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Kopanje  
v ledeni vodi – 
ključ do 
zdravja
V jezeru pri Domu Trilobit v 
Javorniškem Rovtu je potekala 
delavnica po metodi Wim Hof.
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Postani Franc 
Košir za en dan
Na Koroški Beli so se poklonili 
spominu na legendarnega 
trobentača in humorista pri 
Ansamblu bratov Avsenik Franca 
Koširja.  
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OBČINSKE NOVICE

»Miške« odprle novo 
razdelilno kuhinjo
V enoti Vrtca Jesenice so do-
bili novo razdelilno kuhinjo, 
v kateri bodo pripravljali 
obroke za 120 malčkov. 
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Zakaj je bilo treba 
prekuhavati vodo
Javno komunalno podjetje 
Jeko je uvedlo ukrep preku-
havanja pitne vode, ker je 
zaradi deževja prišlo do ka-
ljenja vodnega vira Peričnik.
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Veliko potreb po 
pomoči na domu
Med uporabniki storitve po-
moči na domu sta tudi Moj-
ca in Adem Pajić iz Podme-
žakle.
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Stara mama Franca na 
Groharjevi sliki
Franca Prezelj je v mladosti 
živela v Sorici. Bila je lepa in 
visoka, zato so ji rekli 'ta ve-
lika Franca' ...
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Urša Peternel

Na Jesenicah so z vrsto ak
tivnosti obeležili letošnji 
Evropski teden mobilnosti, 
katerega slogan se je glasil 
"Gremo peš!". Na dan mo
bilnosti 19. septembra so 
bila parkirišča v okolici šol, 
občinske stavbe ter upravne 
enote zaprta in namenjena 
pešcem in kolesarjem, pote
kale so predstavitve sistema 
izposoje koles JeseNICE Bi
kes, dela policistov in gasil
cev, varnega ravnanja v pro
metu ... Organizirali so test 
hoje, sprehod po Stari Savi 
in po arhitekturni dediščini 
Jesenic, potekale so železar
ske igre ... Po Jesenicah so 
hodili pešbusi – skupine 
otrok, ki so se v šolo podali 
peš. Na mestnih avtobusih 
se je bilo na ta dan mogoče 
peljati brezplačno.
Z avtobusom se je v službo 
pripeljal tudi župan Blaž Ra
čič, ki je velik pristaš trajnos
tne mobilnosti, zlasti kole
sarjenja. Tako se po službe
nih opravkih po mestu po

gosto odpravi s kolesom iz 
sistema JeseNICE Bikes. 
"Na ta način bi rad občanom 
pokazal, da je sistem izposo
je koles na voljo, in želel bi, 
da ga občani tudi čim več
krat uporabljajo. Prav tako 
grem po opravkih, če je le 
mogoče, peš. Želim namreč, 
da me občani vidijo kot 
zgled, k temu nagovarjam 
tudi svoje sodelavce," je de
jal. Kot je dodal, pa se zave
da, da je zakoreninjene na
vade težko spreminjati in da 
gre za dolgoročne procese. 
"Seveda pa je vprašanje, ko
liko nam takšne spremembe 
dopušča življenjski tempo. 
Koliko smo pripravljeni 
spremeniti svoje navade na 
račun udobja? To je vpraša
nje za vse nas ..." Na več lo
kacijah po občini so izvajali 
anketo na temo trajnostne 
mobilnosti, ki bo odgovor
nim na Občini Jesenice v 
pomoč pri načrtovanju na
daljnjih aktivnosti v poveza
vi s trajnostno mobilnostjo. 

Po Jesenicah pa 
kar peš
Na dan mobilnosti so bili tudi na Jesenicah  
v ospredju pešci in kolesarji.

Župan Blaž Račič se je v službo pripeljal z avtobusom.

Urša Peternel

V prenovljenem Kurirskem 
domu na Pristavi nad Javor
niškim Rovtom so prejšnjo 
soboto uradno odprli Gor
skokolesarski učni center 
Pristava. Center je name
njen učenju gorskega kole
sarjenja, ob domu je urejen 
lesen poligon, poskrbljeno 
je tudi za vso opremo, na vo
ljo je 18 gorskih koles s čela
dami in drugo opremo.
V sklopu prenove Kurirske
ga doma, ki je v lasti Obči
ne Jesenice, so uredili no
tranjost objekta, vse nape
ljave, stavbno pohištvo, 
streho, prenovljen je dnev
ni prostor s kuhinjo, v 
mansardi pa tri sobe z 
osmimi ležišči. Center naj 
bi bil odprt od maja do ok
tobra, v njem bodo prirejali 
tečaje gorskega kolesarje
nja in druge dogodke, ki 
sodijo v to okolje. Postavili 
so usmerjevalne in infor
mativne table ter izdelali 
promocijsko zloženko.
Kot je na odprtju povedal je
seniški župan Blaž Račič, je 
center lepa pridobitev za ob
čino Jesenice, za Javorniški 
Rovt in Pristavo ter za krepi
tev turistične ponudbe. "Po

nudba centra je povabilo 
vsem skupaj, domačinom in 
obiskovalcem, da obiščejo to 
našo naravo, se sprostijo in 
naužijejo lepih trenutkov," 
je dejal župan.
Celotna vrednost projekta za 
Občino Jesenice znaša 282 
tisoč evrov, od tega je nekaj 
več kot 202 tisoč evrov sred

stev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, saj gre za 
del čezmejnega projekta 
Alpe Adria Karavanke. 
V projektu sodeluje tudi Pla
ninska zveza Slovenije, ki je 
ob tej priložnosti namenu 
predala tudi novo turnokole
sarsko pot Transkaravanke, 
ki poteka od Jezerskega do 

Korenskega sedla. Pot pote
ka tudi mimo Pristave in 
skupina gorskih kolesarjev 
jo je minuli konec tedna že 
prevozila. Uradno pa jo je s 
prerezom verige odprl pred
sednik Planinske zveze Slo
venije Jože Rovan.

Gorskokolesarski učni 
center Pristava
Na Pristavi so uradno odprli gorskokolesarski učni center in turnokolesarsko pot Trans Karavanke,  
ki poteka od Jezerskega do Korenskega sedla.

Uradno odprtje gorskega kolesarskega učnega centra in turnokolesarske poti Trans 
Karavanke je potekala prejšnjo soboto na Pristavi. / Foto: Andraž Sodja
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Urša Peternel

V Vrtcu Jesenice so odprli 
novo razdelilno kuhinjo v 
enoti Angelce Ocepek na 
Cesti Cirila Tavčarja 3a. Raz-
delilna kuhinja bo služila za 
pripravo obrokov 120 otro-
kom iz te enote. Trak so pre-
rezali ravnateljica Vrtca 

Jesenice Vanja Kramar in 
župan Občine Jesenice Blaž 
Račič v družbi otrok iz sku-
pine Miške in njihovih vzgo-
jiteljic. 
Dosedanji prostori razdelil-
ne kuhinje so bili dotrajani 
in premajhni in tudi niso 
več dosegali potrebnih nor-
mativov in minimalnih teh-
ničnih pogojev za prostor in 

opremo vrtca. Delati so 
začeli med poletnimi počit-
nicami, v prostorih doseda-
njih pisarn uredili prostore 
kuhinje in namestili novo 
opremo iz inoks jekla ter 
zgradili tudi novo tovorno 
dvigalo. Investicija je stala 
dobrih 100 tisoč evrov, od 
katerih je veliko večino 
financiral Vrtec Jesenice 

sam, nekaj tisočakov pa je 
dodala tudi Občina Jesenice. 
Zaradi nujnosti ureditve 
nove razdelilne kuhinje v 
enoti na Cirila Tavčarja 3a 
pa se je iz stavbe že konec 
lanskega šolskega leta izseli-
la uprava vrtca. Ta sedaj 
deluje v stavbi na Cesti Ciri-
la Tavčarja 21, kjer so nekoč 
že bili prostori uprave.

»Miške« odprle novo 
razdelilno kuhinjo
V enoti Vrtca Jesenice so dobili novo razdelilno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za sto 
dvajset malčkov. Uprava vrtca se je že junija preselila v stavbo na Cesti Cirila Tavčarja 21.

Podžupan Miha Rebolj, organizatorka prehrane v Vrtcu Jesenice Irena Perko, ravnateljica 
Vrtca Jesenice Vanja Kramar in župan Blaž Račič, spredaj otroci iz skupine Miške

V novem šolskem letu 
v Vrtec Jesenice niso 
mogli sprejeti vseh 
vpisanih otrok. Po 
podatkih ravnateljice 
Vanje Kramar so 
sprejeli 180 novincev, 
v čakalni vrsti pa je 
ostalo 64 otrok iz 
rednega vpisa (največ 
je otrok, rojenih leta 
2018) in 36 otrok, ki 
so jih starši vpisali 
naknadno ali še ne 
izpolnjujejo 
starostnega pogoja za 
vključitev v vrtec. En 
otrok čaka tudi na 
vključitev v razvojni 
oddelek, ki je poln in 
vključuje šest otrok. 

Urša Peternel

Prašenje pri separaciji
Občinske svetnice Maja 
Križnar, Marta Smodiš in 
Sonja Tušar so opozorile na 
problem prašenja okoli 
separacije, ki moti prebival-
ce Hrušice. 
Na Občini Jesenice so pojas-
nili, da so v preteklosti upo-
rabnike cestišča že večkrat 
opozorili na problem praše-
nja, ki se pojavlja predvsem v 
sušnih mesecih in je posledi-
ca vožnje težkih tovornjakov. 
"Ukrepi, ki so bili predlaga-
ni, so se nanašali na zmanj-
šanje hitrosti vožnje vozil in 
občasno močenje ceste. Dej-
stvo je, da je cesta v maka-
damski izvedbi in bi se šele z 
izvedbo preplastitve prašenje 
zmanjšalo. Kar se tiče last-
ništva ceste je bilo že poveda-
no, da je pretežni del navede-
ne ceste v lasti Republike 
Slovenije, upravljavec je 
Direkcija RS za vode. Prven-
stveno je bila izvedena geo-
detska odmera tega območja. 

Občina Jesenice je na Direk-
cijo RS za vode naslovila vlo-
go za brezplačni prenos 
zemljišča v last Občine Jese-
nice. Prejeli smo zavrnilni 
odgovor, ker na zemljišču po 
podatkih iz uradnih evidenc 
ni zgrajen objekt javne gos-
podarske infrastrukture, del 
zemljišča pa je po dejanski 
rabi (ne namenski rabi) še 
kmetijsko oz. gozdno zemlji-
šče, zato naši vlogi za brez-
plačni prenos na lokalno 
skupnost ni bilo ugodeno. 
Občina Jesenice bo, ne glede 
na navedeno, nadaljevala 
postopek pridobitve navede-
ne nepremičnine oziroma 
bo državo pozvala, da pristo-
pi k ureditvi ceste."

Parkiranje tovornjakov
Občinska svetnica Maja 
Razingar je v imenu šoferjev 
tovornjakov in avtobusov 
vprašala, zakaj ni več možno 
parkirati pred Intereuropo 
in kje naj parkirajo.
Na Občini Jesenice so poja-
snili, da je bilo parkirišče za 

tovorna vozila na območju 
Plavškega travnika I urejeno 
za potrebe carinskošpedicij-
skega platoja na Spodnjem 
plavžu. Z vstopom Republi-
ke Slovenije v Evropsko uni-
jo in s tem odpravo carin je 
to območje skupaj s parkiri-
ščem začelo samevati. 
"Parkirišče je postalo prosto 
dostopno vsem, tudi za par-
kiranje opuščenih tovornja-
kov ter drugih najrazličnej-
ših stvari. Ker je parkirišče v 
lasti Občine Jesenice, je 
občina v okviru načela gos-
podarnosti aktivno pristopi-
la k iskanju rešitev za nave-
deno površino. V letu 2017 
je bila z Gasilsko zvezo Slo-
venije in Gasilsko zvezo 
Jesenice sklenjena pogodba 
o ustanovitvi stavbne pravi-
ce za gradnjo regijskega 
gasilskega poligona. Predvi-
den začetek gradnje poligo-
na je v letošnjem letu, bo pa 
poligon zasedal približno 
polovico sedanjega parkiriš-
ča za tovorna vozila. Preos-
tala polovica parkirišča pa je 
v uporabi Javne agencije RS 

za varnost prometa, za 
namen izvajanja prve učne 
stopnje programa usposab-
ljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil in za prever-
janje znanja tehnike vožnje 
kandidatov na izpitnih vož-
njah izpitnega centra Kranj 
- Jesenice za kategoriji A in 
AM ter avtošol za potrebe 
izvajanja prve učne stopnje 
programa usposabljanja 
kandidatov za voznike 
motornih vozil. Z Agencijo 
in avtošolami so sklenjene 
najemne pogodbe. Na pod-
lagi navedenega ter tudi dej-
stva, da je zaradi dosedanje-
ga prostega parkiranja pri-
hajalo do povzročanja mate-
rialne škode Javni agenciji 
RS za varnost prometa, je 
bil letos spremenjen prome-
tni režim, in sicer to obmo-
čje ni več namenjeno parki-
ranju tovornih vozil in avto-
busov." Kot so še dodali, 
skladno z veljavnimi predpi-
si občine niso dolžne zago-
tavljati javnih parkirnih 
površin za tovorna vozila in 
avtobuse, to je dolžnost pre-
voznika, ki mora v okviru 
izvajanja dejavnosti zagoto-
viti ustrezno opremljene 
površine za parkiranje svo-
jih vozil.

Vprašanja in pobude

Občina Jesenice in občina 
Nagold iz Nemčije letos obe-
ležujeta 25-letnico pobrate-
nja. Osrednja slovesnost, s 
katero bomo zaznamovali 
dolgoletno prijateljstvo med 
dvema občinama, bo jutri 
zvečer v Nagoldu. Z Jesenic 
se je v Nemčijo že odpravila 
številna delegacija, ki bo 
sooblikovala pestro dogaja-
nje ob tem jubileju. 
Partnerstvo dveh mest je 
nastalo na podlagi srečanj 
fotografov z Jesenic in Nagol-
da. Najbrž si udeleženci teh 
prvih srečanj niso predstav-
ljali, da se bo njihovo sodelo-
vanje razvilo v prijateljstvo 
med dvema občinama. Tako 
se zdaj lahko veselimo dob-
rih odnosov z Nagoldom, 
hkrati pa sem prepričan, da 
ima naše (mednarodno) 
sodelovanje še veliko prilož-
nosti za nadgradnjo. 
Na ta način utrjujemo vezi 
preko meja občine in tudi 
preko državnih meja. Med-
narodno sodelovanje in 
povezovanje s partnerskimi 
občinami ima veliko pozitiv-
nih vidikov, najpomembnej-
še pa je, da z organizacijo 
različnih prireditev spozna-
vamo druge in drugačne kul-
ture, hkrati na ta način bolje 
spozna(va)mo sebe. Kot sem 
že večkrat poudaril, je spoz-
navanje samega sebe velike-
ga pomena za celotno lokal-

no skupnost, zlasti ko išče-
mo odgovore na vprašanja o 
naši skupni prihodnosti.
Prepričan sem, da nas (s)
poznavanje drugih jezikov, 
kultur in vsakršnih navad 
lahko obogati, ne le kot 
posameznike, ampak tudi 
kot (lokalno) skupnost. 
Hkrati to partnerstvo pred-
stavlja (sicer majhen) 
kamenček v mozaiku pove-
zovanja in sodelovanja v 
Evropski uniji.
S podobnim namenom, 
torej z namenom utrjevanja 
vezi, smo se pred dnevi 
predstavniki Občine Jeseni-
ce in planinci na tradicional-
nem pohodu in srečanju na 
Rožci sešli z našimi sosedi 
in prijatelji iz avstrijske 
občine Šentjakob v Rožu ter 
s tamkajšnjim županom 
Heinrichom Kattnigom. 
Planinsko srečanje je minilo 
v prijetnem vzdušju, druže-
nje smo izkoristili tudi za 
srečanje in neformalni 
pogovor s predstavniki slo-
venskega kulturnega druš-
tva iz Šentjakoba.
Priložnost za nadgradnjo 
mednarodnega sodelovanja 
prepoznavam predvsem v 
sodelovanju na področju 
kulture in na področju špor-
ta. Ena od najzanimivejših 

kulturnih prireditev na Jese-
nicah je tradicionalna prire-
ditev Kulturna mavrica. Na 
njej se s pevskimi, glasbeni-
mi, plesnimi in podobnimi 
nastopi že vrsto let predstav-
ljajo domača kulturna druš-
tva, ki izkazujejo veliko kul-
turno pestrost Jesenic, orga-
nizatorji na prireditev pova-
bijo tudi gostujoče skupine. 
Pri tem verjamem, da je to 
kulturna prireditev, na kate-
ro lahko povabimo tudi pri-
jatelje iz pobratenih občin. 
Na ta način lahko Kulturno 
mavrico obogatimo in nad-
gradimo. Jesenice so v Slove-
niji partnersko povezane še 
s Trbovljami, v Srbiji z Valje-
vom in v Italiji s Trbižem in 
želim si, da bomo v prihod-
njih letih Kulturno mavrico 

(pa tudi druge prireditve) 
popestrili s sodelujočimi in 
obiskovalci iz partnerskih 
občin. Priložnosti za tovrst-
no sodelovanje smo nekate-
rim našim partnerjem v 
pogovorih že nakazali.
Srečanje ob lepem jubileju 
partnerstva med Nagoldom 
in Jesenicami bomo tako 
izkoristili tudi za pogovore o 
možnostih sodelovanja na 
prireditvah na Jesenicah, pa 
tudi v Nagoldu. Hkrati verja-
mem, da bomo prepoznali 
nove priložnosti za utrjeva-
nje in nadgradnjo vezi. Pri 
tem se moramo zavedati, da 
smo skupaj močnejši. 
Naše naloge tako so, da pre-
poznamo priložnosti za 
sodelovanje, da zamisli 
predstavimo našim partner-
jem in jih v prihodnje tudi 
uresničimo. Pri tem mora-
mo biti še posebej pozorni 
na to, da bodo pomen part-
nerstva prepoznali mladi, ki 
morajo biti vključeni v razli-
čne oblike sodelovanja. 
Sodelovanje učencev Glas-
bene šole Jesenice na prire-
ditvah ob praznovanju 
25-letnice partnerstva v 
Nagoldu je lep primer tega 
in upam, da bomo v tem 
skupaj prepoznali nove pri-
ložnosti.

