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OBČINSKE NOVICE

Seja občinskega sveta 
tokrat v Kolpernu
Občinski svet občine Jesenice 
se je sestal na 11. redni seji. 
Ta je potekala v banketni dvo-
rani Kolperna.
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OBČINSKE NOVICE

Nove kolesarnice in 
več koles za izposojo
Občina Jesenice gradi tri 
nove kolesarnice, za izposo-
jo bo na voljo osemnajst no-
vih koles, posodobili pa 
bodo tudi dosedanji sistem 
JeseNICE Bikes.
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KULTURA

Gledališčniki z 
optimizmom naprej
»Oder je obstal, obnemel … 
nepojmljivo. Svoje gledali-
ško življenje živimo na sple-
tu ...«
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RECEPT

Rabarbara z jabolki
Rabarbara spada med naj-
bolj zdravilne rastline. Nabi-
ramo jo v maju, juniju in za-
četku julija, kasneje pa ne 
več zaradi oksalne kisline. 
Primerna je za pripravo peci-
va, kompotov, marmelad.
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Urša Peternel

»Bilo je, kot bi imeli spet 
prvi šolski dan. Nekateri 
učenci so imeli na začetku 
malce velike oči, sploh ko 
so videli učiteljice z maska-
mi, a so se hitro prilagodi-
li,« je povedal ravnatelj 
Osnovne šole Prežihovega 
Voranca Jesenice Robert 
Kerštajn. V ponedeljek so 
se v šole vrnili učenci prvih 
treh razredov, a ob upošte-
vanju vseh preventivnih 
ukrepov zoper širjenje ko-
ronavirusa. Po Kerštajnovih 
besedah so se na ponovni 
prihod v šoli dobro pripra-
vili, izdelali so podrobne 
protokole in pravila. Tako 
so vsak oddelek razdelili v 
dve skupini, v vsaki je od 
deset do dvanajst otrok, na-
mesto devetih oddelkov jih 
je zdaj 18. Vsak otrok sedi 
za svojo mizo, vse šolske 
pripomočke puščajo v šoli, 
domačih nalog nimajo. Uči-
teljice bodo zlasti pri prvo-
šolcih prvi teden namenile 
temu, da se ponovno nava-
dijo na šolo, se resocializi-
rajo in pridejo nazaj v šol-
ski ritem, ki ga je prekinila 
epidemija.
Posebna pravila veljajo v je-
dilnici, ki so jo povsem pre-
uredili, naenkrat je v njej 
lahko le štirideset otrok, če-
prav je v njej prostora za 230 
učencev. Pred delilnim pul-
tom so začrtane talne ozna-

ke, ki označujejo varno raz-
daljo. Posebno pozornost 
namenjajo umivanju rok in 
razkuževanju, na vsakem 
koraku so na voljo razkužila. 
Poskrbljeno je tudi za jutra-
nje varstvo od šeste ure zju-
traj naprej, ki poteka v treh 
skupinah, in za podaljšano 
bivanje po pouku, ki poteka 
v sedmih skupinah in traja 
do 15. ure. 
Kot je dejal ravnatelj, so v 
samo enem tednu morali 
poskrbeti za organizacijo 
pouka, kot bi imeli ponovno 

prvi september. Pri tem je 
pohvalil tudi trud učiteljic in 
obenem poudaril, da so bili 
izjemno razumevajoči in 
potrpežljivi tudi starši, saj se 
zavedajo, da si novih pravil 
niso izmislili na šoli, temveč 
samo upoštevajo pravila mi-
nistrstva in NIJZ. 
V ponedeljek se v šolo vrne-
jo devetošolci, za tiste učen-
ce od četrtega do osmega 
razreda, ki to potrebujejo, pa 
bodo organizirali učno po-
moč in dopolnilni pouk. 
Tudi za njihov prihod so pri-

pravili poseben urnik, k sre-
či pa je šola velika in imajo 
na voljo dovolj učilnic. 
V ponedeljek so se odprli 
tudi vrtci, v Vrtec Jesenice se 
je za zdaj vrnila tretjina 
otrok. Prostora je dovolj in 
nobeden od malčkov ni ostal 
doma, če starši niso tako že-
leli, poudarjajo v Vrtcu Jese-
nice. Prihodnji mesec priča-
kujejo še več otrok in po 
potrebi bodo odpirali doda-
tne oddelke.

Spet »prvi« šolski dan
V ponedeljek se je po dveh mesecih šolanja na daljavo del učencev ponovno vrnil tudi v jeseniške 
osnovne šole. 

Ponedeljek pred Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice: kot bi bil ponovno prvi 
september ... / Foto: Gorazd Kavčič

Nataša na pomoč 
v kuhinjo
Nataša Gregorič iz Podmežakle, sicer 
pomočnica v kuhinji Osnovne šole 
Prežihovega Voranca Jesenice, se je v 
času najhujše krize odzvala klicu na 
pomoč iz doma starostnikov in prišla 
pomagat v domsko kuhinjo. 
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Planinci v maju 
obožujejo Golico
Člani Planinskega društva 
Jesenice, ki imajo na pobočjih 
Golice priljubljeno postojanko, so 
to 9. maja odprli. Začela je redno 
obratovati, seveda v drugačnih 
pogojih.
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Urša Peternel

Občina Jesenice je ponovno 
začela izvajati uradne ure, a 
s prilagojenimi pogoji ob 
upoštevanju varnostnih 
ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa. Ob-
čanom oziroma strankam 
svetujejo, da za urejanje za-
dev, če je to možno, še na-
prej uporabljajo elektron-
sko pošto ali telefon. Če je 
obisk Občine Jesenice kljub 
vsemu potreben, se je zanj 
treba predhodno dogovoriti 
z javnim uslužbencem, h 
kateremu je stranka name-
njena (telefonske številke 
so objavljene na spletni 
strani Občine Jesenice 
www.jesenice.si), ali na 
centralni telefonski številki 
(04) 5869 200.
V upravno stavbo lahko 
vstopajo le zdrave osebe. 
Osebam, ki kažejo znake 
akutne bolezni (povišana 
telesna temperatura, kašelj, 
izcedek iz nosu, kihanje, 

bolečine v žrelu, težko diha-
nje, bolečine v prsih …), 
vstop v upravno stavbo ni 
dovoljen. Pred vstopom je 
za vse obiskovalce obvezna 
uporaba zaščitne maske 
(obiskovalci jo morajo zago-
toviti sami), v upravno stav-
bo je treba vstopati posa-
mično in si ob tem razkuži-
ti roke (razkužilo je na voljo 
ob vstopu v stavbo). Obisko-
valci se morajo ob vstopu 
zglasiti v sprejemni pisarni 
občine, kjer jih bo prevzel 
referent, s katerim so dogo-
vorjeni. Vstop v posamezne 
pisarne ni možen, za oseb-
ne pogovore s strankami bo 
v prostorih Občine Jesenice 
zagotovljen prostor v konfe-
renčni sobi.
Poleg Občine Jesenice so 
uradne ure ponovno vzpo-
stavile tudi krajevne sku-
pnosti, TIC Jesenice ter 
Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo občin Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica.

