bistveno blažji.
Na NIJZ pojasnjujejo: "Če
ste zboleli po prejemu prvega odmerka cepiva, ste bili

najverjetneje okuženi že v
času cepljenja, pa še niste
imeli simptomov, ali pa ste
se okužili v naslednjih
nekaj dneh. Zaščita se predvidoma vzpostavi sedem
ali štirinajst dni po drugem
odmerku (odvisno od vrste
mRNA-cepiva) oziroma 21
dni po prvem odmerku
cepiva AstraZeneca."
Tisti, ki so zboleli po prvem
odmerku, tako kot naša
sogovornika, drugi odmerek prejmejo do šest mesecev po začetku bolezni.
In še: cepivo proti covidu-19 ne more povzročiti
bolezni. Cepivi proizvajalcev Pfizer-BioNTech in
Moderna sta mRNK cepivi,
vsebujeta informaciji RNK,
ne živega virusa, ki bi povzročil okužbo.
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V skupini se vse
stiske ublažijo

Da bi že mladi
gojili solatko ...
Urša Peternel

Na Jesenicah deluje skupina za samopomoč onkoloških bolnikov, v kateri člani delijo izkušnje in
občutke. "V skupino z veseljem sprejmemo vsakogar in želimo si, da nihče z izkušnjo raka ne bi
doživljal strahu, stiske, nemoči in žalosti sam," pravi strokovna vodja skupine Ksenija Noč.
Urša Peternel
Pred štirimi leti, 2. maja
2017, je na Jesenicah začela
delovati skupina za samopomoč onkoloških bolnikov.
Strokovno jo vodi magistrica
zdravstvene nege Ksenija
Noč, sicer vodja Zdravstvenovzgojnega centra Jesenice, obiskuje pa jo od deset
do petnajst članov različnih
starosti, najstarejši ima 92
let. Srečujejo se vsako zadnjo sredo v mesecu.
"Rak je postal eden največjih javnozdravstvenih problemov današnjega časa.
Neugodne življenjske navade, prekomerna teža, razvade, stres in neugodno okolje
se odražajo tudi v nastanku
pogostejših rakastih obolenj
in danes imamo v Sloveniji
skoraj sto tisoč ljudi z lastno
izkušnjo raka," pravi Nočeva. Vsak bolnik, ki dobi diagnozo rak, se sooči s številnimi vprašanji: Zakaj ravno
jaz? Zakaj sedaj? Mnogi se
znajdejo v osebni stiski,

Ena od članic skupine Marija pravi: »V skupino
sem prišla pred približno tremi leti. Zanjo sem
izvedela od znanca, ki mi jo je priporočil. Tu
sem se takoj dobro počutila, saj mi ta srečanja
veliko pomenijo. Med seboj si izmenjamo
težave, s katerimi se srečujemo pri svoji bolezni,
in pa seveda tudi lepe trenutke, ki jih vsak po
svoje doživi. Ob koncu leta pa se skupaj tudi
poveselimo. Naša Ksenija nam med letom
pripravi tudi zanimiva predavanja ...«
kako in kam naprej. Pod
okriljem Društva onkoloških bolnikov Slovenije so
zato že pred leti zaživele
skupine za samopomoč, ki
imajo po izkušnjah članov
izjemno moč.
"Ubrane misli in energija,
ki se ustvari v taki obliki, je
ne samo blažilo, ampak terapija. Samo skupina je
mnogokrat tista, ki posameznika, ki sicer sam ni pripravljen storiti naslednjega koraka, ne najde odgovorov ali
pa si preprosto ne upa ne

vprašati ne zaupati, pripravi
do nemogočega, do akcije,
do spreminjanja samega
sebe. Skupina daje varnost,
znanje in je čustveno in socialno zdravilo za marsikoga," ugotavlja Ksenija Noč.
"Teme, ki se jih v skupini
lotevamo, so običajno pripravljene na osnovi skupnega plana dela, ki ga oblikujemo konec preteklega ali na
začetku novega leta. Strokovna vodja pripravim večinoma strokovne vsebine,
povabimo tudi kakšnega zu-

nanjega strokovnjaka in
tako smo govorili že o prehrani onkološkega bolnika,
medicinski konoplji, limfedemu, zdravem življenjskem slogu, stresu in spoprijemanjem s stresom, stigmatizaciji onkoloških bolnikov, raku in otrocih, medsebojni komunikaciji …
Včasih se dobimo tudi kar
tako, na sladoledu ali ob kozarcu soka, in ne uide nam
niti božično-novoletna večerja. V skupino z veseljem
sprejmemo vsakogar in želimo si, da nihče z izkušnjo
raka ne bi doživljal strahu,
stiske, nemoči in žalosti
sam. Tista sreda je marsikomu najsvetlejši žarek prihajajočega tedna," pravi sogovornica.
Zaradi epidemije se v zadnjem letu niso mogli srečevati v živo, a zadnjo sredo v
juniju ob 18. uri naj bi se
ponovno dobili v sejni sobi
Zdravstvenega doma Jesenice.
(V spomin na Branko)

Miss narcis: mama Jana in hči
Monika Tomažin
Janko Rabič

Tokratni zapis je spet povezan z narcisami, ki v maju
krajem pod Karavankami
dajejo posebno čarobnost.
Od nekdaj cvetijo, z njimi so
povezane takšne in drugačne zgodbe, o ljubezni, prijateljstvu, pa tudi razočaranjih
in solzah. Z njimi je še posebej povezana že kar znamenita prireditev Miss narcis, znana daleč naokoli. Na
Turističnem društvu Golica
imajo še vedno željo, da bi
zbrali čim več informacij o
dosedanjih prireditvah, kajti
ohranjenega je malo, ni zvestega in natančnega kronista, ki bi vse to zapisoval.
Marsikateri dogodek je že
pozabljen, podatki o izbranih mis in ostalih sodelujočih dekletih so nepopolni.
Veseli bodo vsake informacije naključnih obiskovalcev, fotografov ali predstavnikov medijev, ki so poročali
o prireditvi. Majhen kamenček v mozaik vsega naj bo ta
zapis, ki je v času priprav
dobil še posebej zanimivo
dimenzijo. Pomembno je k
temu prispeval moj dobri
znanec Jože Tomažin iz Radovljice, po rodu domačin iz
Javorniškega Rovta. Odličnega pevca so mnogi še po-

sebej spoznali po večletnem
sodelovanju pri narodno-zabavnem ansamblu Gorenjski kvintet. Pri njem sem
iskal kontakt za hčerko Moniko, ki je bila mis narcis
leta 2019. Pa mi mimogrede
zaupa, da je ta mikavni naziv že kar nekaj let nazaj
osvojila tudi njegova žena.
Hopla, to pa je zgodba z dodano vrednostjo.
Pisalo se je leto 1989, na tradicionalnem prizorišču v
Planini pod Golico je šest
deklet zbralo pogum za sodelovanje na izboru za mikavni naziv. Med njimi
Jana, takrat še z dekliškim
priimkom Lavtižar.
»Po tridesetih letih so v spominu ostale same lepe stvari,« danes pravi Jana. »Najbolj se spominjam zelo lepega in toplega vremena, veliko obiskovalcev in dobrega
vzdušja. V tistem času je
bila to ena najbolje organiziranih in odmevnih prireditev v tem delu Gorenjske.
Spomnim pa se seveda tudi
nagrade, ki je bila izlet v Benetke. Prireditve sem potem
še večkrat spremljala. Včasih je bilo tudi več drugih
prireditev skozi ves mesec
maj.«