Bogastvo brezmejnih 
partnerstev

Župan Blaž Račič

Prepričan sem, da nas (s)poznavanje drugih 
jezikov, kultur in vsakršnih navad lahko obogati, 
ne le kot posameznike, ampak tudi kot (lokalno) 
skupnost. Hkrati to partnerstvo predstavlja 
(sicer majhen) kamenček v mozaiku 
povezovanja in sodelovanja v Evropski uniji.
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Urša Peternel

Na Jesenicah je bilo v dru-
gem septembrskem tednu 
pitno vodo pred uporabo 
treba prekuhavati. Ukrep 
je veljal za pretežni del Je-
senic od Hrušice do mostu 
čez Savo na Slovenskem 
Javorniku, torej za obmo-
čje, ki ga oskrbuje vodni 
vir Peričnik. Zaznali so na-
mreč kaljenje vodnega vira, 
zaradi česar je bila voda 
motna. 
Po besedah vodje oskrbe s 
pitno vodo pri javnem ko-
munalnem podjetju Jeko 
Romana Ambrožiča je bil 

vzrok kaljenja močno de-
ževje. Ko so senzorji zazna-
li povečano motnost vode, 
so v Jeko takoj ukrepali in 
vodo preusmerili iz omrež-
ja. Zaradi izključitve enega 

izmed izvirov je bila na 
Hrušici oskrba z vodo nekaj 
časa tudi motena. 
»Prekuhavanje je najmilejši 
preventivni ukrep, s katerim 
želimo zagotoviti varnost 
uporabnikov. Stanje ni bilo 
kritično, res pa je, da pri vsa-
kem odstopanju kakovosti 
moramo ukrepati,« je pou-
daril Ambrožič. 

Kakovost vode redno 
spremljajo
Kakovost vode sicer redno 
spremljajo, na zunanje de-
javnike pa žal nimajo vpli-
va, je povedala Elizabeta 
Mavrič, strokovna sodelav-

ka za kontrolo kakovosti pi-
tne vode pri Jeko. Ob kalje-
nju Peričnika so takoj od-
vzeli vzorce, vzorčenje pa 
ponavljali vsaka dva dni. Ko 
so bili vzorci popolnoma 

skladni, so ukrep prekuha-
vanja preklicali. 
In kaj bodo v Jeko storili, da 
do podobnih težav v priho-
dnje ne bo več prihajalo? Po 
besedah Romana Ambroži-
ča v sodelovanju z lastnikom 
omrežja Občino Jesenice 
pripravljajo ukrepe za iz-
boljšanje vodnega vira Pe-
ričnik. Tako bodo sanirali 
zaledje izvira, kjer prihaja 
do erozije, izvedli bodo elek-
trifikacijo objektov, name-
stili ventile za izpuste in 
uvedli daljinski nadzor za 
upravljanje objekta na izviru 
Peričnik. 
Ob tem pa so v Jeko lastnici 
omrežja Občini Jesenice že 
pred časom predlagali gra-
dnjo novega, večjega vodo-
hrana na Ukovi, ki bi imel 
2000 kubičnih metrov pro-
stornine, kar bi ob izpadu 
takšnega vira, kot je Perič-
nik, zagotovilo nemoteno 
oskrbo s pitno vodo. Sedanji 
vodohrani so namreč pre-
majhni in tudi v dokaj sla-
bem stanju.
Jeseniška občina se poleg 
vira Peričnik oskrbuje iz več 
vodnih virov: Plavški rovt 
(napaja naselje Plavški 
Rovt), Planina pod Golico 
(napaja naselja Planina pod 

Golico, Prihodi in Žerjavec), 
Pod smreko (napaja naselje 
Javorniški Rovt), Završnica 
(napaja naselja Potoki, Ko-
roška Bela, Blejska Dobrava, 
Slovenski Javornik in del Je-
senic), Kočna (napaja nase-
lje Kočna).

Prednost SMS-obveščanja
Ob tem pa so nekateri Jese-
ničani opozorili, da sploh 
niso bili seznanjeni, da je 
vodo treba prekuhavati. Po 
besedah Elizabete Mavrič je 
način obveščanja določen v 
pravilniku, informacijo ob-
javijo na spletni strani Jeko, 
na Radiu Triglav, uporabni-
ki, ki so prijavljeni na tovr-
stno obveščanje, pa prejme-
jo SMS-sporočilo. »Poziva-
mo pa uporabnike, ki še 
niso naročeni na SMS-obve-
ščanje, da se na ta način ob-
veščanja naročijo, saj bodo 
tako obveščeni o vseh mo-
tnjah in ukrepih v najkraj-
šem možnem času,« je še 
dodala.
Pri obveščanju posebno po-
zornost namenjajo javnim 
objektom, kot so jeseniška 
bolnišnica, vrtci, dom staro-
stnikov, ki jih o tem obvesti-
jo posebej prek elektronskih 
sporočil ali telefona.

Zakaj je bilo treba 
prekuhavati vodo
Javno komunalno podjetje Jeko je uvedlo ukrep prekuhavanja pitne vode, ker je zaradi deževja prišlo 
do kaljenja vodnega vira Peričnik. Da do podobnih težav v prihodnje ne bi prihajalo, že pripravljajo 
ukrepe za izboljšanje vodnega vira.

Posebnost vode na izviru Peričnik je v tem, da je 
»surova«, da torej ni klorirana ali kako drugače 
obdelana. To je redkost v državi. »Takšna, kot 
pride iz izvira, je tudi v pipah,« je poudaril 
Ambrožič. Kljub tokratnim težavam si bodo v 
Jeku prizadevali, da bo voda iz izvira Peričnik 
tudi v prihodnje ostala kemično neobdelana.

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

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

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Urša Pet er nel, GSM: 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

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

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, GSM: 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Je se ni ške no vi ce, št. 14/let nik XIV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 77, ki je iz šel 27. septembra 2019.
Je se ni ške no vi ce so pri lo že ne Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla ne v vsa go spo dinj stva v Ob či ni Je se ni ce, iz šle so v 
na kla di 25.970 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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 16. ure, sreda od 8. do 17. 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: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; 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.

WWW.JE SE NI CE.SI

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

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
POPUSTISENESEŠTEVAJO!
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S TERMO KAMERO BOMO  
BOLJ VARNI
Podjetje JEKO, d.o.o., upravljavec odlaga-
lišča nenevarnih odpadkov Mala Meža-
kla, je v drugi polovici septembra 2019 za 
namen požarne varnosti na odlagališče 
namestilo termo kamero in jo povezalo z 
obstoječim video nadzornim sistemom.  
Namen nadzora odlagališča s termo ka-
mero je, da se na podlagi zaznave povi-
šanja temperature na odlagališču spro-
ži alarm še pred morebitnim vžigom. 
Alarm gasilce in pristojne osebe obve-
sti o nevarnosti vžiga in tako ti lahko 
pravočasno in ustrezno ukrepajo. Pred-
nost termo kamere je tudi v tem, da ji, 

za razliko od običajne video kamere, 
tema noči ne predstavlja nobene ovire, 
saj deluje v dolgovalovnem infrarde-
čem delu spektra, ki je očem neviden. 
Programska oprema omogoča tudi raz-
lične možnosti prikazovanja, hranjenja 
in analiziranja podatkov. Vrednost inve-
sticije znaša 10.173 evrov brez DDV.

GASILSKA VAJA PREVERJANJA  
DOBAVE VODE V PRIMERU VEČJEGA 
POŽARA 
Konec avgusta 2019 je bila s strani raz-
ličnih gasilskih enot izvedena vaja za 
preverjanje možnosti dobave vode iz 
Save Dolinke za gašenje, v primeru ve-
čjega požara na odlagališču nenevar-
nih odpadkov Mala Mežakla, saj bi bila 
hitra dobava zadostne količine vode 
ključnega pomena pri omejitvi škode 
ter pogasitvi požara. 

Gasilci, ki pokrivajo to območje, so v 
petek, 30. avgusta 2019, izvedli vajo z 
namenom preizkusa zmogljivosti čr-
palk za črpanje vode. V ta namen so na-
peljali cevovod iz Save do odlagališča 
Mala Mežakla ter s tem tudi preverili 
izgube tlaka v cevovodih na dolžini pri-
bližno 900 metrov ter približno 130-me-
trski višinski razliki. Na vaji je bilo ugo-
tovljeno, da je, v primeru večjega poža-
ra, možna dobava vode iz Save Dolinke. 
V okviru gasilske vaje je bilo preverjeno 
tudi delovanje hidrantne mreže na od-
lagališču Mala Mežakla.  

Požarne vaje se je udeležilo 60 gasilcev z 
11 vozili iz naslednjih enot: GARS Jeseni-
ce, PGD Hrušica, PGD Jesenice, PGD Plani-
na pod Golico, PGD Javorniški Rovt, PGD 
Koroška Bela in PGD Blejska Dobrava.

Pripravila: Maja Kržišnik, JEKO, d.o.o.

PREVENTIVNI UKREPI NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI NA 
ODLAGALIŠČU NENEVARNIH ODPADKOV MALA MEŽAKLA

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

19,99246 strani, trda vezava

EUR

Obvestilo
Občina Jesenice obvešča, da bo od 1. 10. 2019 dalje  
na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si., pod 
rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«, objavljen  
»Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v  
občini Jesenice za leto 2019«.

Župan Blaž Račič

w
w

w
.je

se
ni

ce
.s

i  



4

Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 27. septembra 2019

Urša Peternel

Več kot šestdeset zaposlenih 
iz treh jeseniških družb 
Skupine SIJ je letos sodelo-

valo v prostovoljski akciji 
Dan sodelovanja z lokalno 
skupnostjo – Jeklene vezi 
med nami. Med njimi so 
bili tudi direktorji vseh treh 

družb: Branko Žerdoner, 
glavni direktor največje jese-
niške družbe SIJ Acroni, 
Andrej Pogačnik, direktor 
SIJ SUZ, in Giuseppe Lom-

bardi, direktor SIJ Elektrod 
Jesenice, ki so pomagali bar-
vati avlo Osnovne šole Koro-
ška Bela.
»Mislim, da je eno najpo-
membnejših načel v življen-
ju, da se trudiš za dobre 
sosedske odnose. Včasih je 
to težje, včasih lažje uresni-
čiti. A v SIJ Acroni se trudi-
mo biti dober sosed,« je ob 
tem dejal direktor SIJ Acro-
ni Branko Žerdoner.
Prostovoljska akcija pa ni 
potekala le v osnovni šoli, 
temveč so zaposleni iz žele-
zarskih družb s stanovalci 
Doma dr. Franceta Bergelja 
Jesenice (mnogi so prav 
nekdanji železarji) igrali 
družabne igre in pekli pala-
činke, Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Jeseni-
ce so pomagali urediti opre-
mo in okolico gasilskega 
doma, v Društvu Žarek pa 
so z otroki likovno ustvarja-
li za prodajno razstavo in se 
družili z njimi. 
Akciji so se pridružili tudi 
predstavniki HDD SIJ 
Acroni Jesenice na čelu s 

predsednikom Anžetom 
Pogačarjem.
Skupina SIJ je sicer drugi 
Dan sodelovanja z lokalno 
skupnostjo s sloganom 

Jeklene vezi med nami pri-
pravila tudi na Ravnah in v 
Ljubljani, skupaj pa je v 
akciji sodelovalo kar 147 
zaposlenih.

Dan sodelovanja  
z lokalno skupnostjo
Zaposleni iz vseh treh jeseniških železarskih družb Skupine SIJ so tudi letos kot prostovoljci 
sodelovali v akciji Jeklene vezi med nami. Na čelu z direktorji so pomagali barvati avlo Osnovne šole 
Koroška Bela, družili so se z otroki in starostniki, pomagali so gasilcem ...

Čopiče so v Osnovni šoli Koroška Bela vihteli tudi predsednik HDD SIJ Acroni Anže 
Pogačar, glavni direktor SIJ Acroni Branko Žerdoner, direktor SIJ SUZ Andrej Pogačnik, 
Giuseppe Lombardi, direktor SIJ Elektrode Jesenice, ravnatelj šole Rok Pekolj in jeseniški 
podžupan Miha Rezar. / Foto: Urša Peternel

Ena od prostovoljk je bila tudi Jana Markež iz SIJ Acroni, ki 
je skupaj s še nekaterimi sodelavkami iz pisarn poprijela za 
čopič. "Nad akcijo sem navdušena, udeležila sem se je 
prvič in všeč mi je prav zato, ker sem na ta način dobila 
priložnost za prostovoljno delo," je dejala. / Foto: Urša Peternel

Zaposleni so se družili tudi z otroki v društvu Žarek. 

V projektu sodeluje osem-
najst slovenskih in avstrij-
skih partnerjev, na sloven-
ski strani tudi Planinska 
zveza Slovenije, ki je ob tej 
priložnosti tudi uradno 
odprla turnokolesarsko pot 
Trans Karavanke, ki poteka 

od Jezerskega do Korenske-
ga sedla oziroma obratno. 
Celotna dolžina poti je 132 
kilometrov, skupnega vzpo-
na je okrog 5500 višinskih 
metrov. Pot je dolga 132 
kilometrov, razdeljena je na 
pet etap in poteka na relaci-
ji: Korensko sedlo–Mojstra-
na–Javorniški Rovt–Dom 

pri izviru Završnice–Dom 
na Kofcah–Jezersko. Poteka 
po gozdnih cestah na pri-
sojnih pobočjih Karavank, 
do vrha grebena se povzpne 
le na Tromeji. Na poti med 
drugim obišče Slovenski 
planinski muzej v Mojstra-
ni ter nekaj priljubljenih 
planinskih postojank: Val-

vasorjev dom, Planinski 
dom na Zelenici, Planinski 
dom na Kofcah, Dom Pris-
tava v Javorniškem Rovtu. 
Primerna je za kondicijsko 
dobro pripravljene gorske 
kolesarje, predstavili pa so 
jo z vodeno turo. Skupina 
petnajstih gorskih kolesar-
jev je v soboto prikolesarila 
iz Mojstrane na Pristavo. 
Kolesarsko verigo je za 
odprtje poti simbolično pre-
rezal predsednik Planinske 
zveze Slovenije Jože Rovan.