Ponovno uradne 
ure ustanov
Občina Jesenice, krajevne skupnosti, TIC 
Jesenice ter MIR Jesenice so ponovno vzpostavili 
uradne ure, a ob upoštevanju varnostnih ukrepov 
za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Urša Peternel

Od ponedeljka naprej so 
tudi na Jesenicah odprta 
vrata vseh trgovin, tudi ve-
čjih in tistih v trgovskih 
centrih. Ponovno je dovo-
ljena strežba v notranjosti 
lokalov, goste pa bodo lah-
ko sprejeli tudi v manjših 
turističnih namestitvenih 
obratih, kampih in planin-
skih kočah. Delovati so za-
čele tudi turistične agenci-

je, turistični vodniki in šte-
vilni drugi ponudniki. 
Na javnih krajih je dovolje-
no zbiranje do petdeset lju-
di, če je med njimi mogoče 
zagotoviti ustrezno razdaljo. 
Pod temi pogoji so dovolje-
ne organizirane prireditve, 
še vedno pa so prepovedani 
koncerti, veselice, zbiranja v 
diskotekah in nočnih klu-
bih. Prepovedana ostaja tudi 
prisotnost gledalcev na špor-
tnih tekmovanjih. 

Odprte trgovine, 
gostinski lokali, kampi
Dovoljeno je zbiranje do petdeset ljudi.10. in 11. stran
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Urša Peternel

Na seji so na predlog župa-
na z dnevnega reda umakni-
li točko Predlog za izvedbo 
participativnega proračuna 
Občine Jesenice v obdobju 
2020–2022 – projekt »JES 
odločam«. Kot je pojasnil 
župan Blaž Račič, ta v letoš-
njem letu zaradi situacije s 
covidom-19 in posledičnim 
zamikom vseh povezanih 
aktivnosti namreč ni več 
izvedljiv, zato bo izveden 
prihodnje leto. 

Zaključni račun
Občinski svetniki so zatem 
sprejeli Zaključni račun 
proračuna Občine Jesenice 
za leto 2019 s poročilom o 
porabi splošne proračunske 
rezervacije. »Zaključni 
račun je akt občine, kjer so 
prikazani predvideni in rea-
lizirani prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki občine za pre-
teklo leto. V letu 2019 je 
Občina Jesenice v bilanci 
prihodkov in odhodkov rea-
lizirala 18,1 milijona evrov 
prihodkov, kar predstavlja 
88,8  odstotka sprejetega 
plana, ter 17,8 milijona 
evrov odhodkov, kar pred-
stavlja 72,7 odstotka spreje-
tega plana. Pri poslovnih 
bankah je realizirala dva 
milijona evrov zadolževan-
ja, medtem ko načrtovane-
ga zadolževanja pri držav-
nem proračunu ni bilo tre-
ba realizirati. Odplačala je 
tudi za dobrih 682 tisoč 
evrov glavnic domačega 
dolga po že sklenjenih kre-
ditnih pogodbah,« so poja-
snili v občinski upravi.

Več odlokov
V drugi obravnavi so spreje-
li dva odloka s komunalne-
ga področja, in sicer predlog 
Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ravna-
nju s komunalnimi odpadki 
v občini Jesenice, in sicer z 
enim sprejetim amandma-
jem, ter predlog Odloka o 
spremembah in dopolnit-
vah Odloka o predmetu in 
pogojih za dodelitev konce-
sije za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne 
službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov v 
občini Jesenice. Odloka sle-
dita priporočilom in ugoto-
vitvam poročila o opravljeni 
notranji reviziji gospodar-
ske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov, hkrati pa odloka 
usklajujeta z veljavno zako-
nodajo. 
Po skrajšanem postopku so 
sprejeli tudi predlog Odloka 

o spremembi in dopolnitvi 
odloka o gospodarskih jav-
nih službah v občini Jeseni-
ce. Odlok med drugim gos-
podarski javni službi zbira-
nja in obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov 
predpisuje kot obvezni 
občinski gospodarski javni 
službi, medtem ko prevoz 
komunalnih odpadkov ni 
več predpisana gospodarska 
javna služba. 
Sprejeli so tudi predlog 
Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o jav-
nem redu in miru v občini 
Jesenice. Nov je člen, ki z 
namenom varstva zunanje-
ga videza naselij in zelenih 
površin prepoveduje postav-
ljanje šotorov, bivalnikov, 
avtodomov ali avtomobil-
skih prikolic za bivanje ozi-
roma drugo prenočevanje 
ali bivanje na javnih promet-
nih površinah, javnih zele-
nih površinah in na drugih 
zemljiščih, ki za to niso 
določena. 

Koncept kolesarskega in 
peš omrežja
V prvi obravnavi so sprejeli 
tudi Predlog Koncepta kole-
sarskega in peš omrežja v 
občini Jesenice. Gre za idej-
no zasnovo dopolnitve kole-
sarskih in peš površin v 
občini Jesenice, končni pre-
dlog koncepta pa bo občin-
ski svet obravnaval na eni 
izmed prihodnjih sej. 

Višje cene pomoči na 
domu
Občinski svet Občine Jese-
nice je podal tudi soglasje k 
spremembi cene socialno-
varstvene storitve pomoč na 
domu, ki jo izvaja Dom 
upokojencev dr. Franceta 
Bergelja. Glavni razlog za 
povišanje cen sta dvig zne-
ska minimalne plače, ki jo 

prejema tretjina zaposlenih 
socialnih oskrbovalk, in 
napredovanje zaposlenih. 
Ekonomska cena se tako za 
delovne dneve zvišuje z 
19,97 na 20,83 evra na uro, 
za nedelje s 25,28 na 27,47 
evra na uro ter za praznike 
in dela proste dneve s 26,34 

na 29,69 evra na uro. Pri 
tem ekonomsko ceno v več-
ji meri sofinancira Občina 
Jesenice. Cena na uro za 
uporabnika po novem tako 
znaša 3,85 evra za delovne 
dneve (prej 3,69 evra), 5,14 
evra za nedelje (prej 4,76 
evra) ter 5,58 evra za prazni-
ke in dela proste dneve 
(prej 4,97 evra). 

