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Prvega novorojenčka
pričakali na Jesenicah

Izidi Jeseniških
novic v letu 2022

Prvi letošnji novorojenček na Gorenjskem se je rodil prav v porodnišnici Splošne bolnišnice Jesenice,
kjer je 1. januarja malo pred četrto uro zjutraj na svet prišla deklica z imenom Ema. Do poldneva sta
ji sledila še deček Besi in deklica Mia, oba sta se rodila staršema, ki sta tudi doma z Jesenic. Prav
tako kot Ognjen, zadnji novorojenček v lanskem letu.

Urša Peternel

Marjana Ahačič
V porodnišnici Splošne bol
nišnice Jesenice je bilo v
prazničnih dneh zelo živah
no. V petek, na zadnji dan
starega leta, se je namreč
rodilo kar šest otrok, pet
dečkov in ena deklica. Zad
nji je bil malo pred pol de

Po novem bodo jeseniška gospodinjstva prilogo
Jeseniške novice v nabiralnike prejemala že ob
četrtkih.

V letu 2022 bo izšlo 19 šte
vilk Jeseniških novic. Datu
mi izidov so: 14. januar, 4.
in 25. februar, 11. in 25. ma
rec, 8. in 29. april, 20. maj,
10. in 24. junij, 22. julij, 19.
avgust, 16. in 30. septem
ber, 14. oktober, 4 in 18. no
vember, 9. in 23. december.

Časopis bodo vsa jeseniška
gospodinjstva še naprej pre
jemala brezplačno, novost
pa je ta, da jih boste v nabi
ralnike odslej prejemali že
dan prej, to je ob četrtkih.
Priloga Jeseniške novice je
priložena tudi Gorenjskemu
glasu, naročniki jo bodo še
naprej prejemali ob petkih,
skupaj z Gorenjskim glasom.

Termini cepljenja
v ZD Jesenice

V lanskem letu so
zabeležili 801 porod,
kar je 75 več kot leto
prej. V letu 2021 se je
na Jesenicah rodilo
381 deklic in 418
dečkov, dvakrat so na
svet prišli dvojčki.

Urša Peternel

Milica Todorov s sinom Ognjenom Kamenkom, ki se je kot zadnji novorojenček lani v
jeseniški porodnišnici rodil na silvestrovo, malo pred pol enajsto zvečer. Tudi njemu so
sestre nadele praznične rdeče pletene copatke. / Foto: Gorazd Kavčič

seto zvečer eden od dečkov;
starša Milica Todorov in
Dušan Kamenko z Jesenic
sta svojega prvorojenca poi
menovala Ognjen. Deček,
ki sta mu starša želela dati
močno, posebno ime, je bil
težak 3710 gramov in dolg
54 centimetrov. Prvega ja
nuarja pa so imeli tri poro
de: prva se je mamici Niko

lini Oman z Bleda ob 3.46
rodila Ema Marenk, Lirido
na Polozhani z Jesenic je ob
4.43 zjutraj rodila dečka Be
sija Banushija, Barbara
Klančnik, prav tako z Jese
nic, pa ob 5.29 hčerko Mio
Klančnik.

Lani so sicer zabeležili 801
porod, 75 več kot leto prej,
tretjina porodnic je v jeseni
ško porodnišnico prišla z
drugih regij. Rodilo se je 381
deklic in 418 dečkov, dvakrat
so na svet prišli dvojčki. Naj
težji novorojenček je tehtal

dobrih pet kilogramov, naj
lažji pa slaba dva. Pred 37 te
dnom nosečnosti je bilo roje
nih 23 otrok, sta povedali ba
bica Irena Čimžar in gineko
loginja Mateja Škreblin.
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KRAJEVNA SKUPNOST

ZANIMIVOSTI

Izredna seja je bila
nesklepčna

Nova direktorica
ZD Jesenice

Izpust plina vznemiril
domačine

Domska kavarna
Bukvica

Zaradi problematike visokih
cen ogrevanja in ravnanja z
odpadki sta svetniški skupi
ni Levica Jesenice in SD skli
cali izredno sejo občinskega
sveta.

Prvega januarja je vodenje
Zdravstvenega doma Jeseni
ce prevzela Maja Robič, spe
cialistka družinske medici
ne, ki dela kot domska
zdravnica v domu starejših.

V družbi SIJ Acroni je v obra
tu za predelavo debele plo
čevine prišlo do izpusta du
šikovega dioksida. Oblak
dima rdečerumene barve je
vznemiril domačine.

V Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja so odprli
domsko kavarno. Namenje
na je srečanjem in pogovo
rom, na voljo imajo tudi pes
tro ponudbo slaščic.
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V Zdravstvenem domu Jese
nice organizirajo Dneve cep
ljenja, ki potekajo od četrtka,
13., do sobote, 15. januarja,
med 8. in 20. uro. Naročanje
ni potrebno. Ostali termini
cepljenja proti covidu-19 pa
so: ponedeljek, 17. januarja,
od 8. do 13. ure; sreda, 19. ja
nuarja, od 13. do 18. ure; četr
tek, 20. januarja, od 13. do 18.

ure; ponedeljek, 24. januarja,
od 8. do 13. ure; sreda, 26.
januarja, od 13. do 18. ure in
četrtek, 27. januarja, od 13.
do 18. ure. V četrtek, 20. ja
nuarja, bodo med 18. in 19.
uro cepili otroke, prisoten bo
pediater. V torek, 18. januar
ja, bodo med 15. in 17. uro
cepili v ZD Žirovnica, v sre
do, 26. januarja, pa med 17.
in 18. uro v ZD Kranjska
Gora.

Vpis v vrtec bo v začetku februarja
Od 1. do 4. februarja bo potekal vpis v Vrtec Jesenice za
šolsko leto 2022/2023. Zaradi epidemije ta ne bo potekal
osebno, temveč morajo starši vloge za vpis poslati po pošti
oziroma poskenirane po elektronski pošti. V Vrtcu Jesenice
starše prosijo, naj ne vstopajo v vrtec in prinašajo vlog oseb
no. Za novo šolsko leto bodo razpisani dnevni, poldnevni,
izmenični (teden dopoldne, teden popoldne) in prilagojeni
program. Dodatne informacije in vloge za sprejem so na
voljo na spletni strani Vrtca Jesenice.

Brezplačno drsanje za mladino
Občina Jesenice je v proračunu za leto 2022 zagotovila fi
nančna sredstva za brezplačno drsanje jeseniških otrok in
mladostnikov v Športni dvorani Podmežakla. To poteka ob
koncih tedna, praznikih in šolskih počitnicah med 15. uro in
16.30. Gre za enega od ukrepov, ki so namenjeni krepitvi
zdravja mlajših občanov, obenem pa na Občini Jesenice z
raznimi ukrepi želijo mlade spodbuditi h kvalitetnejšemu
preživljanju prostega časa.
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Občinske novice
Skrbi zaradi
dražjega ogrevanja
Izrazito povišanje stroškov
na položnicah za ogrevanje
je številne naše občane pahnilo v veliko finančno stisko.
Na zahteve in predloge 1136
občanov smo že podali
obširna pojasnila, ki so
objavljena tudi na spletni
strani Občine Jesenice. S
tem prispevkom želim strnjeno predstaviti okoliščine,
ki vplivajo na naše odločitve,
saj je problematika kompleksna.
V občinski upravi temu vprašanju posvečamo vso nujno
pozornost in ga obravnavamo z največjo skrbnostjo,
vendar so naše možnosti za
ukrepanje žal omejene.
Ob iskanju možnih rešitev
za blažitev stisk naših občanov se je treba zavedati
negotovih razmer na globalni ravni (denimo stopnjevanje napetosti na ukrajinsko-ruski meji) in mednarodnih trgih energentov.
Negotove globalne razmere
utegnejo cene energentov
(ne le plina, ampak tudi
elektrike) v prihodnje še dvigati. Na te razmere Občina
Jesenice nima vpliva.

Razmere so zelo
zahtevne in trudimo
se po najboljših
močeh iskati rešitve.
Nabavne cene plina na mednarodnih trgih so se lani
dvignile v nebo. Proizvajalec
toplotne energije, podjetje
Enos, ni izbral optimalnega
trenutka za nakup plina.
Oboje je vplivalo tudi na
dvig cen daljinskega ogrevanja v občini Jesenice.
S koncesionarjem, podjetjem Enos OTE, je bila leta
2014, ko je občino kot župan
vodil Tomaž Tom Mencinger, sklenjena koncesijska
pogodba za 25 let (!) in torej
velja še do leta 2039. Občini
koncesijska pogodba vzvodov za zniževanje cen ogrevanja ne daje, čarobne paličice za rešitev problema pa
tudi nimamo. Kljub temu
smo že pred časom s koncesionarjem dosegli dogovor
za znižanje variabilnega
dela cene ogrevanja za 15
evrov na megavatno uro. Na
ta način smo nekoliko omilili stiske naših občanov, če
prav skrbi, zlasti med najranljivejšimi, ostajajo.
Enostranska sodna prekinitev veljavne koncesijske
pogodbe s podjetjem Enos
OTE, kot predlagajo nekateri, bi bila za občane Jesenic
finančno prezahtevna in
neracionalna, pa tudi mnogi
občani, ki se ogrevajo preko
daljinskega sistema, bi ostali
brez vira toplote. Občino bi
takšna odločitev drago stala
in bi morala koncesionarju
plačati večmilijonski znesek
(za povrnitev vlaganj, nastale
škode in izgubljeni dobiček),
ogrožen bi bil obstoj sistema
daljinskega ogrevanja (ki je z

Izredna seja je bila
nesklepčna
Zaradi problematike visokih cen ogrevanja in ravnanja z odpadki sta svetniški skupini Levica Jesenice
in SD sklicali izredno sejo občinskega sveta. Župan Blaž Račič se je ni udeležil, na koncu pa je bila
seja nesklepčna, saj se je je udeležilo trinajst od osemindvajsetih svetnikov. »Temi sta vsekakor
nujni, medtem ko obravnava predlaganega gradiva in sklepov občanom ne bi prinesla nobene
rešitve," je svojo odločitev pojasnil župan.

Župan Blaž Račič
vidika trajnosti okolju prijaznejši, kar ob globalnem
segrevanju ozračja ni zanemarljivo). Tudi morebitni
novi postopek podelitve koncesije za oskrbo s toploto ne
daje prav nikakršnega zagotovila, da bodo cene ogrevanja za občane nižje.
Skratka, gre za kompleksno
vprašanje in je tudi iskanje
rešitev zahtevno strokovno
vprašanje. Tudi rešitve so
lahko le kompleksne, strokovno utemeljene ter dolgoročne. Nikakor ne pristajam
na enostavne zaključke – in
kot si to predstavljajo tisti, ki
bi radi na valovih populizma
ter na plečih stisk najranljivejših pred jesenskimi lokalnimi volitvami v skupnost
vnašali nemir in tako ustvarjali politični dobiček. Na srečo to razume tudi večina
občinskih svetnikov.
Višje cene ogrevanja že
predstavljajo dodatni pritisk
na občinski proračun in
tako krnijo občinski že tako
skromen investicijski potencial; za letošnje leto smo
morali dodatno zagotoviti še
190.000 evrov za kritje višjih stroškov ogrevanja v vrtcih, šolah, javnih zavodih.
(Obrestuje pa se nam odločitev za lansko več kot en
milijon evrov vredno energetsko sanacijo Vrtca Angelce Ocepek na Plavžu, s
čimer smo pripomogli k
znatnemu znižanju stroškov ogrevanja. Energetske
obnove vrtcev in šol ter s
tem dolgoročno ustvarjanje
prihrankov pri porabi energije bomo nadaljevali tudi v
prihodnje.)
Skupaj s podjetjem Enos kot
proizvajalcem toplote, s
koncesionarjem podjetjem
Enos OTE kot distributerjem toplote, družbo SIJ
Acroni ter Inštitutom Jožef
Stefan iščemo možnosti za
cenovno sprejemljivo daljinsko ogrevanje objektov v
občini z izrabo odvečne
toplote, ki nastane v proizvodnem procesu družbe SIJ
Acroni. Izraba drugih lokalnih virov energije, kot je
denimo odpadni plin z odlagališča Mala Mežakla, ekonomsko ni utemeljena.
Razmere so zelo zahtevne in
po najboljših močeh se trudimo iskati rešitve. Še na
prej bomo z različnimi deležniki aktivno iskali rešitve, s
katerimi bi lahko omilili stiske naših občanov.

Urša Peternel
Svetniški skupini Levica
Jesenice – Jeseniška alternativa in Socialni demokrati
sta že decembra na jeseniškega župana Blaža Račiča
naslovili zahtevo za sklic
izredne seje, na kateri bi
govorili o problematiki visokega dviga cen daljinskega
ogrevanja in o nepravilnostih pri odvozu in odlaganju
predelanih komunalnih
odpadkov na Mali Mežakli.
Župan Račič je zahtevo za
sklic izredne seje, ki jo je
podpisalo trinajst občinskih
svetnikov, zavrnil. Kot je
pojasnil, , sta temi vsekakor
nujni in se občinska uprava
z njima ukvarja dnevno,
vendar pa v poslanem predlogu gradiva in sklepov ni
bila izkazana nujnost obravnave na izredni seji. Poleg
tega so o odpadkih govorili
na nedavni decembrski redni seji, ko je bilo predstavljeno tudi poročilo delovne
skupine, ki spremlja problematiko. O daljinskem ogrevanju bi po županovem
mnenju lahko govorili na

ski svetnik Boris Grilc iz
svetniške skupine Levica
Jesenice, a se je že na začetku izkazalo, da je seja nesklepčna, saj se je je udeležilo trinajst od 28 občinskih
svetnikov; za sklepčnost bi
se je moralo udeležiti vsaj
petnajst. Sejo so tako zaključili brez vsebinske razprave.

Cene ogrevanja
Kot je povedal eden od pobudnikov seje, občinski svetnik
Vlado Mlinarec, cene ogrevanja na Jesenicah letijo v
nebo. »Občani in občanke
Jesenic že sedaj plačujejo
eno izmed najvišjih cen daljinskega ogrevanja v državi.
Koncesionar in upravljavec
javne službe občine Enos
OTE je ceno toplote jeseni
dvignil za 70 odstotkov, kar
predstavlja izjemen dvig cen,
ki bo obremenil številna gospodinjstva. Koncesionar
energije ne proizvaja, temveč
jo kupuje od svoje matične
družbe Enos. Pri tem seveda
obe podjetji, ki sta v zasebni
lasti, že od podelitve koncesije leta 2014 ustvarjata dobičke. V Levici Jesenice – Jese-

Župan nadaljuje pogovore in iskanje možnih
rešitev za problematiko višjih cen daljinskega
ogrevanja. "S koncesionarjem, podjetjem Enos
OTE, smo smo že pred časom dosegli dogovor
za znižanje variabilnega dela cene ogrevanja za
15 evrov na megavatno uro, v proračunu za
letošnje leto smo dodatno zagotovili 190.000
evrov za kritje višjih stroškov ogrevanja v vrtcih,
šolah, javnih zavodih," je dejal. V tem tednu je
na sestanek povabil člane občinskega sveta, v
povezavi z iskanjem alternativnih virov ogrevanja
pa je sklical tudi sestanek s predstavniki podjetja
Enos kot proizvajalcem toplote, družbe SIJ
Acroni ter Inštituta Jožef Stefan.
eni od naslednji rednih sej.
Račič je ocenil, da gre pri
sklicu izredne seje za ceneno nabiranje političnih točk
in povzročanje dodatnih in
nepotrebnih stroškov izvedbe seje v višini približno
devet tisoč evrov. Po njegovem mnenju bi se namreč o
omenjenih temah s svetniki
lahko pogovorili tudi na bolj
neformalen način, k čemur
jih je tudi pozval, a se predlagatelji za to niso želeli
odločiti.
Pobudniki so kljub temu
vztrajali pri izredni seji, sklicali so jo prejšnji teden,
župan Račič pa se je ni udeležil. Tako jo je vodil občin-

niška alternativa smo prepričani, da omenjena koncesija
za občane ni smotrna, saj
poleg samega proizvoda plačujejo še dodatne stroške
posrednika. Stroške toplote
bi lahko zmanjšali tudi z
vključitvijo komunalnega
podjetja Jeko in izkoristkom
plina iz komunalne čistilne
naprave, ki ga sedaj uporablja zasebno podjetje za proizvodnjo električne energije,«
je dejal.
Njegova svetniška skupina pa
že dalj časa opozarja tudi na
domnevne nepravilnosti in
nejasnosti pri odvozu ter
skladiščenju lahke frakcije na
odlagališču Mala Mežakla.