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske je letos ponovno
začela izvedbo projekta Lokalna samooskrba, ki ga financira vseh sedem občin
zgornje Gorenjske, tudi Občina Jesenice. Kot ugotavljajo, o samooskrbi s hrano na
zgornjem Gorenjskem in v
vsej državi težko govorimo.
Majhen korak k samooskrbi
pomeni pridelava hrane
doma, na vrtovih in njivah.
Domača ekološka hrana je
bistveno bolj zdrava, njena
pridelava pa ima manjši negativni vpliv na okolje.
Za lastno pridelavo hrane
želijo navdušiti že mlade.
Tako so pripravili tri spletne
seminarje, in sicer z dr.
Majo Kolar z naslovom Trajnostna pot od njive do krožnika, z dr. Tamaro Korošec
z naslovom Reja kokoši za
začetnike in predavanje Tilna Praprotnika, mladega arheologa, ki je predstavil svojo zgodbo o regenerativnem
kmetijstvu, s katerim se je
začel ukvarjati iz ljubezni in
odgovornosti do narave. Tilen v Lescah vodi ekološko
kmetijo Vegerila, je kmet
brez traktorja, ki je iz 60
kvadratnih metrov družinskega vrta prešel na 0,65 ha
površine, kjer goji več kot 60
različnih vrst rastlin in jih

Ustvarjalci

časa

Monika Tomažin
In po natanko treh desetletjih spet prireditev v Planini
pod Golico, med prijavljenimi pa njena hčerka Monika.
In kot da se je zgodba ponovila skoraj z enakim scenarijem.
»Za sodelovanje v izboru
nas je prijavila prijateljica,«
pravi Monika. »Dobile smo
nekaj nalog, morale smo
uporabiti domačo besedo v
stavku, stepsti jajčni beljak z

vilicami in narediti narciso
iz balonov. Bila je prijetna,
zabavna in predvsem smeha
polna izkušnja.«
Kakšni so bili odmevi na izvolitev, do kam je segel glas?
»Domačim je bilo najbolj
zanimivo, da je bila točno
pred tridesetimi leti miss
narcis moja mami. Po prireditvi je bilo o tem kar nekaj
zapisanega v časopisih, povedanega na Radiu Triglav.

prodaja restavracijam in izbranim strankam s tedenskimi zelenjavnimi zabojčki.
"S primerom dobre prakse
želimo spodbuditi mlade za
kmetijstvo ter pokazati, da
se z drugačnim inovativnim
razmišljanjem lahko uspe
tudi v kmetijstvu," poudarjajo na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske.
V okviru projekta Lokalna
samooskrba pa so pripravili
tudi nagradno igro. V žrebu
za praktične nagrade lahko
vsakdo sodeluje tako, da na
socialnih omrežjih Instagram in Facebook objavi
zgodbo ali fotografijo na
temo domače pridelave hrane in v opis doda ključnik
#lokalnogor.
Prvi krog žrebanja bo 30. junija, drugi krog žrebanja pa
30. septembra.

(48.

del)

Daleč sežejo tudi socialna
omrežja, skratka lepa izkušnja, ki bo za vedno ostala v
spominu.«
Monika je še vedno aktualna
miss narcis, ker prireditve
sedaj že dve leti zaradi znanih razmer ni bilo. »Res je,
na žalost mi 'krone' še ni
uspelo predati naprej.
Upam, da mi jo bo kmalu,
vsi držimo pesti, da se razmere čim prej uredijo in da
se skupaj poveselimo v Planini pod Golico.«
Obe sta družinsko, predvsem po možu oziroma očetu Jožu, navezani na kraje
pod Golico. Jana pravi: »Vedno je lepo hoditi po poteh,
obdanih z lepim cvetjem, se
povzpeti na Golico in Rožco. V teh težkih časih se je
še posebno treba potruditi,
da smo čim več na svežem
zraku, v naravi. Poti med
narcisami samo še izboljšajo razpoloženje.«
Monika dodaja: »Vsako leto
zimi sledi pomlad, sneg skopni in travnike pobelijo narcise. Prav tako bodo minili
tudi ti neprijazni časi. Na
žalost me premalokrat zanese v te prelepe kraje, vedno
pa jih rada obiščem zaradi
lepih spominov iz otroštva.«

10
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Mladi

www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

14

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

EUR

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.

+ po

št ni n a

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

jan Bračič

+ načrti za izdelavo

različnih izdelkov

KI GLAS
ZALOŽBA KMEČ

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

8

V Glasbeni šoli Jesenice so po Zoomu gostili nekdanje učence, ki šolanje nadaljujejo na
konservatorijih in akademijah za glasbo doma in v tujini.
Urša Peternel
Glasbena šola Jesenice vsako leto pripravi srečanje z
nekdanjimi učenci, ki šolanje nadaljujejo na konservatorijih in akademijah za
glasbo doma in v tujini.
Tokrat je potekalo po Zoomu, na povabilo pa se jih je
odzvalo devet: Eva Kramar,
Marko Ponjavič, Manca
Noč, Darr Deumič, Zala
Zarja Mesec, Ema Kermc,
Timotej Willewaldt, Hana
Kunčič in Lara Willewaldt.
Sodelujoči so v klepetu s
svojimi nekdanjimi učitelji
povedali več o tem, kako

napredujejo, kako poteka
njihov delovni dan, koliko
ur na dan vadijo, s kakšnimi
težavami se srečujejo in ali
so še vedno tako navdušeni
nad inštrumentom, ki ga
igrajo.
Sodelujoči učitelji so bili
Diana Šimbera, Natalija
Šimunović, Saša Golob,
Leon Šmid, Monika Korbar
in Karin Vrhnjak Močnik.
Vsak izmed nekdanjih učencev je zaigral tudi del skladbe po lastni izbiri.
"Pravo veselje jim je bilo
tudi prisluhniti, ko so poprijeli za svoja glasbila in smo
občudovali njihov napredek.

Na glasbeni šoli jim želimo,
da bo ta žar do glasbe in
glasbila še naprej plamenel
in da bodo tudi v prihodnje

uspešno razvijali svoj glasbeni talent," je ob tem dejala
pomočnica ravnateljice
Karin Vrhnjak Močnik.

Manca Noč – klarinet (Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana)

Timotej Willewaldt – violina (Konservatorij za glasbo in
balet Ljubljana/Univerza za glasbo in upodabljajoče
umetnosti Gradec)

EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Avtorica nazorno
predstavi pripravo
najrazličnejših vrst testa
za testenine (jajčno
testo, kamutovo testo,
zeliščno testo, ajdovo
testo, olepotičeno
testo,...).
Prav tako nas nauči
tudi oblikovanja
različnih testenin
(od rezancev do
mošnjičkov, špeclev...).

www.gorenjskiglas.si

Bračič
Vladimir Stegne, Boštjan

Uporabimo les

Vladimir Stegne, Bošt

V priročniku je nazorno
prikazana pot lesa
od hloda do izdelka.
Poleg vseh postopkov
obdelave in zaščite lesa
ter potrebnega orodja so
dodani natančni načrti
za izdelavo nekaterih
najbolj uporabnih
izdelkov. Priročnik je
namenjen vsem, ki
se bodo sami lotili
obdelave lesa in si za
dom in vrt izdelali kaj
praktičnega. Koristil
bo tudi študentom in
dijakom lesarstva.