Poročila
Namestnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice 
Admir Midžan je predstavil 
Poročilo o delu Policijske 
postaje Jesenice za leto 
2019, vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva 
občin Jesenice, Gorje, Kranj-

ska Gora in Žirovnica Gre-
gor Jarkovič pa Poročilo o 
delu Medobčinskega inšpe-
ktorata in redarstva občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica za leto 
2019 ter Oceno izvajanja 
občinskega programa varno-
sti v letu 2019. 

Svetniki so se seznanili tudi 
s tremi poročili Nadzorne-
ga odbora Občine Jesenice. 
S poročilom o opravljenem 
nadzoru Občine Jesenice – 
investicija Avtobusno pos-
tajališče in obračališče 
Tomšičeva ter s Poročilom 
o delu Nadzornega odbora 
Občine Jesenice v letu 2019 
jih je seznanila namestnica 
predsednice Nadzornega 
odbora Mirjam Noč, s poro-
čilom o opravljenem nadzo-
ru Občine Jesenice – izpla-
čila prejemkov in porabe 
Posebne proračunske rezer-
ve in Splošne proračunske 
rezervacije v letih 2017 in 
2018 pa članica Nadzorne-
ga odbora Rina Klinar.

Seja občinskega sveta 
tokrat v Kolpernu
Občinski svet Občine Jesenice se je sestal na enajsti redni seji. Ta je potekala v banketni dvorani 
Kolperna, kjer so lahko zagotovili dovolj veliko medsebojno razdaljo in zadostili drugim pogojem za 
preprečitev širjenja koronavirusa.

Seja je tokrat potekala v Kolpernu.

Na seji so potrdili Začasno odredbo o oprostitvi 
plačila najemnine za poslovne prostore v lasti 
Občine Jesenice, ki jo je 1. aprila izdal župan. 
Začasna odredba je bila sprejeta v sklopu 
ukrepov, ki jih je Občina Jesenice sprejela za 
omilitev posledic razglašene epidemije in 
pomoč malemu gospodarstvu. Z njo so vsi 
najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najem 
prevzete poslovne prostore, ki so v lasti Občine 
Jesenice, in v njih izvajajo tržno dejavnost, za 
katero velja Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, od 16. 3. 
2020 do preklica oproščeni plačila najemnine. 
Začasna odredba velja tudi za društva, ki imajo 
za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete 
prostore, ki so v lasti Občine Jesenice. 

Pojav koronavirusa s sabo 
prinaša obsežne posledice. V 
Sloveniji in s tem tudi v naši 
občini smo zdravstveni vidik 
krize razmeroma dobro 
obvladali. Žal je nevarna 
bolezen v Sloveniji vzela več 
kot sto življenj. Kljub temu 
se lahko veselimo spoznanja, 
da smo k omejevanju širjen-
ja okužbe pomembno pris-
pevali vsi skupaj – tudi tako, 
da smo ostali doma, da smo 
se držali navodil in priporočil 
zdravstvenih institucij. 
V obdobju sproščanja ukre-
pov je treba pozornost za 
obvladovanje širjenja bolezni 
ohraniti na visoki ravni, tako 
kot doslej. Verjamem, da se 
zdravstvenih posledic vsi 
zelo dobro zavedamo in da 
bomo temu primerno ravna-
li tudi v prihodnje ter še nap-
rej spoštovali priporočila in 
navodila pristojnih služb.
Za zdaj se vseh razsežnosti 
posledic najbrž niti še ne 
zavedamo, čeprav je jasno, 
da bodo obsežne. Pričaku-
jem, da se bo življenje spre-
menilo, tudi v lokalni skup-
nosti. Posledice bomo obču-
tili na gospodarskem podro-
čju, odrazile se bodo v socia-
li, kulturi, športu oziroma v 
družabnem življenju nas-
ploh, v politiki in na številnih 
drugih področjih. Spremem-
bam bomo morali prilagoditi 
tudi svoja življenja.

Ena od posledic pojava koro-
navirusa v naši občini je tudi 
ta, da v letošnjem letu ne 
bomo izvedli aktivnosti, ki 
smo jih načrtovali za vzpos-
tavitev participativnega pro-
računa. Ta je namenjen soo-
dločanju občanov o porabi 
dela proračunskih sredstev, 
spodbujanju sodelovanja in 
povezovanja v lokalni skup-
nosti, krepitvi odnosov med 
občankami in občani na eni 
strani ter Občino Jesenice na 
drugi in s tem zaupanja v 
lokalni skupnosti.
V občinski upravi smo že 
marca pripravili podlage za 
izvedbo tega projekta v leto-
šnjem letu. Občinski svet bi 
moral gradivo obravnavati 
na redni seji v marcu. Po 
prvotnem načrtu bi takoj po 
marčevski seji začeli izvajati 
predvidene aktivnosti, od 
organizacije predstavitev po 
posameznih krajevnih sku-
pnostih, zbiranja predlogov 
ukrepov in odločanja obča-
nov oziroma izbiranja posa-
meznih projektov do vklju-
čitve izbranih projektov v 
občinski proračun. 
Sejo občinskega sveta smo 
zaradi koronavirusa prestavi-
li in jo izvedli skoraj dva 

meseca kasneje, kot je bilo 
predvideno. To dejstvo je za 
sabo potegnilo tudi ugotovi-
tev, da vseh predvidenih akti-
vnosti za uveljavitev partici-
pativnega proračuna v posta-
vljenih časovnih okvirih ne 
bo mogoče uspešno izpeljati. 
Za izvedbo vseh aktivnosti bi 
namreč potrebovali določen 
čas, ki pa ga je zaradi posle-
dic širjenja koronavirusa pre-
malo, da bi aktivnosti lahko 
izvedli v celoti, v predvide-
nem okviru in tako, da bi 
dosegli postavljene cilje. 
Izvajanja posameznih aktiv-
nosti projekta po prvotnem 
urniku ne bi mogli izpeljati, 
zato sem občinskemu svetu 
predlagal, da točko umakne-
mo z dnevnega reda seje. 
Kljub nekaterim pomisle-
kom, da bi bilo treba projekt 