»Koncesionar podjetje Ekogor na lokaciji skladišči lahko frakcijo, to je gorljive
ostanke predelave odpadkov,
ki bi jo morali izločiti v sežig
oziroma dokončno predelavo. Te ostanke bi morali
odpeljati z odlagališča že

ob odlagališču Mala Mežakla
čakali nakopičeni zbalirani
odpadki, ki so se tamkaj
začeli nabirati že leta 2016.
Pospravljanje za drugimi je
vedno zahtevna naloga, pa
vendar so nas skupni napori
pripeljali do tega, da se je

"Dejstvo je, da je vprašanje visokih cen
ogrevanja za občane, ki se s toploto oskrbujejo
preko sistema daljinskega ogrevanja, pereče
vprašanje, njegovo reševanje pa bi moralo
preseči politično motivirane cilje," je dejal
župan.
pred leti. Po dostopnih podatkih podjetja je količina
odpadkov leta 2021 najprej
znašala 23 tisoč ton. Nato se
je količina odpadkov nenadoma zmanjšala na 13 tisoč ton,
ne da bi koncesionar navedel, kako je do zmanjšanja
prišlo,« je dejal Mlinarec.

Župan pojasnil razloge
za zavrnitev
Župan Blaž Račič je svojo
odločitev za zavrnitev sklica
izredne seje obširno pojasnil
na spletni strani Občine Jesenice in pripravil tudi vsebinske odgovore. Glede možnosti prekinitve koncesijske
pogodbe s podjetjem Enos
OTE je pojasnil: "Občini
koncesijsko razmerje, sklenjeno leto 2014, ne daje vzvodov za blaženje posledic v
primeru izrazitega dviga cen
daljinskega ogrevanja in zaščite občanov. Občini koncesijsko razmerje ne daje vzvodov za blaženje posledic v
primeru izrazitega dviga cen
daljinskega ogrevanja in zaščite občanov. Enostransko
razdrtje koncesijskega razmerja bi za občino in posledično za občane predstavljalo
zelo visok strošek in tako to
ne more biti ustrezna in
sprejemljiva kratkoročna
rešitev. Hkrati bi v tem primeru gospodinjstva čez noč
ostala brez ogrevanja in možnosti nadomestne rešitve."
Glede možnosti izrabe
deponijskega plina je dejal,
da so bili v preteklosti že
poskusi uporabe plina z
deponije Mala Mežakla,
vendar se količina plina
zaradi obsežnejše obdelave
odpadkov (poleg mehanske
tudi biološka) zmanjšuje in
investicija ne bi bila ekonomsko upravičena.
O nakopičeni lahki frakciji
pa je župan pojasnil: "Ob
nastopu županskega mandata so me na občinski parceli

kup bal odpadkov doslej že
opazno zmanjšal. Leta 2019
je bil z Ekogorjem podpisan
dogovor, na podlagi katerega
plačuje odškodnino za neupravičeno rabo občinske parcele, kjer skladišči bale – tudi
za nazaj. Podpisan je bil
aneks h koncesijski pogodbi,
kjer se dodatno urejajo medsebojna razmerja. Na junijski seji občinskega sveta je
bila sprejeta spremenjena
cena obdelave mešanih
komunalnih odpadkov, ki
omogoča tudi sprotno obdelavo in čiščenje zaloge. Na
isti seji sta bila sprejeta sklepa, da mora koncesionar po
predloženem planu počistiti
zaloge (5000 ton v 2021,
8000 ton v 2022, preostanek v 2023), da župan imenuje delovno skupino, ki
spremlja dinamiko odvoza
in da občina s koncesionarjem sklene tudi aneks h koncesijski pogodbi, kjer se
opredelijo te zaveze (aneks
št. 4). Aneks sem s koncesionarjem podpisal 5. 7. 2021.
Dne 1. 7. 2021 sem s sklepom imenoval delovno skupino za spremljanje stanja
na Mali Mežakli, v kateri g.
Mlinarec (prvopodpisani pod
zahtevo za izredno sejo) ni
želel sodelovati, saj je zavrnil
županovo posebno povabilo
k sodelovanju v skupini.
Skupina je spremljala stanje
in na zadnji seji občinskega
sveta, 9. decembra 2021,
poročala, da je koncesionar
do konca novembra počistil
že 5200 ton nakopičene lahke frakcije."
Župan je še poudaril, da je
na novo oblikovana delovna
skupina aktivna in tekoče
spremlja stanje ter bo v prihodnje poleg pregleda poročil o masnih tokovih izvajala
tudi vpogled v dokumentacijo podjetja Ekogor, ki izkazuje oddajo in prevzem lahke frakcije prevzemnikom.
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Občinske novice
PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
ANDREJ OBERŽAN S.P., UL. STANETA BOKLALA 17, JESENICE

Nova direktorica
zdravstvenega doma
Prvega januarja je vodenje Zdravstvenega doma Jesenice prevzela Maja Robič, specialistka družinske
medicine, ki dela kot domska zdravnica v jeseniškem domu starejših. Dosedanji direktor Saša Letonja
se na razpis ni prijavil.

Prvega januarja je vodenje
Zdravstvenega doma Jeseni
ce tudi uradno prevzela
nova direktorica Maja Ro
bič. Osnovno zdravstvo Go
renjske, pod okrilje katerega
sodi zdravstveni dom, je ob
javilo interni razpis, na kate
rega sta prispeli dve prijavi.

Nova direktorica bo še
naprej delala tudi kot
domska zdravnica v
Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja
Jesenice.
Direktor Osnovnega zdrav
stva Gorenjske Matjaž Žura
je na koncu za direktorico
izbral Majo Robič, soglasje k
imenovanju pa so dali tudi
jeseniški občinski svetniki
na decembrski seji.
Nova direktorica je v jeseni
škem zdravstvenem domu
zaposlena že petnajst let, je
zdravnica specialistka dru
žinske medicine, dela pa kot
domska zdravnica v Domu

Maja Robič je prvega januarja prevzela vodenje
Zdravstvenega doma Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič
upokojencev dr. Franceta
Bergelja Jesenice.
Kot je povedala, je prvi dve
leti po zaključku šolanja de
lala v Splošni bolnišnici Je
senice, nato pa v Zdravstve
nem domu Jesenice na raz
ličnih delovnih mestih: naj

prej nekaj let v ambulanti
nujne medicinske pomoči
Jesenice kot urgentna zdrav
nica, nato kot družinska
zdravnica v splošni ambu
lanti ter nazadnje kot dom
ska zdravnica v ambulanti
Doma Franceta Bergelja Je

senice. H kandidiranju za
mesto direktorice jo je nago
voril dosedanji direktor Saša
Letonja, ki se mu je konec
leta iztekel mandat, na nov
razpis pa se ni prijavil. Kot
je dejala Robičeva, se je po
razmisleku odločila, da se
bo prijavila na razpis, saj do
bro pozna področje primar
nega zdravstva.
»Pomembno je, da ohrani
mo, kar je dobrega, in to
skušamo še nadgraditi,« je
dejala in poudarila, da ima
veliko načrtov, a se želi naj
prej pogovoriti z vsemi so
delavci, ki jih je več kot dve
sto. Ena od največjih težav, s
katerimi se bodo morali spo
pasti, bo zagotovo pomanj
kanje kadra, je dejala, v
manjši meri tudi zagotavlja
nje denarja za razvoj.
Maja Robič je sicer Ljubljan
čanka, ki že dobro desetletje
živi v Mojstrani, ima tri
otroke, »enega mačka in
enega zajca«, doda v šali. So
aktivna družina, njen ži
vljenjski sopotnik vodi Pla
ninsko društvo Dovje - Moj
strana, je pa tudi gorski re
ševalec, član Gorske reševal
ne službe Mojstrana.

KRANJ, 04/236 81 60
GSM: 051/621 085

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

Sončne elektrarne na javnih objektih
Občina Jesenice v prihodnjih letih namerava urediti sončne
elektrarne na javnih objektih. V ta namen so na zadnji seji
občinskega sveta projekt uvrstili v Načrt razvojnih programov za leto 2023. S postavitvijo sončnih elektrarn bi radi
zagotovili samooskrbnost in energetsko neodvisnost javnih
stavb, postavljali naj bi jih postopoma, prvo v letu 2023, za
kar naj bi namenili 117 tisoč evrov.

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.

256 strani, mere: 21 x 21 cm, trda vezava

V VSAKO GOSPODINJSTVO VEČNAMENSKA VREČKA

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.

V decembru se je začelo razdeljevanje vrečk za večkratno uporabo z namenom lažjega zbiranja in prenosa
odpadkov do zabojnikov, ekoloških otokov, zbirnega
centra. Ob zbiranju in prenosu odpadkov se vrečka
lahko umaže, zato jo je moč tudi oprati.

EUR

+ po

štn in a
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Jeseniške novice so priloga Gorenjskega glasa
IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

Z uporabo vrečk za večkratno uporabo boste prispevali k zmanjševanju odpadkov, tako je lahko ta vrečka
tudi odličen spremljevalec za ostale priložnosti, kot je
npr. nakupovanje.

ODGOVORNA UREDNICA
Urša Peternel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si
NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@g-glas.si

Preteklo leto so bile gospodinjstvom razdeljene plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja kot pripomoček za pravilno zbiranje in odstranjevanje odpadnega jedilnega olja. Veseli nas dejstvo, da se občani z
našo pomočjo zavedajo dejstva, da je pravilno zbrano
odpadno jedilno olje uporabno. Pozitivni odziv občanov se odraža tudi v zbranih količinah.

UREDNIŠKI ODBOR:
Ines Dvoršak (predsednica),
Urša Peternel, Janko Rabič
novice.jesenice@jesenice.si
LEKTORIRANJE
Maja Stržinar
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
OGLASNO TRŽENJE
Mateja Žvižaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

centru Jesenice, kjer poteka tudi zbiranje. V Zbirnem
centru Jesenice vas pričakujemo od ponedeljka do
petka od 10.00 do 17.00 in ob sobotah od 8.00 do
13.00.

JEKO, D.O.O., CESTA MARŠALA TITA 51, JESENICE

V primeru, da potrebujete plastenko za zbiranje odpadnega jedilnega olja, jo lahko prejmete v Zbirnem

12,80

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

Na območju občin Jesenic in Žirovnice poteka po
gospodinjstvih raznos vrečk za večkratno uporabo.

V letu 2020 je bilo iz gospodinjstev zbranega 2124
kg odpadnega jedilnega olja, v letu 2021 se je količina močno povečala in je bilo zbranega kar 8045
kg odpadnega jedilnega olja.

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

JESENICE, 04/586 33 70
GSM: 040/201 488

Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne
honoriramo.
Jeseniške novice, št. 1/letnik XVII so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 4, ki je izšel 14. januarja 2022.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Tiskarsko središče, d. o. o. 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: Tiskarsko središče d. o. o. /
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 %
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od
tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve:
po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Občinske novice
Pomoč malemu
gospodarstvu
Občina Jesenice bo tudi letos za spodbujanje
malega gospodarstva namenila 95 tisoč evrov
proračunskih sredstev.
Urša Peternel
Občina Jesenice že vrsto let
namenja del proračunskih
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Ukrep se uradno imenuje
"dodeljevanje državne
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva", mala podjetja pa se za
sredstva potegujejo prek javnega razpisa. Tudi letos bo,
tako kot že lani, za to namenjenih 95 tisoč evrov. Najmanjša vrednost sofinanciranja ene vloge znaša 800
evrov, najvišji znesek sofinanciranja 14 tisoč evrov,
sofinancirajo pa do 50
odstotkov vloge.
V letu 2020 je na razpis prispelo 29 vlog, od tega jih
bilo uspešnih 18. Med prejemniki nepovratnih sredstev so podjetja: Vuda, International Die Technology,
Ejga Guest House, gostinstvo in turizem, Očesna optika Berce, Izdelovanje ključev Cena, Rošca, Pinjol,

KOV, Conditus, Obris Šport,
Arborvitae, AB Kompoziti,
Eurosol, K8, dentalno medicinski center, Gozdarske
storitve Blaž Klinar, Robert
Hribar, podjetje za kovinsko
predelavo, vzdrževanje in
trgovino, Računovodske storitve Kristina Horvat in Bizjak Aleksander, prevozi.
Zavrnjenih oziroma zavrženih pa je bilo enajst vlog, in
sicer zato, ker bi bil znesek
sofinanciranja manjši od
800 evrov, niso dopolnili
vloge oziroma so se prijavili
za nerazpisan ukrep.
Nadzor nad ustreznostjo
dodeljevanja sredstev je
opravil tudi nadzorni odbor
Občine Jesenice, ki pri pregledu dokumentacije ni
odkril nepravilnosti. Je pa
Občini Jesenice predlagal,
naj v prihodnje višino sredstev za ta namen še poveča,
in sicer do 150 tisoč evrov,
ter omogoči širši izbor
ukrepov, s katerimi bi spodbudili razvoj malega gospodarstva.

Izkopana skoraj
polovica druge cevi
Urša Peternel
Gradnja druge cevi predora
Karavanke dobro napreduje, izvajalec Cengiz Insaat
je do začetka leta izkopal
1656 metrov globoko v
Karavanke. To je skoraj
polovica od 3446 metrov,
kolikor je načrtovane podzemne gradnje slovenskega

dela druge cevi, so povedali
na Darsu. Izkop naj bi bil
dokončan v letu 2023, sledilo bo opremljanje druge
cevi, tako da bi promet po
novi cevi lahko stekel v letu
2025. Zatem bodo začeli
sanacijo prve cevi predora,
predaja obeh cevi v promet
pa je predvidena za leto
2027.

www.gorenjskiglas.si

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!

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
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Načrti za prenovo
srednje šole Jesenice
Kot kaže, bo Srednja šola Jesenice v prihodnjih letih vendarle dočakala temeljito prenovo. Prvi načrti
z natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve so bili na ogled v avli Gledališča Toneta Čufarja.
Projekt je po trenutnih ocenah vreden okoli petnajst milijonov evrov, dela pa naj bi po načrtih začeli
že prihodnje leto.
Marjana Ahačič
V avli Gledališča Toneta
Čufarja na Jesenicah je bila
od božiča pa do prejšnjega
petka na ogled predstavitev
elaboratov, ki so prispeli na
natečaj za izbiro strokovno
najprimernejše rešitve za
projekt celovite prenove,
dozidave in zunanje ureditve Srednje šole Jesenice.
Okoli 15 milijonov evrov vreden projekt naj bi bil realiziran postopno; gradnja naj bi
se začela prihodnje leto, vlada pa je investicijo spomladi
že umestila v načrt razvojnih programov.
Na natečaj, ki ga je lani razpisala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, so
sicer prispeli štirje elaborati.
Strokovna komisija je največ točk in s tem (znižano)
prvo nagrado namenila za
arhitekturno rešitev, ki so jo
pripravili Mitja Zorc, Katja
Ševerkar in Aleš Korpič. Kot
je v imenu avtorjev prvonagrajenega elaborata povedal
Zorc, so se pri načrtovanju
zavedali, da gre za objekt, ki
že desetletja živi z Jesenicami in je zaznamoval generacije učencev, zaradi česar so
pri načrtovanju skušali
ohraniti tako identiteto stavbe kot naselja.