Pogovor z dijaki
in študenti glasbe

Eva Kramar – violina (Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana)

Dijakom predstavili
podjetje Goodyear
Urša Peternel

160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava
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.

15
EUR

+ po

št ni n a

Dijaki Srednje šole Jesenice,
ki se šolajo v programih za
strojne tehnike in mehatronike operaterje, so imeli priložnost virtualno spoznati
podjetje Goodyear iz Kranja.
Predstavnika podjetja Danijel Nikše in Janja Rakovec
sta jim po spletu predstavila
podjetje ter možnosti šti-

pendiranja, opravljanja študentskega dela, prakse in
zaposlovanja.
Kot so povedali v šoli, je tak
način sodelovanja s podjetji
odličen način, da dijaki spoznajo prihodnje delodajalce.
Predstavitev se je zaključila z
nagradnim kvizom, najuspešnejši so prejeli praktične
nagrade in vabilo za dan odprtih vrat v podjetju Goodyear.

Ema Kermc – flavta (Konservatorij za glasbo in balet
Maribor)
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Prvi oder tudi za Heleno Blagne
Pred petdesetimi leti so na Jesenicah pripravili prvo prireditev Prvi glas Gorenjske. Ob jubileju so spomine na prireditev, ki je bila odskočna deska za
glasbene talente, obujali nekateri od zmagovalcev.
Urša Peternel
Petindvajsetega marca 1971
je v dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah potekala prva prireditev Prvi glas
Gorenjske. Z nekaj vmesnimi prekinitvami je navduševala publiko skoraj štirideset
let, do leta 2010. To je bila
prva prireditev v Sloveniji, na
kateri so mladi pevci dobili
priložnost, da se predstavijo
na velikem odru. Ob jubileju
je v Kolpernu na Jesenicah (v
skladu z epidemiološkimi
omejitvami, torej s skupaj
desetimi udeleženci) potekalo srečanje nekaterih od
zmagovalcev, ki so obujali
spomine na prireditev, ki je
bila odskočna deska za glasbene talente, med njimi tudi
Heleno Blagne, ki je nastopila kot dvanajstletna deklica,
Aleša Vovka - Raaya, ki je na
odru stal kot šestletni deček
in pel pesem Helene Blagne,
Ano Soklič pa jeseniški pevki
mlajše generacije Anjo Baš
in Nino Bauman.

Malo napisanega in redke
fotografije
Srečanje v Kolpernu je organiziral dolgoletni novinar
Janko Rabič, ki letos obeležuje pol stoletja novinarskega dela. V sklopu fotografsko-dokumentarne razstave
Ustvarjalci časa II, ki jo je
pripravil ob obletnici in je
bila na ogled v Kolpernu, je
pozornost namenil tudi prireditvi Prvi glas Gorenjske,
ki jo je spremljal vse od začetka. Celo več, njegov prvi
objavljeni novinarski prispevek je bil prav o Prvem
glasu Gorenjske. Kot je dejal Rabič, se je o prvih prireditvah ohranilo malo napi-

Udeleženci srečanja v Kolpernu: novinar Janko Rabič, dolgoletna voditeljica Prvega glasa
Gorenjske Branka Smole, zmagovalci Anka Čop, Sergej Dobovišek, Nataša Turnšek in
Miha Rebernik ter Nina Hribar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice
sanega, tudi fotografije so
redke. Je pa prepričan, da je
prireditev pomembno zaznamovala razvoj zabavne
glasbe ne le na Gorenjskem,
temveč tudi v Sloveniji. Prireditev je bila prvi oder za
mnoge nadobudne pevce, ki
so kasneje postali profesionalni glasbeniki, zmagovali
na domačih in tujih festivalih in bili celo udeleženci
Pesmi Evrovizije.

Prvi zmagovalec Franci
Rebernik
Prvo prireditev je organiziral Stereo klub iz Žirovnice
pod vodstvom Joža Humer-

Prvi glas Gorenjske je bil odskočna deska tudi
za Heleno Blagne, ki je nastopila leta 1976 kot
dvanajstletna deklica s skladbo Santa Lucia.
Osvojila je drugo mesto, a požela najbolj bučen
aplavz publike in bila neke vrste »moralna
zmagovalka«. Takrat je menda marsikdo rekel:
Iz te deklice pa še nekaj bo!
ce, mladi pevci so peli ob
spremljavi ansambla Orion
z Jesenic, strokovno žirijo
pa je najbolj prepričal Franci Rebernik z Jesenic, ki je
zapel pesem angleškega
pevca Toma Jonesa. Na dru-

gi prireditvi naslednje leto je
zmagala Lidija Turnšek, na
tretji Sergej Dobovišek, na
četrti pa Nataša Turnšek.
Na torkovem srečanju so
spomine na zmage obudili
Sergej Dobovišek, Nataša

Turnšek, Miha Rebernik in
Anka Čop. Sergej Dobovišek
je zmagal na tretji prireditvi,
pel je pesem Engelberta
Humperdincka A Man Without Love. Prav dejstvo, da
je pel v angleščini, je takrat
vzbudilo kar nekaj ogorčenja, tako se je naslov enega
od komentarjev glasil Prvi
glas Gorenjske poje po angleško ... Na tiste čase ima
Dobovišek lepe spomine, z
glasbo pa se ukvarja še danes, že desetletja ima svoj
ansambel Kivado, nastopal
je po Evropi ...
Nataša Turnšek je kot zmagovalka slavila leta 1974, že
dve leti pred njo pa je bila
zmagovalka njena sestra Lidija Turnšek, ki je kasneje
življenje tragično izgubila v
prometni nesreči. Tudi
Turnškova ima lepe spomine na mladost, prežeto z
glasbo. Prav sestra Lidija je
bila njena mentorica, zato
je po njeni smrti, ko je zazevala velika praznina, sklenila, da bo nadaljevala glasbeno pot. Pela je v različnih
zasedbah in različne zvrsti,
od domačih do tujih hitov.
Pravo središče zabave je
bila v tistih časih Kranjska
Gora, se spominja Turnškova.
Posebej zanimiva je zgodba
Mihe Rebernika. Njegov žal
že pokojni oče Franci je bil
prvi zmagovalec Prvega glasa Gorenjske, medtem ko je
Miha zmagal leta 1991, torej
dvajset let po očetovi zmagi.
Tudi zanj je bil to prvi večji
nastop in odskočna deska za
naprej.
Leta 1990 je zmagala takrat
23-letna Anka Čop, ki je kasneje vrsto let delala kot radijska tehnica na Radiu Tri-

glav. Takrat je že pela pri
narodno-zabavnem ansamblu Gorenjci, kasneje sodelovala tudi s Karavelami. Kot
zanimivost so na srečanju
predvajali enega prvih videospotov Karavel za skladbo
Mi mladi, ki so ga posneli
leta 1969 na Jesenicah, na
ogled pa je na kanalu YouTube in ima pravo zgodovinsko vrednost.