izpeljati že letos, pa so okoli-
ščine glede koronavirusa še 
vedno preveč negotove 
(hkrati se približujejo tudi 
poletne počitnice, ko števil-
nih občank in občanov ne 
bo doma), da bi lahko aktiv-
nosti izpeljali v skladu s pri-
čakovanji občanov, občinske 
uprave in celotne lokalne 
skupnosti. Želja, da partici-
pativni proračun postane 
učinkovit mehanizem sode-
lovanja in razvoja v skupno-
sti, ne glede na vse ostaja.
Ocenili smo, da v letošnjem 
letu v okviru projekta parti-
cipativni proračun ni mogo-
če izpeljati vseh predvidenih 
aktivnosti in se odločili, da 
ga izpeljemo prihodnje leto. 
Vztrajam v prepričanju, da 
je projekt za našo občino 
strateškega pomena, zato je 
še bolj izrazita želja, da se 
izpelje v postavljenih okvi-
rih in tako, da sodelujoči v 
projektu dobijo zelo 
pomembno sporočilo, in 
sicer da je glas občank in 
občanov slišan.
Temu cilju bomo sledili 
naprej z željo, da partici-
pativni proračun dolgoroč-
no postane del našega 
vsakdana.

Virus za letos odnesel 
participativni proračun

Župan Blaž Račič

Ena od posledic pojava koronavirusa v naši 
občini je tudi ta, da v letošnjem letu ne bomo 
izvedli aktivnosti, ki smo jih načrtovali za 
vzpostavitev participativnega proračuna. Ta je 
namenjen soodločanju občanov o porabi dela 
proračunskih sredstev, spodbujanju sodelovanja 
in povezovanja v lokalni skupnosti ...
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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
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V podjetju JEKO, d. o. o., plevel odstra-
njujemo brez uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev. Zaposleni v procesu vzdrževanja 
javnih površin plevel odstranjujejo ročno 
in mehansko, v procesu pogrebno-poko-
paliških storitev pa bodo trdovratni plevel 
odslej odstranjevali tudi z uporabo okolju 
prijazne, biorazgradljive pene v kombinaci-
ji z vročo vodo. 
Podjetje JEKO, d. o. o., je zadolženo za 
uprav ljanje štirih pokopališč, v občini Je-
senice pokopališče Blejska Dobrava in 
Planina pod Golico, v občini Žirovnica pa 
Breznica in Rodine. Poti na pokopališčih so 
peščene, zato se na njih hitro zaraste ple-
vel, ki ga je treba pogosto odstranjevati. Pri 
tem ne uporabljamo herbicida z aktivno 
snovjo glifosfat, kar nam veleva tudi zako-
nodaja, saj je na podlagi petega odstavka 
17. člena in drugega odstavka 34. člena 

Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Ura-
dni list RS, št. 83/12) minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izdal Pravilnik o 
spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pravil-
ni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS), 
ki določa, da se za zatiranje plevela na jav-
nih površinah, vključno z golfskimi in špor-
tnimi igrišči ter objekti gospodarske javne 
infrastrukture, kot so ceste in železnice, ne 
sme uporabljati FFS. Omenjeni pravilnik se 
je začel uporabljati 1. oktobra 2019, za ceste 
in železnice pa bo veljal s 1. aprilom 2021.

Kako poteka odstranjevanje plevela?
Stroj, ki vsebuje rezervoar za vodo ter re-
zervoar za koncentrat posebne biorazgrad-
ljive pene, je pritrjen na tovorno vozilo za 
lažji transport. Dizelski agregat vodo v 
grelniku pod pritiskom segreje na 106 sto-
pinj Celzija. Računalniško krmiljenje doda 
priporočen odmerek aktivne sestavine in 
mešanico pošlje po cevi do nanašalnega 
ročaja. Na plan priteče vroča pena, ki jo 
delavec nanese na plevel. Pena služi kot 
fiksator vročine na površino plevela – tako 
vroča voda učinkuje dlje. Zaradi vročine 
počijo celične stene v plevelu in proces od-
miranja se začne. Običajno se v roku 24 ur 
plevel posuši. Pena uniči neželeno rastlinje, 
vključno s plevelom, mahom in algami, s 
pomočjo natančnega nanosa vroče vode, 

izolirane z biorazgradljivo peno. Z izvedbo 
opisanega postopka ni škodljivega vpliva 
na zdravje ljudi ali živali. Predvideva se, da 
bomo za zatiranje plevela letno potrebo-
vali le od dva do tri nanose, rezultati pa so 
vidni takoj. V nasprotju s herbicidi je pena, 
ki jo uporabljamo pri tem postopku, se-
stavljena iz rastlinskih olj kokosa, palme in 
ogrščice ter glukoze iz krompirja, koruze in 
pšenice, zato je tudi biološko razgradljiva. 
Vsa omenjena olja so pridobljena iz gensko 
nespremenjenih rastlin. Postopek je odo-
bren za ekološko uporabo.
Pomembno je poudariti, da po uporabi 
tega postopka zemlja ni zastrupljena. Iz-
brani način odstranjevanja plevela je oko-
lju prijazen in varen za uporabo v bližini 
ljudi, živali, občutljivih ekosistemov in vo-
dnih poti. 

Pripravili: Dunja Murn in Maja Kržišnik JE
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V PODJETJU JEKO, D. O. O., PLEVEL ODSTRANJUJEMO 
NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

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. 10/let nik XV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 41, ki je iz šel 22. maja 2020.
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. o. o., 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: od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas 
je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in 
dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 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 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Urša Peternel

Jeseniški župan Blaž Račič 
je do začetka epidemije sre-
dine popoldneve namenjal 
razgovorom z občani. Pre-
pričan je namreč, da je po-
membno, da župan prisluh-
ne njihovim težavam, kriti-
kam ali pohvalam. V času 
izrednih razmer razgovorov, 

ki so bili sicer dobro sprejeti 
in obiskani, ni bilo možno 
organizirati. Z mesecem 
majem pa so ponovno začeli 
sredine razgovore z župa-
nom, ki pa še ne potekajo 
osebno, temveč s pomočjo 
tehnologije – preko video-
konferenc ali po telefonu. 
Kot so povedali v kabinetu 
župana, razgovori potekajo 
vsako sredo od 15. do 16. 
ure, v tej uri pa je župan na 

voljo vsem, ki se želijo pogo-
voriti z njim o določeni 
temi.
»Kljub koronavirusu se ži-
vljenje ni popolnoma ustavi-
lo in pomembno je, da še 
naprej ostanemo kar se da 
dosegljivi za občane ter nji-
hova vprašanja, mnenja, te-
žave, tudi kritike. Teme do-
sedanjih razgovorov so bile 

različne, med njimi lahko 
kot najbolj pogosti izposta-
vimo stanovanjsko proble-
matiko ter problematiko 
parkiranja, in verjamem, da 
smo lahko na ta način razre-
šili marsikatero težavo ali pa 
občane usmerili v pravo 
smer iskanja rešitve. Kljub 
koronarazmeram smo obča-
nom še vedno na voljo, če-
prav na prilagojen način,« je 
povedal župan Račič.