Župan Blaž Račič in v. d. generalnega direktorja direktorata za investicije na ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport Boris Munišič na odprtju razstave elaboratov z rešitvami
za prenovo Srednje šole Jesenice v prostorih Gledališča Toneta Čufarja
Končna odločitev o tem, ali
bodo šolo prenovili po najvišje ocenjeni rešitvi, sicer še
ni sprejeta. Na šolskem
ministrstvu bodo v nadaljevanju pregledali vse nagrajene rešitve, izbrali projektanta in izvedli druge potrebne
postopke.
Srednja šola Jesenice na
prenovo čaka že dvajset let,
čeprav jo, kot je povedala
ravnateljica Monika Lotrič,
ves čas obnavljajo; v zadnjih
letih so tako med drugim na

Srednja šola Jesenice že dolgo čaka na prenovo. Šolska
stavba je bila zgrajena leta 1949 in nadzidana leta 1978, jo
pa ves čas obnavljajo. / Foto: Gorazd Kavčič

novo uredili kabinete za
zdravstveno nego ter plesni
in glasbeni kabinet. »Trudimo se, da bi šola, čeprav je
stara, našim dijakom nudila
ustrezne pogoje,« je povedala Lotričeva. Pojasnila je, da
je zaradi slabega stanja zgradbe tudi sama šola manj pri-

Kot je v imenu avtorjev povedal Zorc, so se pri
delu zavedali, da gre za objekt, ki že desetletja
živi z Jesenicami in je zaznamoval generacije
učencev, zaradi česar so pri načrtovanju skušali
ohraniti tako identiteto stavbe kot naselja.
vlačna za potencialne dijake,
zato se vsako leto posebno
intenzivno posvečajo tako
vsebini kot promociji svojih
petih programov, za katere
izobražujejo, to pa so predšolska vzgoja, zdravstvena
nega in trije programi zdravstvene smeri.
Po tem, ko je šolo še pred
desetletjem in pol obiskovalo celo do 750 dijakov, je
število močno upadlo, v
letošnjem šolskem letu pa
so znova opazili večje zani-

S seje sveta KS Plavž
Sprejeli so pobudo, da na pristojne službe Občine Jesenice naslovijo
vprašanje za proučitev možnosti za ureditev parkirišča med Tavčarjevo
ulico 3b in Cesto revolucije 5.
Janko Rabič
Člani sveta krajevne skupnosti Plavž so na decembrski seji med drugim ugotovili, da so uspešno zaključili
akcijo ocvetličenja balkonov

in vrtov s podelitvijo priznanj. Zadovoljni so bili z
udeležbo na brezplačnih
merjenjih krvnega sladkorja, holesterola in krvnega
tlaka. Namesto prednovoletnega srečanja so letos kraja-

manje za svoje programe
in vpisali trideset dijakov
več kot prejšnje leto, kar
pomeni, da jih imajo skoraj šeststo.
Zadovoljna je, da bodo z
rekonstrukcijo, prenovo in
dozidavo šole pridobili nove
delavnice in telovadnico.

nom, starim nad 80 let,
poslali čestitke, prav tako
vsem krajankam in krajanom, ki prebivajo v domovih starejših na Jesenicah, v
Kranjski Gori in v Radovljici. Na seji so sprejeli pro-

Zelo pomembna bo tudi
energetska sanacija, sploh
ob aktualnih podražitvah
ogrevanja.
Župan Blaž Račič je zadovoljen, da je država prepoznala
pomen ohranitve in prenove
šole, ki je za Jesenice zelo
pomembna. Njen pomen
poudarjajo tudi gospodarstveniki, ki potrebujejo ustrezno izobraženo delovno silo,
je poudaril na odprtju razstave projektnih elaboratov
prejšnji četrtek.

gram dela za prihodnje leto,
obravnavali so več predlogov, predvsem s komunalnega področja. Med drugim
so pohvalili javno komunalno podjetje JEKO za dobro
očiščene ceste ob decembrskem obilnem sneženju.
Obenem so opozorili, da naj
izvajalci pluženja snega ne
nanašajo pred garaže, na
parkirišča in pred stanovanjske zgradbe. Sprejeli so
pobudo, naj pristojni proučijo možnost ureditve parkirišča med Tavčarjevo ulico
3b in Cesto revolucije 5.
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Krajevna skupnost

Izpust plina
vznemiril domačine
Tik pred koncem leta je pri izvajanju vzdrževalnih del v družbi SIJ Acroni v obratu za predelavo debele
pločevine med postopkom čiščenja pralnika prišlo do nepričakovanega izpusta dušikovega dioksida.
Oblak dima rdečerumene barve je vznemiril domačine, v podjetju pa zagotavljajo, da izpust ni
predstavljal nevarnosti za krajane ali imel vpliva na okolje.
Maša Likosar

Dušikov dioksid je
plin rdečerjave barve,
ki je za človeka
nevaren le ob
neposrednem stiku,
pravijo v SIJ Acroniju.

Foto: arhiv skupine na Facebooku

Zaskrbljeni bralec, ki želi
ostati anonimen, nas je obvestil, da so domačini Slovenskega Javornika v torek
pred novim letom opazili
goste oblake dima temno
rdečerumene barve, ki je izhajal iz obrata podjetja SIJ
Acroni na Slovenskem Javorniku, kjer je hladna valjarna 2400. Zaznali naj bi
tudi kiselkast vonj v zraku.
»Menda naj bi šlo za hlape
kisline, ki jo v obratih uporabljajo za industrijske namene. V valjarni se namreč
uporabljata dušikova in
fluorovodikova kislina. Vodikov fluorid je močan
strup, ki takoj in za vedno
poškoduje pljuča in očesno
roženico. Tako tekočina kot
para lahko povzročita hude
opekline na vseh delih telesa. Tudi vdihavanje dušikove kisline lahko povzroči
poškodbe pljuč,« je svoje
domneve zapisal bralec in
dodal, da se domačini bojijo,
da bo onesnaževanje vplivalo na njihovo zdravje.
Na dogodek, ki je vznemiril
domačine, so se odzvali v
Skupini SIJ, kjer so v pojasnilu zapisali, da je pri izva-

janju vzdrževalnih del v
obratu za predelavo debele
pločevine med postopkom
čiščenja pralnika prišlo do
nepričakovanega izpusta
dušikovega dioksida – plina
intenzivno rdečerjave barve, ki je za človeka nevaren
le ob neposrednem stiku,

Domačine Slovenskega Javornika so vznemirili gosti oblaki
dima, ki so izhajali iz dimnika obrata SIJ Acroni.

in sicer ob neposrednem
vdihavanju. »Pri kratkotrajnem izpustu se je plin sprostil v zrak ter se razredčil,
pri čemer ni prišlo do stika
z zaposlenimi v obratu,
prav tako izpust ni predstavljal nevarnosti za krajane
ali imel vpliva na okolje.
Nemudoma smo sprejeli
vse potrebne zaščitne ukrepe ter obvestili pristojni inšpektorat. Prebivalcem krajevne skupnosti smo že posredovali pojasnila in opravičilo za neželeni dogodek,«
so še zapisali.

Zaključena gradnja garažnega
objekta za GARS
Urša Peternel
Ob glavnem objektu Gasilsko reševalne službe Jesenice (GARS Jesenice) se je
pred kratkim zaključila gradnja novega garažnega

objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega
vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in
logističnega vozila za prevoz
opreme. Objekt je bil zaradi
dodatnih nalog in s tem po-

treb GARS Jesenice zgrajen
v sklopu projekta Varnostno-tehnična nadgradnja
železniškega predora Karavanke, financirala pa ga je
Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo jeseniškim po-

klicnim gasilcem zagotovila
tudi omenjeno vozilo.
Občina Jesenice je za gradnjo objekta zagotovila potrebna zemljišča, plačala komunalni prispevek in pridobila gradbeno dovoljenje.

Prejeli smo

Saj po
novem letu
(novih volitvah)
boljše bo ...
Pesem T. Domiclja je letu
2022 pisana tako rekoč na
kožo. Jeseničani smo se znašli
v začaranem krogu težav –
draginje, deponije in smradu
na Mali Mežakli, osiromašeni
moči gospodarstva, pomanjkanja podpore širše javnosti do
razširitve bolnišnične dejavnosti in pomanjkanja spoštovanja do okolja – primer odmetavanja smeti na obstoječi kolesarski stezi, prenapolnjena
parkirišča, pretirana uporaba
vrečk za enkratno uporabo v
trgovinah, kamor tlačimo vse
drugo, namenjene pa so zgolj
nepakiranemu sadju in zelenjavi ... naštevala bi lahko v
nedogled.
Občani, ki živimo in se ogrevamo individualno v hišah,
verjamemo, da so položnice
enormno visoke, vendar se
tudi mi draginji ne izognemo.
Poleg tega imamo pri pripravi
kuriva (drva), s čiščenjem naprav in njihovim vzdrževanjem stroške in delo, ki ga ni
malo, celo leto, in nikogar, ki
bi nam to olajšal. Lahko samo
upam, bo v tej smeri možno
kaj ukreniti. Leta nazaj smo
na Jesenicah doživljali gospodarsko rast (moja laična ocena), spremenila se je zunanja
podoba mesta, sedaj pa se mi
zdi, da že nekaj let stagniramo, če že ne nazadujemo.
Vpliv politike? Mogoče, ne poznam ozadja, vidim pa, da se
več zapira kot odpira.
Mala Mežakla, po moji evidenci smo na Spodnjem
Plavžu v letu 2021 prebili v
smradu 83 dni, se pravi skoraj
tri mesece. S tem, da bi opozorila sprehajalce in druge, ki
nam ne verjamejo v celoti, da
ne smrdi ves čas, ampak ali
zjutraj, opoldan ali zvečer. Ni
pravila, res ga ni. Lepo vreme,
grdo vreme, poleti …, če se tam
ne ukrepa sproti, je to verjetno
zato. Zapreti, ne zapreti, tožiti…?, ne se 'farbat', ko bo to
rešeno na državnem nivoju,
bo, prej ne. Tako neumni, kot

so bili na Jesenicah, da pobiramo smeti iz okolij, kjer jih nočejo, in so rekli, da imamo zato
nižje položnice, vsekakor niso
vsi. In letos – ja, tudi je smrdelo
že šest dni, torej kar intenzivno
pred in po novem letu.
Pošiljati Jeseničane v Ljubljano, da bi nam »odpirali« vrata, ja pa ja, odpirajo jih???,
kaj vem, za koga. Na Jesenicah raje v službo vzamejo ljudi, ki ob koncu delovnega urnika Jesenice zapustijo in jih
ne zanimajo več. Ne samo v
gospodarstvu, tudi v javnih
službah. Imamo kader ali ga
nimamo? Ne vem.
Smeti na kolesarski stezi? Ja,
v pomladanski čistilni akciji,
ki smo jo izvedli v KS Plavž,
sem na 300 metrih steze pobrala tri kilograme odpadkov,
ja, tudi pleničko – polno, seveda! Na celotni stezi do vključno zožitve v KS Podmežakla
in ovinku proti Hrušici pa
približno tri vreče. Opozorila
bi še na plakaterje, ki menjajo
velike reklamne panoje, tudi ti
ne počistijo za sabo, tudi za
političnimi strankami ne, pa
toliko obljubljajo gori. Vse te
čednosti imam v slikovnem
dokazu. Torej, sprehajalci, če
prinesete malico, polno plastenko, bombone – odnesite še
smeti, saj so prazne lažje.
Volitve, vse, kar nas čakajo v
tem letu. Nič novega, kup napadov na staro oblast, kup
obljub, kaj bo bolje, brez realne ocene gospodarskega stanja, finančnih možnosti, velja
prav za vse volitve, državne,
lokalne, mogoče bo pri predsedniških za odtenek drugače.
Volimo nekoga s prvim mandatom.
In zazrimo se tudi k sebi, porabljajmo manj plastike, manj
vrečk za enkratno uporabo, ne
odmetavajmo smeti, deponije
se ne bomo rešili, če že, kdo in
s katerimi sredstvi bomo to
plačali. Imajo novi kandidati,
ki se nedvomno že izbirajo,
konkretne rešitve, tako vsebinske kot finančne? Močno dvomim, in kdor bo to na Jesenicah konkretiziral, bo pa res
nekaj naredil.
Saj po novem letu boljše bo ...
Malo morgen, radi rečemo v
neslovenskem jeziku, to ne bo,
bo pa bolj pestro.
Nevenka Rajhman,
Spodnji Plavž

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

Objekt si je v družbi direktorja in poveljnika GARS Jesenice Roberta Kejžarja ogledal župan Blaž Račič.

BREZPLAČNI PREGLEDI VIDA
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Kultura
Pregledna
skupinska razstava
V salonu Dolik je na ogled pregledna skupinska
razstava likovnih del Dolinskih slikarjev.
Urša Peternel
V razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah so sredi
decembra odprli pregledno
skupinsko razstavo likovnih del Dolinskih slikarjev.
Razstavljajo: France Berce,
Boleslav Čeru, Marta Gašperlin, Dejan Justin, Marjan Rozman, Zvonko Ivanović, Ana Mlekuž Višnar,
Jana Nerat, Katja Mulej,

Miroslav Pengal, Špela Pirnat, Marko Rolc, Draga
Soklič, Ljubo Soklič, Cvetka Špoljarič, Osman Džafič,
Janez
Mohorič
Mokrn'k, Ivan Žibert,
Stanka Urbas, Inge Wolte,
Nataša Mulej Rozman in
Seida Novak. Člani Dolika
so na ogled postavili likovna dela v različnih tehnikah, razstava pa bo na
ogled še do 18. januarja.

Likovna dela razstavlja dvaindvajset članov Dolika.

Roman Banatski cvet
Izšel je roman Tomaža Klinarja o ljubezenski
zgodbi starih staršev njegove žene Katje.
Urša Peternel
Pri Celjski Mohorjevi družbi
je izšla knjiga Banatski cvet
avtorja Tomaža Klinarja s
Hrušice. Avtor na 113 straneh govori o ljubezenski
zgodbi starih staršev njegove žene Katje. Janez se je v
Banatu, kjer je po drugi svetovni vojni služil vojaški rok,
zaljubil v Beti, češko dekle,
ki je tam živelo s svojo družino. Njuni družini sta zvezi

nasprotovali, Janez in Beti
pa sta dokazala, da lahko ljubezen premaga vse ovire.
Imela sta štiri otroke, tem
pa je sledilo deset vnukov in
štirinajst pravnukov. V knjigi je opisano tudi življenje
po drugi svetovni vojni na
Jesenicah in v Banatu. "Osupljiva ljubezenska zgodba,
med katero se prepleta zgodovina Jesenic in Bele Crkve," so zapisali v Občinski
knjižnici Jesenice.

www.gorenjskiglas.si

Od nekdaj so suhe
mesnine iz celih
kosov mesa ponos
kmetij. Izvirni izdelki
iz svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega
mesa in mesa
drobnice bogatijo
našo dediščino. Z
novimi praktičnimi
in teoretičnimi
znanji o sušenju in
dolgotrajnem zorenju
bodo izdelki še
kakovostnejši.
Izvirni izdelki iz
svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega mesa
in mesa drobnice
bogatijo našo
dediščino.

168 strani, brošura, 17 × 23 cm
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.

13,50
EUR

+ po

št ni n a

Praznični koncert
godbenikov na ledu
Pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Dejana Rihtariča so izvedli nov, svež program skladb,
predvsem znanih slovenskih zimzelenih popevk in evrovizijskih uspešnic. Gostja je bila slovenska
pevka Eva Boto, ki je navdušila občinstvo.
Janko Rabič
Člani Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora so
za zveste poslušalce 27.
decembra pripravili tradicionalni novoletni koncert z
bogatim programom, in sicer
že devetintrideseto leto zapored. Zaradi znanih razmer so
se odločili za drugo lokacijo,
Športno dvorano Podmežaklo, koncert pa je potekal na
ledu.
Pod vodstvom umetniškega
vodje in dirigenta Dejana
Rihtariča so godbeniki izvedli
nov svež program skladb,
predvsem znanih slovenskih
zimzelenih popevk in evrovizijskih uspešnic.
Gostja koncerta je bila slovenska pevka Eva Boto, ki je navdušila občinstvo s svojimi
skladbami in iz televizijske
oddaje Znan obraz ima svoj
glas.

Pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Dejana Rihtariča so izvedli nov, svež
program skladb. / Foto: Nik Bertoncelj

Posebna atraktivnost
koncerta je bil prvi
nastop godbenikov na
ledeni ploskvi,
svetlobni efekti in
praznična dekoracija.
Posebna atraktivnost koncerta je bil prvi nastop godbenikov na ledeni ploskvi, svetlobni efekti in praznična dekoracija. Za obogatitev programa so poskrbele mlade drsalke in drsalec Drsalnega kluba
Jesenice.
Z najboljšimi željami v
novem letu 2022 je zbranim
voščil župan Občine Jesenice
Blaž Račič, praznične misli je
med skladbami spletala voditeljica Ana Pirih.
Poudariti velja, da je bil koncert ob odpovedi skoraj vseh
decembrskih prireditev osrednji dogodek v mestu. Petsto
poslušalcev v dvorani (ob
spoštovanju pogojev PTC) je
godbenike in pevko nagradilo
z lepimi aplavzi. S pripravo
koncerta na novi lokaciji so
godbeniki imeli veliko dela,
veseli so bili pomoči številnih
sodelujočih.
Predsednik orkestra Anton
Justin je povedal: »Obsežne
priprave so trajale dva meseca. Poleg vaj godbenikov za
nastop je bilo kup organizacijskega dela. Ljudje so dobro
sprejeli novo lokacijo, dobili
smo veliko pohval. Posebej se
moram zahvaliti Zavodu za
šport Jesenice in drugim, ki
so nam omogočili izvedbo.
Obenem hvala občinama
Jesenice in Kranjska Gora,
ki vse leto podpirata delovanje orkestra.«

Eva Boto je navdušila občinstvo s svojimi skladbami in iz televizijske oddaje Znan obraz
ima svoj glas.