Zametek današnjih
televizijskih šovov
Organizacijo priljubljene
prireditve je v kasnejših letih prevzel Radio Triglav,
zaradi velikega zanimanja
pa so jo z Jesenic preselili v
Festivalno dvorano Bled.
Dvorana je bila vselej nabito
polna, zato so vrata za obiskovalce odprli že na generalki ... Kasneje je prireditev
dobila tudi različico za otroke Prvi glasek Gorenjske.
Vrsto let je prireditev povezovala sedanja direktorica
jeseniškega gledališča Branka Smole, ki je na srečanju
dejala, da se malokdo zaveda, da je bil Prvi glas Gorenjske zametek današnjih
televizijskih šovov, kot je
denimo Slovenija ima talent. Kot je povedala, je ob
vodenju vselej neizmerno
uživala, krasna pa je bila
tudi publika.
Smoletova je napovedala, da
bodo, če bodo le razmere
dopuščale, v soboto, 25. septembra, pripravili koncert
ob petdesetletnici Prvega
glasa Gorenjske, ki bo potekal v jeseniškem gledališču.
Tako razstava kot srečanje v
Kolpernu sta potekala pod
okriljem Gornjesavskega
muzeja Jesenice, kustodinja
razstave je bila Nina Hribar.

Spomladanska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in petek.
Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, kaj je novega
v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti
nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še
ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne
oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če
želite Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko brezplačno
prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali
pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali,
povprašali za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike. Pridružite se naši
veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si

14 dni brezplačnega časopisa

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
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.

14,80
EUR

+ po

št ni n a
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Oglas
OGLASNO SPOROČILO

Prekmurske dobrote sredi Jesenic
Pomurske mlekarne so sredi Jesenic, na Cesti maršala Tita, odprle industrijsko prodajalno, prvo na Gorenjskem. V njej je mogoče dobiti mlečne
izdelke, od mleka, sira do jogurtov, ponudbo pa so obogatili z domačimi izdelki prekmurskih lokalnih pridelovalcev.
Sredi Jesenic je zadišalo po
prekmurskih dobrotah.
Pomurske mlekarne so na
Cesti maršala Tita 18a, na
odlični lokaciji sredi mesta,
odprle novo industrijsko
prodajalno, svojo četrto v
Sloveniji in prvo na Gorenjskem. V njej ponujajo različne mlečne izdelke, ponudbo
pa so obogatili z domačimi
prekmurskimi dobrotami.
Njihovi najbolj znani mlečni

izdelki so Lejko mlejko, Ljutomerski ementalec (so edina slovenska mlekarna in
ena redkih v Evropi, ki proizvaja ementalec po tradicionalnem postopku), trdi sir za
ribanje Princ, masla s poreklom, zelo poznana je njihova skuta, odlični jogurti,
smetana, napitki, v ponudbi
imajo tudi pinjenec in sirotko. Izdelki so naprodaj po
tovarniških cenah, skrbijo

Prodajalna je odprta od ponedeljka do petka med 8. in 18.
uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro, v njej sta zaposleni
Helena Stražiščar in Suzana Jonke. / Foto: Gorazd Kavčič

PM-oglas-259x191mm-maj2021-PRESS.indd 1

pa, da so ves čas sveži, je
povedala poslovodja prodajalne Helena Stražiščar (ob
njej je v prodajalni zaposlena še Suzana Jonke).
V ponudbi imajo tudi prekmursko zaseko, prleško tünko, salamo z dodatkom ljutomerskega ementalca,
domača jajca, testenine, piškote, sveže pecivo, bučno
olje, med, sokove, domači
prekmurski kis, skratka naj-

boljše izdelke s prekmurskih
kmetij.
Prodajalna je velika 120 kvadratnih metrov, ima pa še
več kot 250 kvadratnih metrov skladiščnih prostorov.
Kot je povedal namestnik
direktorja Pomurskih mlekarn Jure Bojnec, so prostore
kupili na dražbi, investicija
pa je znašala pol milijona
evrov. Prav zaradi velikosti
prostorov si želijo postati

Župan Blaž Račič, namestnik direktorja Jure Bojnec,
predsednica nadzornega sveta Tatjana Čufer, lastnik in
direktor Anthony Tomažin in prokurist Benjamin Tomažin

regionalni distribucijski center za Gorenjsko in s svojimi
izdelki obogatiti ponudbo
gorenjskih hotelov in gostinskih ponudnikov.
Lastnik podjetja Pomurske
mlekarne je pred dvema
letoma in pol postal avstralski Slovenec Anthony Tomažin (ki je tudi lastnik Žičnic
Vogel, podjetij Perftech in
RRC, Opera bara ...) in ga
uspešno saniral. So tretja

največja slovenska mlekarna, letno predelajo 55 milijonov litrov mleka, odkupujejo
pa ga izključno v Sloveniji. V
podjetju je 160 zaposlenih,
lani pa so ustvarili 39 milijonov evrov prihodkov.
Kot je dejal Tomažin, so se za
Jesenice odločili malo iz nostalgije, njegova partnerka
Tatjana je Jeseničanka, obenem pa želijo svojo ponudbo predstaviti še Gorenjcem.

Na odprtju prodajalne je bil tudi naš najuspešnejši
biatlonec Jakov Fak, ki sicer prihaja iz Hrvaške, a že nekaj
let z družino živi na Gorenjskem, v Lescah.

18. 05. 2021 09:56:57
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Nova sezona izposoje koles
Navdušeni kolesarji si tudi letos lahko izposodijo kolo na Jesenicah, v Radovljici, Tržiču, Naklem ali Kranju in ga v katerikoli
občini tudi vrnejo. Na voljo so navadna in električna kolesa, za uporabo pa se je treba registrirati po spletu.
Urša Peternel

Uporabnik lahko
izbira med sezonskim
paketom, mesečnim
paketom ali paketom
JeseNice Bikes.
terikoli od petih občin in ga
v katerikoli občini tudi vrniti. Skupaj je na voljo 245 koles, od tega jih je več kot polovica s pomožnim električnim pogonom.
Na Jesenicah je šest postaj
s kolesi: nasproti Zdravstvenega doma Jesenice za
trafiko, na Slovenskem Ja-

Foto: Gorazd Kavčič

Sistem izposoje koles Gorenjska.bike je po zimskem
premoru ponovno zaživel.
Gre za gorenjsko mrežo, v
katero je vključena tudi jeseniška občina, v njej pa so še
občine Kranj, Naklo, Radovljica in Tržič. Kolesa si je
tako mogoče izposoditi v ka-

V jeseniški občini je šest postaj s kolesi, na voljo so navadna in električna kolesa.
vorniku nasproti picerije
Venezia, na Blejski Dobravi nasproti gasilskega
doma, na Hrušici, ob TIC
Jesenice ter v bližini Občine Jesenice.

javo ali po mobilni aplikaciji
mobiln.si. Ob registraciji
uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, ki ni prenosljivo. Uporabniki storitev sistema so lahko vse fi-

Uporabnik lahko izbira med
sezonskim paketom, mesečnim paketom ali paketom
JeseNice Bikes.
"Uporabniški račun je mogoče ustvariti s spletno pri-

Razstava bo na ogled do konca julija.