Županove srede  
z občani
Jeseniški župan Blaž Račič je po novem občanom 
na voljo prek videokonferenc in po telefonu.

Vse občanke in občane prosijo, da se za pogovor 
najavijo v tajništvu kabineta župana, in sicer na 
telefonski številki (04) 586 92 31 oziroma po 
elektronski pošti alenka.justin@jesenice.si. 

Urša Peternel

Jesenice so pred leti dobile 
prvi avtomatiziran kolesar-
ski sistem na Gorenjskem, 
imenovan JeseNICE Bikes. 
Pri delovanju so se v tem 
času pokazale nekatere po-
manjkljivosti, sistem je po-
stal tudi nekoliko zastarel. 
Zato se bodo ljubitelji kole-
sarjenja in trajnostnih oblik 
mobilnosti razveselili novi-
ce, da si bo v jeseniški občini 
po novem mogoče izposoditi 
še več koles kot doslej, dose-
danji kolesarski sistem pa 
bodo posodobili in nadgradi-
li. In še več: kolo si bo mogo-
če izposoditi v katerikoli od 
petih občin (Jesenice, Rado-
vljica, Naklo, Tržič in Kranj) 
in ga vrniti v drugi. 
Tako so prejšnji teden že za-
čeli graditi še tri nove kole-
sarnice, ki jih bo Občina Jese-
nice zgradila v okviru projek-
ta Hitro s kolesom in bodo 
dopolnile tri že obstoječe ko-
lesarnice kolesarskega siste-
ma JeseNICE bikes. Nove 
kolesarnice bodo nasproti 
zdravstvenega doma (za trafi-
ko), na Slovenskem Javorni-
ku (nasproti Pizzerie Vene-
zia) in na Blejski Dobravi 
(nasproti gasilskega doma). 

Za izposojo bo v novih kole-
sarnicah na voljo 18 novih 
koles, in sicer devet treking 
in devet električnih koles. 
Vrednost projekta znaša do-
brih 82.000 evrov, od tega 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj projekt sofinancira v 
višini dobrih 38.000 evrov, 
ostalo pa bodo zagotovili iz 
proračuna Občine Jesenice. 

Hkrati z izgradnjo novih bo 
Občina Jesenice nadgradila 
oziroma posodobila tudi tri 
že obstoječe kolesarnice, ki 
se nahajajo na Hrušici pri 
Kulturnem domu, pri TIC 
Jesenice ter pred stavbo Ob-
čine Jesenice. Na ta način bo 
vseh šest kolesarnic lahko 
delovalo v kolesarskem siste-
mu Gorenjskabike, v katere-

ga so poleg Jesenic vključene 
še občine Naklo, Radovljica, 
Tržič in Kranj. Kolesa si 
bodo tako uporabniki izposo-
dili v eni od omenjenih ob-
čin, vrnili pa v drugi. Dela 
bodo zaključena predvidoma 
do konca maja, ko bo kole-
sarski sistem tudi ponovno 
na voljo za uporabo, so pove-
dali na Občini Jesenice.

Nove kolesarnice in 
več koles za izposojo
Občina Jesenice gradi tri nove kolesarnice, za izposojo bo na voljo osemnajst novih koles, posodobili 
pa bodo tudi dosedanji sistem JeseNICE Bikes. Kolesa si bo po novem mogoče izposoditi in jih vrniti 
v občinah Radovljica, Naklo, Tržič in Kranj.

Nove kolesarnice bodo nasproti zdravstvenega doma (za trafiko), na Slovenskem Javorniku 
(nasproti Pizzerie Venezia) in na Blejski Dobravi (nasproti gasilskega doma).
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Urša Peternel

Po pravkar zaključeni ener-
getski sanaciji Osnovne šole 
Toneta Čufarja Jesenice se 
na Občini Jesenice priprav-
ljajo na še en velik projekt, 
in sicer energetsko sanacijo 
stavbe, v kateri deluje Vrtec 
Jesenice – enota Angelce 
Ocepek. Gre za enoto vrtca, 
ki se nahaja ob Osnovni šoli 
Toneta Čufarja na Cesti 
Cirila Tavčarja 21. Projekt 
bo po ocenah vreden več kot 
1,1 milijona evrov, jim je pa 
uspelo pridobiti 350 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev 
iz Kohezijskega sklada. 
Župan Blaž Račič je že pod-
pisal pogodbo o tem z mini-
strstvom za infrastrukturo.
Vrtec Angelce Ocepek je ena 
izmed šestih enot Vrtca 
Jesenice, katerega ustanovi-
telj je Občina Jesenice. 
Objekt je bil zgrajen leta 
1980, v njem pa je 15 igral-
nic za otroke od prvega do 
šestega leta starosti. Tako 
streha kot sama stavba nista 
izolirani, stavbno pohištvo 
je dotrajano in v celoti potre-
bno zamenjave. Občina 
Jesenice je zato novembra 
lani projekt energetske 
sanacije objekta, katerega 
celotna ocenjena projektant-
ska vrednost znaša 1,1 mili-
jona evrov, prijavila na javni 
razpis Ministrstva za infras-
trukturo za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v 
lasti in rabi občin, ki ga del-

no financira Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada. 
Občina Jesenice bo prejela 
nepovratna sredstva v višini 
nekaj več kot 350 tisoč evrov, 
kar predstavlja najvišji 
možen odstotek prejetega 
sofinanciranja, to je štiride-

set odstotkov upravičenih 
stroškov. Preostanek bo 
Občina Jesenice financirala 
iz svojega proračuna. 
Župan Blaž Račič je ob 
podpisu pogodbe izrazil 
zadovoljstvo: »Razlog za 
izvedbo energetske sanaci-

je je slabo stanje objekta, 
njegove energetske učinko-
vitosti ter posledično visoki 
stroški energije in vzdrže-
vanja. Za občinski prora-
čun investicija ne bo maj-
hen zalogaj, zato nas še 
posebej veseli, da nam je 
na javnem razpisu uspelo 
pridobiti najvišji možen 
znesek sofinanciranja in da 
bomo investicijo lahko 
začeli že v prihodnjem letu. 
Z izvedbo investicije bomo 
bistveno izboljšali pogoje 
za otroke in za zaposlene, 
kar bo pomembno prispe-
valo tudi h kvalitetni orga-
nizaciji in izvedbi progra-
ma predšolske vzgoje.«

Prihodnje leto  
obnova enote vrtca
Občina Jesenice se pripravlja na še eno veliko investicijo v energetsko sanacijo, in sicer vrtčevske 
enote Angelce Ocepek. Dela bodo stala kar 1,1 milijona evrov, uspelo pa jim je pridobiti evropski 
denar v višini štirideset odstotkov. Dela bodo potekala naslednje leto v času poletnih počitnic.