Za obogatitev programa so poskrbele mlade drsalke in drsalec Drsalnega kluba Jesenice.
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Šport

Ostal na realnih tleh

Do Vipitena osem
zaporednih zmag

Poleg košarke pet na pet se 32-letni Matic Hudobivnik iz Bistrice pri Tržiču, član Košarkarskega kluba
Jesenice, odlično znajde v košarki tri na tri.

V Alpski hokejski ligi se odpovedi tekem zaradi
koronavirusne bolezni kar vrstijo.

Matjaž Klemenc

Matjaž Klemenc

Športnik trenira zato, da
igra. V lanski sezoni ste odigrali le štiri tekme, nato je
bila sezona zaradi koronavirusa prekinjena. Zagotovo
nekaj grenkega priokusa.
Vsi igralci smo bili kar malo
razočarani, ker se je liga
tako hitro prekinila. Razočaranje je bilo še toliko večje,
saj se je sezona prej, sezona
2019/2020, zaključila pet
kol pred koncem. V tisti sezoni nam je v ligi res dobro
kazalo. Ko je prišlo do prekinitve v sezoni 2020/2021,
do februarja nismo trenirali.
Od tam naprej smo se spet
vrnili v telovadnico. Žal brez
tekem. V minuli sezoni se je
končalo po štirih kolih. V
prvi in drugi ligi se je igralo,
v tretji in četrti pač ne. Porajalo se je vprašanje, zakaj se
tudi naša liga ni nadaljevala
pod pogoji, ki so bili določeni za prvo in drugo košarkarsko ligo.

Tik pred božičem sta hokejiste HDD SIJ Acroni Jesenice čakali dve gostovanji. Na
uvodu v Alpsko ligo je prvi v
Podmežaklo prišel novinec
v ligi Merano in bil eden
redkih, ki je bil uspešen v
jeseniški dvorani. Gostje so
tekmo dobili po kazenskih
strelih z 2 : 1. Jeseničani so
jim vrnili s polno mero pri
njih doma. Gostitelji so povedli z 2 : 0. Sledil je preobrat in zmaga železarjev s 4
: 2 (Planko, Pance, P. Rajsar,
S. Rajsar).
Zelo podoben razplet je bil v
Asiagu. Tudi tam so gostitelji povedli z 2 : 0, a so na
koncu ostali praznih rok.
Tokrat so Jeseničani slavili
minimalno zmago s 3 : 2 (S.
Rajsar 2, Elo). Leto so zaključili z zmago na derbiju
na domačem ledu, ko so s 5
: 2 premagali Ritten (Elo 2,
Pance, Viikilä, Svetina).
Prvo odpoved tekme so jeseniški hokejisti doživeli med
božičem in novim letom, ko
je koronavirus "odnesel" domačo tekmo z drugo ekipo
Dunaja. Po sporedu so imeli
do 6. januarja v Alpski ligi
tri tekme, a so odigrali le
eno. Zaradi zdravstvenih
omejitev je odpadlo gostovanje pri Fassi in domača tek-

Se je v tistem obdobju, ko
niste igrali, v vašem klubu
izgubila motivacija?
Obratno. Motivacija se je povečala. Zagotovo se je kdo o
tistih, ki je želel prekiniti kariero, odločil za nadaljevanje. Vsi smo imeli močno
željo po tekmah.
Letošnja sezona se je začela
normalno. Pred novoletnimi prazniki ste odigrali deset tekem. Šest ste jih dobili,
štiri izgubili. Ste z učinkom
v Košarkarskem klubu Jesenice zadovoljni?
Na začetku sezone je bilo
kar nekaj težav s poškodbami, dodatne težave je povzročil koronavirus in na
uvodnih dveh tekmah smo
komaj sestavili ekipo. Ko
smo bili spet popolni, smo
se dvignili. V zadnjih šestih
tekmah smo zabeležili pet
zmag in šli zadovoljni na
odmor pred prazniki. Edin
poraz smo doživeli po podaljšku.
Zagotovo je plus, da so na
tekmah spet lahko prisotni
gledalci?
Naši ekipi je to veliko pomenilo, saj imamo res dobro
spodbudo s tribune.
S kakšnim ciljem ste stopili
v sezono 2021/2022?
Cilj je uvrstitev med prve štiri, kar pomeni končnica in
priložnost za preboj v ligo
višje. Če nam to uspe, si želim, da bi šli v končnico
kompletni, brez poškodb.
Kaj po vašem ekipi manjka,
da bi se borila za stopničko
višje, za 2. ligo?
V prvi vrsti nam manjka večje število skupnih treningov. Vsi igralci delajo ali študirajo, tako da se redko zgo-

Matic Hudobivnik, član Košarkarskega kluba Jesenice
di, da smo na treningu v
popolni postavi. To je po
mojem glavna razlika med
nami in tistimi najboljšimi v
3. Slovenski ligi zahod.
Kako močna se vam zdi 3.
Košarkarska liga zahod?
Poznam tudi 3. Slovensko
ligo vzhod in mislim, da je
naša liga močnejša. Ekipe,
ki v naši ligi izstopajo, so
Janče, Hidria in Ilirska Bistrica. Te ekipe imajo kar
nekaj igralcev, ki so v preteklosti igrali v 1. in 2. Slovenski košarkarski ligi.
So na Jesenicah dobri pogoji
za košarko?
S pogoji smo zelo zadovoljni. Treniramo v dobri dvorani, imamo dobre termine.
Nimamo se kaj pritoževati.
Kolikokrat na teden trenirate?
Na teden opravimo tri treninge.

»normalno« košarko. Košarka tri na tri mi zelo ugaja. Je dinamična, zahtevna.
V celotni igri moraš biti
maksimalno osredotočen.
V tem obdobju ni časa za
odmor. Čim se malo sprostiš, si hitro kaznovan. Glede uspehov je takole. Kot
mladinci smo bili že državni podprvaki. V članski

"Kot otrok imaš seveda
zelo visoke cilje.
Koliko so realni, se
vidi skozi kariero. Kot
sem že prej omenil,
sem bil glede tega,
kam bi v košarki lahko
posegel, realen.
Doštudiral sem, se
zaposlil in še vedno
igram košarko, v kateri
uživam."

Kdaj ste se sami začeli resneje ukvarjati s košarko?
Resno sem začel pri trinajstih letih. Pred tem sem treniral v Osnovni šoli in hodil
po različnih košarkarskih
kampih. Začel sem pri
kranjskem Triglavu. Igral
sem v zelo močni generaciji.
Na moji poziciji je igral Jaka
Blažič. Želel sem si več igranja, zato sem se v obdobju,
ko sem bil mladinec, preselil V Radovljico. Dobil sem
veliko priložnosti, ob tem pa
sem si zaslužil, da sem igral
še za člane. To je bila res dobra izkušnja. Iz Radovljice
sem šel na Jesenice. Če se
zdaj ozrem nazaj, je bilo
pravilno, da sem zapustil
Triglav.

konkurenci smo se enkrat
uvrstili med prve tri ekipe
in Slovenijo predstavljali na
močnem turnirju v Ljubljani. Še sedaj lahko mirno
rečem, da v Sloveniji spadamo med prvih šest ekip.
Igram skupaj z Nejcem Pavlinom in bratom dvojčkom
Markom.

Zelo uspešni ste tudi v košarki tri na tri.
Košarko tri na tri igram od
takrat, ko sem začel igrati

Katera pozicija vam najbolj
odgovarja?
Največ igram na poziciji
branilca ali krilnega igralca.

Kje v košarki vidite svoje
prednosti, kje slabosti?
Zelo dobro mečem za tri
točke. Za tri točke sem bil
na državnem prvenstvu trikrat zmagovalec. Dodal bi še
hitrost in moč. Manjka mi,
ko se v igri zgodi, da je treba
pokrivati visokega, težkega
centra. Tu potrebujem pomoč soigralcev.

Po potrebi igram tudi kot organizator. Na tej poziciji
sem igral na začetku sezone, ko smo imeli težave s
pomanjkanjem igralcev.
Dolga leta ste igrali skupaj z
bratom dvojčkom Markom.
Mark sedaj igra v Medvodah. Vam je žal, da ne igrata
več skupaj?
Z bratom Markom sem
zelo užival v igri. Vseeno
mislim, da ni nič narobe,
da je šel Mark v 2. Slovensko ligo, v ekipo Medvode.
Še vedno pa igrava skupaj
košarko tri na tri.
Zagotovo spremljate, kako
je igral brat in obratno?
Seveda. Zanima me, kako so
igrale Medvode in vsa statistika brata. Če je le možnost,
ga gledam v živo. Pokomentirava eden drugega, tudi
negativne stvari. Oba veva,
da je vse to dobronamerno.
Ste si tudi vi kdaj želeli, da
bi igrali v višji ligi?
Seveda je bila želja. A ostal
sem na realnih tleh, saj sem
bil pošten do sebe in se zavedal, da v košarki nisem
tako dober, da bi lahko od
nje živel. Zagotovo ne bi bil
zadovoljen, da bi igral v višji
ligi, a večino tekme presedel
na klopi. Zame sta bila študij in sedaj služba na prvem
mestu. Košarka je na tretjem mestu, vendar jo prav
tako jemljem resno.
Ste cilje, ki ste si jih na začetku postavili v košarki, izpolnili?
Kot otrok imaš seveda zelo
visoke cilje. Koliko so realni,
se vidi skozi kariero. Kot
sem že prej omenil, sem bil
glede tega, kam bi lahko v
košarki posegel, realen. Doštudiral sem, se zaposlil in
še vedno igram košarko, v
kateri uživam.

ma s Cortino. Pod streho so
spravili le gostovanje pri Vipitenu, kjer so slavili zanesljivo zmago s 5 : 2 (Stojan,
Ulamec, Elo, Pance, S. Rajsar). Od poraza v Lustenauu
so jeseniški hokejisti osem
tekem brez poraza (od Bregenzerwalda do Vipitena).
Na tekmi z Gardeno se je
poškodoval prvi vratar Šved
Oskar Fröberg. Uspešno ga
je zamenjal Žiga Kogovšek.
Velja omeniti še, da je rdeči
napad močnejši za Jureta
Sotlerja, ki je v preteklosti že
igral na Jesenicah. Po programu rednega dela (poleg
prestavljenih tekem) čakata
Jeseničane še dve tekmi.
Dvajsetega januarja v Podmežaklo prihaja druga ekipa
Linza, dva dneva kasneje pa
bodo jeseniški hokejisti gostovali pri drugi ekipi Salzburga. Zadnji dve tekmi rednega dela državnega prvenstva sta se za Jeseničane
končali za zeleno mizo. V
njihovo korist s Triglavom,
v izgubo s Slavijo Junior.
Redni del so železarji končali na prvem mestu in v
četrtfinalu za tekmeca dobili Maribor, tekma, odigrana
bo samo ena, bo na sporedu
17. januarja. Zmagovalec se
bo v polfinalu pomeril z
zmagovalcem dvoboja SŽ
Olimpija : Hidria Jesenice.

Šport na kratko
Odbojka
Zmaga proti ekipi Krim III
Ženska odbojkarska ekipa Mladi Jesenice nastopajo v drugi
slovenski ligi (tretji po kakovosti). Do konca leta 2021 so
Jeseničanke odigrale osem tekem. S 3 : 1 so premagale Krim
III, s Triglavom Kranj so izgubile s 3 : 0, z Lubnikom s 3 : 0,
z Aquawattom Žirovnica s 3 : 0, s TPV Volley Novo mesto s
3 : 0, z ŽOK Triglav Kranj s 3 : 0 in z Olimpom Ljubljana s 3
: 1. Tekmo s Šentvidom v gosteh so prestavile in bo odigrana 19. januarja. Prvenstvo se nadaljuje naslednjo soboto, ko
bodo doma gostile ekipo Triglav Kranj.
Košarka

Drugi poraz doma
Po odmoru so košarkarji Jesenic v tretji slovenski ligi doma
gostili ekipo Plama-pur Ilirska Bistrica in izgubili z rezultatom 96 : 77. Srečanje je bilo tako rekoč odločeno že po 20
minutah. Gostje so na odmor odšli s prednostjo 56 : 31.
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Zanimivosti

Prazniki, ki jih preživiš v službi
Diplomirana medicinska sestra Nada Macura Višić iz Splošne bolnišnice Jesenice je ena tistih, ki so velik del zadnjih božično-novoletnih praznikov
preživeli v službi. Delala je tudi na božični večer in božič, nekaj prazničnega vzdušja pa so skušali pričarati tudi v službi: urgenco so osvetljevale božične
lučke, okrašene smrekice, slišale so se božične pesmi ...
Urša Peternel
"Za praznike sem bila pač na
vrsti in to mi ne predstavlja
težav,« je povedala Nada
Macura Višić, diplomirana
medicinska sestra iz Splošne
bolnišnice Jesenice, ki opravlja delo glavne medicinske
sestre v urgentnem centru.

na sestra, zadolžena pa je
tudi za naročanje.
Delo v urgentnem centru je,
odkar medicinske sestre
skrbijo za triažo, torej na
vstopu presojajo nujnost
obravnave pacientov, eno
najbolj odgovornih v bolnišnici, saj zahteva veliko znanja in izkušenj.

Ob tem sogovornica dodaja,
da ima srečo, da ima velikansko podporo doma, zato jo
skrbi predvsem za svoje
zaposlene, sodelavke, ki so
še mlajše, imajo mlade družine, majhne otroke. Zanje
je še bistveno težje. Kadra
jim ves čas primanjkuje,
pomagajo si z upokojenimi
sodelavkami, na pomoč sta
priskočili dve diplomirani
medicinski sestri iz Psihiatrične bolnišnice Begunje, dragocena je pomoč študentk.

»Vsi smo naveličani epidemije in žalosti me, da
imamo vse ukrepe, navodila, možnost zaščite
pred virusom, a nekateri ljudje se obnašajo zelo
neodgovorno in nam včasih na urgenci niti ne
povedo, da so bili v stiku s covid pozitivno
osebo. Če bi vsi ravnali odgovorno, bi se
epidemija že zdavnaj lahko zaključila ...«
Nada je ena tistih, ki so dobršen del praznikov preživeli v
službi; v nočni izmeni je
delala 24., 25. in 26. decembra, 30. in 31. decembra je
delala popoldne, 1. januarja
pa čez dan.
A kot nam je povedala, to
sprejema kot del poklica, ki
ga srčno opravlja že 26 let.

Nikoli ne veš, kaj dobiš
Začela je kot srednja medicinska sestra, zatem pa ob
delu doštudirala na ljubljanski visoki šoli za zdravstveno nego; v jeseniški bolnišnici je najprej delala na
internem oddelku, zatem v
intenzivni terapiji, po
dokončanem študiju pa najprej na urgenci in zdaj v
urgentnem centru kot glav-

»Nikoli ne veš, kaj dobiš, kaj
lahko pričakuješ. Pacient
lahko pride zaradi ene težave, zadaj pa je še cela vrsta
drugih težav. Poleg tega
dobimo vse 's ceste', kar
nam pripeljejo reševalci, ki
se običajno sicer najavijo,
včasih pa tudi za to ni časa in
nam pacienta samo pripeljejo,« pripoveduje Jeseničanka, ki dela tudi kot predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in kot
mentorica v bolnišnici. Rada
dela z mladimi, pravi, in
prav študentke so jim zlasti
v zadnjem obdobju epidemije v veliko pomoč pri delu.
»V prvem valu epidemije je
bil na urgenci nek čuden
mir, zatem pa se je začelo in
od oktobra 2020 do maja

Odejice iz Društva Up za stanovalce doma
Prostovoljke Društva Up z Jesenic, ki ustvarjajo ročna dela v
projektu Razkrite roke, so stanovalcem Doma upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jesenice podarile pisane kvačkane in
pletene odejice. Vodja projekta Hasnija Dugonjić jih je dostavila, zaposleni pa so jih razdelili stanovalcem, ki so se
darila zelo razveselili. "Navdušeni so nad lepimi barvami in
vzorci ter izdelavo, ki da vedeti, da so izdelki narejeni s
srcem," so povedali v domu.