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Do 31. julija bo v Muzeju
Kosova graščina na Jesenicah na ogled muzejska razstava o gledališkem in filmskem igralcu Mihi Balohu.
"Razstava ponuja vpogled v
Balohov gledališki in filmski svet. V prvem delu
predstavimo njegove začetke na deskah domačega jeseniškega gledališča, prve
profesionalne vloge v SNG
Drama v Mariboru in Slo-

(1960) režiserja Jožeta Babiča. Baloh je igral glavno vlogo Aleša, za katero je leta
1961 dobil zlato puljsko areno za najboljšo moško vlogo. S tem filmom je bila rojena jugoslovanska filmska
zvezda. Nagrada mu je prinesla številne nove filmske
vloge ljubimcev in junakov
tako v domačih kot tudi tujih filmih," je dejal avtor razstave Aljaž Pogačnik iz Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Spletna delavnica
Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske v sklopu SPOT
točke v torek, 25. maja, pripravlja brezplačno spletno
delavnico z naslovom Kako
s preprosto aplikacijo Canva
do odličnih digitalnih vsebin? Delavnico bo vodila Karin Čemažar. Obvezne so
prijave na Razvojni agenciji
Zgornje Gorenjske.

Foto: Domen Jančič

V Kosovi graščini je na ogled muzejska razstava o gledališkem in filmskem
igralcu Mihi Balohu.
venskem stalnem gledališču v Trstu ter čas osebnega iskanja in navdušenja
nad dramsko igro v Eksperimentalnem gledališču/
Gledališkem ateljeju, na
Odru 57 in v eksperimentalnih skupinah v Ljubljani
in SLG Celje.
Drugi del razstave obiskovalcu predstavi Miho Baloha
kot uspešnega filmskega
igralca. Veliko spremembo
mu je v karieri prineslo sodelovanje pri filmu Veselica

Na Jesenicah so se začele
kreativne delavnice za mlade, ki potekajo na Stari Savi
v soorganizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice in
Ljudske univerze Jesenice.
Ob torkih slikarske delavnice za mlade, stare med 13 in
18 let, vodi akademska slikarka Špela Oblak. Ob sredah potekajo fotografske
delavnice, te vodi izkušeni
mladi fotograf Nik Bertoncelj, udeleženci (mlajši od
29 let) pa v objektiv lovijo
motive Stare Save ter industrijske in kulturne dediščine Jesenic. Ob četrtkih so
na vrsti slikarske delavnice z
akademsko slikarko Heleno
Tahir. Delavnice potekajo
pod okriljem programa Interreg InduCCI, več informacij pa je na voljo na Ljudski univerzi Jesenice.

ŽELEZARJI DO 36. NASLOVA
DRŽAVNIH PRVAKOV

Vpogled v Balohov svet
Urša Peternel

zične osebe, starejše od 14
let. Vsaka kolesarnica ima
samopostrežni terminal,
ključavnice in kolesa. Uporaba je preprosta, izposoja
in vračilo kolesa vzameta
nekaj trenutkov. Pri vračilu
kolesa uporabnik kolo potisne v ključavnico in preveri,
da je vračilo uspešno zaključeno. Če je kolo uspešno vrnjeno, se na ključavnici pokaže modra lučka," pojasnjujejo.
Sistem deluje od maja do
novembra, izbrani paket pa
velja leto dni od dneva nakupa. Za letni in mesečni paket tudi letos velja 50-odstotni popust. Sezonski paket
za navadna kolesa tako stane 12,50 evra (s popustom),
za električna pa 25 evrov
(upoštevan je že popust).
Mesečni paket stane pet
evrov za navadna in deset
evrov za električna kolesa
(upoštevan je že petdesetodstotni popust). Za paket JeseNICEbikes pa je treba odšteti dvajset evrov.

Slikarske in fotografske
delavnice za mlade

Nesrečni poraz v polfinalu AHL je bil hitro pozabljen. Železarji so deset dni po
izpadu lovili naslov državnih prvakov,
že 36. v svoji bogati zgodovini. V finalu,
ki se je igralo na tri zmage, so se po pričakovanjih pomerili z večnimi tekmeci
iz Ljubljane, ki so bili po mnenju mnogih v vlogi velikih favoritov.
A vloga izzivalcev je Železarje samo še
bolj podkurila. Njihova zagnanost je prišla do izraza že na prvi tekmi finala, ko
so v Tivoliju 'povozili' zelene in jih premagali z visokim rezultatom 5 : 2. Olimpiji je na naslednji tekmi v Podmežakli
uspelo izenačiti izid v zmagah. Slavili so
z minimalnim rezultatom 2 : 1. Sledila je
po ena tekma v Ljubljani in na Jesenicah
in znova so bili obakrat uspešnejši gostje. Jeseničani so v Tivoliju povsem nadigrali Olimpijo, slavili so s kar s 4 : 0,
doma pa jim ni uspelo zmagati. Olimpija
je bila boljša z 2 : 0 in o naslovu je odločala peta tekma na tivolskem ledu.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Mašič na odločilni tekmi poskrbel
za sanjski razplet
Zadnja tekma se je začela s ponesrečeno
prvo tretjino Železarjev, ki so po devetih
minutah zaostajali že za dva gola. A fantje
se niso predali. Jezovšku je v drugi tretjini
uspelo zmanjšati zaostanek na 1 : 2. Začetek zadnje tretjine je bil zelo živahen. Jeseničani so bili ofenzivnejši, Olimpiji pa je
uspelo izpeljati nekaj protinapadov, ki jih je
z odliko ukrotil Us. V 53. minuti je Tomaževiču le uspelo premagati vratarja Olimpije in
na vrsti je bil podaljšek. V njem so bili Jeseničani boljši nasprotnik, svojo premoč pa so
kronali v 70. minuti, ko je izjemno zadel komaj 18-letni junak, Bine Mašič. Mladi branilec je bil po naslovu takole presrečen: “Zaslužena zmaga! S fanti smo garali celo sezono za to. Verjeli smo tudi po zaostanku, vzeli
smo se v roke in dokončali tisto, kar je bilo
treba. V finalu so odločale malenkosti, serija
je bila dolga. Vedeli smo, da imamo več moči,
in na koncu smo zasluženo slavili!«
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Zanimivosti
SUDOKU jn 10
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Sestavil: Cveto Erman

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

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Geslo je VESELI, DA SE ZOPET VIDIMO V ŽIVO. Sponzor
križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik, telefon 031 500 105.
Podarjajo zapitek v vrednosti 10 evrov v Baru Zvonček.
Nagrajenci so: Nataša Finžgar, Breg; Alojz Šašek, Jesenice;
Marko Konc, Poljšica; Igor Dežman, Podhom; Blaž Muhar,
Blejska Dobrava. Za nagrade se oglasite v Baru Zvonček.