Tako streha kot sama stavba nista izolirani, stavbno pohištvo je dotrajano in v celoti 
potrebno zamenjave. 

V sklopu projekta bosta energetsko sanirani 
streha in fasada, posodobljene bodo tudi 
inštalacije. Javni razpis za izbiro izvajalca 
gradbeno-obrtniških del bo Občina Jesenice 
objavila še v letošnjem letu, sama investicija pa 
se bo izvedla naslednje leto v času poletnih 
šolskih počitnic (od junija do avgusta 2021). 

Urša Peternel

V začetku meseca je potekal 
14. sestanek koordinacije 
županov občin Zgornje 
Gorenjske v mandatu 2018–
2022. Tokrat so se župani, 
med njimi tudi jeseniški 
Blaž Račič, sestali na daljavo 
preko aplikacije ZOOM. 

Govorili so predvsem o pro-
blematiki in izzivih, ki jih 
povzroča pandemija na pod-
ročju turizma. Na videokon-
ferenci se jim je pridružil 
tudi Klemen Langus iz Turi-
zma Bohinj, ki jih je sezna-
nil z aktivnostmi Skupnosti 
Julijske Alpe, ki je pripravila 
predloge ukrepov za omili-
tev posledic epidemije, ki so 
jih posredovali Slovenski 
turistični organizaciji in 
ministrstvu za gospodars-
tvo. Župani so podprli sku-
pni nastop, ki so ga dopolni-
li s predlogi posameznih 
občin. Strinjali so se, da 

mora biti turizem destinaci-
je Julijske Alpe v prihodnje 
trajnostno naravnan, zavzeli 
so se za manj masovni turi-
zem, ki bo prinesel več 
dodane vrednosti.
Na sestanku pa so govorili 
tudi o lokalni samooskrbi v 
času epidemije. Z aktivnos-
tmi Razvojne agencije 

Zgornje Gorenjske na tem 
področju je župane sezna-
nil vodja projektov Klemen 
Klinar. Skupni projekt 
občin Zgornje Gorenjske je 
Semenjalnica, hranilnica 
ekoloških semen. Za obči-
ne so pripravili pakete s 
semeni fižola, ki so name-
njeni kooperantom in vrtič-
karjem. Župani bodo pos-
krbeli za promocijo, infor-
miranje in distribucijo 
semen v občinah. Kot so 
poudarili, se je v sedanji 
krizni situaciji še okrepil 
pomen lokalne samooskrbe 
in vrtičkarstva. 

Virtualni sestanek 
županov

Župani so tokrat sestankovali virtualno.

V sklopu volitev in imenovanj so občinski svetniki na zadnji 
seji dali soglasje k razrešitvi Mojce Pavšič s funkcije direkto-
rice Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Pav-
šičeva je za prekinitev pogodbe o zaposlitvi iz osebnih raz-
logov zaprosila sama. Prav tako so podali pozitivno mnenje 
k imenovanju dr. Karmen Arko za novo direktorico Doma 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Za predstavnico 
Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Triglavski narodni 
park pa so imenovali Natašo Šalaja Razinger. 

Volitve in imenovanja

Izvajalec obnove železniškega predora Karavanke še ni izbran, 
javno naročilo je ponovljeno, rok za oddajo ponudb je 10. 
junij. Gre za skupni razpis Slovenskih železnic in avstrijskih 
železnic ÖBB za izvedbo gradbenih del. Kljub temu da izvaja-
lec v prvem razpisu ni bil izbran in navkljub epidemiji na 
Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo ne pričakujejo 
zamika pri izvedbi del. Ta naj bi se začela sredi leta, od okto-
bra letos do aprila prihodnje leto pa bo predor zaradi obnove 
tudi zaprt. Dela naj bi bila končana do konca leta 2021.

Izvajalec obnove še ni izbran

Urša Peternel

Delovanje upravnih enot se 
počasi vrača v ustaljene tir-
nice, pri čemer pa za zdaj 
ohranjajo režim nadzoro-
vanega, posamičnega vsto-
panja strank v uradne pro-
store. Na Upravni enoti 
Jesenice so zato uvedli 
naročanje strank po telefo-
nu številka 04 5851 401, in 
sicer za izvedbo vseh nalog, 
ki jih izvajajo, tudi oddaje 
vlog za izdajo osebnih 
dokumentov (osebnih izka-
znic in potnih listov). 

"Sistem naročanja pomeni, 
da se mora stranka predho-
dno dogovoriti, kdaj pride 
na upravno enoto. Že v 
enem tednu po uvedbi siste-
ma naročanja je bilo treba 
za oddajo vloge za osebno 
izkaznico čakati teden dni. 
Zato občane pozivamo, da 
naj bodo pozorni na to, kdaj 
jim potečejo osebni doku-
menti," je pojasnila načelni-
ca Upravne enote Jesenice 
Alenka Burnik. Kot je pou-
darila, pravočasna oddaja 
vloge pomeni tudi nižje 
stroške, saj je treba v prime-

ru, da gre za prioritetno 
izdajo osebnega dokumen-
ta, plačati višjo upravno tak-
so (za osebno izkaznico 
dodatno 10 evrov, za potni 
list pa 14 evrov). 
"V primerih, ko želi stranka 
vseeno podati prioritetno 
vlogo, lahko izbere vročitev 
dokumenta po pošti, kar 
pomeni, da dokument dobi 
naslednji delovni dan, ven-
dar le, če vlogo vloži do 10. 
ure. V skrajnem primeru je 
sicer možno dokument pre-
vzeti na UE Celje, vendar pa 
tudi na UE Celje velja režim 

nadzorovanega vstopanja 
strank. Dodatno je treba 
upoštevati tudi to, da ima 
podjetje Cetis, ki izdeluje 
osebne dokumente, omeje-
ne kapacitete in se časi izde-
lave osebnih dokumentov 
ob velikem povečanju vlog 
ustrezno podaljšajo, kar 
pomeni, da obstaja mož-
nost, da ne bodo dokumenti 
narejeni v času, kot želimo. 
Zato pozivamo občane, da 
pravočasno uredijo vse pot-
rebno za pridobitev ustrez-
nih dokumentov," je še 
dodala Burnikova.