Prosti čas z družino
»Po 26 letih letih dela vsako
leto težje delam v nočni
izmeni in vselej potrebujem
več časa, da pridem nazaj v
ritem,« priznava. V prostem

Nada Macura Višić, diplomirana medicinska sestra: »Včasih je dobro, da nosimo maske,
saj zakrijejo resnost in utrujenost. Čeprav marsikdo opazi, da so naše oči utrujene. Šele
zdaj zares vidimo, kako so oči ogledalo duše.« / Foto: Gorazd Kavčič
letos je bilo res težko. Imeli
smo ogromno primerov res
težkega covida-19, veliko
intubacij, zares bolnih ljudi.
So dnevi, ko na koncu izmene ne veš sam zase.«

Potrebna empatija, čut za
sočloveka ...
Sogovornica pravi, da je, ko
je bila mlajša, lažje prenašala obremenitve, zdaj, pri
petinštiridesetih, pa po
nočni izmeni potrebuje več
časa, da se odpočije. Kljub

temu pa svojega poklica ne
bi zamenjala za nič na svetu. »Zame so se sicer odločili starši, dobro so mi šli
jeziki in sem želela na srednjo turistično šolo. A
izkazalo se je, da so starši
imeli prav, ko so mi predlagali srednjo zdravstveno
šolo. Poklic medicinske
sestre bi izbrala še enkrat,
če bi se morala odločiti.«
Kot pravi, so za ta poklic
potrebni empatija, čut za
sočloveka, sposobnost

komunikacije, tudi potrpežljivost, dobri živci.
»Obravnavamo čedalje več
starejših pacientov s pridruženimi boleznimi, zato je treba biti potrpežljiv, prijazen,
večkrat moraš ponoviti, kar
poveš ... Svoje osebne težave
moraš pustiti drugje ... Včasih je dobro, da nosimo maske, saj zakrijejo resnost in
utrujenost. Čeprav marsikdo
opazi, da so naše oči utrujene. Šele zdaj zares vidimo,
kako so oči ogledalo duše.«

času zato resnično poskuša
odklopiti službo, preživlja ga
z družino, z možem in dvema najstniškima hčerkama,
Leo in Andreo, zadnje leto pa
tudi s prijazno psičko, tibetansko terierko. »Čisto nas je
osvojila, in ko pridem domov
s polno glavo, utrujena, se ob
njej res hitro sprostim in
pozabim na službo.«

Domska kavarna Bukvica
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja so odprli domsko kavarno. Namenjena je srečanjem in
pogovorom, na voljo imajo tudi pestro ponudbo slaščic.
Janko Rabič
V Domu upokojencev dr.
Franceta Bergelja na Jesenicah z obnovitvenimi deli
in posodobitvami skrbijo za

kvalitetnejše bivanje stanovalcev. V decembru so se
vsi razveselili letošnje najbolj prijetne pridobitve,
domske kavarne Bukvica.
Na petkovem odprtju je

direktorica doma Karmen
Arko poudarila, da je to res
velika pridobitev za vse, stanovalce, sorodnike in druge
obiskovalce. Namenjena je
za srečanja in pogovore, na

Odejice je v dom pripeljala vodja projekta Hasnija
Dugonjić. / Foto: arhiv doma

Odpiralni časi muzejskih hiš
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so nekoliko spremenili
odpiralne čase muzejskih hiš. Muzej delavske kulture v
Kasarni na Stari Savi je odprt od ponedeljka do petka med
9. in 14. uro, muzej Kosova graščina od torka do petka med
10. in 12. uro, izven urnika pa po vnaprejšnji najavi.

»Res smo precej v
službi. Mesečno
imamo od sedem do
devet nočnih,
načeloma pa ima
vsakdo en prosti
vikend na mesec.«

Domska kavarna je velika pridobitev za vse: stanovalce, sorodnike in druge obiskovalce.

voljo imajo tudi pestro
ponudbo okusnih slaščic, ki
jih pripravlja slaščičarski
mojster Robert Kristan.
Poleg tega so letos posodobili jedilnico, razdelilno
kuhinjo in vhodni prostor v
dom.
Ob navzočnosti stanovalcev,
vodstva doma in osebja je
Bukvico uporabnikom izročil podžupan občine Jesenice Miha Rezar. Namestnik
direktorice Mitja Slapar je
predstavil simboliko imena
nove kavarne; ime je dobila
po 150 let stari bukvi, ki je
rasla ob domu in so jo pred
leti zaradi bolezni morali
posekati. Bila je najstarejša
bukev na Jesenicah.
Spomladi bodo nadaljevali z
urejanjem ostalih prostorov,
v sklopu energetske sanacije
bodo uredili fasado, zamenjali dotrajana okna in vrata
ter obnovili streho.
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Zanimivosti

Priznanja za delo v planinstvu
Vlado Hlede in Boris Pervanja sta dobitnika priznanj Planinske zveze Slovenije.
Janko Rabič
Planinska zveza Slovenije je
v decembru z najvišjimi priznanji izrazila spoštovanje
prejemnikom za njihovo
dolgoletno neutrudno in
predano prostovoljno delo v
planinstvu. Med dobitniki
sta dva člana Planinskega
društva Jesenice, ki sta v več
kot pol stoletja dala izjemen
prispevek v vrstah alpinistov, gorski reševalni službi
in pri izvrševanju odgovornih nalog in v društvu.

Vlado Hlede: svečana
listina
Vlado Hlede, prejemnik svečane listine Planinske zveze
Slovenije, je sedeminpetdeset let vpet v delo društva in
širše za razvoj planinstva na
Jesenicah. Po vključitvi v alpinistične vrste in plezalnih
vzponih je kmalu začel sprejemati odgovorne društvene
naloge. Začel je v vrstah alpinističnega odseka, kjer je bil
pozneje dve leti načelnik.
Vzporedno se je priključil
gorskim reševalcem z jasnim ciljem pomagati ljudem, ki se v gorah znajdejo v
težavah in stiskah. Osemindvajset let je bil najprej na-

čelnik postaje GRS Jesenice
in kasneje Društva GRS Jesenice. Leta 2014 je prevzel
vodenje Planinskega društva
Jesenice, kjer se sedaj že četrti mandat spopada z obsežnim delom, ki ga zahteva
društvo z močno gospodarsko dejavnostjo, upravljanjem štirih postojank in zavetišča. Skromnost je vedno
njegova velika vrlina, pri
njem štejejo dejanja v praksi,
in ne besede. Ob prejemu
svečane listine je dejal: »Vedno pri delu čutim obveznost in dolžnost do ljudi, ki
so me sprejeli in mi pomagali pri mojem planinskem
udejstvovanju. Pri opravljanju nalog se trudim maksimalno, da je to delo čim bolj
koristno in upoštevano. Zavedam se, da ima na Jesenicah planinstvo širši družbeni
pomen in tako mora ostati
tudi naprej.«

Boris Pervanja:
spominska plaketa
Boris Pervanja je ob svojem
sedemdesetletnem življenjskem jubileju prejel spominsko plaketo Planinske zveze
Slovenije. Od mladih let do
danes je neločljivo povezan z
gorami, s planinskimi dejav-

Vlado Hlede

Boris Pervanja
nostmi. Pomagati povsod,
kjer je potrebno, je njegova
stalnica v življenju. Začel je s
plezanjem in delom v alpinističnem odseku, sledilo je
več kot trideset let plemenite
dejavnosti v vrstah gorskih
reševalcev. Uveljavil se je kot
reševalec letalec. Pri planin-

skem društvu je vedno tisti,
ki priskoči na pomoč tam,
kjer je potrebno, kjer potrebujejo pridno roko in zanesljivega človeka. Poklic mu je
narekoval, da ne sme biti nič
prepuščeno naključju, temveč mora biti vse na pravem
mestu, od tega tudi ne odsto-

Marija Klinar: veselje ob
uresničenih skromnih željah
Janko Rabič

Izhaja iz znane domačije pri
Betelu v Planini pod Golico.
Marija Klinar, po domače
Betelova Minka, je pred dobrim letom svojo življenjsko
letvico premaknila še nekoliko višje, čez okroglo številko devetdeset, in je najstarejša prebivalka v krajevni
skupnosti Planina pod Golico. Ko v prijetnem klepetu
obujava spomine na njeno
dolgo življenjsko pot, se iz
spomina odstirajo dogodki,
najbolj prijetni, tudi kakšen
grenak se najde, ki v podzavesti privre na dan. Iz besed
izžareva preprostost, nikoli
ni bila v visokih družbah,
pove marsikatero življenjsko modrost, ki je v današnjih časih kar težko razumljena. Vsi, ki jo poznajo, jo
imajo radi in jo spoštujejo.
»V šolo sem začela hoditi
zgodaj, še šest let nisem
imela, tukaj, v Planini pod
Golico,« Marija s spomini
poseže daleč nazaj v svojo
mladost.
»Takrat so na kmetijah otroke pošiljali prej v šolo, da so
potem čim prej na kmetiji
poprijeli za delo. Doma nas
je bilo šest otrok in jaz sem
se želela čim prej bolj osamosvojiti. Zbrala sem veliko
poguma in šla za dve leti za

sobarico na Bled, potem pa
še eno leto v nov hotel Belcijan v Planini pod Golico. Ko
sem v časopisu prebrala razpis za šolanje za otroško negovalko v Ljubljani, sem se
prijavila in naredila enoletno šolo. Zaposlila sem se v
Dječjih jaslih, kot so takrat
rekli vrtcu za najmlajše.«
Časi so bili po drugi svetovni vojni za vse težki, matere
niso imele takšnih ugodnosti kot danes. »Spominjam
se, da so matere imele porodniški dopust le tri mesece.
Tiste, ki so delale v tovarni,
tudi težka dela za stroji, so
vmes prišle v jasli dojit in
šle takoj spet nazaj na delo.«
Marija je svojega življenjskega sopotnika našla kar v
domačem kraju. S Tomažem sta se vzela, si ustvarila
družino, rodila sta se sinova
Branko in Zvonko. Nekaj
časa sta stanovala pri svojih
domačih, potem pa sta vzela
posojilo, rešila nekaj zapletov, z grenkobo se spominja
tudi nagajanj, in si zgradila
svoj dom v Planini pod Golico. Ni šlo brez odrekanj, z
malo iznajdljivosti, predvsem pa delovno, sta krmarila na skupni poti.
Marija je potem ostala
doma, skrbela za družino in

pa. Nikoli se ne postavlja v
ospredje, rad je v družbi, ki
ga sprejema takšnega, kakršen je, in deli zamisli in ideje
za vse tisto, kar koristi planinstvu. Znan je po svoji izraziti skromnosti.
»To je moj način življenja,
tako ga dojemam. Če vem,

Ustvarjalci

časa

Marija Klinar
pomagala v kraju pri različnih kmečkih in drugih delih, varovala tudi druge otroke.
»Nobena stvar mi ni bila odveč. Delat smo hodili na
Martinčev rovt, pa na Golico, ki so jo takrat še kosili.
Mož je ob 'šihtu' prevzel še
dela za krajevno skupnost,
bil je pri gasilcih. Včasih
smo mu pomagali vsi doma.
Ob vsem delu se je včasih
našel tudi čas, da smo po kakšni proslavi zaplesali.«
Moža je zgodaj zgubila.

Ohranila je svojo pokončnost, vedno je našla moč, da
je šla naprej v življenju.
Skromnost je bila njena vrlina, nikoli ni pričakovala nečesa velikega, sploh takšnih
stvari, ki so bile zanjo neuresničljive.
»Če nimaš velikih zahtev ali
pričakovanj, se tudi ne obremenjuješ s tem. Vedno so
bile moje želje stvarne, vedela sem, kaj lahko pričakujem, da se mi uresniči. Moja
dolgoletna želja je bila, da bi
osvojila naš najvišji vrh Tri-

da nekaj znam in obvladam, sem zraven, pomagam. Nikoli mi ni odveč
časa za koristno delo, pri
alpinistih, reševalcih, v planinskem društvu, na postojankah ali na planinskih
poteh,« je povedal ob prejemu priznanja.

(59.

del)

glav. Uresničila se mi je pri
desetih letih, kako sem bila
srečna takrat. V hribe sem
vedno rada hodila, seveda
največ na Golico, pa na
Stol.«
Marija je bila znana po izdelavi odličnih domačih rezancev, ki so nepogrešljivi v dobri domači goveji juhi. In
kakšen recept je uporabila?
»Je zelo preprost, zadeti moraš pravo razmerje jajc in
moke. Še danes jih rada delam.«
Marija ima tri vnuke, tri
pravnuke in eno prapravnukinjo. »Po tem se vidi, kako
leta bežijo. Vsi imajo sedaj
že svoje družine, sem pa vedno vesela, ko me obiščejo.
Posebej sem se razveselila,
ko so mi pripeljali prapravnukinjo Emmo. Kako lepi
trenutki so bili to, sem se pa
tudi malo zamislila ob spoznanju, koliko let je minilo
od moje mladosti, kar štiri
generacije so to."
Dneve preživlja v domači
hiši s sinom Zvonetom, vedno jo rad obišče sin Branko
s svojimi. Rada še kaj prebere, gleda televizijo. Sedanji
neprijazni čas se je k sreči
ne dotakne preveč, bila je cepljena, želi si le, da bi ji
zdravje služilo še naprej.
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Mladi
Podjetniški krožek
na obisku
Urša Peternel
Razvojno agencijo Zgornje
Gorenjske so v veselem
decembru obiskali člani
podjetniškega krožka iz OŠ
Toneta Čufarja Jesenice z
mentorico Irino Pashagich.
Sprejeli sta jih direktorica
Eva Štravs Podlogar in
SPOT svetovalka Hermina
Biščević.

nam predstavili nabor zanimivih podjetniških idej, ki
smo jih skozi pogovor še
razvijali naprej. Podjetniška
ideja mora biti inovativna,
poučna in povezana z okoljem, v katerem živimo," je
povedala Hermina Biščević.
Kot je dodala, se zavedajo,
da bodo prav podjetnost,
ustvarjalnost in inovativnost
v prihodnosti ključnega

RAGOR so obiskali člani podjetniškega krožka iz OŠ
Toneta Čufarja Jesenice z mentorico Irino Pashagich.
"Veseli smo bili njihovega
obiska in sladkih dobrot, ki
so jih prinesli s seboj. Predstavili smo jim naše delo in
uspešne projekte, pokukali v
pisarne zaposlenih in se
pogovarjali o življenjskih
izkušnjah ter napotkih za
uspešno delo. Učenci so

pomena. Zato se trudijo
spodbujati podjetnost že v
osnovnih šolah z vključitvijo
učencev v podjetniški krožek, saj bo marsikdo od
učencev v prihodnosti stopil
na samostojno podjetniško
pot. Podjetniški krožek zato
financira Občina Jesenice.

Dijaki voščili starejšim
Dijaki Gimnazije Jesenice so vsako leto v decembru obiskali starejše občane v domovih na Jesenicah, v Kranjski Gori in
v Srednji vasi pri Bohinju. Zaradi epidemije že drugo leto
tega niso mogli storiti, zato so stanovalcem poslali 430
voščilnic in vsakemu posebej zaželeli lepe praznike in zdravo ter srečno novo leto. "Ta mala pozornost je starejšim
občanom prinesla radost, nam pa občutek, da smo storili
nekaj lepega, dobrega in prijaznega. Prav božično-novoletni
čas nam vsem daje upanje, da se drugo leto v božično-novoletnem času spet vidimo," je povedala profesorica Milena
Gerbec.

Medkulturno druženje dijakov
Na Srednji šoli Jesenice so praznični čas izkoristili tudi za
medkulturno povezovanje. Dijaki, ki so se priselili iz drugih
držav, so se v Mladinskem centru Jesenice družili z dijaki
zdravstvene usmeritve. Ogledali so si prostore in programe
ter se sladkali s prazničnimi dobrotami, od domačih piškotov do flancatov. Dobri možje pa so jih obdarili s skromnim
darilom in jim zaželeli vse dobro v novem letu.