Telečja obara
z ajdovimi žganci
Gašper Zima iz gostilne Pr' Železn'k v Mojstrani je v sklopu projekta KUHAM DOMAče prikazal
pripravo telečje obare z ajdovimi žganci.
Urša Peternel

no, dodamo zelenjavo, vodo,
fond in začimbe. Obara
more vreti, dokler nista
meso in zelenjava lepo mehka. Medtem v drugo posodo
razbijemo jajca, dodamo
moko in mešamo, dokler ne
dobimo gladke zmesi. Ta ne
sme biti preveč tekoča ali
preveč trda. Z jedilno žlico
oblikujemo žličnike in jih
dodamo v obaro. Obaro
pokusimo in po potrebi
dodatno začinimo.
Za pripravo žgancev na štedilnik pristavimo vodo, jo
solimo in počakamo, da zavre. V vrelo vodo stresemo
moko in jo pustimo 5 minut,
da se popari. Nato vodo prelijemo v drugo posodo. Pri
tem smo pozorni, da moka
ostane v posodi. Žgance
nato pražimo in pri tem
dodajamo vodo od žgancev,

Za obaro potrebujemo (za
4–6 oseb): 0,75 kg teletine,
0,75 kg zelenjave (korenje,
krompir, zelena, por itd.),
1,3 l vode, 0,1 kg čebule, 0,3
l govejega fonda ali juhe,
0,06 l olja, 3 jajca, 0,15–0,20
kg moke, sol, poper, majaron, lovor.
Za ajdove žgance potrebujemo: 0,5 kg ajdove moke, 2 l
vode, ščepec soli, zaseko po
potrebi.
Priprava: V lonec damo olje
in sesekljano čebulo in pražimo, da postekleni. Telečje
meso in zelenjavo narežemo na kocke (približno 1 x 1
cm). Ko čebula postekleni,
dodamo meso in vse skupaj
pražimo, dokler meso ne
postane bledo. Ne sme porjaveti. Ko je meso pripravlje-

Sponzor današnje križanke je Občina Jesenice, ki sodeluje v enotnem sistemu izposoje koles petih gorenjskih občin (Jesenice, Radovljica, Tržič, Naklo in Kranj) gorenjska.bike. Več informacij na spletni strani www.gorenjska.bike. Za naše zveste
reševalce so pripravili pet nagrad, paketov za uporabo koles.

AVTOR:
CVETO
ERMAN

HRANA ZA
NA POT

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

LEVI PRITOK
REKE OB V
SIBIRIJI

4. IN 17.
ČRKA
ABECEDE

BARVILO ZA
LASE

Foto: Špela Ankele

Sudoku s končno rešitvijo

ki smo jo odlili. Če želimo
bolj mokre žgance, dodamo
več vode, če pa bolj suhe, pa

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 31. maja 2021,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš
poštni nabiralnik.

AJDA
(NAREČNO)

PASJI
MLADIČ
ŽENSKEGA
SPOLA

16

OTRPLOST,
ODREVENELOST
SEZNAM
NASLOVOV
STANJE
TOČK V
ŠPORTU

12
ZNOJ

ORIS,
OČRT

2

GLAVNO
MESTO
UZBEKISTANA

4

NATAŠA
LAČEN

V SISTEMU
JESENICE,
RADOVLJICA
TRŽIČ,NAKLO
KRANJ

CVRČEČA
ŽUŽELKA
TOPLIH
KRAJEV

NASLOVNA
JUNAKINJA
ROMANA
CLAUDE
ANETA

IZMIŠLJENA
ZGODBA,
BAJKA

NAŠ SLIKAR
IN GRAFIK
(JOŽE)

TOMAŽ
TERČEK

NEKDANJA
NEMŠKA
SMUČARKA
(MIRIAM)

VAROVALNI
DEL
BALKONA

IZDELOVALEC
PLAKATOV
NAŠ LITERAR.
ZGODOVINAR
(JANEZ)

6
SAMSKOST

IME ITALIJANSKE POPEVKARICE
PAVONE
NAVEDEK
BESEDILA

ŽIVOTA
AVRAMOVIĆ

RISALNA
DESKA,
PANO

SLOVARČEK:

NESTABILNI
PROSTI
RADIKAL
OTOK V SEV.
JADRANU

15

GRŠKA
BOGINJA
JUTRANJE
ZARJE

OBIČAJEN
DAN

NAŠ
DRAMATIK
IN PESNIK
(GREGOR)

KARL NOVY

IME KANTAVTORJA
SMOLARJA
GRAHOVA
SLAMA

SLIKARSKA
TEHNIKA

14

EVROPSKO
GOROVJE

PRVI PREDS.
SLOVENIJE
(MILAN)
OČESNA
BOLEZEN

ZAČETEK
ČRTE

GORLJIV
PLIN, KI JE
SESTAVINA
NAFTE
BIVŠI NOTR.
MINISTER
(ANDREJ)
VOLNENA
TKANINA
VULKANSKO
OTOČJE MED
ALJASKO IN
KAMČATKO

ROPARSKI
DELFIN

LETOVIŠČE
PRI OPATIJI

1

NORDIJSKA
BOŽANSTVA

5

ZAPOREDNI
ČRKI
NASELJE NA
POBOČJU
JELOVICE

PLANOTA V
SREDNJI
BOSNI

ZDRAVILNA
RASTLINA
Z RUMENIMI
CVETOVI

KRAJ IN
REKA NA
DOLENJSKEM

GESLO

5

1

11

2

12

3

13

4

14

5

3

6

15

7

5

8

8

9

16

7

1

10

2

4

7

BOGO ČERIN
KMEČKO
ORODJE

SANJE
NAJVIŠJI DEL
STAVBE, HIŠE

7

VALTER
BONČA

8

AZIJSKI
FIŽOL

KAR JE
ZNESENO,
DANO
SKUPAJ

PUSTOLOVŠČINA

SKUPEK VEČ
DLAK

MESTO, KJER
SE KAJ
STIKA,
KONTAKT

VROČA PIJAČA IZ RUMA
Z DODATKI
RIMSKA BOGINJA JEZE

INFORMACIJE
HTTPS://
WWW.
GORENJSKA.
BIKE
NAJVIŠJI BOG
PRI GRKIH
SPREMLJEVALEC BOGA
EROSA

3

9

11

PRIPRAVA ZA
ŠIFRIRANJE

IME EGIPTOVSKEGA
POLITIKA
EL SADATA

SREČNO
VOŽNJO S
KOLESI PO
GORENJSKI

GR OTOK V
KIKLADIH
IME TV
VODITELJICE
ŽNIDARŠIČ

ORANŽADA

POLOPICA
IZ MADAGASKARJA
VESOLJČEK
IZ TV NADAL.

manj. Pred serviranjem
žgance po želji polijemo z
zaseko.

13

AVTOMOBIL
ZNAMKE
CITROEN
RAJKO
RANFL

IME NEKDANJE
MINISTRICE
ZA DELO
KLINAR

10

JAMNIK: naselje na Jelovici, TAŠKENT: glavno mesto Uzbekistana, ANVAR: ime politika el Sadata, VOGT: nemška smučarka (Miriam),
ROTAR: naš literarni zgodovinar (Janez), ALEUTI: vulkansko otočje, TRAHOM: očesna bolezen, GRAŠEVINA: grahova slama

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 10 / 2021
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve, zanimivosti
Dogodki od 21. maja do 4. junija
Torek, 25. maja
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Sreda, 26. maja
Nastop učencev klavirja
Ob 18.30 na www.glasbenasolajesenice.si

Četrtek, 27. maja
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si po 18. uri

Torek, 1. junija
POLETJE NA STARI SAVI – Baletna predstava
Ob 18.00 Trg na Stari Savi, Glasbena šola Jesenice
Če bodo epidemiološke razmere prireditev omogočale

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

Sreda, 2. junija
POLETJE NA STARI SAVI – koncert komornih skupin
Ob 18.00, Trg na Stari Savi, Glasbena šola Jesenice
Če bodo epidemiološke razmere prireditev omogočale

Četrtek, 3. junija
Recital učenke petja Neže Novšak z gosti
Ob 18.30 na www.glasbenasolajesenice.si