Gorskokolesarski učni 
center Pristava

Turnokolesarska pot Trans Karavanke poteka od Jezerskega do Korenskega sedla oziroma 
obratno. Celotna dolžina poti je 132 kilometrov, skupnega vzpona je okrog 5500 višinskih 
metrov. Poteka po gozdnih cestah na prisojnih pobočjih Karavank. / Foto: Andraž Sodja

Že pred dnevom mobilnosti 
so uredili novo površino za 
pešce na Cesti maršala Tita 
20 (med TIC Jesenice in 
bivšo Murko). Površina se je 
doslej uporabljala kot parki-
rišče, a ker dovoz v to obmo-
čje ni bil ustrezen in tudi ne 
varen, so se na Občini Jese-
nice odločili območje uredi-
ti tako, da bo omogočalo 
počitek in tudi varen prostor 
za srečanje in klepet. Name-
stili so betonska korita, v 
katera so dijaki Srednje šole 
Jesenice in Gimnazije Jese-

nice s pomočjo zaposlenih 
javnega komunalnega pod-
jetja JEKO zasadili cvetice, 
območje pa poslikali s kre-
dami na temo trajnostne 
mobilnosti. Kot so pojasnili 
na Občini Jesenice, bodo v 
prihodnje namestili tudi 
dve klopi za počitek ter pos-
tavili "knjigobežnico", to je 
hišico za prosto izmenjavo 
knjig. Na območju se sicer 
nahaja tudi kolesarska pos-
taja JeseNICE Bikes. V pri-
hodnje pa načrtujejo celost-
no ureditev širšega območ-
ja po načelih trajnostne 
mobilnosti.

Po Jesenicah pa kar peš

Podžupan Miha Rebolj se je v službo pripeljal s kolesom.

1. stran

1. stran
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Namen projekta Alpe 
Adria Karavanke je, da 
Karavanke postanejo 
regija petzvezdičnih 
doživetij, s poudarkom 
na pohodništvu, 
gorskem kolesarjenju 
in zimskih aktivnostih. 
Želijo privabiti večje 
število obiskovalcev, 
dolgoročno pa 
zagotoviti nova 
delovna mesta v 
turizmu.
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Zadnji teden v septembru praznuje Krajevna skupnost Sava 
svoj praznik, ki je posvečen spominu na prve omembe nase-
lja Sava v letu 1538. Praznik bodo obeležili jutri, v soboto, 28. 
septembra. Ob 9. uri organizirajo pohod čez Dole na Prista-
vo (od kopališča na Ukovi do Doma Pristava), ob 11.30 pa se 
bo začelo družabno srečanje na Pristavi z družabnimi igra-
mi. Za razvedrilo in ples bo igral ansambel Ex trio 3. Organi-
zirali bodo tudi prevoz s kombijem. Prijave za prevoz spreje-
majo na telefonski številki: 031/787 363 (Darka Rebolj). Za 
vse udeležence bo na voljo tudi brezplačna malica.

Praznik Krajevne skupnosti Sava

Andraž Sodja

"V zgodnjih jutranjih urah 
sobote, 21. septembra, je av-
strijska kontrola letenja iz-
gubila stik s potniškim leta-
lom s sedemdesetimi potni-
ki, med letom iz Münchna v 
Zagreb. Po obvestilu, da bi 
letalo lahko padlo na sloven-
sko stran, stečejo postopki 
za iskanje letala v obeh drža-
vah, kasneje pa tudi reševal-
na akcija. Razbitine najdejo 
na težko dostopnem terenu 
na obeh straneh meje, v ne-
sreči pa je na avstrijski stra-
ni izbruhnil tudi večji požar, 
ki ga je pomagala gasiti Ita-
lija. Na slovenski strani so 
našli pet preživelih, ki so jih 
na kraju oskrbeli in jih nato 
prepeljali v zdravstvene 
ustanove. Stekli so tudi po-
stopki identifikacije žrtev in 
preiskave nesreče."
Takšen je bil scenarij sobo-
tne obsežne mednarodne 
vaje za primer letalske nesre-
če, načrtovanje katere se je 
začelo že novembra lani. V 
sami vaji je samo na sloven-
ski strani sodelovalo več kot 
250 ljudi, od gorskih reševal-
cev, gasilcev, vodnikov reše-
valnih psov, policistov, enot 
nujne medicinske pomoči in 
Rdečega križa, službe za pre-
iskovanje letalskih nesreč, 
enote za identifikacijo mr-
tvih, helikopterja policije in 
Slovenske vojske do helikop-
terjev iz Avstrije ter letala za 
gašenje požarov Canadair iz 
Italije. Z Jesenic so sodelova-
li gasilci Gars Jesenice, pro-

stovoljnih gasilskih društev 
Hrušica, Javorniški Rovt, Ko-
roška Bela, Jesenice, GRS 
Jesenice, Ekipa Rdečega kri-
ža Jesenice, občinski štab Ci-
vilne zaščite, Policijska po-
staja Jesenice in drugi. 
Vajo si je ogledal tudi jeseni-
ški župan Blaž Račič, ki je 
ob tem poudaril, da je zado-
voljen, da imajo občinske 
službe in organizacije, ki 
delujejo na področju reševa-
nja, priložnost sodelovati na 
takšni vaji, saj je vsaka vaja 
priložnost za primer prave 
nesreče: "Upam pa, da to ni-
koli ne bo potrebno." 
Kot je poudaril vodja vaje 
Robert Skrinjar z Uprave za 
zaščito in reševanje Kranj, je 

bil glavni namen vaje preiz-
kusiti in krepiti sodelovanje 
med slovenskimi, avstrijski-
mi in italijanskimi organi, 
službami in enotami za za-
ščito, reševanje in pomoč ter 
na slovenski strani tudi med 
enotami za identifikacijo 
mrtvih in preiskovanje letal-
skih nesreč. »V Sloveniji in 
v Avstriji takšne skupne vaje 
še ni bilo. V celotni vaji, ki je 
potekala od 6. do 17. ure, je 
na terenu sodelovalo več kot 
250 ljudi. Celovita analiza 
vaje bo pripravljena čez me-
sec dni, že med samo vajo 
pa so se razkrile nekatere 
pomanjkljivosti. Največ na 
področju sodelovanja letal-
skih sil, zlasti pri koordina-

ciji helikopterjev in pa na 
področju preiskave nesreč 
in identifikacije mrtvih, kjer 
sicer obstaja nekaj medna-
rodnih predpisov, a se nobe-
den ne dotika področja, ko 
se nesreča zgodi na obeh 
straneh meje. Analiza bi 
zato lahko dala določne pre-
dloge, kako urediti meddr-
žavno sodelovanje na tem 
področju.« Kot je zaključil 
Skrinjar, bodo na podlagi 
vaje pripravili predloge ozi-
roma popravke predpisov in 
sporazumov. »Pravne služ-
be ministrstva pa so tiste, ki 
to naprej posredujejo v 
usklajevanje in podpisova-
nje.«
Vajo si je ogledal tudi mini-
ster za notranje zadeve Bo-
štjan Poklukar, ki je ocenil, 
da gre za realen scenarij, ki 
se lahko zgodi in se že je, saj 
ima Slovenija zgodovino le-
talskih nesreč. »Naloge poli-
cije so, da sodeluje tudi pri 
naravnih in drugih nesre-
čah. Tako je policija po-
memben del te vaje, saj 
opravlja tako preiskovalne 
aktivnosti, identifikacije žr-
tev kot vzdrževanje inter-
vencijskih poti in druge ak-
tivnosti. Sistemi držav do-
bro sodelujejo in tudi sistem 
nacionalne varnosti v Slove-
niji deluje, kar je na vaji tudi 
več kot očitno.«

Vaja za primer 
letalske nesreče
Na pobočju Kočne in planine Seča nad Javorniškim Rovtom v Karavankah se je odvijala velika 
mednarodna vaja, za primer letalske nesreče v visokogorju.

V vaji je samo na slovenski strani sodelovalo več kot 250 ljudi – od gorskih reševalcev, 
gasilcev, vodnikov reševalnih psov, policistov, enot nujne medicinske pomoči in Rdečega 
križa, službe za preiskovanje letalskih nesreč, enote za identifikacijo mrtvih, helikopterja 
policije in Slovenske vojske do helikopterjev iz Avstrije ter letala za gašenje požarov 
Canadair iz Italije. 

Vajo si je ogledal tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Občina Jesenice je pripravila predlog proračuna za leto 
2020, ki je do 8. oktobra v javni razgrnitvi. Objavljen je na 
spletni strani Občine Jesenice, v času javne razgrnitve pa 
lahko vsi zainteresirani svoje pripombe podajo na sedežih 
krajevnih skupnosti, v avli Občine Jesenice ali pa jih posre-
dujejo na naslov Občine Jesenice.

Proračun za leto 2020 v javni razgrnitvi

Urša Peternel

Občinski svetnik Jernej 
Udir je na eni od nedavnih 
sej občinskega sveta dal po-
budo, naj po Jesenicah zasa-
dijo drevesa ob cestah, kjer 
se ljudje sprehajajo. Z goz-

dnim gospodarstvom naj se 
dogovorijo, da bodo otroci v 
okviru šole v naravi po me-
stu posadili sadike dreves.
V občinski upravi so poja-
snili, da si Občina Jesenice 
prizadeva ohranjati mrežo 
zelenih površin v mestu in 

jo hkrati širiti. Zadnji tak 
primer je bila vzpostavitev 
zelenice med Dolikom in bi-
všo policijo (Cesta maršala 
Tita 9), kjer so posadili tudi 
več dreves. "Pobudo za zasa-
ditev dreves smo prejeli za 
lokacijo nasproti Integrala v 

Centru II ob državni cesti 
R2, kjer se je sanirala okvara 
vročevoda. Področna zako-
nodaja ne omogoča več za-
saditev dreves na trasi zgra-
jene infrastrukture, zelenica 
na tem mestu pa se ohrani," 
so zapisali.

Pobuda za več dreves v mestu

RAZGLAS

V skladu z 19. členom Zakona o množičnem vrednotenju  
nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) bo 

od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019 potekala

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA  
MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja  
nepremičnin bo v navedenem terminu dostopna  

na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije:  
https://www.mvn.e-prostor.gov.si/

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin  
bo v navedenem terminu v času uradnih ur na vpogled  

na Občini Jesenice, Oddelek za okolje in prostor,  
Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna predstavitev predloga modelov vrednotenja  
nepremičnin za občine na območju Območne geodetske 

uprave Kranj, torej tudi za občino Jesenice,  
bo v četrtek, 17. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00  

v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana 15,  
Slovenski trg 1, Kranj.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe  
k predlogu modelov  

od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni na ob-
močju občine, kjer imajo lastniki svoje nepremičnine, lastniki 
posredujejo na pripravljenih obrazcih JR.MV-1 občinam. Obči-
na se bo do pripomb najprej opredelila, potem pa jih bo po-
sredovala v preučitev Geodetski upravi RS.

Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enač-
be, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednos-
tne faktorje) lastniki na posebej pripravljenih obrazcih  
JR-MV-2 pošljejo neposredno Geodetski upravi RS na  
elektronski naslov vrednotenje@gov.si ali na poštni naslov Ge-
odetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljub-
ljana.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta v papirni obliki dosegljiva 
na mestu javne razgrnitve, v elektronski obliki pa na spletni 
strani Geodetske uprave Republike Slovenije: https://www.
mvn.e-prostor.gov.si/.

Geodetska uprava RS bo prejete pripombe preučila ter se do 
njih opredelila. Občina Jesenice bo nato javnost seznanila s 
stališči Geodetske uprave do prejetih pripomb, in sicer na kra-
jevno običajen način, to je na spletni strani Občine Jesenice.

Občina Jesenice

Jesenice, september 2019
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Urša Peternel

Novo gledališko sezono v Gle-
dališču Toneta Čufarja zače-
njajo z avtorskim projektom 
Fetiš na puter. Gre za komič-
no dramo, v kateri glavna lika 
obstaneta v dvigalu. Besedilo 
so napisali Nika Brgant, Sašo 
Dudič in Gregor Robič; sled-

nja sta tudi glavna igralca v 
predstavi, ki jo je režiral Vid 
Klemenc. Premiera bo v sre-
do, 9. oktobra, ponovitev pa 
11. oktobra v Gledališču Tone-
ta Čufarja na Jesenicah. To je 
sicer že 381. premiera jeseni-
škega gledališča, naslednja, 
Vozi, Miško, se obeta 20. 
novembra.

Fetiš na puter
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Urša Peternel

Družina Tavčar in Farno 
kulturno društvo Koroška 
Bela sta v Kulturnem hramu 
na Koroški Beli pripravila 
razstavo fotografij in likov-
nih del Andreja Tavčarja 
(1947–2018) z naslovom 
Hodil po svojih sem poteh. 
Andrej Tavčar je bil vses-
transki ustvarjalec, lovec, 
preparator, slikar in foto-
graf, ljubitelj narave, pozna-
valec planin in živali. Njego-
vo umetniško ustvarjanje je 
bilo vezano na njegov doma-
či kraj. Na spominski razsta-
vi so predstavljene fotografi-
je, likovna dela, trije prepa-
rati ptic in nekaj osebnih 
predmetov. 
Kot je povedal umetnikov 
nečak Boštjan Tavčar, ki je 
tudi napravil izbor za razsta-
vo, je bilo stričevo umetniš-
ko ustvarjanje povezano z 
naravo, v mlajših letih tudi z 
lovom. "Svojo poklicno pot 
preparatorja je združil z 
umetniškim ustvarjanjem, s 
čimer je nagačenim živalim 
vdihnil nesmrtnost," je dejal 
Boštjan Tavčar. 
Po letu 1998 se je zelo zavze-
to posvetil naravoslovni foto-
grafiji. Iz tega obdobja je 
posnetek sive čaplje, za kate-
rega je leta 2006 na razstavi 
ornitoloških fotografij v 

Sečoveljskih solinah prejel 
prvo nagrado. Pred tem je 
leta 2000 prejel drugo nagra-
do za posnetek Zelenca. 

Opus iz tega obdobja obsega 
več kot 10 tisoč fotografij. 
Vzporedno s fotografijami 
je ustvaril številne slike z 

upodobitvami živali in nara-
ve, napravil je tudi številne 
rezbarije in poslikave z 
motivi gorskega cvetja in 
živali na zatrepih in drugih 
lesenih predmetih. Je avtor 
upodobitve sv. Florjana na 
gasilskem domu v Javorniš-
kem Rovtu. Sodeloval je na 
likovnih in fotografskih 
natečajih in skupinskih raz-
stavah. Fotografije je prispe-
val za različne publikacije. 
Opus digitalnih fotografij 
obsega več kot 6000 posne-
tkov. 
Kot je dodal Boštjan Tavčar, 
pa v Andrejevih delih nikoli 
ni šlo zgolj za čisti realizem, 
temveč je bilo vedno zaznati 
pridih iskanja nemirne 
duše, ki se ni mogla niti 
hotela ujeti v vsakdanje dru-
žbene kalupe.
Program odprtja razstave je 
povezoval podpredsednik 
Farnega kulturnega druš-
tva Marko Zupančič, v kul-
turnem programu pa je 
navdušil Tomaž Štular, 
član komornega zbora Slo-
venske filharmonije, gost 
ljubljanske in mariborske 
opere, ki kot solist nastopa 
tudi v opernih hišah v tuji-
ni. Odprtja se je udeležil 
tudi jeseniški župan Blaž 
Račič.
Razstava, ki sodi pod okrilje 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine, bo na ogled do 1. 
oktobra.

Nemirna duša, ki je 
hodila po svojih poteh
Na Koroški Beli so se poklonili spominu na Andreja Tavčarja (1947–2018), ki je bil vsestranski 
ustvarjalec in ljudski umetnik. Na razstavi so na ogled njegove fotografije in likovna dela.

Z odprtja razstave / Foto: Nik Bertoncelj

Na ogled so fotografije, likovna dela in tudi nekaj prepariranih živali. 

"Prijatelji ga imamo v spominu kot tankočutno 
osebo, včasih z robatim jezikom, vedno pa z 
izbranim okusom in odnosom do lepega. S 
prvinskim pogledom na svet. S spoštljivim 
odnosom do pristne tradicije in slovenske 
krasilne umetnosti ter še večjim spoštovanjem 
do narave," je k razstavi zapisala Petra Alič.

V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledališča 
je do 22. oktobra na ogled razstava fotografij Vande in Kleme-
na Klemenca z naslovom Vandini utrinki in Klemenove skrite.

Vandini utrinki in Klemenove skrite

Pritrkovalska skupina Koroška Bela in Farno kulturno druš-
tvo Koroška Bela v četrtek, 3. oktobra, ob 16. uri pripravljata 
pritrkovalsko delavnico. Potekala bo na tlakovanem platoju 
pred cerkvijo sv. Ingenuina in Albuina.

Pritrkovalska delavnica

Na prvem abonmajskem koncertu te sezone Glasbene šole 
Jesenice bo nastopil eden najvidnejših slovenskih pianistov 
Vladimir Mlinarić. Koncert bo potekal v četrtek, 10. oktobra, 
ob 18.30 v dvorani Lorenz Glasbene šole Jesenice.