Dijaki različnih narodnosti so se spoznavali, pekli in se
sladkali. / Foto: arhiv šole

Božična tekma
v hitrostnem plezanju
Na plezališču na Stari Savi so se plezalke in plezalci merili na tradicionalni božični tekmi
v hitrostnem plezanju.
Matjaž Klemenc
Ob koncu decembra je Športnoplezalni odsek Jesenice
na plezališču Na stari Savi
pripravil tradicionalno božično tekmo. Plezalci in plezalke, po večini iz Športnoplezalnega odseka Jesenice,
so se merili v hitrostnem
plezanju.
Poglejmo si tri najboljše po
posameznih kategorijah:
najmlajši: 1. Enja Kelvišar,
ŠPO Jesenice, 2. Patricija
Halilovič, ŠPO Jesenice, 3.
Laura Hlebanja, ŠPO Jesenice; mlajše cicibanke: 1.
Živa Laharnar, 2. Kristina
Igumanovič, 3. Lana Kalan
(vse ŠPO Jesenice); mlajši
cicibani: 1. Maks Žurman, 2.
Matevž Bremec, 3. Andraž
Pintar (vsi ŠPO Jesenice);
starejše cicibanke: 1. Brina
Vrhunc Grgič (PK FA
Kranj), 2. Eva Glavič, 3. Tajra Pivač (obe ŠPO Jesenice);
starejši cicibani: 1. Andre
Žmavc (PK FA Kranj), 2.
Maj Travnik, 3. Aljaž Ulčar
(oba ŠPO Jesenice); mlajše
deklice: 1. Iris Markizeti, 2.
Rebeka Zupan (obe ŠPO
Jesenice), 3. Nika Teran (PK
FA Kranj); mlajše deklice,
tekmovalke: 1. Špela Fliser,
2. Liza Babič, 3. Tinkara
Sedžak (vse ŠPO Jesenice);
starejše deklice: 1. Kaja
Potočnik (PK Škofja Loka),
2. Sara Čop (ŠPO Domžale),
3. Stella Ronner (ŠPO Jesenice); starejši dečki: 1. Alex
Andonov, 2. Erazem Tomšič, 3. Teo Ališič (vsi ŠPO
Jesenice).
»Vprašanje, ki se nam je
glede na vse ukrepe, ki so
stopili v veljavo, zastavljalo
že v septembru, je bilo, ali
organizirati tekmovanje ali

članov se je tekmovanja udeležilo tudi nekaj plezalcev iz
drugih klubov, ki so pohvalili tako organizacijo kot potek
tekmovanja. Ko pogledamo
za nazaj, nam otroško veselje, nasmehi na obrazih,
navijanje in spodbuda drug
drugega dokazujejo, da nam
je mladi ekipi Športnoplezalnega odseka Jesenice
uspelo. Dokazali smo, da
plezalna stena na Stari Savi
lahko zaživi ob različnih
dogodkih. To je to, kar šport
dela lepši in za kar je včasih
treba vztrajati in preskočiti
še tako visoke ovire. Rada bi
se zahvalila vsem staršem,
prijateljem, znancem in zvestim sponzorjem, ki nam
stojite ob strani in pomagate
pri uresničevanju naših in
vaših ciljev,« je še dodala
Tjaša Kosič.
Pred domačo tekmo so jeseniški plezalci nastopili na
ne. Skoraj do zadnjega smo
čakali, kako bo z ukrepi, da
bi videli, in ali je sploh možno tekmovanje izpeljati na
novi lokaciji. Soglasno smo
se nato odločili, da ga bomo
izpeljali, kajti če uspe drugim, zakaj ne bi tudi
nam. Začela so se predpriprave na celotno tekmovanje,
kar je bil tokrat večji zalogaj
kot pred leti. Nova ovira na
poti je bila tudi sprememba
lokacije in predvsem manjši
prostor pod plezalno steno.
Odločili smo se, da bo tokratno tekmovanje namenjeno
predvsem domačim plezalcem, saj je bilo zaradi vseh
ukrepov, ki so bili v veljavi,
nemogoče tekmovanje
odpreti za vse tekmovalce –
na zadnji tekmi za Zahodno

ligo je namreč nastopilo več
kot 350 tekmovalcev. Nekateri otroci, predvsem tisti, ki
se rekreativno ukvarjajo s
športnim plezanjem, že od
lanskega leta niso nastopili
na tekmovanjih, saj je tudi
tradicionalno božično tekmovanje zaradi zaprtja
odpadlo," je povedala trenerka v Športnoplezalnem
odseku Jesenice Tjaša Kosič.
"Zavedamo se, da je za otroke pomembno vzdušje in
lepi spomini, ki jih pridobijo na prvih tekmovanjih,
zato smo se tudi letos potrudili in pričarali božično
vzdušje ter priskrbeli nagrade za vse tekmovalce. Starši
in otroci pa so z navijanjem
dodali božičnemu vzdušju
piko na i. Poleg domačih

"Dokazali smo, da
plezalna stena na Stari
Savi lahko zaživi ob
različnih dogodkih."
zadnji uradni tekmi v letu
2021. V Šenčurju je potekala
Zahodna liga. Tekmovali so
v težavnosti.
Pobližje si poglejmo uvrstitve članov Športnoplezalnega
odseka Jesenice po kategorijah med prvih deset: mlajše
cicibanke: 9. Kristina Kumanovič; mlajši cicibani: 1.
Maks Žurman; starejši cicibani: 4. Maj Travnik; mlajše
deklice: 2. Liza Babič, 5.
Špela Fliser, 10. Tinkara
Sedžek; kadetinje: 7. Ivana
Kecman Kordež; kadeti: 5.
Miha Torkar.

Na praksi v domu starejših občanov
Marjana Ahačič
Dijaki zdravstvene usmeritve Srednje šole Jesenice so
se v letošnjem šolskem letu
odzvali prošnji ministrstva
in odšli predčasno na prakso v zdravstvene ustanove.
Nekaj jih prakso opravlja
tudi v Domu starejših občanov Janka Benedika, kjer
imajo v tem šolskem letu
tudi bazo in mentorja, ki jih
usmerja.
Decembra so še posebej
veliko pozornosti posvečali
medgeneracijskem sodelovanju; nekaj dni pred božičem so dijakinje tretjega letnika skupaj z mentorico
prof. Ljubico Ravnikar vsa-

Sodelovanje v domu za starejše je pozitivna izkušnja tako
za dijake kot za stanovalce.

kega starostnika obdarile in
mu zaželele lepe praznike
ter srečno, zdravo novo leto.
Kot pravi diplomirana medicinska sestra Alenka Sredanović, koordinatorica za
dijake in študente v učni
bazi Dom dr. Janka Benedika, je sodelovanje pozitivna
izkušnja za vse. "Skupaj so
izdelovali novoletne okraske, okrasili jedilnico in v
avlo postavili božično drevo.
Po prostoru razlegal smeh,
čutila se je praznična toplina in videti je bilo žar v
očeh- stanovalcev, dijakov in
zaposlenih. Dijakov so stanovalci vedno najbolj veseli,
saj jim vedno podarijo najbolj dragoceno darilo – čas."
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Miklavža vsi težko pričakujejo
Farno kulturno društvo Koroška Bela je z miklavževanjem odslej vpisano v register nesnovne kulturne dediščine.

Tradicija organiziranega obdarovanja za god sv. Miklavža na Koroški Beli izhaja vsaj
iz leta 1910. V tajnikovi knjigi Slovenskega katoliškega
izobraževalnega društva Koroška Bela je za leto 1910 zapisano: "5. 12. se je priredil
za otroke društvenikov in
prijateljev društva Miklavžev
večer. Vršil se je v stari šoli,
ker nam je krajni šolski svet
blagohotno prepustil šolsko
sobo v ta namen. Da je dobro
izpadel, se ima društvo zahvaliti raznim dobrotnikom,
ki so izročili lepa darila za
obdarovanje otrok."
Naslednik takratnega društva je Farno kulturno društvo Koroška Bela, ki je bilo
ustanovljeno leta 1999 in
vse od ustanovitve ohranja

svojih mladih let in takratnega obdarovanja. To so posebni občutki, ki se jih ne da opisati, treba jih je doživeti. Miklavž je dejaven vsako leto,
tudi v času epidemije. Običajno se oglasi osebno, če razmere ne dopuščajo, pa pusti
darilo kar na pragu," je povedal Palovšnik.
Kot je dodal, pa Župnijska
karitas Koroška Bela v sode-

Miklavževo je otroški verski praznik, povezan z
Miklavžem, ki na predvečer svojega godu (6.
decembra) sam ali s spremstvom obišče in
obdaruje otroke na domu, v župnijah, obhodih
po hišah, na raznih prireditvah in sprevodih po
nekaterih mestih. V registru nesnovne kulturne
dediščine so ob enoti evidentirani nosilci
Frančiškanski samostan Ljubljana Center,
Skupnost fantov in deklet z Godešiča in po
novem tudi Farno kulturno društvo Koroška
Bela. Pobudnica vpisa je bila Petra Alič.
tradicijo obdarovanja za Miklavža. Miklavževanje za
mlade so prvič izvedli že v
ustanovnem letu 1999, od
leta 2001 Miklavž vsako leto
popelje otroke v gledališče in
jih, ko se vračajo nazaj, obišče tudi na avtobusu, za kar
poskrbijo Mojca in Branko

V zapisu iz leta 1913 piše, da je imel Miklavž
tudi spremstvo angelov in parkeljnov. Otroke je
obdaroval s sadjem, rožiči, smokvami in piškoti.
Fotografija iz leta 1965 prikazuje, da se je v
Miklavža kostumiral kar takratni župnik Ivan
Janež, v parkeljna pa je bila preoblečena
domačinka Mojca Sterle.

Čušin in Uroš Sterle. Od leta
2004 Miklavž obdari prizadevne člane Farnega KD Koroška Bela, tako da jih na
Miklavžev večer obišče
doma, za kar poskrbita Marija in Andrej Palovšnik. Prinese jim simbolična darila,
kot so sadje, koledar, skodelice, čaj, med, piškoti ...
Kot je povedal tajnik Farnega
kulturnega društva Koroška
Bela Andrej Palovšnik, ki že
vrsto let opravlja nalogo Miklavža, ga vsi težko pričakujejo, ne samo otroci, ampak
tudi starejši. "Lepo je videti
presenečenje in ganjenost v
očeh starejših, ko jih obišče
Miklavž in ko se spominjajo

Zadnja leta Miklavž s
Koroške Bele odide
pomagat tudi župniku
Martinu Golobu, prej
v Bohinj, zdaj pa v
Grosuplje.

Foto: Marija Palovšnik

Urša Peternel

Andrej Palovšnik kot Miklavž s Koroške Bele

Decembrski utrinki

lovanju z župnijo vsako leto
pripravi VRTEC
tudiJESENICE
miklavževanje
v dvorani Kulturnega hrama
VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
na Koroški
Beli,s 1.Miklavž
z možnostjo
vključitve otroka
9. 2021 ali kasneje
pa obišče tudi otroke v okoliVpis bo potekal preko pošte od 16.2. 2021 do 19.2.2021.
ških
naseljih.
Vlogo pošljete na naslov Vrtec Jesenice,
Ob Ocepek,
tem Cesta
je Palovšnik
dodal,
enota Angelce
Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice.
da
so
ponosni,
da
so
se
s to
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
šego vpisali v register neDNEVNI PROGRAM,
ki traja dediščine,
od 6 do 9 ur;
snovne
kulturne
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
se
pa
zavedajo,
da
je odprtja
Mi- enote vrtca), en
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne (v času
teden popoldne
(od 13. dopovsod
20. ure). po
klavževo
prisotno
in tudi
širše.
Dodatne informacijeSloveniji
ter vlogo za sprejem
otroka
v vrtec lahko dobite na naši spletni

strani www.vrtecjesenice.si (vloga bo na spletni strani dostopna od 10. 2. 2021 dalje). Za
informacije se preko elektronske pošte lahko obrnete tudi na svetovalni delavki
(urska.mojstrovic@vrtecjesenice.si, karmen.pogacnik@vrtecjesenice.si) ali pokličete na
upravo vrtca (04 583 6740).

VRTEC JESENICE
DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z OTROK
VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!
VABI K VPISU PREDŠOLSKIH
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2022 ali kasneje
Vpis bo potekal PO POŠTI od 1. 2. 2022 do 4. 2. 2022.
Vlogo pošljete PO POŠTI na naslov:
Vrtec Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.

Lutkovna skupina Ringo raja pri DPD Svoboda Javornik Koroška Bela je ob svojem petindvajsetletnem jubileju v
decembru poleg lutkovne predstave za otroke v Delavskem
domu na Slovenskem Javorniku pripravila pregledno
razstavo svoje ustvarjalnosti. / Foto: Janko Rabič

Članice krožka ročnih del pri Društvu upokojencev Javornik
- Koroška Bela so skupaj z Mladinskim centrom Jesenice,
ki je prispeval material, izdelale dvesto novoletnih čestitk
za stanovalce v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja
na Jesenicah. / Foto: Janko Rabič

Skenirano vlogo lahko pošljete tudi po elektronski pošti
na naslov: urska.mojstrovic@vrtecjesenice.si.
Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur;
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja do 6 ur (od 7. do 13. ure);
IZMENIČNI PROGRAM, ki poteka en teden dopoldne
(v času odprtja enote vrtca), en teden popoldne
(od 13. do 20. ure);
PRILAGOJENI PROGRAM.
Dodatne informacije ter vlogo za sprejem otroka v vrtec
lahko dobite na naši spletni strani www.vrtecjesenice.si.
Za informacije se po elektronski pošti lahko obrnete tudi
na svetovalno delavko (urska.mojstrovic@vrtecjesenice.si)
ali pokličete na upravo vrtca (04 583 6740).
OTROK, KI ŽE OBISKUJEJO VRTEC JESENICE,
NE VPISUJETE PONOVNO!