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

Petek, 4. junija
POLETJE NA STARI SAVI – koncert orkestrov
Ob 18. uri, Trg na Stari Savi, Glasbena šola Jesenice
Če bodo epidemiološke razmere prireditev omogočale

Aktivnosti Mladinskega centra
ONLINE – PO SPLETU

Slikarska šola Brine Torkar
Prijave in informacije na tel. 041/644-475
novazorainfo@gmail.com
MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure:

DNEVNI KLUB MCJ
Namizne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih
mladim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam
MLADINSKI CENTER JESENICE

Novi učilnici na prostem
Urša Peternel
Na Osnovni šoli Koroška
Bela spodbujajo tudi pouk
zunaj šolskih prostorov.
Tako so v zadnjem obdobju
uredili dve novi učilnici na
prostem. Ena je povezana z
jedilnico, kar omogoča obedovanje na prostem, ki je
med učenci zelo priljubljeno. Pouk na prostem pa učitelji organizirajo tudi v obliki gozdne pedagogike ter
drugih oblik dela v naravi.
"Sodelujemo s Triglavskim
narodnim parkom, ki nam
je podaril visoko gredo, sami
pa smo priskrbeli še nekaj
dodatnih. V njih v okviru rednih ur pouka, izbirnih vsebin ter interesnih dejavnosti
pridelujemo zelišča in vrtnine. Na šolskem vrtu smo
posadili sadno drevje, robide in maline. S pešbusom
učence vabimo, da k pouku
pripešačijo, hkrati pa spodbujamo tudi druge trajnostne oblike mobilnosti. Lani

Jedilnica na prostem
smo pred šolo dobili novo
kolesarnico, v kratkem pa
bomo dobili tudi novo stojalo za kolesa in skiroje," je

Odprtje bo v petek, 21. maja 2021, ob 18. uri v razstavnem salonu
Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku. Na odprtju bodo v kulturnem programu nastopili godci Suhe Hruške. Razstava bo na ogled
do 30. maja 2021.
BANKETNA DVORANA KOLPERN

Ljudje sveta
Mednarodna gostujoča razstava nagrajenih fotografij Fotografskega
društva Jesenice; več o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @
GMJesenice, info@gmj.si; 04/583-34-92
Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava. Razstava bo na ogled do 4.
7. 2021.
MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA

Miha Baloh, gledališki in filmski igralec, muzejska razstava
Ogled razstave v mesecu maju: tor.–čet. 10:00–16:00; ogled v juniju:
www.gmj.si, info@gmj.si
Razstava bo na ogled do 31. 7. 2021
NA VSE OGLEDE VLJUDNO VABLJENI!

Vsak petek in soboto ob 17. uri:

MAGIC THE GATERING
Druženje ob kartanju, info Žiga 040/912-618

Aktivnosti centra Žarek
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od ponedeljka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko številko 030/625298 ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si so zaposleni otrokom
in mladim na voljo za učno pomoč, individualno delo ter za kakovostno preživljanja prostega časa, vse v skladu z upoštevanjem ukrepov
vlade Republike Slovenije in priporočil NIJZ za zajezitev epidemije
koronavirusa

Razstave
ONLINE – NA SPLETNE STRANI
Ogled razstave fotografij humanitarnega projekta

»UNICEF SLOVENIJA – PUNČKE IZ CUNJ« Lare Blažič,

razstavo del akademskega slikarja in striparja Cirila Horjaka,
dr. Horovitza – Kaj so nevladne organizacije?

Otroci, ki obiskujejo Dnevni
center Naj mladih ne vzgaja
ulica z Jesenic ter vseh treh
enot, Bleda, Gorij in Mojstrane, so se odpravili na izlet na Bled. Povzpeli so se
do razgledne točke na Ojstrici, kjer so uživali v prelepem razgledu na Blejsko jezero.
"Med potjo do Ojstrice so
imeli otroci priložnost vide-

ti čisto pravega gamsa, ob
jezeru pa tudi čisto pravega
krapa, ki smo ga ribiču pomagali izvleči iz vode. Večina otrok je bila takšnih doživetij deležna prvič. Na
koncu izleta smo se še zasluženo posladkali s sladoledom. Domov smo se vrnili rahlo utrujeni, vendar zadovoljni ter polni novih vtisov in doživetij," je povedala
Barbara Omerzel iz Društva
Žarek.

Motoristka trčila z divjadjo
Na cesti Koroška Bela–Jesenice je motoristka trčila z divjadjo. Po trku je padla in se po podatkih policije lažje poškodovala. Policisti pozivajo k previdnosti in prilagajanju hitrosti
vožnje razmeram na cesti in v njeni okolici.

Na železniški postaji odtujil nahrbtnik

Trčila tri vozila

Zveza kulturnih društev Jesenice v sodelovanju z DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela organizira

Urša Peternel

Policisti so v okolici Jesenic obravnavali smrt voznika, ki je
umrl zaradi zdravstvenih težav. Pokojni voznik je v dogodku
povzročil materialno škodo na dvorišču ob javni cesti. Odrejena je bila obdukcija. Ker gre za zdravstveni razlog, dogodek
ni prometna nesreča, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

MLADINSKI CENTER JESENICE

RAZSTAVNI SALON VIKTORJA GREGORAČA NA SLOVENSKEM JAVORNIKU

Z Društvom Žarek
na izletu na Bledu

Smrt voznika zaradi zdravstvenih težav

Na železniški postaji na Jesenicah je neznani storilec v trenutku nepazljivosti lastnice odtujil športni nahrbtnik rjave
barve.

Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure

gačen pristop k pridobivanju znanja, teoretične osnove pa podkrepiti s praktičnimi vsebinami.

Iz policijskih zapisnikov

ki razstavlja fotografije iz delavnic ročnih del, medgeneracijskega sodelovanja krožka ročnih del, Društva upokojencev Javornik - Koroška
Bela www.mc-jesenice.si

Ogled razstave fotografij »PORTRET 2021«

povedal ravnatelj Rok Pekolj.
Kot je dodal, na ta način želijo učencem omogočiti dru-

Policisti so na Jesenicah obravnavali prometno nesrečo, v
kateri so zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja nesreče
trčila tri vozila. Ena oseba se je po podatkih policije lažje
poškodovala. Policisti pozivajo k varni udeležbi v prometu
in previdnosti.

Padec s skirojem
Na Jesenicah so policisti obravnavali padec osebe s skirojem.

Ob Blejskem jezeru so ribiču pomagali iz vode izvleči
krapa.
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jeseniške novice
Veliki traven in
rožnik ...
... čebelam cvetoč krožnik je ime akcije, v sklopu
katere so tudi na Jesenicah posejali seme
travniških rož za cvetoč travnik.
Urša Peternel
V občini Jesenice so se pri
družili pobudi Čebelarske
zveze Gorenjske Veliki tra
ven in rožnik – čebelam cve
toč krožnik in na zelenici
pred stavbo na Cesti marša
la Tita 10 ter na zelenici nas
proti trgovskega centra Spar
v smeri Hrenovice posejali
seme travniških rož za cve
toč travnik, ki bo čebelam in
drugim opraševalcem nudil
hrano in zavetje.
"Časi, ko so naše travnike
maja (veliki traven) in junija
(rožnik) krasile različne bar
ve cvetočih rastlin, so minili.
Večkratna košnja je postala
na travnikih prevladujoče
opravilo, zaradi katerega

izginja travniško cvetje.
Pogosta košnja močno vpli
va na ohranjanje biotske
raznovrstnosti in s tem tudi
na pestrost čebel in drugih
opraševalcev, za katere pa
vemo, da so ključni pri pri
delavi hrane," so povedali na
Čebelarski zvezi Gorenjske.
Zelenici so zaposleni iz jav
nega komunalnega podjetja
Jeko najprej pokosili, pri
sejanju pa je sodeloval tudi
župan Blaž Račič. Ti zeleni
ci bosta naslednjič pokošeni
šele, ko travniške cvetlice
odcvetijo in se čebele najejo,
ob na novo zasejani površini
pa za obveščanje in ozaveš
čanje o pomenu cvetočih
travnikov skrbijo tudi nove
table.