Prvi abonmajski koncert te sezone

V torek, 8. oktobra, ob 18. uri v banketni dvorani Kolperna 
odpirajo gostujočo razstavo v okviru Srečanja gorenjskih 
fotografov Črno beli portret.

Črno beli portret
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Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

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

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

Jeseničanom tretje mesto
V sezoni 2016/2017 in 2017/2018 so prstometaši Jesenic v 1. 
moški ligi obakrat osvojili prvo mesto. V tretje niso ponovili 
uspeha, a so ligo, v kateri je nastopilo trinajst ekip, vseeno 
zaključili na odličnem tretjem mestu. Na vrh se je uvrstila 
ekipa Senice z 22 točkami, drugi so bili Veseli Gorjanci z 20 
točkami. Tretji Jeseničani so zbrali 17 točk. Za kaj več je bil 
preslab začetek, saj so v sedmih tekmah le dvakrat zmagali, 
štirikrat igrali neodločeno in enkrat izgubili. Podrobneje po-
glejmo njihov celotni izkupiček: zabeležili so šest zmag 
(Struževske korenine 4:2, Pajek 4:2, TVD Partizan Begunje 
4:2, Flinger 5:1, Podnart 4:2, Dvojček 4:2), pet neodločenih 
rezultatov (Veseli Gorjanci 3:3, Restavracija Center Lesce 
3:3, Rokce 3:3, ŠDP Lesce 3:3, Ribiči 3:3) in le en poraz proti 
prvaku Senica z 1:5. Za Jesenice so igrali: Marko Hočevar, 
Bogdan Finžgar, France Šolar, Jože Klobučar in Matjaž Ko-
ranter.

Kegljanje

Slab začetek Jeseničanov
Po izpadu iz 1. A lige so se kegljači SIJ Acroni Jesenice pre-
selili v 1. B ligo. V njej nastopajo še Brest, Konstruktor II, 
TRO Korotan, Kočevje, Taborska jama I, Rudar, Hidro, Pivka 
I in Radenska. V uvodni tekmi so jeseniški kegljači doma 
gostili drugo ekipo Konstruktorja in tekmo izgubili s 6:2. V 
drugi tekmi, ki so jo ponovno igrali doma, so jo še slabše 
odnesli, saj jih je Radenska premagala kar z 8:0.

Nogomet

Visoko krivec za visok poraz
V 3. kolu 1. Gorenjske lige so bili nogometaši SIJ Acroni Je-
senice prosti. Odmor jim ni preveč koristil, saj so prejšnjo 
soboto, ko so igrali doma proti ekipi Visoko, visoko izgubili 
z rezultatom 6:2 (Talič, Bešič). Na lestvici so zdaj Jeseničani 
osmi, s tremi točkami in tekmo manj.

Matjaž Klemenc

Po Slovenskem pokalu, kjer 
so hokejisti HDD SIJ Acroni 
Jesenice v finalu morali pri-
znati premoč ljubljanski 
Olimpiji, se je v sredini sep-
tembra za Jeseničane začelo 
najdaljše tekmovanje, Alp-
ska liga. V letošnji ligi bo 
nastopilo 18 ekip, vsako eki-
po čaka 34 tekem v rednem 
delu.
Jeseničani so sezono odprli 
na gostovanju, pri novincu v 
ligi, drugi ekipi Linza. Varo-
vanci trenerja Mitje Šivica 
so štirikrat zadeli v polno 
(Urukalo, U. Sodja, Svetlin, 
Šturm), na drugi strani pa je 
vratar Žiga Kogovšek svojo 

mrežo ohranil nedotaknje-
no. 
Prejšnjo soboto so se v Alp-
ski ligi prvič predstavili do-
mačemu občinstvu, naspro-
tnik je bil Fassa. Jeseniška 
ekipa je mlada in kar nekaj 
je takih igralcev, ki se letos 
prvič spopadajo s tako moč-
no konkurenco. Navijači in 
vsi ljubitelji hokeja si želijo 
zmag, a treba je biti realen, 
potrpežljiv. Tokrat se je kon-
čalo po željah gostiteljev. Po 
hitrem vodstvu je bilo v igri 
»železarjev« začutiti kar ne-
kaj nervoze, predvsem v 
času, ko so imeli številčno 
prednost. Kljub temu da so 
gostje izenačili na 1:1, so bili 
Jeseničani v nadaljevanju 

veliko boljši nasprotnik in 
tekmo zasluženo dobili s 4 : 
2 (Seršen, Ankerst, Hebar, 
J. Sodja). V kriznih trenut-
kih je dobro delovala obram-
ba na čelu z vratarjem Žigo 
Kogovškom. 
»Prvi dve tekmi smo odigra-
li zelo dobro. Napak je bilo 
zelo malo, veliko smo drsali. 
Veseli me, da smo napake, 
ki smo jih delali v finalu Slo-
venskega pokala, odpravili. 
Pohvalil bi dobro igro soi-
gralcev v obrambi, s čimer 
so mi močno olajšali delo. 
Naslednji nasprotnik je Zel 
am See, ki smo ga v prijatelj-
ski tekmi v gosteh premaga-
li s 4 : 0,« je povedal vratar 
Žiga Kogovšek, ki si vseka-

kor zasluži priložnost med 
vratnicama. 
Pobližje si poglejmo, kaj Je-
seničane še čaka po Zel am 
Seeju v bližnji prihodnosti: 
3. oktobra Pustertal doma, 5. 
oktobra druga ekipa Dunaja 
doma in 10. oktobra Garde-
na doma. Tri dni prej gostu-
jejo v Celju, v okviru držav-
nega prvenstva.
V državnem prvenstvu so 
že odigrali štiri tekme. Uvo-
dne tri so igrali doma. Slavi-
jo so premagali s 4 : 2, MK 
Bled z 11 : 0 in Hidrio Jese-
nice z 8 : 2. 
V ponedeljek so gostovali v 
Kranju pri Triglavu in se do-
mov vrnili z novo zmago s 6 
: 2 in novimi točkami. 

Spodbuden začetek hokejistov
Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so letošnjo Alpsko ligo začeli z dvema zmagama, z drugo ekipo Linza v 
gosteh in domačo zmago proti Fassi.

Matjaž Klemenc

Dolga leta ste bili v Franciji 
kot igralec in nazadnje kot 
trener. Zagotovo zelo dobra 
izkušnja?
V Franciji sem bil dvanajst 
let. Dostikrat se pošalim, da 
sva šla z ženo Andrejko, ki je 
bila takrat še moje dekle, v 
Francijo z avtom in dvema 
kovčkoma. Nazaj sva se vrni-
la s tremi otroki in s tremi 
kamioni robe. Uvodno leto 
sem bil v Brianconu in nasle-
dnje leto prestopil v Greno-
ble. Že po letu dni Grenobla 
sem imel možnost zamenja-
ve okolja, a je bilo vse perfek-
tno organizirano in tudi gle-
de denarja sem bil zadovo-
ljen. Z Andrejko sva vse 
»dala na vago«, želela sva si 
ustvariti družino in sva na 
koncu v Grenoblu ostala štiri 
leta. Sledilo je leto dni v Bri-
anconu in še dve leti v Gre-
noblu. Na koncu sem pristal 
v Lyonu, kjer sem zaradi po-
škodbe roke moral prekiniti 
igralsko kariero. Vseeno smo 
tam ostali še celo sezono, 
predvsem zaradi otrok, ki so 
bili po šolah. Na koncu sezo-
ne je prišla ponudba iz kluba, 
da pomagam trenerju. Tega 
so odstavili in po dolgem raz-
misleku sem zasedel njegovo 
mesto. Prišel sem do zaključ-
ka, da le redko dobiš tako pri-
ložnost. Po pol leta trenerske-
ga dela so bili z menoj zado-

voljni in na koncu sem to 
delo opravljal tri leta. Klub se 
ni razvijal tako, kot sem si 
sam želel, doma imamo dru-
žinsko podjetje in odločili 
smo se, da se vrnemo v Slo-
venijo. 

Je bila še želja, da ostanete v 
hokeju?
Želel sem ostati v hokeju, in 
sicer kot trener v mladinski 
kategoriji. V vlogi, ki ti ne 
vzame toliko časa, kot če si 
trener članske ekipe. Na en-
krat je prišla ponudba za tre-
nerja na Jesenicah. Jesenice 
veliko pomenijo v sloven-
skem hokeju, kljub vzpo-

nom in padcem, ki so jih 
doživljale. Te ponudbe nika-
kor nisem mogel zavrniti.  

V teh dveh mesecih ste do-
dobra spoznali ekipo.
Še vedno se spoznavamo, a 
se veliko bolje poznamo kot 
na začetku. Tudi oni so spo-
znali mene, kar se mi zdi iz-
redno pomembno. Če sem 
iskren, niti enega od teh fan-
tov od prej nisem poznal, saj 
v Franciji nisem podrobno 
spremljal dogajanja v sloven-
skem hokeju. Neko sliko o 
njih, o vsakem posamezno, 
sem dobil od prejšnjega tre-
nerja Marcela Rodmana, s 

katerim sem se veliko pogo-
varjal. Po njegovih pozitiv-
nih besedah sem vlogo tre-
nerja prevzel še z večjim ve-
seljem. Od igralcev sem do-
bil povratno sporočilo, da si 
želijo delati, da želijo napre-
dovati. Na treningih delajo 
zavzeto in za zdaj nimam 
nobenih pripomb.

Eno tekmovanje ste že kon-
čali, Slovenski pokal. Olim-
pija je osvojila pokal. Nekaj 
nepotrebnih napak, podob-
no kot na prvi tekmi z Olim-
pijo v Poletni ligi, vam je 
prineslo poraz.
Ogledal sem si nedeljsko 
tekmo Olimpije s Feldkir-
chom. Če primerjam Olim-
pijo na tej tekmi in na tekmi 
z nami v pokalu, so takrat 
imeli še v sebi tisto evforijo 
s prejšnje sezone. Tega na 
tekmi s Feldkirchom nisem 
občutil. Zavedati se je treba, 
da smo mi praktično na 
novo sestavljeni. Na obeh 
tekmah z Olimpijo smo do 
polovice tekme dobro delo-
vali. Žal se je poznalo, da je 
naša ekipa manj izkušena, 
popustili smo, kar je Olim-

pija izkoristila. Pokal je bil 
neuspešen, a verjamem, da 
smo se iz tega kar nekaj na-
učili. 

Po večini gre za mlade igral-
ce. Po videnem ima ta ekipa 
potencial.
Absolutno ga ima. Kar nekaj 
teh fantov je bilo nekaj let na-
zaj ali pa so še del slovenske 
reprezentance U20. Boljših 
ni, razen tistih, ki igrajo po 
dobrih klubih v tujini. Da 
imajo potencial, se zavedajo. 
Upam, da bodo vse informa-
cije, ki jih bodo dobili od 
mene, spravili vase. Žal je 
tako, da bodo le eni izkoristi-
li svoj potencial, eni polovič-
no, eni pa ga ne bodo izkori-
stili.

Koliko vam je uspelo spo-
znati Alpsko ligo?
Alpsko ligo spoznavam in lah-
ko rečem, da je velika razlika 
med zgornjim in spodnjim 
delom. V vsaki ligi so razlike, 
a ta je v Alpski ligi prevelika. 
Mirno pa lahko rečem, da je 
Alpska liga odlična za razvija-
nje mladih igralcev. Za nas je 
to tekmovanje primerno. Za 

EBEL večina fantov še ni pri-
pravljena, državno prvenstvo 
pa je preskromno. 
Primerjava Alpske lige s 
francosko ligo?
Če primerjam Alpsko ligo s 
francosko ligo, se v Franciji 
igra precej hitreje, veliko je 
drsanja, igra se bolj agresiv-
no.

Sezono ste odprli odlično, z 
dvema zmagama. Se strinja-
te, da je evforijo treba pre-
staviti v ozadje?
Pri meni ni evforije in to 
prenašam na fante. Mi ima-
mo svoj cilj in fantje točno 
vedo, kaj morajo delati, da 
bodo oni boljši, da bo ekipa 
napredovala. Če ocenim ti 
dve uvodni tekmi, smo na 
njih naredili kar nekaj do-
brih stvari. Če bomo to znali 
pripeljati na večino tekem, 
ki so pred nami, bom zelo 
zadovoljen. Vseeno je treba 
vedeti, da imamo mlado eki-
po, verjetno z najmanjšim 
proračunom. Ti fantje potre-
bujejo čas, zagotovo pa bodo 
prišli tudi krizni trenutki.

Kakšne cilje ste si v hokeju 
postavili za prihodnost?
Nikoli si nisem mislil, da 
bom trener. Sem privilegi-
ran, da lahko trenutno izbi-
ram med domačo obrtjo in 
trenerskim delom. Za priho-
dnost pa pustimo vse mo-
žnosti odprte ...

Ponudbe nisem mogel zavrniti
Devetintridesetletni Mitja Šivic iz Dobrega Polja se je po dolgih letih igranja in v vlogi trenerja v Franciji vrnil v Slovenijo in zasedel mesto glavnega 
trenerja v ekipi HDD SIJ Acroni Jesenice.

Mitja Šivic, trener HDD SIJ Acroni Jesenice

"Vseeno je treba vedeti, da imamo mlado ekipo, 
verjetno z najmanjšim proračunom. Ti fantje 
potrebujejo čas, zagotovo pa bodo prišli tudi 
krizni trenutki."

Janko Rabič

Občina Jesenice je bila prej-
šnjo soboto prijazen gostitelj 
finala športnih iger zaposle-

nih Slovenije. Več kot 250 
tekmovalcev in spremljeval-
cev, najboljših iz dosedanjih 
letošnjih tekmovanj, je me-
rilo moči v sedmih športnih 

disciplinah in uživalo v dru-
ženju. Skupni zmagovalci so 
bili športniki iz SKB banke, 
dobro so se odrezali tudi go-
stitelji, zaposleni iz jeseni-

ške občine. Za uspešno iz-
vedbo in spremljevalni pro-
gram so pod okriljem Olim-
pijskega komiteja Slovenije 
– Združenja športnih zvez 
poskrbeli pri Športni zvezi 
Jesenice pod vodstvom Bra-
neta Jeršina.

Finale športnih iger zaposlenih
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V Domu dr. Franceta Bergel-
ja Jesenice že od leta 2000 
izvajajo storitev pomoč na 
domu za občine Jesenice, 
Kranjska Gora in Žirovnica. 
Ta čas imajo zaposlenih tri-
deset socialnih oskrbovalk 
(med njimi je le en moški), ki 
skrbijo za od 180 do 190 upo-
rabnikov v vseh treh občinah. 
Po besedah direktorice doma 
Mojce Pavšič je socialna oskr-
ba na domu zelo pomembna 
oblika pomoči, ki nadomešča 
institucionalno varstvo in 
omogoča uporabnikom, da 
čim dlje ostanejo v domačem 
okolju, ohranijo samostoj-
nost in zasebnost. S pomočjo 
na domu razbremenijo tudi 
svojce, ki zaradi službenih 
obveznosti in skrbi za svoje 
starše ali druge sorodnike 
težko usklajujejo vse obvez-
nosti in so nemalokrat zelo 
utrujeni in izgoreli.
Uporabniki so zvečine sta-
rejši od 65 let, opažajo pa 
porast števila mlajših, ki so 
kronično ali neozdravljivo 
bolni, imajo težave v dušev-
nem zdravju ... Pogojev za 
sprejem v dom starostnikov 
ne izpolnjujejo, tako je 
pomoč na domu pogosto 

edina oblika pomoči, ki jim 
ostane. Čedalje več uporab-
nikov se srečuje tudi s teža-
vami zaradi demence, sta 
povedali vodja pomoči na 
domu Maja Robič in koordi-
natorica Klara Ravnihar. 
Pomoč na domu organizira-
jo v najkrajšem možnem 
času, povpraševanja je čeda-
lje več, zato so občasno tudi 
krajše čakalne dobe. 

Oskrbovalka 
Ena od socialnih oskrbo-
valk z največ izkušnjami je 
52-letna Jeseničanka Lujka 
Brčinović. Čeprav je po 
osnovni izobrazbi eko-
nomska tehnica, pa je svo-
je poslanstvo našla v 
pomoči soljudem. Nikoli 
ni štela, koliko osebam je 
pomagala v več kot četrt 
stoletja službe. Ve pa, da 
svoje delo opravlja zelo 
rada in s srcem. Največ ji 
pomeni hvaležnost upora-
bnikov. »Na začetku te 
težje sprejmejo, a ko se te 
navadijo, te ne dajo! Saj 
pridejo slabi dnevi, moji in 
njihovi, ampak niti eno 
sekundo mi ni žal, da sem 
se odločila za to delo. Ko 
veš, da si naredil nekaj 
lepega za sočloveka, ko 
vidiš, da je zadovoljen ... 
tega ne odtehta noben 
denar ...« pravi. 