Zaradi razmer s koronavirusom so na Zavodu za šport
Jesenice tudi letos organizirali obisk dedka Mraza, ki se je s
kočijo popeljal po jeseniških ulicah, na poti pa ga je
pozdravilo veliko otrok s starši. / Foto: Nik Bertoncelj

Pri Medobčinskem društvu invalidov Jesenice so pripravili
srečanje z jubilanti, ki so v letu 2021 praznovali okrogle
rojstne dneve. Čestitke je vsem izrekla predsednica društva
Marina Kalan. / Foto: Janko Rabič

STARŠE PROSIMO, DA NE VSTOPAJO V PROSTORE
VRTCA IN NE PRINAŠAJO VLOG OSEBNO.
DOBRODOŠLI V VRTCU JESENICE, Z VESELJEM VAS
PRIČAKUJEMO!
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Obletnica rojstva Pavleta Zidarja
Šestega januarja smo zaznamovali devetdeseto obletnico rojstva Pavleta Zidarja, ki je bil rojen na Slovenskem Javorniku.
Urša Peternel
Šestega januarja smo zabeležili 90. obletnico rojstva
pisatelja Pavleta Zidarja, s
pravim imenom Zdravko
Slamnik, ki je bil rojen leta
1932 na Slovenskem Javorniku. V Občinski knjižnici
Jesenice so ob tem pripravili
spominsko razstavo o pisateljevem življenju in delu, ki
je do 11. marca na ogled v
avli knjižnice.
Nataša Kokošinek, bibliotekarka iz Občinske knjižni-

Osnovno šolo je obiskoval
na Koroški Beli, nižjo gimnazijo pa na Jesenicah. V
Ljubljani je končal učiteljišče in bil sprva učitelj na
osnovnih šolah v manjših
krajih na Dolenjskem. Leta
1956 se je poročil in se preselil v Piran, nato pa v Lucijo
pri Portorožu. Zaradi spora
z oblastmi je leta 1966
zapustil učiteljski poklic in
postal svobodni umetnik ter
se preživljal s pisateljskim
delom. Umrl je 12. avgusta
1992 v Ljubljani za posledi-

Spomin na pisatelja ohranjajo tudi na Osnovni
šoli Koroška Bela, in sicer z dvema
raziskovalnima nalogama (Iz družinskih
arhivov, 1995; Pavle Zidar v sliki in besedi,
2002) ter s tem, da je urejen Zidarjev kotiček v
knjižnici šole. Zidarjeva plaketa pa je literarno
priznanje za najboljše otroške spise. V
počastitev obletnice so na spletni strani ponovno
objavili raziskovalno nalogo iz leta 2002, ki so
jo izvedli učenci literarno-novinarskega krožka
šole, z naslovom Pisatelj Pavle Zidar v besedi in
sliki.
ce Jesenice, je povedala, da
je bil Pavle Zidar eden najbolj plodovitih slovenskih
pesnikov in pisateljev.
Rodil se je 6. januarja 1932
v delavski družini na Slovenskem Javorniku pri
Jesenicah. Na Kalanovi hiši
(Dobravska ulica 12) je
danes spominska plošča
Društva slovenskih pisateljev.

cami možganske kapi.
Pokopan je na piranskem
pokopališču.
"Pisatelja Pavleta Zidarja
uvršča slovenska literarna
zgodovina v sam vrh slovenskega pripovedništva, njegovo pesništvo pa pravzaprav še ni ovrednoteno, saj je
v zapuščini, ki jo hrani
Občinska knjižnica Jesenice, ostalo še več kot tisoč

pesmi. Napisal je 76 knjig,
od tega 35 romanov in 18
novelističnih zbirk, pet
povesti, 16 otroških in mladinskih del, dve pesniški
zbirki. V mnogih svojih
delih je slikovito opisal ljudi
in življenje na Javorniku in
na Koroški Beli tik pred drugo svetovno vojno in med
njo, torej čas svojega otroštva in mladosti. Prva pesniška zbirka Kaplje ognjene
(1960) je posvečena spominu na žrtve ponesrečenega
atentata v meščanski šoli na
Jesenicah. Ta dogodek je
ostal pisateljeva neutolažljiva bolečina in literarna tema
povesti Soha z oltarja domovine, Jugo, Okupacija Javornika. V delih Barakarji, Dim
(ki diši po sestri Juli) je obujal spomine na mladost in
se zameril svojim sorodnikom ter materi. Oddolžiti se
ji je hotel z romanom Sveta
Barbara (1972), a ni dočakala izida knjige, saj je leto
pred tem umrla. V romanu
Okupacija Javornika (1984)
gre za prelepo zgodbo o
pisateljevem otroštvu med
vojno. Roman je bil ugodno
sprejet tako v literarnih krogih kot v njegovem rojstnem kraju. Tako se je po
14 letih vrnil v rojstni kraj in
stare zamere so bile pokopane," je povedala Nataša
Kokošinek.
Občinska knjižnica Jesenice
v domoznanski zbirki hrani
pisateljeva izdana dela in del
njegove rokopisne zapuščine
iz arhiva Avgusta Gojkoviča.

Praznični zvoki
glasbil

Spominska razstava o življenju in delu Pavleta Zidarja je na ogled v avli jeseniške
knjižnice. / Foto: Nik Bertoncelj
Leta 2012 so v knjižnici pripravili razstavo ob 80-letnici
pisateljevega rojstva in ob
tej priložnosti iz rokopisne
zapuščine, ki jo je shranil in

ziranih 10.471 strani njegove rokopisne zapuščine.
Ob podpori Občine Jesenice, ki je zagotovila prostor in
sredstva za ureditev spo-

Razstavo sta pripravili bibliotekarka Nataša
Kokošinek in slavistka Majda Malenšek,
sodelovali pa so Iva Slamnik (soproga Pavleta
Zidarja), Vida Gojkovič (soproga skrbnika
Zidarjevega arhiva Avgusta Gojkoviča) in
fotograf Andrej Malenšek.
uredil Avgust Gojkovič, pridobili veliko gradiva. Leta
2012 in 2013 je bilo digitali-

minske sobe v Kulturnem
domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Javor-

niku, pa so pripravili razstavo v treh sklopih: Pavle
Zidar: življenje in delo, Pavle Zidar in Javorničani, Pavle Zidar rojstnemu kraju.
Vsebino sta pripravili Nataša Kokošinek in slavistka
Majda Malenšek.
Spominsko sobo so slovesno odprli 3. decembra 2013,
na ogled pa je v odpiralnem
času knjižnice Javornik Koroška Bela in v času uradnih ur KS Slovenski Javornik - Koroška Bela. Po vnaprejšnji najavi v Občinski
knjižnici Jesenice pa je
ogled mogoč tudi izven tega
časa.

januarju
V mesecu ZIMSKE
ČNE
BREZPLA
TIKE
PNEVMA

Božično-novoletni koncert učencev glasbene šole
je potekal s prenosom na YouTube kanalu.
Urša Peternel
V Glasbeni šoli Jesenice so
tudi letos izvedli Božično-novoletni koncert, ki je
potekal v dvorani Lorenz, a
brez zunanjih poslušalcev.
Dogodku so lahko prisluhnili v živo na YouTube kanalu.

"Večer je izzvenel v duhu
prazničnih in virtuoznih
melodij," je povedala pomočnica ravnateljice Karin Vrhnjak Močnik in dodala, da
so nastopajoči in njihovi
učitelji lepo pripravili svoje
točke, pa tudi obisk »spletnih« poslušalcev je bil
dober.
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je sklenitev
obveznega
in osnovnega
kasko
vozila
dobogarancije
financiranja
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5. leto oz. 160.000
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160.000 km,zaključi
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prej,
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Nissan Nissan
Akcija velja
do 31.
3. 2022
oz. do razprodaje
zalog.
Nissan sijamstvo
pridružuje
ali jo
podaljša.
Slike so»As
simbolne.
Vse prodajne
pravico
do napak.
Velja prekocene)
Nissan
Financiranja.
Akcija velja
do in
31.vključujejo
3. 2022 oz. do
zalog.
Nissan paketne
si pridružuje
pravico, da
predčasno
zaključi
akcijo
ali jo podaljša.
Slike so
Vse prodajne
cene
(MPC*
= maloprodajne
soNissan
neobvezujoče
priporočene
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22%razprodaje
DDV in DMV.
Določene
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ali akcije
lahko
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odstopanja
prisimbolne.
izračunu končne
cene.
cene
(MPC*
=
maloprodajne
cene)
so
neobvezujoče
priporočene
cene
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vključujejo
22%
DDV
in
DMV.
Določene
paketne
kombinacije
opreme
ali
akcije
lahko
povzročijo
odstopanja
pri
izračunu
končne
cene.
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan
Podrobned.informacije
o cenah
dobite
pri pooblaščenih
trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan
Slovenija,
o. o., Dunajska
22, 1001
Ljubljana.
Več na nissan.si
Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Kvintet klarinetov: Ana Račič, Katarina Žuber, Julia Slak,
Maja Sivec, Monika Korbar, mentorica Monika Korbar

NISSAN QQ NEW DEALER AD A5 JAN22 V1.indd 1
NISSAN QQ NEW DEALER AD A5 JAN22 V1.indd 1

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

07/01/2022 12:52
07/01/2022 12:52
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Zanimivosti
Člani PD Jesenice pred
novimi izzivi

Praznični koncert pod
okni bolnišnice
Marjana Ahačič

Ker je zlasti na gospodarskem področju delo obsežno in zahtevno, želijo v
društvo privabiti nove člane, ki bodo ob sedanjih izkušenih s svežimi
idejami lažje kos nalogam.
Janko Rabič
Po uspešnem letu 2021 so
pred člani Planinskega društva Jesenice novi izzivi. Poleg delovanja odsekov in
upravljanja štirih postojank
ter zavetišča se pripravljajo
na marčevski občni zbor, ki
bo letos volilni. Ker je zlasti
na gospodarskem področju
delo obsežno in zahtevno,
želijo v društvo privabiti

nove člane, ki bodo ob sedanjih izkušenih s svežimi
idejami lažje kos nalogam.
Sedež društva je sedaj na
novi lokaciji, v Športni dvorani Podmežakla, na Ledarski ulici 4. Tam odslej vsi
lahko poravnajo letno članarino, na voljo so vse informacije o programih društva
in možnostih za vključevanje v odseke in za drugo pomoč, ki je vedno dobrodošla.

Tik pred božičem so glasbeniki iz Begunj pred vhodom
v stavbo Splošne bolnišnice
Jesenice pripravili tradicionalno glasbeno presenečenje za paciente in zaposle-

V januarju začenjajo že priprave na novo poletno sezono na postojankah, najprej
predvsem z zagotovitvijo
osebja za delo. Vse leto je
odprta in oskrbovana Erjavčeva koča na Vršiču. V zimskih mesecih bodo tam člani
planinskih društev organizirali več tečajev, zimsko
usposabljanje za reševanje
iz plazov bodo izvedli gorski
reševalci z lavinskimi psi.

ne. Jure Valjavec, sicer član
ansambla Gašperji, ter Veseli Begunjčani Niko Legat,
Robert Štucin, Anže Pipan
in Rok Ristič so tudi letos
razveselili vse tiste, ki so
morali praznike preživeti v
bolnišnici. Pri dveh sklad-

bah se jim je pridružila tudi
ena od zaposlenih v bolnišnici, Bernarda Poklukar
Novak, ki je poslušalce navdušila z zimzelenima Avsenikovima skladbama Tam,
kjer murke cveto in Slovenija, od kod lepote tvoje.

Vse tiste, ki so praznike morali preživeti v bolnišnici, so tudi letos s priložnostnim
nastopom razveselili glasbeniki iz Begunj. / Foto: Tina Dokl

HOKEJISTI JESENIC V PRIČAKOVANJU
ZAČETKA KONČNIC V DRŽAVNEM
PRVENSTVU IN ALPSKI LIGI

Med dejavnostmi PD Jesenice je tudi skrb za varno zimsko hojo v gorah.

Pri delu z bolniki
pomagajo tudi študenti
Osebje na covidnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice že skoraj dve leti predano skrbi tudi za najtežje
bolne, kljub preobremenje-

nosti pa delo opravljajo z
veliko dobre volje in pozitivne energije. Ob hudi kadrovski stiski so jim na pomoč priskočili tudi dijaki in
študenti, med njimi je tudi
absolventka s Fakultete za

zdravstvo Angele Boškin
Tinkara Lukan, ki v bolnišnici opravlja študentsko
delo.
Nasmehe zaposlenim zakrivajo maske, zato radi rečejo,
da se smejijo z očmi.

Tinkara Lukan, absolventka Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, pomaga v covidnem
oddelku jeseniške bolnišnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Matias Demšar

HD DRUŠTVO JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, JESENICE

Urša Peternel

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so vse bližje
odločilnemu delu sezone, ki jim za zdaj poteka
po načrtih, saj dobre predstave kažejo tako v
domačem prvenstvu kot tudi v Alpski ligi.
V prej omenjenem mednarodnem tekmovanju
so Jesenice že več mesecev vodilna zasedba
lige. Prednost "železarjev" pred konkurenti pa
se iz tedna v teden le viša. Po 27 obračunih so
Gorenjci izgubili le trikrat, na prvem položaju
lestvice pa imajo kar dvanajst točk prednosti
pred drugim Asiagom. Ker morajo varovanci
Nika Zupančiča do konca rednega dela odigrati
le še pet tekem, pa se tako na prvem mestu že
zdijo zasidrani.
Glede na dosedanje predstave jeseniških hokejistov to sploh ni presenetljivo. Še naprej imajo
slovenski državni prvaki namreč v lasti najboljši
napad in najboljšo obrambo tekmovanja.
Kljub temu da so si "železarji" želeli nemoten
potek prvega meseca novega leta, pa se žal ta
ne odvija po njihovih željah in pričakovanjih.

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Zdravstvena situacija tako že ves mesec vpliva
na urnik tekem in "železarji" so uspeli v tem
mesecu odigrati le eno tekmo v sklopu Alpske
hokejske lige. Obenem pa so morali Jeseničani
tudi nekoliko prestaviti začetek končnice v domačem prvenstvu, kjer v letošnji sezoni branijo naslov prvakov. Po le enem porazu v prvem
delu tekmovanja so si Železarji priigrali na papirju najlažjega tekmeca v četrtfinalu. To bo
po rednem delu zadnjeuvrščeni Maribor. Z
njim bodo Železarji zaradi spremembe prvotnih načrtov odigrali le eno tekmo. Obračun, ki
bo določil potnika v polfinale, bo na sporedu v
ponedeljek, 17. januarja, v dvorani Podmežakla.
Ta se ob izjemnih predstavah Jesenic vse bolj
polni, pred najpomembnejšimi obračuni sezone pa gorenjski klub v domačo halo vabi čim
več lokalnih ljubiteljev hokeja in vselej zvestih
podpornikov, ki mu lahko pomagajo v lovu na
dvojni naslov prvaka.
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Zanimivosti
Sudoku s končno rešitvijo



















 

   
  
   
   
   
  

 
 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
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 črka
mi (1=T, 2=E, 3=N, 4=Š, 5=R, 6=O, 7=I, 8=S, 9=K), od leve
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je
DRSALIŠČE.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
Pravilno geslo križanke iz prejšnje številke je SREČNO BREZ
NEZGOD V LETO 2022. Sponzor križanke sta bila Občina
Jesenice in uredniški odbor Jeseniških novic. Za izžrebane
reševalce križanke prispevajo tri knjižne nagrade. Nagrajenci
so: Albina Bertoncelj, Jesenice; Milena Resman, Rodine; Jani
Erman, Ovsiše. Čestitamo, nagrade boste prejeli po pošti.

Bogastvo spominov
v knjigi Naše Jesenice
Knjiga Naše Jesenice obsega 327 strani, v elektronski obliki je na voljo na spletnih straneh izvajalcev
projekta. Vsi si želijo, da bi lahko čim prej zagotovili finančna sredstva in jo izdali še v knjižni obliki.
Janko Rabič

kulturne dediščine nadgradijo z izdajo knjige. V lanskem decembru so uresničili prvi del zamisli. Knjigo
Naše Jesenice so najprej
izdali kot e-knjigo z naslovom Naše Jesenice. Koordinatorica Polona Knific je
poudarila, da je projekt primer dobre prakse, kako se
lahko s sodelovanjem strokovnih organizacij, podporo
lokalne skupnosti, usposobljenimi mentorji in s prizadevnimi ter zavzetimi krajani na enkraten, izviren
način predstavi kulturna
dediščina in poskrbi, da so
prebivalci nanjo ponosni, jo
spoštujejo in obogateno
izročijo v dar naslednjim
generacijam. Urednica knjige Nataša Kokošinek je v
uvodnih besedah zapisala,
da knjiga Naše Jesenice

Ljudska univerza Jesenice je
v sodelovanju z Občinsko
knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice sedemnajst let izvajala
projekt Raziskovanje kulturne dediščine v lokalnem
okolju. V tem obdobju je
214 avtoric in avtorjev v
okviru študijskega krožka
zbiralo dragoceno gradivo iz
domačih okolij in ga strnilo
v 350 zgodb. Vsaka posebej
predstavlja mozaik spominov na življenje in delo prebivalcev, običaje, dogodke in
zanimivosti. Gradivo so
objavljali v brošurah, za
katere je vsako leto finančna
sredstva zagotovila Občina
Jesenice. Že nekaj časa je
bila med izvajalci projekta
tiha želja, da to bogastvo

Knjiga Naše Jesenice je za zdaj na voljo v elektronski obliki.

Sponzor križanke je OPTIKA BERCE, d. o. o., Tavčarjeva 6, Jesenice, ki svoje storitve nudi že trideset let. Vabijo vas, da jih obiščete tudi
v poslovni enoti v Lescah. Nudijo vam brezplačne preglede vida, strokovno svetovanje glede izbire okvirjev, stekel in drugih pripomočkov
za boljši vid. Vsem pa želijo v novem letu zdravja in kmalu tudi bolj brezskrbnega druženja. Še več informacij o njihovi ponudbi dobite
na telefonu 04 586 24 16. Za naše reševalce so pripravili tri nagrade – nakup ali storitve v poslovalnici v vrednosti 20 evrov.
AVTOR:
CVETO
ERMAN

NASLOV FEVDALNEGA
GOSPODA
(NEKDAJ)

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV
SUDOKUJA

ZMERNO
HITER PLES
REDKO
PO IZVORU IZ ŽENSKO IME
ARGENTINE

SOD
BREZ
VOKALA

VOZILO
NA DVEH
KOLESIH
(POG.)

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do
ponedeljka, 24. januarja 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva
ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vrzite v naš poštni nabiral
nik.