Bodite pozorni, kdaj vam 
potečejo osebni dokumenti
Zaradi vseh ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi omejitve širjenja bolezni covid-19, Upravna enota 
Jesenice dva meseca ni sprejemala vlog za izdajo osebnih dokumentov. Zdaj je vloge ponovno 
mogoče oddati, a se je za obisk treba naročiti.

Javno komunalno podjetje Jeko je 14. maja uvedlo začasen 
ukrep dezinfekcije pitne vode iz vodovodnega sistema Perič-
nik z natrijevim hipokloritom. Ukrep naj bi trajal predvido-
ma dva tedna. S preventivno dezinfekcijo želijo preprečiti 
razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, kar je 
posebej pomembno zdaj, ko so bili nekateri objekti zaradi 
preprečevanja širitve koronavirusa začasno zaprti. Kot pou-
darjajo v podjetju Jeko, je voda v času ukrepa skladna s Pra-
vilnikom o pitni vodi in varna za uporabo. Klor kot dezinfek-
cijsko sredstvo v vodi nima barve, vonja in okusa. Če pride 
do zaznavanja klora, to pomeni, da je klor reagiral v stiku z 
mikroorganizmi v vodi, ki pa so lahko posledica stare insta-
lacije, slepih rokavov oziroma zastajanja vode v sistemu.

Dezinfekcija pitne vode iz Peričnika
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PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PANASONIC AQUAREA:

- deluje tudi, ko se zunanja temperatura spusti pod –28 °C
- konstantna zmogljivost do –20 °C
- prostorsko varčna: 1800 x 598 x 717 (V x Š x G)
- nižji stroški vgradnje
-  cevna napeljava na dnu enote ALL IN ONE  

(preprosta vgradnja)
- preprosta nastavitev daljinskega upravljalnika
- enostavnejša vgradnja in vzdrževanje
- 1-fazna in 3-fazna

5-LETNA GARANCIJA NA OPRAVLJENE STORITVE

NOVO! PRODAJA IN MONTAŽA  
VRHUNSKIH TOPLOTNIH ČRPALK Panasonic AQUAREA 
za ogrevanje prostorov in sanitarne vode!

       P.E. PLINSTAL, TRGOVINE IN INŠTALACIJE    
                                              Industrijska 1a, Jesenice
                                  T: 04 581 02 00,  M: 051 308 934

I: www.enos.si, E: peter.simnic@enos.si

Odprto: 
7.00–17.30, 

sobota 
7.00–12.00.

OGREVANJE – VODOVODNE INŠTALACIJE – 
SVETOVANJE – PROJEKTIRANJE – IZVEDBA – TRGOVINA

Z VAMI  
VEČ KOT 

25  
LET

www.enos.si

Urša Peternel

Jeseniški inšpektorji in re-
darji so v sodelovanju s 
predstavniki javnega komu-
nalnega podjetja Jeko opra-
vili nadzor nekaj najbolj 
problematičnih ekoloških 
otokov na območju občine 
Jesenice. V zadnjem času so 
tudi nekateri občani opozo-
rili na nepravilno odlaganje 
odpadkov, ki kazi okolico, 
obenem pa povzroča doda-
tne stroške komunalnemu 
podjetju in posledično sa-
mim občanom, saj je po-
trebno dodatno razvrščanje 
odpadkov. 
Inšpektorji in redarji so tako 
preverili pravilnost odlaga-
nja odpadkov na ekoloških 

otokih na Dobravski ulici, 
na Koroški Beli, za Gledali-
ščem Toneta Čufarja Jeseni-
ce, na Ulici Cirila Tavčarja 
in še na nekaterih drugih. 
In katere nepravilnosti so 
odkrili? Odlaganje odpad-
kov ob in na zabojnike, prav-
ne osebe, denimo gostinci, 
odlagajo odpadke iz svoje 
dejavnosti na eko otoke, na 
eko otok so odloženi mešani 
ali nerazvrščeni odpadki, ob 
zabojnike so odloženi ko-
sovni odpadki, zeleni odrez 
(veje, trava, listje …) in celo 
gradbeni material, kamenje, 
zemlja, topli ogorki, pepel, 
odpadki v tekočem stanju, 
gošče, usedline, poginule ži-
vali, drobovina, kože in po-
dobno ...

Kot so povedali po nadzoru, 
so ugotovili več prekrškov 
zaradi nedovoljenega odla-
ganja odpadkov, za vse ugo-
tovljene kršitelje pa bo Med-
občinski inšpektorat in re-
darstvo občin Jesenice, Gor-
je, Kranjska Gora in Žirov-
nica uvedel prekrškovne po-
stopke. 
Vodja službe Gregor Jarko-
vič je pojasnil: »Glavna od-
govornost za ustrezno rav-
nanje z odpadki je na pov-
zročitelju oziroma lastniku 
odpadkov, se pravi na su-
bjektu, ki je te odpadke 

ustvaril. Na Jesenicah se, 
tako kot v drugih občinah, 
pojavlja vedno več nedovo-
ljenega odlaganja odpadkov, 
ki ga ne moremo pripisati 
nevednosti, temveč gre za 
namerno dejanje, zato bo 
Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo z namenom izbolj-
šanja stanja v prihodnje to-
vrstne nadzore še poostril in 
za vsako opaženo nepravil-
nost dosledno ukrepal. To za 
kršitelja pomeni, da je, po-
leg odrejene sanacije odpad-
kov, lahko kaznovan s kazni-
jo tudi od 250 evrov dalje.«

Odlaganje na in ob 
zabojnike ni dovoljeno
Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov na ekološke otoke so jeseniški inšpektorji in redarji opravili 
nadzor in ugotovili več prekrškov. 

Jeseniški redarji in inšpektorji so opravili nadzor na najbolj 
problematičnih ekoloških otokih in odkrili številne 
nepravilnosti.

Na eko otok sodijo samo ustrezno razvrščeni 
odpadki in samo za tisto frakcijo, za katero je 
tam nameščen zabojnik (npr. steklo, papir, 
plastika …). Kosovni odpadki ne sodijo na eko 
otok, treba jih je dostaviti v zbirni center 
Jesenice ali se za njihov odvoz dogovoriti z Jeko. 
Zeleni odrez je treba kompostirati na lastni 
parceli, če to ni možno, ga je treba dostaviti v 
zbirni center Jesenice ali se za odvoz dogovoriti 
z Jeko. V noben zabojnik, niti v domači zabojnik 
za mešane komunalne odpadke, ne sodijo 
gradbeni material, kamenje, zemlja, topli 
ogorki, pepel, kosovni odpadki, odpadki z vrtov, 
odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline, 
poginule živali, drobovina, kože in podobno. 
Tovrstne odpadke je treba oddajati ločeno v 
zbirni center Jesenice.