Uporabnika
Med uporabniki pomoči na 
domu sta tudi Mojca in 
Adem Pajić iz Podmežakle. 
Adem je dopolnil petdeset 
let, Mojca 44. Oba imata 
diagnozo multipla skleroza. 
Ademovo zdravstveno stan-
je je slabše, saj je že nekaj 
let na invalidskem vozičku, 
Mojca za zdaj še hodi in po 
svojih močeh skrbi tudi za 
Adema. Prijeten in zgovo-
ren par je pred tremi leti 
ugotovil, da bosta pri vsako-
dnevnem življenju vendarle 
potrebovala pomoč. Obrnila 
sta se na Dom dr. Franceta 
Bergelja na Jesenicah in 
prek storitve pomoči na 
domu ju zdaj vsak dan obiš-
če ena od njihovih socialnih 
oskrbovalk. Zjutraj poskrbi 
za nego Adema, prinese 
jima kosilo, skoči v trgovino, 
pomaga pri pospravljanju. 
Ker je pri Ademu bolezen 
precej napredovala, bo v pri-
hodnje prihajala tudi zvečer, 
da mu bo pomagala pri pri-
pravi na spanje. 
Mojca in Adem tako bolezni 
navkljub lahko živita samo-
stojno življenje. »Pomoč 
oskrbovalk je za naju nepre-
cenljiva. Vedno so dobre 
volje, vse so prijazne in vse 
se da zmeniti z njimi. Nanje 
se res lahko zaneseva,« pra-
vita in poudarita tudi social-
ni vidik, to je druženje.

Razvoj novih storitev
V jeseniškem domu sprem-
ljajo potrebe uporabnikov in 
razmišljajo tudi o dodatnih 
storitvah v okviru socialnega 
servisa ter razvoju novih sto-
ritev, ki bodo omogočale 
čim daljše in kakovostno 
življenje v domačem okolju. 
Posebej pa so veseli, da so 
uporabniki zelo zadovoljni s 
storitvijo, kar kaže tudi vsa-
koletna anketa.

Veliko potreb po 
pomoči na domu
Med uporabniki storitve pomoči na domu sta tudi Mojca in Adem Pajić iz Podmežakle.

Socialna oskrbovalka Lujka Brčinović pomaga pri osebni negi, hranjenju, osnovnem 
čiščenju stanovanja, gre v trgovino, pripelje kosilo ...

Mojca in Adem Pajić sta uporabnika pomoči na domu. Pravita, da je pomoč socialnih 
oskrbovalk zanju neprecenljiva.

Kot je poudarila Pavšičeva, zelo dobro sodelujejo 
z občinami; po zakonu naj bi občine 
sofinancirale vsaj polovico stroškov ure pomoči 
na domu, na Jesenicah subvencija znaša več kot 
osemdeset odstotkov. Cena ure pomoči znaša 
19,97 evra, občina prispeva 16,28 evra, 
uporabnik pa plača 3,69 evra na uro (med 
tednom, ob koncih tedna in praznikih je cena 
nekaj višja). Tudi tako je pomoč na domu 
dostopnejša za uporabnike.

Janko Rabič

V avli Občinske knjižnice 
Jesenice so v letošnjem 
domoznanskem septembru 
in v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine pripravili 
razstavo z naslovom Stara 
Sava – dediščina, umetnost, 
razvedrilo. Pri zasnovi in 
izvedbi so moči združile tri 
ustanove, poleg knjižnice še 
Gornjesavski muzej Jesenice 
in Glasbena šola Jesenice. 
Predvsem muzej in glasbena 
šola na območju enega naj-
lepše ohranjenih fužinskih 
naselij pri nas in tudi v Evro-
pi skrbita za številne dogod-
ke, povezane z železarsko 
tradicijo in glasbeno kulturo. 

Vsebino razstave s prika-
zom celotnega muzejskega 
kompleksa, Kasarne, Kol-
perna, nekdanje Korenove 
hiše in delovanje Glasbene 
šole Jesenice so predstavile 
Nataša Kokošinek, Zdenka 
Torkar Tahir, Nina Hribar 
in Nina Jamar. Celostna 
predstavitev je izzvenela kot 
čudovita učna ura vedno 
zanimive in privlačne Stare 
Save, od lani kulturnega 
spomenika državnega 
pomena. Škoda, da ni priva-
bila večjega števila ljudi, 
zagotovo pa je navdušila tis-
to peščico, ki je bila zbrana. 
Za glasbeni del programa so 
poskrbeli učenci Glasbene 
šole Jesenice. 

Bogastvo zgodovine in 
sedanjosti Stare Save

V galerijskih prostorih Kosove graščine na Jesenicah so za 
uvod v jesen povabili člane Fotografskega društva Jesenice, 
ki so pripravili letno pregledno razstavo. Na razpis na pro-
sto temo je 25 avtorjev poslalo 96 fotografij v črno-beli in 
barvni tehniki. Žirant Aleš Krivec, priznani slovenski foto-
graf, jih je za razstavo izbral štirideset, osmim avtorjem pa 
je namenil nagrade in priznanja. Prvo nagrado je za fotogra-
fijo Islandija prejel Nik Bertoncelj, drugo za fotografijo Run-
ners 7061 Jani Novak in tretjo za fotografijo Ulica Stanko 
Vidmar. Diplome so prejeli: Aleksander Čufar, Danica 
Novak, Sandi Novak, Benjamin Rot in Silva Resman. Razsta-
va bo na ogled do 13. oktobra. 

Pisana paleta motivov na pregledni razstavi

Nagrajeni fotografi

V drugem tednu oktobra bodo v društvu za psihološko rav-
novesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost 
Vzgon na Jesenicah ponovno začeli izvajati izkustveno-edu-
kativne delavnice za rejnike in druge nadomestne starše. 
Program zajema 12 srečanj, ki bodo potekala enkrat teden-
sko v obsegu dve do tri šolske ure. Udeleženci bodo pridobi-
li znanja, ki jim bodo omogočala poglobljeno razumevanje 
tako otrokovih kot tudi lastnih vedenj in čustvovanj. Rdeča 
nit posameznih srečanj bodo vaje čuječnosti, katerih namen 
je zniževanje starševskega stresa in spodbujanje čuječega 
starševstva. Program je primeren tudi za posameznike, ki 
šele nameravajo postati rejniki ali posvojitelji, je povedala 
predsednica društva Vzgon Veronika Šuštar. Izvedbo finan-
čno omogoča ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, delavnice so za udeležence brezplačne. 

Delavnice za rejnike in druge nadomestne starše
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V jezeru ob Domu Trilobit 
v Javorniškem Rovtu, ki je 
tudi v vročih poletnih dneh 

imelo le šest stopinj Celzi-
ja, je nedavno potekala de-
lavnica po metodi Wim 
Hof. Metoda nosi ime po 
izumitelju, nizozemskem 

športniku Wimu Hofu, ki 
je velik del svojega življenja 
posvetil raziskovanju, kako 
izboljšati kakovost življe-
nja, ostati zdrav ali pa si 

povrniti zdravje. Ugotovil 
je, da obstaja zelo enosta-
ven način, kako to doseči: s 
kopanjem v ledeni vodi! 
Delavnico je vodil Domžal-
čan Emil Ledenko - Ledeni, 
ki se s to metodo ukvarja že 
tri leta. Kot je povedal, je 
Wim Hof dokazal, da lahko 
s pomočjo zavestnega diha-
nja, miselnosti in hladne 
vode aktivno vplivamo na 
živčni, hormonski, imun-
ski in krvnožilni sistem. Na 
ta način se v telesu sprošča-
jo dopamin, serotonin, me-
latonin, endorfini in kana-
binoidi, znižuje pa se raven 
stresnega hormona korti-
zola, ki uničuje naše zdrav-
je.
»Na mrzlo vodo se pripravi-
mo z dihalnimi vajami, s 
katerimi aktiviramo notranji 
ogenj. Na delavnicah so za-
četniki v vodi od trideset se-
kund pa do dveh minut, jaz 
sem bil najdlje v vodi 25 mi-
nut, in sicer v Kamniški Bi-
strici, ko je imela tri stopi-
nje. Po navadi pa sem v vodi 
osem, deset minut. Po za-

ključku se vsi počutimo fan-
tastično, saj se telo popolno-
ma resetira in regenerira, 
celice pa se napolnijo s sve-
žim kisikom,« je povedal 
Ledenko. 
Z metodo omogočimo tele-
su, da iz krvi sprošča precej 
več kisika v celice, mišice, 
tkiva in možgane, s čimer 
se telo alkalizira. To pa pre-
prečuje nastanek bolezni, 
ki lahko 'preživijo' le v ki-
slem okolju. Boljši je spa-

nec, zmanjšajo se vnetja v 
telesu, izboljša se presno-
va, človek ima več energije, 
večjo moč volje, bolj je 
ustvarjalen, zmanjša se 
celo potreba po hrani ... Po-
veča pa se tudi odpornost 
na mraz; Ledenko je pove-
dal, da ga je še tri leta nazaj 
vsako zimo neznansko ze-
blo. Odkar se ukvarja z me-
todo Wim Hof, pa tudi po-
zimi hodi naokrog v krat-
kih rokavih. 

Kopanje v ledeni vodi 
– ključ do zdravja
V jezeru pri Domu Trilobit v Javorniškem Rovtu je potekala delavnica po metodi Wim Hof. Njeni 
pristaši so prepričani, da je kopanje v ledeni vodi v kombinaciji z zavestnim dihanjem in pravo 
miselnostjo ključ do zdravja.

Delavnice se je udeležilo enajst udeležencev, ki so v vodi, ki je imela šest stopinj, preživeli 
od trideset sekund do dve minuti.

Vodja delavnice Emil Ledenko ima po naključju priimek, ki 
ga tako dobro označuje.

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 16 .  d e l )

Janko Rabič

Peter Klemenc: Vedno bogato 
zapolnjena življenjska pot

Po obisku pri 92-letnem Pe-
tru Klemencu na Plavžu na 
Jesenicah sem se znašel kar 
v resni zadregi. Za njim je 
izjemna življenjska pot, raz-
peta na številnih področjih. 
Zagotovo ne bo prostora, da 
bi bolj podrobno zapisal vse, 
s čimer se je in se še sedaj v 
častitljivi starosti ukvarja. 
Ne gre prezreti pomembne-
ga prispevka, ki ga je dal šir-
ši družbeni skupnosti, pred-
vsem z delom v več društvih 
in organizacijah. V hiši ima 
kotiček, kjer so hranjeni šte-
vilni zapisi, dnevniki, diplo-
me, priznanja, knjige, redki 
predmeti, fotoaparati in še 
kaj. 
"Vse vedno delam z vese-
ljem, dinamično življenje je 
moj vsakdan, čas je vedno 
bogato zapolnjen, nikoli mi 
ni dolgčas," pravi Peter, še 
vedno odličnega in bistrega 
spomina. 
Izhaja iz ene najstarejših 
družin na Murovi, kjer je 
bilo šest otrok. Zgodnje 
otroštvo pri treh letih mu je 
zaznamoval dogodek, ko je 
velika skala z Mirce, ki je za-
čela drseti zaradi kopanja 
jarkov za vodovod, podrla 
hišo in so se morali preseliti 

drugam. K sreči se je druži-
na pred grozečo nevarnostjo 
pravi čas umaknila. Oče je 
kasneje zgradil novo hišo na 
Plavžu, kjer je sedaj tudi Pe-
trov družinski dom. Štiride-
set let je delal v strojnih de-
lavnicah v Železarni, najprej 
kot analitik, potem pa kot 
tehnolog. Za zvestobo kolek-
tivu so včasih še podarjali 
zlato uro in Peter jo pono-
sno hrani. Ob delu je našel 
tisoč in en način, kako boga-
to zapolniti prosti čas. Pred-
vsem pomembne sledi je 
pustil v dveh jeseniških dru-
štvih, kjer je bil leta 1954 
med pobudniki in ustanovi-
telji. »Začel sem pri sanka-
škem klubu, kjer sem bil 
tekmovalec, štarter in so-
dnik, 25 let sem delal v od-
boru društva. Spominjam 
se, da smo takrat še sankali 
in prirejali tekmovanja na 
sedanji cesti v Planino pod 
Golico. Kasneje smo se mo-
rali umakniti v Savske 
jame.« Pomembne sledi je 
pustil pri Avto moto društvu 
Jesenice, kjer še vedno sode-
luje. "V zlatih časih smo bili 
med največjimi društvi na 
Gorenjskem, takoj za Kra-
njem. Zgradili smo svoj 

dom na Slovenskem Javor-
niku, imeli smo šolo za bo-
doče voznike. Bilo nas je 18 
inštruktorjev in imeli smo 
14 vozil. Pri meni je 455 lju-
di opravilo šoferski izpit. Še 
sedaj mi kdo ob srečanju iz-
razi zahvalo, da se je pri 
meni učil veščin vožnje."  
Peter se je v mladih letih 
najprej navdušil za motor, 
ki ga je kupil leta 1953. Prvi 
avto, seveda je bil to "fičko", 
je kupil leta 1960. Takrat 
osebnih avtomobilov še ni 
bilo veliko. On je bil drugi 
lastnik avtomobila na 
Plavžu. Vozil je do starosti 
devetdeset let, zamenjal 12 
vozil, zadnjega je podaril 
vnuku. 
Petrova družina – žena Slav-
ka, sinova Peter in Bernard 
in sedaj tudi mlajši nasle-
dniki – so športna družina, 
navdušeni planinci. Oba si-
nova sta igrala hokej, pose-
bej Peter je naredil lepo ka-
riero, nastopil je tudi na 
zimskih olimpijskih igrah v 
Sarajevu. 
Vrsto let je aktiven pri 
Agrarni skupnosti Jesenice, 
bil je član poravnalnega sve-
ta v krajevni skupnosti 
Plavž. Ker ga zanima zgodo-

vina, se je včlanil v Muzej-
sko društvo Jesenice. To pa 
verjetno še ni vse? "Kje pa! 
Od leta 1949 sem član Pla-
ninskega društva Jesenice. 
Vedno sem imel najraje 
vzpone na Golico, skupaj z 
domačimi smo obiskovali 
druge vrhove, hodili na izle-
te. Od nekdaj imam rad fo-
tografijo. Nabralo se je 1500 
posnetkov različnih dogod-
kov, vse je zapisano z datu-
mi in kdo je na sliki. Najsta-
rejši aparat, s katerim sem 
fotografiral, je star skoraj sto 
let. Veliko sem snemal s ka-
mero." Peter je vešč tudi pe-

resa. Za društva je vodil in 
urejal kronike. Za študijski 
krožek pri Ljudski univerzi 
Jesenice je opisal, kako so 
včasih kosili travo v rovtih, 
naredil je popis starih objek-
tov na Plavžu. Pred nedav-
nim se je v Petrovo srce na-
selila velika žalost, saj se je 
poslovila žena Slavka, s ka-
tero sta bila skupaj 64 let. 
Edinstven zbir dogodkov iz 
njegovega življenja so dnev-
niki. Osemnajst jih hrani 
doma. Bo zabeležen tudi ta 
obisk in pogovor z njim? 
"Zagotovo!" strne obsežno 
pripoved.   

Peter Klemenc
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Dijaki četrtih letnikov pro-
grama predšolska vzgoja 
Srednje šole Jesenice so 
tudi letos sodelovali na 
Pikinem festivalu v Velen-
ju. Tema že 30. festivala je 
bila: Pika se po mestu poti-
ka. Dijaki so se dopoldne 

preizkusili v vodenju 75 
ustvarjalnih delavnic za 
otroke z naslovom Ustvar-
jalnost brez meja v vili 
Čira-Čara. 
"V tej obliki smo z organiza-
torjem Pikinega festivala 
sodelovali že sedmo leto. V 
okviru strokovnega predme-
ta Sodobni izzivi smo reali-

zirali praktični pouk in dobi-
li kar nekaj idej za ustvarja-
nje z otroki v vrtcu. Popol-
dne smo si ogledali še ostala 
dogajanja na prizorišču fes-
tivala Ulična zabava na Tito-
vem trgu in Utrip umetnosti 
na Mestnem otroškem igri-
šču," je povedala mentorica 
Marta Bajc.