DALMATINSKO ŽENSKO
IME

OZEK
GORSKI
PRELAZ
ZNAČILNOST
VSAKDANJEGA,
ENOLIČNOST

9

10

PETI IN
DRUGI VOKAL

PROSTOR,
KJER SE
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NOGA

IME IN
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OLIMPIONIKA
OSEBA Z
VELIKIMI
OČMI
KDOR DELA
NA AKORD

OSNOVNA
ŠOLA

ZAJEDALEC
NA GLAVI
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MARIBORSKI
JEZIKOSLOVEC
(OROSLAV)
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MOHORKO

BIVŠI
IRANSKI
POLITIK
(BANI)
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LEVA ROKA

MOŠKO IME
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KAJŽAR
KRAJ
NA MEJI Z
ITALIJO
NAŠ SLIKAR
(ANTON)

IME ITAL.
IGRALCA
VALONEJA
SLADKOVODNE RIBE

ELIOT
NOYES

SLOVARČEK:

8

STARA
AZIJSKA
DRŽAVA OB
TIGRISU
PTIČ TEKAČ

15

13

ANTON
DERMOTA

PASTIRSKA
KOČA

VERDIJEVA
OPERA

MESTO V
SEVERNI
SLOVENIJI
BARVILO ZA
LASE
NAŠA
ŠPORTNA
NOVINARKA
(ANTONIJA)

DOVTIP,
ŠALA

NAŠ TV
UREDNNIK
(LADO)

VZDEVEK
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MOŠKO IME

6

NIK
ZUIPANČIČ

KRATEK,
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POTEG

1

1

11

2

5

3

12

4

13

5

7

6

8

7
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8

1

9

15

14

5

10

12

8
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SOSEDNJI
ČRKI

PESNIŠKA
STOPICA

4

SREDINA
BRŽOLE

3

TRENUTNI
POLOŽAJ,
RAZMERE

11

14

UGLED,
VELJAVA

OČE

5

RESNO,
SLOVESNO,
V GLASBI

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE
SREDINA
PLUNKE

KEMIČNI
SVINČNIK

NEZAKONSKI
OTROK
(POGOVOR.)

NAUK O
NRAVEH

POLAGANJE
ASFALTA

GORA V ISTRI

LITERARNA
PUŠČICA
BREZPLAČNI
PREGLEDI
VIDA, HITRO,
STROKOVNO

ZAČETEK
ČOLNA

FRED
ASTAIRE
NEKDANJA
SREDNJA
ŠOLA

RADIOAKTIVNA KOVINA
SIVE BARVE

7

2

ČISTOČA

VRSTA
ITALIJANSKEGA
RDEČEGA
VINA

OPTIKA
BERCE NA
TAVČARJEVI 6, NA
JESENICAH
KAŽE NAM
GA URA
MARIB. TV
NOVINAR
(FRANČEK)

GRŠKA MATI
BOGOV

OGNJENIK NA
SICILIJI

za prihodnje rodove.« Knjiga obsega 327 strani, v elektronski obliki je na voljo na
spletnih straneh izvajalcev
projekta. Vsi si želijo, da bi
lahko čim prej zagotovili
finančna sredstva in jo izdali še v knjižni obliki.

združuje že zapisano zgodovino mesta s spomini in življenjskimi zgodbami njegovih prebivalcev.
"Obenem pa je bil naš
namen ohraniti zapisane
spomine preteklih in zdajšnje generacije Jeseničanov

SPECIALISTIČNI
PREGLEDI
ZA IZDAJO
POTRDIL ZA
VOZNIŠKA
DOVOLJENJA
ZA VSE
KATEGORIJE

SADR: bivši iranski politik (Bani), KARETA: vozilo na dveh kolesih, DIAMAGNETIK: diamagnetna snov, RAŽEN: naša športna novinarka (Antonija),
KNAPIČ: naš nekdanji kemik (Baltazar), TROHEJ: pesniška stopica, DRAVOGRAD: mesto v severni Sloveniji, AŽBE: naš slikar (Anton)

V OPTIKO
BERCE PO NASVET

GORENJSKI GLAS
JESENIŠKE NOVICE 1 / 2022
PP. 124, 4001 KRANJ
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Prireditve
Dogodki od 14. januarja
do 3. februarja

Aktivnosti Mladinskega centra

Policijska kronika

MLADINSKI CENTER JESENICE

Eksplozija plinske jeklenke

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.

Petek, 14. januar
SiTi teater, JANEZ NOVAK, komedija (Klemen Slakonja,
Tadej Toš, Gregor Podričnik)

Vsaka nedelja ob 18. uri: »JOGA ZA VSAKOGAR« s Tanjo; prijave in
info. 041 860 989 in tanja.pristov@gmail.com

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 20. uri, za abonma petek in izven

Vsak ponedeljek ob 17. uri: Joga za »GUŠT« z Nadico; prijave in info.
040 971 835 in nadica.petrova4@gmail.com

Nedelja, 16. januar
VAŠA NAŠA MATINEJA; TRIJE PRAŠIČKI, predstava za
otroke v izvedbi GTČ JESENICE

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob
kartanju, info. Žiga 040912618
Likovna šola JSKD, 2. in 4. sredo v mesecu od 17. do 19. ure

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Aktivnosti centra Žarek

Torek, 18. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Dnevni center je odprt v popoldanskem času, od 13. do 19. ure. Od 13.
do 16. ure poteka učna pomoč, po 16. uri pa navedene aktivnosti:

www.gmj.si, od 18. ure dalje

vsak ponedeljek in petek kuharske delavnice, družabne igre

Četrtek, 20. januar
Javni nastop ob 18.30

vsak torek in četrtek ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, družabne igre

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, prenos v živo na www.glasbenasolajesenice.si

vsako sredo različne delavnice, ogled filma, družabne igre.
V primeru lepega vremena organiziramo tudi aktivnosti izven dnevnega centra.

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, od 18. ure dalje

Razstave

Petek, 21. januar
Odprtje razstave izbranih fotografij z regijskih tematskih
fotografskih delavnic JSKD in FDJ 2021

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure: ogled razstave fotografij
»VROČA ZIMA« Lare Blažič, ki razstavlja zanimive fotografije zimske
idile

Razstavni salon Dolik, ob 18. uri

Ponedeljek, 24. januar
Potopisno predavanje S KOLESOM PO SLOVENIJI –
predavatelj Tone KOS

RAZSTAVNI SALON DOLIK: razstava izbranih fotografij z regijskih
tematskih fotografskih delavnic JSKD in FDJ 2021
Razstava bo na ogled do 23. 2. 2022 od ponedeljka do petka od 9. do
12. in od 16. do 19. ure ter v soboto od 9. do 12. ure. Organizatorja:
Javni sklad za kulturne dejavnosti in Fotografsko društvo Jesenice

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

Torek, 25. januar
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
FOTOGRAFSKE DELAVNICE ZA MLADE, fotografska razstava

www.gmj.si, od 18. ure dalje

torek–petek, 10.00–12.00 . Razstava bo na ogled do 14. 1. 2022.

Sreda, 26. januar
Nastop učencev klavirja

Na Jesenicah je bilo vlomljeno v trgovino in iz nje odtujene
cigarete.

Trčil v pešca
Na Jesenicah je voznik na prehodu za pešce trčil v pešca, ki je
padel na pokrov motorja in vetrobransko steklo, zatem pa na
cesto, kjer je obležal. Po podatkih policije se je pri tem lažje
poškodoval. Voznik ga je spregledal. Proti vozniku poteka prekrškovni postopek zaradi povzročitve prometne nesreče.

Proti predoru Karavanke 190 km/h
Gorenjski prometni policisti so na avtocesti poostreno merili hitrost vožnje in obravnavali voznika, ki je pri omejitvi
110 km/h v smeri predora Karavanke vozil s hitrostjo 190
km/h. Gre za tujca, voznika začetnika, ki je bil priveden na
pristojno sodišče. Kaznovan je bil z globo in stransko sankcijo enoletne prepovedi vožnje vozil kategorije B v Sloveniji.

Razstava bo na ogled do 30. 1. 2022.

Pisatelj Pavle Zidar (1932–1992). Razstava je posvečena 90-letnici rojstva Pavleta Zidarja.

Sobota, 29. januar
ALJA WOLTE SULA IN CHORCHYP, koncert za glasbeni
abonma in izven

Na ogled bo od 6. 1. do 11. 3. 2022. Ogledate si jo lahko od ponedeljka do petka od 7.30 do 19. ure ter ob sobotah od 7.30 do 13. ure.

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

Nedelja, 30. januar
VAŠA NAŠA MATINEJA, predstava za otroke
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 31. januar
Predavanje Pavla Smoleja z digitalno fotografijo
Prostori društva upokojencev Javornik - Koroška Bela, ob 18. uri

Torek, 1. februar
Nastop učencev harmonike
Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača
www.gmj.si, od 18. ure dalje

Sreda, 2. februar
Blagoslov sveč na Stari Savi v soorganizaciji Župnije
Jesenice in Gornjesavskega muzeja Jesenice

JUNIK-M, d.o.o.,Korzika 3, Gozd Martuljek

Banketna dvorana Kolpern, ob 19. uri

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

Ob predhodni najavi na nina.hribar@gmj.si ali 04 583 34 92 ter v času
javnih prireditev v Banketni dvorani

AVLA OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE

Muzej Kosova graščina, ob 18. uri

Kriminaliteta

ŽENSKA, gostujoča razstava Srečanja gorenjskih fotografov

www.gmj.si, od 18. ure dalje

Jaka Torkar – Mitološki cikel, odprtje likovne razstave

Jeseniški policisti so obravnavali nesrečo pri vzdrževalnih
delih v industrijskem objektu s poškodbami delavca zaradi
elektrike. Odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo.

GALERIJA KOLPERN

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si, od 18. ure dalje

Poškodbe delavca zaradi elektrike

Razstava bo na ogled do 29. 4. 2022.

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18.30

E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

Na območju Hruškega vrha so gorski reševalci in helikopter
Slovenske vojske rešili obnemoglega turnega smučarja. Poškodovan ni bil.

torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–18.00

Četrtek, 27. januar
Nastop učencev pihal

Glasbena šola, dvorana Lorenz, ob 16. uri, prenos v živo na www.
glasbenasolajesenice.si

Reševali obnemoglega turnega smučarja

JAKA TORKAR – MITOLOŠKI CIKEL, likovna razstava

Glasbena šola Jesenice, dvorana Lorenz, ob 18. uri

Četrtek, 3. februar
Nastop učencev, posvečen slovenskemu kulturnemu
prazniku (skladbe slovenskih avtorjev)

Jeseniški policisti so obravnavali manjšo eksplozijo plinske
jeklenke v stanovanju. Okoliščine kažejo na uhajanje plina.
Poškodovan ni bil nihče, tuja krivda je izključena, nastala pa
je majhna materialna škoda. V še enem primeru pa so jeseniški policisti obravnavali dimniški požar zaradi vžiga saj.
Škoda ni nastala.
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jeseniške novice
Prvega novorojenčka so
pričakali na Jesenicah
1. stran
»Pet do polnoči sva bila v
čakalnici, na hodniku sva si
še čestitala za novo leto,
potem pa se je začelo,« je
burno silvestrsko noč opisal

Žiga Marenk, očka letošnje
prve novorojenke na Gorenjskem.
Ema se je rodila ob pomoči
izkušenih babic in porodničarjev, mlada mamica Nikolina Oman pa porod opisuje

kot lepo in pozitivno izkušnjo.
Tako kot številne mame iz
vse Slovenije, ki se odločijo,
da želijo roditi prav v jeseniški porodnišnici. "Običajno
rečejo, da jim je všeč naš pri-

Ekipa, ki je v nedeljo, 2. januarja, skrbela, da bilo v porodnišnici vse tako, kot mora biti:
Lucija Kočar, Patricija Žičkar Vodlan, Kasema Lemeš, zdravnica Mateja Škreblin in babica
Irena Čimžar / Foto: Gorazd Kavčič

stop z veliko komunikacije,"
je povedala babica Irena
Čimžar, ginekologinja Mateja Škreblin pa dodaja, da se
željam mamic kar se le da
prilagodijo. "Poskušamo jih
razumeti, se jim prilagoditi,
poslušamo jih. Trudimo se,
da smo čim manj invazivni,
na primer s sprožanjem
poroda, smo potrpežljivi," je
povedala Škreblinova.
"Že nekaj let nimamo rutinskega britja, klistiranja in
vstavljanja IV-kanalov in že
zaradi tega so žene bolj
sproščene in manj prestrašene," dodaja Čimžarjeva.
"Poleg tega imajo možnost,
da se med porodom gibljejo,
menjajo položaje, si lajšajo
bolečine s tuširanjem ...
Predvsem jih, dokler je z
otrokom vse v redu, ne omejujemo; to se zgodi le v
nekaj primerih na leto. Ženska ima svobodo, da se sama
odloči in sama prilagodi
potrebam svojega telesa."
Škreblinova pravi, da izkuš-

Ema Marenk, prva dojenčica, ki se je na Jesenicah (in na
Gorenjskem) rodila v letu 2022 / Foto: Gorazd Kavčič
nje kažejo, da takšen način
dela prinaša boljše rezultate,
manj zapletov pri porodih.
Da bi se mamice počutile
čim bolje, niti v času najstrožjih ukrepov niso prepovedali prisotnosti partnerjev
oziroma očetov pri porodu;
načeloma sta sicer dovoljena
dva, običajno je ob očetu to
še doula.
Sicer pa so sestre na oddelku
tudi lani skrbno zapisovale
imena, ki so jih starši izbrali
za svoje otroke. Pri deklicah
so bila najpogostejša imena
Julija (13), Zarja (10), Ajda,
Ana in Mia (9), Hana (7),
Asja, Mila in Sofija (6) ter
Ema, Gaja, Kaja, Klara, Lucija, Nika, Sara in Zala, ki se
jih je lani rodilo po 5.

Najbolj priljubljeni imeni
za dečke sta bili v lanskem
letu imeni Filip in Jakob,
po 14 jih je bilo. Sledita
imeni Mark in Oskar (8),
nato pa Bine, Brin, Nace in
Nik (7), Gal, Liam, Svit in
Maks (6) ter Aljaž, David in
Tim (5).
Škreblinova in Čimžarjeva
pravita, da je tudi za zdravstvene delavce izjemno prav
vsako rojstvo. "Vsakokrat je
lepo, veselimo se z vsakim
parom posebej," zatrdi zdravnica Mateja Škreblin, babica Irena Čimžar pa dodaja:
"Kakšen lep poklic imamo!
Vsak dan smo priča novemu
življenju, navdušeni nad
tem, česa vsega je sposobno
žensko telo."

V Savskih jamah
urejena sankaška proga
Uporaba naravne sankaške proge je brezplačna, ob koncu tedna je odprt
tudi Bar Sankač, kjer si je mogoče izposoditi sani.
Urša Peternel
V Savskih jamah so uredili
naravno sankaško progo.
Njena uporaba je brezplačna, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov na sankališču. Vsako soboto in nedeljo od 10. do 15. ure je v
sodelovanju z Barom Žičnica odprt tudi Bar Sankač, v

CENTER ZA SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA
ZAPOSLENIH GORENJSKE

tem času je možna tudi
izposoja sani, po predhodnem dogovoru pa tudi nočno sankanje za zaključene
družbe (z izposojo sani,
naglavnih svetilk, domačo
hrano in pijačo).
Proga je v primeru zadostnih količin snega dolga
700 metrov in primerna
predvsem za družinsko

Ali ste komunikativni?
Svoje komunikacijske veščine lahko preverite
na individualnem vrednotenju neformalno pridobljenega znanja.

četrtek, 27. 1. 2022, ob 16.30
Pridobili boste POTRDILO
z opisom svoje sposobnosti komuniciranja.
Prijave zbiramo do torka, 25. 1. 2022, oz. do zapolnitve mest
04/58 33 805, 04/5833809 ali polona.knific@lu-jesenice.net; lea.zlodej@lu-jesenice.net.

Ljudska univerza Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice

ODGOVOR DOBITE BREZPLAČNO!

Naravna sankaška proga v Savskih jamah

sankanje. V neposredni bližini proge je urejeno večje
parkirišče.
Prizadevni člani Sankaškega
kluba Jesenice so s prostovoljnim delom progo uredili
že v začetku decembra,
konec leta je bilo zatem vreme pretoplo, zdaj pa je
ponovno zapadlo dovolj snega, da so progo lahko odprli.