Majske poti spet
vodijo na Golico
Letošnji maj na Golici kar pošteno kroji muhasto vreme, zato je pričakovati, da se bo najbolj
množičen obisk priljubljenega vrha zamaknil. Tudi narcise bodo tam zacvetele kasneje v maju
in v začetku junija.
Janko Rabič
Letošnja zima z obilnim
snegom je članom Planin
skega društva Jesenice
zamaknila začetek poletne
sezone v njihovi postojanki
na Golici. Kar precej dodat
nega dela so imeli z vzdrže
valnimi deli in dostavo vse
ga potrebnega za začetek
obratovanja.
Kočo so odprli v soboto, 15.
maja. Prvi dan Golica ni
kazala prijaznega obraza,
megle so se skorajda ves
dan plazile okoli koče in
proti vrhu, v nedeljo pa je
bilo že drugače. Kljub ne
najbolj optimistični napove
di so se v sončnem vremenu
mnogi podali na pot.
Letošnji maj na Golici kar
pošteno kroji muhasto vre
me, zato je pričakovati, da se
bo najbolj množičen obisk
priljubljenega vrha zamak

Nova oskrbnika koče sta Bratislav Stefanović in Klavdija
Pleško iz okolice Ljubljane.

nil. Tudi narcise bodo tam
zacvetele kasneje v maju in
v začetku junija.
Nova oskrbnika koče sta
Klavdija Pleško in Bratislav
Stefanović iz okolice Ljub
ljane.
»Rada imava gore in delo v
koči bo zagotovo nov velik
izziv, nova izkušnja,« sta
poudarila ob prevzemu
oskrbništva.
»Poskrbela bova za dobro
ponudbo, v izbor jedi bova
vnesla tudi kakšno novost.
Želiva si dobre sezone, čim
več lepega vremena. Že po
prvih dneh imava veliko kli
cev planincev, predvsem jih
zanima, kako je s cvetenjem
narcis, rezervirajo za preno
čitve. V koči je poskrbljeno
za upoštevanje sedanjih
ukrepov, tudi od vseh pla
nincev pričakujeva, da jih
bodo spoštovali," sta pove
dala nova oskrbnika.

Narcis dvakrat več kot lani
1. stran
Tudi dobri odzivi domači
nov posebej vlivajo optimi
zem, da bo v prihodnje manj
slabe volje in nepotrebnih
zapletov. Predvsem je
pomembno, da se s tem
ustvarja pozitivno vzdušje,
ki je dobro za vse, domačine
in obiskovalce.
»Veliko je pohval, kar nas
posebno veseli,« pravi
predsednik sveta KS Plani
na pod Golico Mitja
Branc.« Seveda se najde še

kakšna pomanjkljivost, ki
jo bo treba odpraviti. Prvi
pomembni koraki so nare
jeni, treba je nadaljevati to
prakso.«
Nadvse sta bili dobrodošli
informacijski točki TIC-a na
parkiriščih pri stavbi Občine
Jesenice in v Planini pod
Golico. Obiskovalcem so
bile brezplačno na voljo kar
te pohodniških poti po obči
ni Jesenice in različne infor
macije o narcisah, Golici in
drugih zanimivostih krajev
v osrčju Karavank.

Informacijska točka TIC-a pri stavbi Občine Jesenice, kjer
obiskovalci lahko dobijo brezplačne karte pohodniških poti
in različne informacije.

Urša Peternel
Občina Jesenice je v sodelo
vanju z Razvojno agencijo
Zgornje Gorenjske pred šti
rimi leti začela projekt Ohra
nimo narcise, s katerim želi
jo lastnike zemljišč spodbu
diti k takšnemu obdelovanju
površin, da bodo ohranili in
okrepili rastišča narcis.
Kot je povedal Klemen Kli
nar z Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, je letos v
projekt vključenih 33 lastni
kov s skupaj skoraj 40 hek
tarji zemljišč. V skladu z
navodili morajo zemljišča
obdelovati na narcisam pri
jazen način, kar pomeni
obdelavo brez spomladan
ske paše, pozno košnjo in
spravilo na tradicionalen
način, torej sušenje na tleh

ali v kozolcu. V zameno za
ohranjanje narcis prejmejo
denarno spodbudo oziroma
nadomestilo. Posamezni
lastnik se sam odloči, koliko
površin vključi v program,
nadomestilo pa je višje za
ročno košnjo in ročno spra
vilo. Najmanjše nadomestilo
tako znaša okrog petindvaj
set evrov, najvišje pa okrog
šeststo evrov letno. Občina
Jesenice za projekt letno
nameni deset tisoč evrov.
Kot ugotavlja Klinar, je bil
dosedanji program uspešen,
saj je bilo lani v skladu z
zahtevami obdelanih kar 94
odstotkov površin. Tudi
splošen odnos lastnikov
zemljišč do narcis se izbolj
šuje, čedalje bolj se zavedajo
pomena njihovega ohranja
nja, dodaja Klinar.

V sklopu projekta so letos pripravili nagradni
kviz za jeseniške osnovnošolce z naslovom
'Klučavnca ali narcisa?'. Kviz traja do 24. maja,
učenci naj bi si ogledali film o narcisah in
obiskali narcisne travnike, zatem pa odgovorili
na nekaj vprašanj. Kviz je namenjen
ozaveščanju in izobraževanju otrok o narcisi kot
naravni vrednoti.

Foto: Janko Rabič

Prava odločitev za
drugačen obisk narcis

V projekt Ohranimo narcise je letos vključenih triintrideset lastnikov zemljišč, ki zemljišča obdelujejo
na narcisam prijazen način. Letošnje štetje je pokazalo, da je na nekaterih točkah narcis dvakrat več
kot lani, verjetno zaradi izredno suhe lanske pomladi.

Lani so programu dodali še
strokovni del, povezali so
se z Zavodom Republike
Slovenije za varstvo narave,
Območno enoto Kranj, in
vzpostavili sistem sprem
ljanja in nadzorovanja ras
tišč narcis na območju
občine Jesenice. V času
cvetenja na točno določe
nih točkah opravijo štetje
cvetov in tako bodo skozi
leta ugotavljali, kateri deja
vniki vplivajo na zmanjše

vanje oziroma povečevanje
števila narcis na določenih
območjih.
Letošnje štetje na točkah,
kjer izvajajo monitoring, je
pokazalo, da je narcis tudi
do dvakrat več kot lani. "Za
zdaj si to razlagamo s tem,
da je bila lani izredno suha
pomlad," je povedal Klinar.
Zanimivo je, da so na vzor
čni površini dvanajstih kva
dratnih metrov našteli kar
1950 cvetov.