Dijaki vodili Pikine 
ustvarjalne delavnice

Dijaki z mentorico in spremljevalkami v Velenju

TA PRAV’ ŽIV ŽAV
otroška prireditev ob Tednu otroka

TOREK, 1. OKTOBRA 2019 
OB 17H

DVORANA KOLPERN 
NA STARI SAVI

• predstava Janko in Metka 
(Družinsko gledališče Kolenc)

• ustvarjalne delavnice v 
sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice

• obisk maskot

• plesna animacija

• kotiček za starše z Zinko Ručigaj 
(nasveti o vzpodbudni vzgoji otrok)

• brezplačen ogled delavskega 
stanovanja iz 30. let v Kasarni

Prireditev organizirata: Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice
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Urša Peternel

V Občinski knjižnici Jeseni-
ce so se letos prvič pridružili 
projektu Poletavci – poletni 
bralci. Projekt je namenjen 
mladim od sedmega do dva-
najstega leta starosti, ki naj 
bi med poletnimi počitnica-
mi trideset dni brali vsaj tri-
deset minut dnevno. "Pose-
bnost je, da mladi lahko 
berejo kar koli po svoji izbiri, 
od knjig do kuharskih recep-

tov ali časopisnih člankov. 
Pomembno je, da ob tem 
pridobivajo bralne navade, 
da tudi ne-ljubitelji knjig 
spoznajo, kako zabavna in 
prijetna izkušnja je branje," 
je povedala Cirila Leban, 
vodja oddelka za otroke v 
Občinski knjižnici Jesenice.
Prejšnji petek so v knjižnici 
pripravili zaključno priredi-
tev in nanjo povabili mla-
dinskega pisatelja Primoža 
Suhodolčana. Mladi obisko-

valci so do konca napolnili 
mladinski oddelek in se pre-
pustili izvirni, zabavni, 
domiselni besedi pisatelja, 
ki je tudi izžrebal glavnega 
nagrajenca, ki je dobil skiro. 
Enaindvajset donatorjev je 
knjižnici omogočilo, da je 
nagrado dobil prav vsak 
Poletavec.
Kot je povedala Cirila Leban, 
bodo projekt nadaljevali tudi 
med naslednjimi poletnimi 
počitnicami. 

Hura za poletne bralce
V jeseniški knjižnici branje spodbujajo tudi s projektom Poletavci – poletni 
bralci. Otroci naj bi med počitnicami brali trideset dni trideset minut 
dnevno. Na zaključno prireditev so povabili Primoža Suhodolčana.

Mladi bralci so napolnili prostore knjižnice na zaključni prireditvi s Primožem 
Suhodolčanom. / Foto: Občinska knjižnica Jesenice

Andraž Sodja

Skupnost Žarek, ki deluje 
pod okriljem Društva za 
delo z mladimi v stiski 
Žarek z Jesenic, je zopet 
odprla svoja vrata vsem, ki 
so si želeli ogledati prostore 
in spoznati program. Zbra-
ne je v uvodu pozdravila 
predsednica društva Ivanka 
Berčan, ki je predstavila 
delovanje društva in progra-
mov ter se zahvalila vsem, ki 
pomagajo tako pri delovanju 
društva kot tudi skupnosti. 
Prisotne je pozdravil tudi 
jeseniški župan Blaž Račič 
in povedal, da delo Društva 
Žarek spremlja že veliko let, 
prej kot novinar, sedaj pa še 
v novi vlogi, vlogi župana. 
Zaveda se pomembnosti 
izvajanja takih programov 
ter tudi vseh ostalih preven-
tivnih programov za mlade 
in se predsednici Ivanki 
Berčan ter njeni ekipi zahva-
lil za prispevek. 
Obiskovalci so lahko pobli-
žje spoznali program komu-
ne, si ogledali prostore, 
mizarsko delavnico in spoz-
nali uporabnike. V skupno-

sti trenutno prebiva šest 
uporabnikov, sedmi pa se je 
skupnosti pridružil v tednu 
po dogodku. V Bohinju, 
predvsem v Bitnjah, so 
domačini zelo ponosni, da 
so pred leti sprejeli skup-
nost, saj vidijo, da so straho-
vi, ki ovirajo takšne projekte, 
marsikje po Sloveniji v celo-
ti neupravičeni. "Neverjetni 
so, zelo se trudijo, pridni so 
in zelo smo ponosni, da so 
del našega okolja," so dejali 
v Bohinju.

Društvo Žarek za delo z 
mladimi v stiski vodi dnev-
ne centre Naj mladih ne 
vzgaja ulica, njihov namen 
pa je mladim ponuditi pros-
tor za druženje in aktivnos-
ti. Pripravljajo tudi različne 
preventivne programe za 
preprečevanje zasvojenosti, 
pa tudi možnost izhoda iz 
primeža drog ali alkohola 
skozi komuno Skupnost 
Žarek, posvetovalnice in 
skupine za svojce zasvoje-
nih. 

Komuna vrača upanje
Komuna Društva Žarek v Bitnjah v Bohinju zasvojencem ponuja žarek 
upanja pri vrnitvi nazaj v življenje brez odvisnosti.

Dan odprtih vrat Skupnosti Žarek v Bitnjah
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Pri Društvu upokojencev Jesenice že enajst let organizirajo 
mesečna srečanja z znanimi ljudmi iz domačega okolja in 
so med najbolj priljubljenimi in odmevnimi dejavnostmi. 
Na prvem letošnjem jesenskem srečanju, 107. po vrsti, je 
bila gostja Darja Jakopič iz Planine pod Golico. Vrsto let je 
vsestransko dejavna na več področjih. Obsežna je njena 
zbirka pesmi in proze, spremlja in beleži zgodovino kraja, 
oblikuje scenarije, vodi kulturne prireditve, skratka je ljubite-
ljica lepih besed in misli, ki sežejo do srca. Bila je večletna 
predsednica Društva podeželskih žensk pod Golico in Sto-
lom. Kljub družini in delu na kmetiji je našla čas za obisko-
vanje Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Za 
njeno vsestransko družbeno delo ji je na srečanju čestital 
predsednik Društva upokojencev Jesenice Boris Bregant.  

Darja Jakopič gostja pri jeseniških upokojencih

Darja Jakopič s predsednikom Društva upokojencev 
Jesenice Borisom Bregantom

Marjana Ahačič

Adrian se je hudo poškodo-
val pred dobrim letom dni, v 
začetku lanskega avgusta, ko 
so se šli z dekletom Gajo in 
prijatelji kopat v Kredo, pri-
ljubljeno naravno kopališče 
v Radovni. Kot že tolikokrat 
dotlej je tik, preden bi se od-
pravili domov, še zadnjič na 
glavo skočil v vodo, a mu je 
pri odrivu spodrsnilo in z 
vso silo se je zaletel v enega 
od kolov, ki so v vodi. »Takoj 
sem vedel, da se ne bo dobro 
končalo, saj sem slišal, kako 
se mi je polomil vrat ...« se 

tistega nesrečnega dne spo-
minja Adrian in pove, da ni 
niti za trenutek izgubil zave-
sti.
Iz vode ga je hitro potegnil 
izkušen reševalec, ki je bil 
tam slučajno. Prav tako je 
bila slučajno ob ribniku 
zdravnica, ki je takoj klicala 
reševalno ekipo. »S helikop-
terjem so bili pri meni v pi-
člih 15 minutah, v eni uri 
sem bil že v ljubljanskem 
kliničnem centru.«
Tam so ugotovili, da ima po-
lomljeno šesto vretence, in 

ga operirali. Sledilo je dolgo-
trajno zdravljenje in rehabili-
tacija, domov, v stanovanje, 
ki so ga s pomočjo družine 
uredili v kletnih prostorih 
hiše Gajinih staršev v Kranj-
ski Gori, se je vrnil skoraj leto 
dni po nesreči, na vozičku. 
»Takole me je pač življenje 
ustavilo ...« preprosto pove 
in doda, da hujših psihičnih 
težav po nesreči ni imel, če-
prav pridejo trenutki, ko je 
težko. Ampak takrat, pravi, 
se zamoti s filmom, knjigo 
ali pogovorom. Sicer pa, 
pove, je imel v dolgih mese-
cih v bolnišnici dovolj časa, 

da je o vsem temeljito razmi-
slil. Nesrečo jemlje kot del 
življenja. Prepričan je, da mu 
je ta pretresljiva izkušnja vse-
mu navkljub veliko dala. Pa 
vendar: s tem, kar se ti je 
zgodilo, se soočiš, sprijazniš 
pa nikoli, pravi fant, ki je bil 
pred nesrečo navdušen špor-

tnik: rad je hodil v hribe, fi-
tnes, plezal, se vozil z motor-
jem, h Gaji pa je v Kranjsko 
Goro z domače Hrušice pri-
hajal kar na rolerjih.
»Takoj po poškodbi od vratu 
navzdol nisem čutil ničesar. 
Zdaj, po enem letu, lahko ko-
likor toliko stabilno sedim, 

pripet na vozičku, in upora-
bljam zgornje dele rok. Pravi-
jo, da se stanje izboljšuje do 
treh let po poškodbi in v tem 
času bi rad izkoristil res vse, 
kar je mogoče. Ampak doda-
tne terapije je treba doplače-
vati, na zdravljenje z matični-
mi celicami, ki se je v svetu 
izkazalo za dokaj učinkovito, 
bi moral oditi na Dunaj in za 
to plačati okoli trideset tisoč 
evrov, pri nas je vse skupaj še 
zelo v povojih. Za začetek pa 
bi najbolj potreboval terapev-
tsko posteljo, zato da bi tiste-

mu, ki me neguje, olajšal 
delo. Pa tudi sedel bi lahko v 
njej, kar je zame zelo po-
membno,« je povedal.
Upa, da mu bodo dobri lju-
dje pomagali pri nakupu po-
stelje in prilagoditvah stano-
vanja, prispevali za kakšno 
dodatno terapijo ter morda 
tudi pri zbiranju denarja za 
zdravljenje v tujini. Sredstva 
za Adriana zbirajo na Dru-
štvu paraplegikov Gorenjske 
na računu številka SI56 
07000-0000108633, ki je 
odprt pri GB Kranj.

Življenje začenja na novo
Adrianu Černilogarju, petindvajsetletniku, doma s Hrušice, je lani poleti nesrečni skok v vodo na Kredi v Radovni za vedno 
spremenil življenje. Po skoraj letu dni zdravljenja in rehabilitacije se je junija vrnil v novi dom, ki sta si ga s pomočjo družine z 
dekletom ustvarila v Kranjski Gori. Da bi lahko čim bolj samostojno zaživel, potrebuje pripomočke in prilagoditve, še posebej 
prav bi mu prišla terapevtska postelja.

Hrušičan Adrian Černilogar po vrnitvi s skoraj leto dni trajajočega zdravljenja in 
rehabilitacije skupaj z dekletom živi v Kranjski Gori, kjer so mlademu paru v hiši Gajinih 
staršev uredili in uporabi invalidskega vozička prilagodili kletno stanovanje. 

Sredstva za Adriana zbirajo na Društvu 
paraplegikov Gorenjske na računu številka SI56 
07000-0000108633, ki je odprt pri GB Kranj.

Ugotovili so, da ima polomljeno šesto vretence, 
in ga operirali. Sledilo je dolgotrajno zdravljenje 
in rehabilitacija, domov, v stanovanje, ki so ga s 
pomočjo družine uredili v kletnih prostorih hiše 
Gajinih staršev v Kranjski Gori, se je vrnil skoraj 
leto dni po nesreči, na vozičku.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Na Jesenicah je bil obravna-
van poskus tatvine. Voznica 
se je na križišču vključevala 
v promet, ko je neznana 
ženska odprla prednja de-
sna vrata in segla proti odlo-
ženim stvarem na sedežu. 
Poskus tatvine ji ni uspel, 
ker je voznici z notranje 
strani uspelo zapreti vrata. 
O dejanju kriminalisti še 
zbirajo obvestila in vodijo 
postopek.

Poskus tatvine na 
križišču

Gorenjski prometni policisti 
so obravnavali tujca, ki je na 
avtocesti Vrba–Lipce proti 
Karavankam vozil še enkrat 
hitreje od dovoljene hitrosti. 
Na omejitvi 110 km/h je vozil 
s hitrostjo 231 km/h. Obrav-
navan je bil v prekrškovnem 
postopku. Obravnavali so 
tudi slovensko voznico, ki je 
na istem delu vozila s hitro-
stjo 166 km/h in še krepko 
pod vplivom alkohola. Preiz-
kus alkoholiziranosti je pri 
njej pokazal rezultat 0,76 
mg/l alkohola. Iz prometa je 
bila izločena. "Taka hitrost in 
alkohol sta smrtonosna 
kombinacija," opozarja Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. 

Vozil še enkrat hitreje 
od dovoljenega

Policisti so prejeli prijavo iz 
več gorenjskih krajev, tudi z 
Jesenic, o zbiranju prosto-
voljnih prispevkov s strani 
tujcev. "Opozarjamo na pre-
vidnost pri izročanju pri-
spevkov, predvsem kadar so 
zbiralci tujci. Tujci prispev-
ke najpogosteje nedovolje-
no zbirajo na parkiriščih tr-
govskih centrov in pod pre-
tvezo, da so za gluhoneme 
ali otroke. Sum kršitve obča-
ni lahko prijavite na številko 
113," pravijo na Policijski 
upravi Kranj.

Zbiranje prispevkov
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Urša Peternel

Izidor Trojar z Jesenic z veli-
ko ljubezni ohranja spomin 
na svojo staro mamo Franco 
Prezelj. Tako je v več zapisih 
popisal spomine na njena 
mlada leta in na njeno življe-
nje. Pri raziskovanju njenega 
življenja pa je našel podatek, 
da je bila kot mlado dekle 
model slikarju Ivanu Gro-
harju. Upodobil jo je tudi kot 
Marijo na eni svojih slik Sve-
ta družina. Pa je bilo med 
slikarjem in mlado lepotico 
iz Sorice še kaj več? »Rad si 
mislim, da je bil Grohar moj 
stari oče. A dokaza nimam,« 
pravi Trojar.

Ta velika Franca
Franca je živela v Sorici. Bila 
je lepa in visoka, zato so ji 
rekli 'ta velika Franca'. Leta 
1896, ko je imela 18 let, jo je 
eden največjih slovenskih 
slikarjev Ivan Grohar upo-
dobil kot Marijo na olju na 
platnu z naslovom Sveta 
družina iz leta 1896. 
Kot je kasneje pripovedovala 
Frančina hči Marija (mati Izi-
dorja Trojarja), je Grohar pri 
slikanju za modele pogosto 
uporabljal domačine iz Sori-
ce. Ob Franci je za sliko Sveta 
družina poziral še neki doma-
čin, oblečen v rjav plašč. Sli-
kar je sliko ustvarjal več dni 
zapored. Franca je v rokah 
držala 'štručenco', to je lesen 
model, ki se uporablja pri 
peki kruha, da je slikar narisal 
prste, kot da drži Jezuščka. 
Na sliki je tudi ovca, v ozadju 
Betlehem, desno zgoraj pa 
slikarjev podpis in letnica 

nastanka slike. Nekateri 
menijo, da je obraz Jožefa sli-
kar ustvaril po svoji podobi.
Sliko je Grohar razstavil v 
izložbi nekega ljubljanskega 
trgovca, a ni bila prodana, 
zato jo je prinesel nazaj v 
Sorico. Tam je ostala do leta 
1902, ko so jo po Groharjevi 
aferi z društveno blagajno 
(obtožen je bil, da je vzel 
denar, da je šel na oglede k 
italijanskim slikarjem) zaru-
bili in odpeljali v Ljubljano. 
Po dolgih letih, za božič leta 

1969, pa je Frančina hči 
Marija na naslovnici časopisa 
Družina zagledala odtisnjeno 
sliko. Izrezala jo je in okvirila 
kot veliko dragocenost ... 
Njen sin Izidor pa je skušal 
poiskati izvirno sliko. Našel 
jo je v Mestnem muzeju 
Ljubljana, kjer so mu izdela-
li barvno fotografsko repro-
dukcijo slike in mu dali 
dovoljenje za njeno upora-
bo. Reprodukcijo danes hra-
ni Izidor Trojar na svojem 
domu na Jesenicah. 

Nezakonska hči Marija
A še bolj kot usoda slike je 
zanimiva skrivnostna, nikoli 
do konca raziskana zgodba 
o odnosu med Groharjem in 
Franco. Kot pripoveduje 
Trojar, sta Grohar in Franca 
vrsto let živela v isti hiši, 
Franca mu je služila kot 
model, leta 1904 pa je rodila 
nezakonsko hčer Marijo. In 
čeprav je bil oče uradno 
neznan, Trojar predvideva, 
da je bila Marija v resnici 
Groharjeva hči. Ivan Grohar 
je bil tako – najbrž – Trojar-
jev stari oče. »Rad si mislim, 
da je bil Grohar moj stari 
oče. A dokaza nimam,« 
doda Trojar. 
Franca se ni nikoli poročila, 
leta 1904 je kot revna neza-
konska mati z nekajmesečno 
hčerko odšla v Podbrdo, kjer 
se je preživljala kot dojilja pri 
najbolj premožni družini v 
kraju, prala pa je tudi oblači-
la delavcem, ki so gradili pre-
dor. Kasneje sta v begu pred 
fašisti zbežali na Jesenice in 
tam tudi ostali. Franca je 
umrla stara 63 let na Sloven-
skem Javorniku, pokopali so 
jo na Koroški Beli, zatem pa 
njene posmrtne ostanke pre-
nesli na pokopališče na Blej-
ski Dobravi.
Tudi slikar Grohar se ni 
nikoli poročil, živel je v skro-
mnih razmerah in za jetiko 
umrl v bolnišnici v Ljubljani 
leta 1911. Za sabo je pustil 
neprecenljive umetnine in 
nekaj dolgov, ki jih je porav-
nal njegov veliki prijatelj 
Rihard Jakopič. Pokopan je 
na Žalah, nagrobnik pa so 
mu postavili na Navju.

Stara mama Franca 
na Groharjevi sliki
Franca Prezelj je v mladosti živela v Sorici. Bila je lepa in visoka, zato so ji rekli 'ta velika Franca'.  
Leta 1896, ko je imela 18 let, jo je eden največjih slovenskih slikarjev Ivan Grohar upodobil kot Marijo 
na olju na platnu z naslovom Sveta družina iz leta 1896. 

Izidor Trojar z reprodukcijo slike Ivana Groharja Sveta 
družina, na kateri je kot Marija upodobljena Trojarjeva 
stara mama Franca Prezelj.

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

PETEK, 4. 10. 2019, OB 19.30
 GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

ADI SMOLAR
NEPOZABNI VEČER
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Urša Peternel

Adi Smolar, ki je v svoji 
glasbeni karieri prejel števil-
ne nagrade tako s strani 
poslušalcev kot strokovne 
javnosti, bo v petek, 4. okto-
bra, ob 19.30 nastopil na 
Jesenicah. Na koncertu v 
dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja, ki se bo začel ob 
19.30, bo na svoj kritičen, 
razmišljujoč, vendar zelo 
hudomušen način predsta-
vil svoje skoraj ponarodele 
pesmi.
"Adi velja za enega izmed 
najizvirnejših, najplodnej-

ših in najpopularnejših kan-
tavtorjev pri nas. Svoje pos-
lušalce je razveselil s kar 14 
samostojnimi albumi. V eni 
izmed svojih pesmi pravi: 

"Se počasi daleč pride, se 
prav počasi spletejo vezi, 
dokler mi sonce ne zaide, 
iskal poti bom do ljudi!" 

Tako preprosto opiše pot, ki 
jo je prehodil od leta 1981, 
ko je imel svoj prvi samos-
tojni koncert, pa vse do 
danes," so zapisali pri orga-
nizatorju koncerta, v Studiu 
Gong Ljubljana.
Adi Smolar je sicer letos 
spomladi praznoval šestde-
seti rojstni dan. 
Letos je že nastopil v jeseni-
ški občini, in sicer na dobro-
delnem koncertu v kultur-
nem domu na Slovenskem 
Javorniku, na katerem so 
zbirali denar za nova okna 
za Osnovno šolo Koroška 
Bela.

Adijeva pot do ljudi
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bo v petek, 4. oktobra, nastopil Adi 
Smolar, eden najizvirnejših kantavtorjev pri nas.

"Se počasi daleč pride, 
se prav počasi spletejo 
vezi, dokler mi sonce 
ne zaide, iskal poti 
bom do ljudi!"
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Janko Rabič

Dolgoletno sodelovanje dveh 
pobratenih mest, nemškega 
Nagolda in Jesenic, dobiva 
nove razsežnosti. Za to so le-
tos v septembru poskrbeli čla-
ni planinske sekcije iz Nagol-
da, ki so v tednu dni spozna-
vali mesto, okoliške kraje in 

osvojili več vrhov. Vzpon na 
Golico jim je preprečilo slabo 
vreme, so pa bili na vrhu Tri-
glava. Program jim je zasno-
val Aljoša Žnidar, ki je zanje 
pripravil tudi dva kolesarska 
izleta. V imenu Občine Jese-
nice jim je prijetno bivanje 
zaželela Vera Drozdek Djurič 
ter jim izročila promocijsko 

gradivo o mestu. Člani sekci-
je so se srečali tudi z jeseni-
škimi planinci. V pogovoru je 
bila izražena želja o tesnej-
šem sodelovanju in povezo-
vanju. Dogovorili so se, da 
Planinsko društvo Jesenice 
prihodnje leto člane povabi 
na Golico v maju, v času cve-
tenja ključavnic. 

Planinci iz Nagolda 
osvajali naše gore

Člani planinske sekcije iz Nagolda so v tednu dni spoznavali Jesenice, okoliške kraje in 
osvojili več vrhov.

Janko Rabič

Sedlo Rožca v Karavankah 
od leta 2002 povezuje prebi-
valce dveh sosednjih občin, 
Šentjakoba v Rožu na Koro-
škem in Jesenic. Pobudnik 
Franc Smolej iz Planine pod 
Golico je takrat želel s sreča-
nji rešiti probleme, ki so se 
pojavljali glede paše živine 
na planinah na obeh straneh 
Karavank. Prerasla in razširi-

la so se na prebivalce obeh 
občin s ciljem utrjevanja pri-
jateljstva in medsebojnega 
sporazumevanja. To se je po-
novno izkazalo na letošnjem 
18. srečanju, ki je v soboto, 
14. septembra, potekalo v or-
ganizaciji sosednje občine 
Šentjakob. Na sedlu Rožca je 
najprej udeležence pozdravil 
predstavnik občine za čez-
mejno sodelovanje Franz 
Baumgartner. Sledilo je dru-

žabno srečanje na avstrijski 
strani, pri planinski koči 
kmečke skupnosti Rožca. 
Pozdravne besede sta vsem 
izrekla župan občine Šentja-
kob Heinrich Kattnig in žu-
pan občine Jesenice Blaž Ra-
čič. Jeseniški župan je sreča-
nje izkoristil za pogovor s 
predstavniki slovenskega 
prosvetnega društva Rož iz 
Šentjakoba o možnostih te-
snejšega sodelovanja. 

Rožca, gora prijateljstva
Že osemnajstega srečanja na sedlu Rožca sta se udeležila tudi župana 
obeh prijateljskih občin, Jesenic in Šentjakoba.

Prijatelji z Jesenic in Šentjakoba na sedlu Rožca

Urša Peternel

V vseh zgornjegorenjskih 
občinah, tudi v jeseniški, 
bodo letos rožnate pleteni-
ne, rožnati cvetovi in pentlje 
oktobra opozarjali na ozave-
ščanje o raku dojk, ki je naj-
bolj razširjena bolezen med 
ženskami. Številne aktivno-
sti bodo pripravili v Zdra-
vstvenem domu Jesenice in 
Ljudski univerzi Jesenice, 
sodelovalo bo tudi Sloven-
sko združenje za boj proti 
raku dojk Europa Donna. 
Tako bo 1., 8. in 15. oktobra 
popoldne potekal kratek, 
šestminutni test hoje v jese-
niškem zdravstvenem 
domu. Tam bodo pripravili 
tudi stojnice, kjer bodo na 
voljo informacije o samo-
pregledovanju dojk in skrbi 
za zdravje. 
Poleg tega bo predavanje o 
tej tematiki tudi v jeseniški 
gimnaziji, v prostorih Cen-
tra medgeneracijskega sode-
lovanja Ljudske univerze Je-
senice pa bo od oktobra Eu-
ropa Donna občasno organi-
zirala tudi srečanja, preda-
vanja in druge aktivnosti. 
V Europi Donni želijo s šte-

vilnimi aktivnostmi opozoriti 
na pomen preventive, zdrave-
ga načina življenja, zgodnje-
ga odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja bolezni, tako raka 
dojk, raka rodil in drugih vrst 
raka. Kot so zapisali na sple-
tni strani, se umrljivost žen-
sk za rakom dojk počasi 
zmanjšuje, predvsem zaradi 
odkrivanja manjših tumorjev 
in kakovostnega zdravljenja, 
ki postaja vedno bolj prilago-
jeno posamezni ženski in 
njenemu raku. 

K odkrivanju manjših, neti-
pnih sprememb (ki so običaj-
no manjše kot en centimeter) 
pripomore organizirani dr-
žavni presejalni program 
DORA, ki je od januarja 2018 
prisoten po vsej Sloveniji. Na 
Jesenicah od tedaj deluje mo-
bilna presejalna enota ob je-
seniški bolnišnici. 
V letu 2018 je bilo v okviru 
programa DORA po podat-
kih državnega programa iz-
vedenih 90.171 presejalnih 
mamografij, pri 544 žen-
skah je bil odkrit rak dojk. 
Povprečna udeležba vablje-
nih žensk med 50. in 69. 
letom starosti v programu 
DORA je bila 74-odstotna, 
tudi na Gorenjskem. Večja 
kot je udeležba, večja je mo-
žnost za učinkovito zdravlje-
nje, če je to potrebno. 

Jesenice bodo rožnate
Oktober je namenjen ozaveščanju o raku dojk, ki je najbolj razširjena 
bolezen med ženskami. Tudi na Jesenicah se bo zvrstilo več dogodkov.

Redno mesečno samopregledovanje pripomore 
k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka 
ženska bi morala že v mladosti začeti s 
samopregledovanjem in tako spoznati svoje 
dojke.

V jeseniškem zdravstvenem domu bodo na voljo 
informacije o samopregledovanju dojk.

Jaka Sodja je eden izmed najbolj nadarjenih hoke-
jistov svoje generacije. V članski ekipi HDD SIJ Acro-
ni Jesenice igra že tretje leto in spada med bolj izku-
šene Železarje. Sezona v Alpski ligi se je že začela, 
Jaka pa si je vzel čas in odgovoril na nekaj vprašanj.

Jaka, ekipa je pred začetkom nove sezone dobila 
tudi novega trenerja. Kako ste ga sprejeli, kaj pri 
njem najbolj ceniš in kaj najbolj občuduješ?
Novi trener je v ekipo prinesel predvsem novo vzdušje. 
V garderobi smo zares povezani. Treniramo in tekmuje-
mo kot eno. Všeč mi je njegov odnos, tako do mlajših 
kot do starejših. Najbolj pa cenim njegovo iskrenost in 
to, da si vzame čas za vsakega posebej.

V letošnji sezoni je ekipa precej pomlajena. Kakšno 
je vzdušje v ekipi?
Vzdušje je fenomenalno, s soigralci smo povezani in 
držimo skupaj tako na ledu kot tudi izven njega.

Sam imaš že kar nekaj izkušenj z igranjem v članski 
ekipi. Se letošnja sezona kaj razlikuje od prejšnjih? 
Vsaka sezona je zgodba zase in je po svoje drugačna. 
Zato gremo v vsako sezono enako, s hladno glavo, gara-
mo vsak dan posebej in to se nam tudi obrestuje.

Ekipa je izbrala kapetana. Ta čast je zopet pripadla 
Andreju Tavžlju, ti pa si bil imenovan za enega izmed 
pomočnikov. Kaj je botrovalo k takšni odločitvi?
Andrej je eden izmed najbolj izkušenih igralcev v naši 
ekipi. Je pravi vodja ekipe. Zato odločitev o izbiri kape-

tana ni bila težka. Sem pa zelo počaščen, da sem bil 
kljub mladosti izbran za pomočnika kapetana in da no-
sim črko A na dresu.

Vrniva se k Alpski ligi. Misliš, da lahko letos katera 
ekipa preseneti?
Kar nekaj ekip se je pred sezono okrepilo. Težko rečem, 
katera lahko preseneti. Zagotovo pa smo eni izmed 
kandidatov ravno mi.

Za vami sta že dve tekmi v Alpski ligi, dosegli ste dve 
zanesljivi zmagi. Vaša igra je bila na obeh tekmah 
zelo disciplinirana. Meniš, da je to razlog za zmago?
Mislim, da smo v pripravljalnem obdobju zelo garali in 
to se sedaj pozna na tekmah. Smo ena izmed drsalno 
najboljših ekip v ligi, kar nam prinaša rezultate.

Pred vami je pester mesec oktober, ki bo postregel s 
kar nekaj domačimi tekmami. Tretjega oktobra v 
dvorano Podmežakla prihaja HC Pustertal, s katerim 
imate še kar nekaj neporavnanih računov. Ali boste 
proti tej ekipi v borbo stopili na drugačen način?
Želja po zmagi bo zagotovo zelo velika. V lanskem pol-
finalu so bili boljši od nas, zdaj pa bomo imeli novo 
priložnost za zmago.

Bi za konec rad še kaj dodal, sporočil vašim navija-
čem?
Seveda, rad bi jih povabil na hokejske tekme v dvorano 
Podmežakla. Za nas ni lepšega kot igrati pred polno 
dvorano navijačev, ki nas strastno vzpodbujajo. Skupaj 
z njimi smo lahko nepremagljivi!

VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 2. oktobra 2019,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

AVTOR:
CVETO
ERMAN

EVROPSKA
UMETNOST-
NA  SMER V

19.STOLETJU

TUKAJ 
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA
ZLATNIK

KEMIJSKI 
ZNAK ZA

LITIJ

MITOLOŠKI
LETALEC,
DALJŠA 
OBLIKA

INKOVSKO
BOŽANSTVO 

V JUŽNI
AMERIKI

ŽOGA ZUNAJ
IGRIŠČA

ADI SMOLAR 
JE AVTOR

ŠTIRINAJSTIH
ALBUMOV

ŽENSKA, 
KI SE

UKVARJA Z 
ZNANOSTJO

MADŽARSKO 
MESTO V

BAKONJSKEM
GOZDU

BLIŠČ,
BLESK GESLO

NEENAKOST,
DIFIRENCA

1 DEVETA 
ČRKA ARAB.

ABECEDA
SOL ARZENO-

VE KISLINE

1 13

PRIZNANJE,
POSAMEZNI-
KU ALI EKIPI

11 2 14

IME 
AMERIŠKE
IGRALKE
FARROW

14 VRANIČNI
PRISAD

SREDIŠČE
VRTENJA

6 3 2

AMERIŠKA
KOZMETI-

ČARKA
(MARGARET)

MESTO V 
SREDNJI

INDIJI, 
BOMBAŽNA
INDUSTRIJA

SIMBOL,
SIGNAL

NAŠ KNJIŽ.
IN NOVINAR

(ANDREJ)

4 15

NOVO
MESTO

PORTUGAL-
SKI POLITIK

(MARIO)
DEJANJE,
DOGODEK

13
NAŠ MATEMA-

TIK IN FIZIK
(MARIJAN)

DEDNA 
POSEST

PO OČETU

5 8

LUČAJ PRI
KEGLJANJU

18 BLAGOVNA
KNJIGA V

KNJIGOVOD.
PRVI ČLOVEK

PO BIBLIJI

6 6

KRAJ OB 
REKI MURES,

ROMUNIJA
NAŠ ODBOJ-
KAR (ALEN)

TRAVA TRET-
JE KOŠNJE

OPUŠ.KONČ-
NEGA ZLOGA 

V BESEDI

10 7 11

VLJUDNO 
VABLJENI NA 
NEPOZABEN

GLASBENI
VEČER

MESTO V 
ITALIJI V
BLIŽINI 

BENETK

MESTO V
RUSIJI OB
JENISEJU

UČITELJ 
MEČEVANJA,

TRENER 
GLADIA-
TORJEV

GLEDALIŠČE
T. ČUFARJA

V PETEK 
4.10.2019

OB 19.30 URI

DEBELA
PALICA

DEL 
KOPNEGA 

SVETA,
OBDAN Z 

VODO

ŠTEFAN
ERŽEN

OBOROŽENA
SiLA DRŽAVE,

ARMADA

NEČASTNO
DEJANJE
CVETOČA

VODNA
RASTLINA

9 GL. MESTO
BEOCIJE

INTEGRIRA-
NO VEZJE

8 12

MADŽARSKO
MOŠKO IME 

PAVEL

VRSTA 
ŠPORTNIKA

Z ŽOGO
ŠTEVILKA

NIČ

2 SEVERNO-
AMERIŠKI 

INDIJANEC

OZKOST 

BIVALIŠČE
UMRLIH

STARORIMSKI
PESNIK (IZ 

ČRK KULAN)

9 16

ZDRAVILIŠČE
PRI PADOVI

V ITALIJI

12 GORLJIV 
PLIN, KI JE 
SESTAVINA 

NAFTE

PRITOK RU-
DOLFOVEGA

JEZERA V
AFRIKI

VILI RESNIK

SODOBNIKI
KELTOV

TEKMOVANJE
PRI STARIH

GRKIH

10 17

IME NAŠEGA 
SKLADATEJA

ŠVARA

15 DOMAČE 
MOŠKO IME

ČEBULA
(NAREČNO)

7 REDOVNIK IZ
REDA FRAN-
ČIŠKANOV

JADRALNI PA-
DALEC.KRALJ

4 11 7

SLOVENSKA
PISATELJICA

(FANI)

ZAGOZDA

EVA 
LONGYKA

TIRAN,
NASILEN
VLADAR

DRAGO IBLER

17 VRSTA
PLAZILCA

SREDINA
KOKILE

12 18

NAŠ 
NOVINAR 

ARGENTIN.
POREKLA
(VINKO)

16 5
PTICA IZ
DRUŽINE
ROPARIC

MANJŠA
RAZPOKA

NA POVRŠINI

3

GORENJSKI  GLAS
JESENIŠKE NOVICE  14 / 2019

PP. 124, 4001  KRANJ

MADŽARSKO
MOŠKO IME

(IZ ČRK 
TNALA)

NAŠ POLITIK,
NEKDANJI
OBRAMBNI
MINISTER

(JELKO)

AMINOKIS-
LINA V BELJA-

KOVINAH

8

SLOVARČEK: ABAKAN: mesto ob Jeniseju v Rusiji,     ALANIN: amino kislina v beljakovinah,     APOKOPA: opuščanje končnega zloga v besedi ali verzu,
SKONTRO: blagovna knjiga v knjigovodstvu,     TRINOG: nasilen vladar,     RIBARIČ: naš matematik (Marijan),     TEBE: glavno mesto Beocije

Jelka Koselj

Gobice iz kokosove moke
Pripravimo jih za tiste, ki 
praznujejo rojstni dan ali 
imajo okroglo obletnico v 
tem čudovitem jesenskem 
času, ko nas tudi narava 
obdari in obda s toplimi bar-
vami in žarki. 
Gobice so visoke 3–3,5 cm. 
Večje je lažje oblikovati. 
Recept je za dve količini 
gobic, in sicer kot darilo za 
50. obletnico rojstva (sreča-
nje z Abrahomom) in za 60. 
obletnico rojstva.
Za 50 kosov (60 kosov) pot-
rebujemo: 30 (50) dag koko-
sove moke, 30 (50) dag kristal-
nega sladkorja, 3–4 (5–6) bel-
jake in 2 (3) žlice kakava.
Priprava: Kristalni sladkor 
in kokosovo moko zmelje-
mo v multipraktiku ali v 
mlinčku za kavo. Naj še 
omenim, da kokosove moke 

teta ni zmlela, meni pa je 
boljša zmleta. Mleti sestavi-
ni damo na mizo in vanju 
vmešamo beljake, da posta-
ne testo oziroma da se sesta-
vine sprimejo skupaj. Masa 
ne sme biti pregosta in ne 
preredka. Maso razdelimo 
na pol. Iz pol bele mase 
narežemo kupčke, kot bo 
število betov, pol bele mase 

pa pobarvamo z vmešanim 
kakavom in tudi narežemo 
na kupčke, kot bo število 
klobukov od gobic. Sedaj 
ročno v dlaneh z gnetenjem 
oblikujemo najprej bete, 
nato pa še klobuke. Klobuke 
prilepimo na bete tako, da 
jih spodaj pod klobukom 
dobro namažemo z belja-
kom. Gobice se vsaj dva dni 

sušijo na zraku v hladni 
shrambi.
Namig: Namesto kokosove 
moke lahko uporabimo 
marcipan, to je zmes mletih 
mandljev in sladkorja. Dobi 
se v več barvah in z malo 
spretnosti lahko oblikujemo 
zelo prisrčne figurice. 

Češpljev kolač
Potrebujemo: 15 dag surove-
ga masla, 15 dag sladkorja, 3 
jajca, limonino lupino, 15 dag 
moke, pol kg češpelj, sladkor 
za posip in cimet. 
Surovo maslo penasto zme-
šamo s sladkorjem in rume-
njaki, dodamo sneg iz belja-
kov, limonino lupino in 
moko. Vse rahlo premeša-
mo in vlijemo v namaščen 
tortni model. Po vrhu polo-
žimo razpolovljene češplje z 
notranjo stranjo navzgor in 
posujemo cimet. Pečemo 
20 minut.

Recepta tete Micke
Gobice so pripravljene po starem receptu tete Micke (1904–1976) iz Vrbe, ko je z njimi okrasila 
»hrastovo deblo« iz dveh biskvitnih rulad. Deblo je podarila za god, okrogle obletnice, svatbe in 
druge slovesnosti. Recept zanj je bil že objavljen v Jeseniških novicah, 4. oktobra 2013. Teta pa nas je 
jeseni razvajala tudi z okusnim češpljevim kolačem. 

Sponzor križanke je Studio Gong, ki v petek, 4. oktobra, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice organizira koncert 
Adija Smolarja. Adi velja za enega izmed najizvirnejših, najplodnejših in najpopularnejših kantavtorjev pri nas. Podarja-
jo trikrat po dve vstopnici za koncert, ki jih bodo izžrebani nagrajenci prejeli po pošti.

Sponzor križanke je FOTO VIDMAR, Gregor Vidmar, s. p., 
na Cesti železarjev 4b, nad TUŠ centrom na Jesenicah, 059 
053 840, www.foto-vidmar.si. Vabijo vas, da jih obiščete v 
ateljeju za portretno in družinsko fotografiranje z različnimi 
ozadji. Za naše zveste reševalce križank so prispevali tri 
nagrade: fotografije za dokumente. Nagrajenci so: Nika 
Hrovat, Kočna; Tina Pesjak, Jesenice, in Srečo Koren, Dovje. 
Za nagrade se oglasite v Foto Vidmar, veljajo 90 dni.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

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=L, 2=S, 3=D, 4=A, 5=A, 6=I, 7=M, 8=R, 9=O), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
SVETILKAR.
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Zahvale v časopisu 
Jeseniške novice 

Žalost ob boleči izgubi vaših najdražjih 
lahko v trajni spomin izrazite z objavo 
zahvale v Jeseniških novicah.

Za vas smo dosegljivi na tel. številki  
04 201 42 47 ali nam pišite na e-naslov:  
malioglasi@g-glas.si. w
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Sobota, 28. september
Pohod Društva diabetikov Jesenice v Pokljuško sotesko

ZBORNO MESTO DRUŠTVA DIABETIKOV, ob 9. uri (kontakt 041 
909 961)

Pohod čez Dole do Doma na Pristavi
KOPALIŠČE NA UKOVI, ob 9. uri

Družabno srečanje krajanov ob prazniku KS Sava
DOM PRISTAVA V JAVORNIŠKEM ROVTU, ob 11.30

SRBSKA KULTURA IN OBIČAJI SE PREDSTAVIJO
Predstavili se bodo z dejavnostmi, ki jih izvajajo v sklopu društva 
KPŠHD Vuk Karadžić, z razstavo različnih noš in kulinariko. V prime-
ru slabega vremena bo prireditev potekala v prostorih društva, Prešer-
nova 56, Jesenice.

TRG TONETA ČUFARJA JESENICE, od 14. ure dalje

Ponedeljek, 30. september
Veščina javnega nastopanja za vsakogar – brezplačna 
delavnica

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, ob 9. uri

Potopisno predavanje – predavatelj Pavel Smolej – pohodne 
poti 5

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JAVORNIK KOROŠKA BELA, ob 19. uri

Torek, 1. oktober
Ta prav živ žav

Otroška prireditev ob Tednu otroka; lutkovna predstava Janko in Met-
ka, ustvarjalne delavnice v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice, ple-
sna animacija, obisk maskot – osrednja otroška prireditev ob tednu 
otroka Z igro do dediščine, kotiček za starše z Zinko Ručigaj 

BANKETNA DVORANA KOLPERN NA STARI SAVI, ob 17. uri

Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z 
jubilanti DU

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 16. uri

Četrtek, 3. oktober 
Pritrkovalska delavnica »pesem štirih«

PRED CERKVIJO SV. INGENUINA IN ALBUINA NA KOROŠKI BELI, 
ob 16. uri; v primeru slabega vremena pa v dvorani Kulturnega hrama 
na Koroški Beli

Nastop godalnega oddelka
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

Petek, 4. oktober 
ADI SMOLAR, koncert

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Ponedeljek, 7. oktober 
Srečanje s Francko Leskovar ob njeni 100-letnici

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Torek, 8. oktober 
Zbiranje odpadnega papirja in kovin
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, od 7.30 do 17. ure

Meritve tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, od 16.30 do 17.30

Črno beli portret, odprtje gostujoče razstave v okviru Srečanja 
gorenjskih fotografov, ob Dnevih evropske kulturne dediščine

BANKETNA DVORANA KOLPERN, ob 18. uri

Sreda, 9. oktober 
Zbiranje odpadnega papirja in kovin
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA, od 7.30 do 17. ure

Od 27. septembra do 11. oktobra

V torek, 1. oktobra, bo v Kolpernu potekal Ta prav živ žav, 
otroška prireditev ob Tednu otroka. / Foto: arhiv MCJ

Premiera FETIŠ NA PUTER, komična drama
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Četrtek, 10. oktober 
Zbiranje odpadnega papirja in kovin

OSNOVNA ŠOLA BLEJSKA DOBRAVA, od 7.30 do 17. ure

Koncert pianista Vladimirja Mlinarića
GLASBENA ŠOLA JESENICE, ob 18.30

DIVAHNA, tradicionalna balkanska glasba s poudarkom na 
sevdalinki

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Petek, 11. oktober
Učinkovita poslovna komunikacija na sestanku

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE, od 9. do 13. ure

Predavanje o sarkopeniji – procesu staranja, ki ga je možno 
s primernim življenjskim slogom upočasniti

DOM DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, ob 17. uri

FETIŠ NA PUTER, komična drama
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, ob 19.30

Aktivnosti Ljudske univerze Jesenice
Črkovna igra Križemkražem: vsak torek ob 10. uri

Aktivnosti Občinske knjižnice Jesenice
Vsak ponedeljek v mesecu od 16.30: Angleške igralne urice

Vsak torek v mesecu od 17.00: Nemške igralne urice

Vsaka sreda v mesecu od 17.00 do 18.30, Ustvarjalne delavnice

Vsak četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45: Ure pravljic; pravljico prvi 
četrtek v mesecu pripoveduje grofica

Zadnji četrtek v mesecu od 18.00 do 18.45: Lepo je biti bralec 

Vsak petek v mesecu od 10.00 do 10.45: Brihtina pravljična dežela 

Zadnji petek v mesecu ob 17.00: Berem s kužkom

KNJIŽNICA JAVORNIK - KOROŠKA BELA
Prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00: Družabne igre

Zadnji torek v mesecu od 15.00 do 16.00: Ustvarjalne delavnice

Zadnji torek v mesecu ob 16.00: Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

KNJIŽNICA HRUŠICA, 
Prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00: Ustvarjalne delavnice

Zadnji četrtek v mesecu od 17.00 do 17.45: Ura pravljic z grofico

Zadnji četrtek v mesecu ob 17.45: Žrebanje nagrajencev knjižne uganke

Aktivnosti za osnovnošolce

DNEVNI CENTER: NAJ MLADIH NE VZGAJA ULICA –  
V prostorih ZD Jesenice – vhod zadaj

30. 9. in 7. 10. 2019 ob 16. uri: Kuharska delavnica

2. in 9. 10. 2019 ob 16. uri: Filmsko popoldne

3. in 10. 10. 2019 ob 16. uri: Ustvarjalni četrtek

Aktivnosti za mlade od 15 do 30 let

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsaka druga seda v mesecu: ob 18. uri – STIK Jesenice – podporna 
skupina za LGBT-osebe; STIK skupina je namenjena pogovorom, de-
batam, vprašanjem

Od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure: DNEVNI KLUB MCJ – nami-
zne športne in družabne igre, informiranje o priložnostih, ki jih mla-
dim nudi MCJ, in o podpori njihovim pobudam

Razstave

GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA
Od torka do petka med 10. do 12. ter 16. in 18. uro: pregledna fotograf-
ska razstava članov Fotografskega društva Jesenice, do 11. 10. 2019

Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice, od ponedeljka do 
petka od 11. do 15. ure

Ogled likovne razstave »RELIEF« dijakov Srednje šole Jesenice, ki so 
svoje ustvarjalne in inovativne izdelke pod strokovnim vodstvom iz-
delovali na likovnih delavnicah v Mladinskem centru.

BANKETNA DVORANA KOLPERN
Do 3. 10. 2019: Kako so se na Jesenice včasih priseljevali? Medinstitu-
cionalna etnološka razstava

Od 8. 10. 2019 do 21. 11. 2019: Črno beli portret, gostujoča fotografska 
razstava

Od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure: v času javnih prireditev 

RAZSTAVIŠČE KULTURNEGA HRAMA, Cankarjeva 17, 
Koroška Bela

Spominska razstava: Andrej Tavčar (1947–2018): HODIL PO SVOJIH 
SEM POTEH

Vsak dan med tednom med 15.00 in 19.00, v nedeljo pa od 8.00 do 
12.00

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Pripravil: Turistično-informacijski center (TIC) Jesenice, Cesta marša-
la Tita 18, 4270 Jesenice 

T: +386 4 586 31 78 | E-pošta: info@turizem.jesenice.si

URL: turizem.jesenice.si 

www.visitkranj.com

5
OKTOBER

SOBOTAFESTIVAL

PIVA in KLOBASE
ROVI POD STARIM KRANJEM

od 14.00 do 21.00 ure
Vhod vsake pol ure 
(število obiskovalcev na termin je omejeno)

Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Postani Franc Košir za en dan
Na Koroški Beli so se v soboto že drugo leto zapored poklonili spominu na legendarnega trobentača in humorista pri Ansamblu bratov Avsenik Franca 
Koširja (1931–1991), ki je bil rojen prav na Koroški Beli. Že lani so v njegov spomin odkrili spominsko ploščo, letos pa so naredili še korak naprej in na 
zabavno prireditev povabili trobentače, pevce in humoriste, ki so se na odru ob spremljavi Veselih Begunjčanov poskusili v vlogi Franca Koširja. 

Navdušenje med občinstvom so poželi zlasti najmlajši, 
med njimi je bil dvanajstletni Tim Gouverneur iz Tržiča, ki 
pozna vse pesmi Franca Koširja, za katere ga je navdušil 
dedek. Zapel je dve: Križi in težave in Praktično je kolo.

Velik prijatelj Franca Koširja je bil Tone Fornezzi - Tof, ki je ob tej priložnosti predstavil 
knjigo Jaz sem pa en Franc Košir. Ob njem Koširjeva žena Tatjana Košir.

Nastopili so trobentači, 
učenci Osnovne šole 
Koroška Bela s skečem, 
humorist ... Na fotografiji 
vrhunski trobentač Stanko 
Praprotnik.

Prireditev je organiziralo KD Možnar Koroška Bela v 
sodelovanju s PGD Koroška Bela ob pomoči Občine 
Jesenice in FKD Koroška Bela. Na sliki Robert Sušanj in 
Matej Brus.

Enajstletni trobentač Nejc 
Vidmar z Jesenic je zaigral 
Avsenikovo Veter nosi 
pesem mojo. Trobento igra 
že peto leto, tudi pri 
simfoničnem orkestru.

Nastopajoče (tudi Stojana Šparembleka s trobento) so spremljali Veseli Begunjčani, ki so 
kasneje zaigrali tudi na veselici. / Besedilo in foto: Urša Peternel

Potekala je tudi dobrodelna dražba slike, portreta Franca Koširja, ki ga je naslikal slikar in 
glasbenik, trobentač Alpskega kvinteta Ivan Prešern - Žan. Za sliko, akril na platnu, je 
največ ponudil Niki Legat, zatem pa jo je poklonil družini Košir.

Na prireditvi so nastopili tudi godba na pihala, folkloristi, pevci, z možnarjem so ustrelili 
blanski možnaristi, ki kot eni redkih ohranjajo to tradicijo. Prireditev je na prireditveni 
prostor pred gasilskim domom privabila mlado in staro.