Odpadkov ni dovoljeno odlagati ob in na 
zabojnike. Če so ti polni, je odpadke treba 
odpeljati na drug eko otok ali v zbirni center 
Jesenice. 

Urša Peternel

Prejšnji teden so na Jeseni-
cah v projektu izdelave za-
ščitnih mask dosegli svoj cilj 
– sešitih in razdeljenih je 
bilo 4840 zaščitnih mask.

»S tem smo zagotovili, da 
je vsako gospodinjstvo v 
občini Jesenice, kjer do-
mujejo občani, starejši od 
65 let, ki spadajo v najbolj 
rizično skupino v času epi-
demije covida-19, prejelo 
po eno zaščitno pralno 
masko. Hkrati smo jih lah-
ko določeno število zagoto-
vili tudi za posamezne kra-
jevne skupnosti, na katere 
se lahko obrnejo vsi obča-
ni, ki jo še potrebujejo,« 
so ob tem povedali na Ob-
čini Jesenice. 

V projektu je poleg sodelav-
cev Ljudske univerze Jeseni-
ce in Občine Jesenice ter 
članov Občinskega štaba Ci-
vilne zaščite Občine Jeseni-
ce sodelovalo 22 prostovolj-
cev, ki so za šivanje zašči-

tnih mask skupno porabili 
okrog 1250 ur prostovoljne-
ga dela, okrog dvajset pro-
stovoljcev, ki so jih pakirali, 
jeseniška prostovoljna gasil-
ska društva, krajevne sku-
pnosti, člani navijaške sku-
pine Red Steelers Jesenice 
in člani KŠD Obranca, ki so 
poskrbeli za dostavo mask v 
gospodinjstva, ter drugi. 
Projekt pa se s tem še ne 
končuje, saj bodo šivanje 
mask še nadaljevali in tako 
omogočili, da jih bodo prejeli 
vsi, ki jih bodo potrebovali.

Zaščitne maske: 
cilj je dosežen
Vsako gospodinjstvo, v katerem so občani, 
starejši od 65 let, je prejelo pralno zaščitno 
masko. Projekt se še nadaljuje.

Urša Peternel

Geološki zavod Slovenije 
je sredi meseca na obmo-
čju zaledja izvira Urbas iz-
vajal sledilni poskus, s ka-
terim bodo skušali ugoto-
viti, kakšno je pretakanje 
podzemne vode. Ta na-
mreč na tem območju po-
membno vpliva na premi-
ke zemeljskih plazov. Upo-
rabili so fluorescentno sle-
dilo (natrijev fluorescein), 
ki se uporablja kot barvilo 
tudi v živilski industriji. 
Sledilo se je pojavilo v raz-

redčeni obliki v izviru Ur-
bas in potoku Bela. »Sledi-
lo v vodi ni nevarno, lahko 
pa povzroči kratkotrajno, 
nekajdnevno obarvanje 
vode,« so poudarili na Ob-
čini Jesenice.
Raziskava je del projekta Po-
drobna geološka-geotehnič-
na in hidrogeološka karakte-
rizacija velikih plazov v za-
ledju naselja Koroška Bela 
za potrebe izdelave stabilno-
stnih analiz in študijo izve-
dljivosti sanacijskih rešitev, 
ki ga financira ministrstvo 
za okolje. 

Zakaj je bil potok  
Bela obarvan
V sklopu proučevanja plazov je geološki zavod 
izvajal sledilni poskus z barvilom, s katerim 
skušajo ugotoviti, kakšno je pretakanje 
podzemne vode.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sklenila pogodbo 
o brezplačnem prenosu zemljišča, ki v naravi predstavlja ce-
sto ob reki Savi od Elima proti Betonarni Sava, v last Občine 
Jesenice. Občina Jesenice je namreč že pred časom vložila 
vlogo za prenos lastništva tega zemljišča na lokalno skupnost, 
s čimer bi lahko območje uredila in hkrati omogočila nadaljnji 
razvoj in delovanje gospodarskih subjektov. "Sklep Vlade RS 
je osnovni korak pri postopku prenosa, Občina Jesenice pa bo 
razpolagalno oziroma lastninsko pravico za omenjeno cesto 
prejela po podpisu pogodbe in vknjižbi lastništva v zemljiški 
knjigi," so ob tem povedali na Občini Jesenice.

Prenos ceste od Elima proti betonarni na občino
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Janko Rabič

Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice je v povojni zgodo-
vini doživljalo različne tež-
ke čase, premagovalo krize. 
Da pa bi dejavnost povsem 
zastala, kot je letos ob epi-
demiji koronavirusa, pa se 
še ni zgodilo. »Res je, čep-
rav tudi julija 1998, ko se je 
zrušil strop nad dvorano, ni 
bilo enostavno,« pravi dire-
ktorica Branka Smole. 
»Dvorana se je ponovno 
odprla šele 10. februarja 
leta 2000. Ampak gledališ-
ka dejavnost tudi takrat ni 
zamrla, življenje so ji omo-
gočili sosednji odri. Tokrat 
je obstalo vse, oder in dvo-
rana, pri nas in sosedih. 
Tako čez noč! To je bil šok 
za vse zaposlene in vse, ki 
zahajajo na naš oder in v 
dvorano. Na moji mizi so 
ostala napisana, podpisana, 
a neodposlana vabila na dve 
premieri in koncert: na pre-
miero mladinske skupine 
Slastni mrlič in premiero 
lutkarjev ter na koncert ob 
dnevu sv. Patrika.«
K sreči so bili gledališki 
abonenti deležni večine 
obljubljenih predstav za 
iztekajočo se sezono (vseh 
gostujočih, Čufarjevega fes-
tivala, dveh domačih premi-
er). Res pa je, da je Čufarjev 
maraton kot dodatni bonus 
abonmaja izostal. V načrtu 
sta bili še dve domači pre-
mieri, abonentom so do 
konca junija želeli ponuditi 
na ogled še premiero mla-
dinske skupine in premiero 
seniork. 
"Glasbenim abonentom dol-
gujemo še en dogodek: kon-
cert irske glasbe v izvedbi 
skupine NOERIA. Seveda je 
naš koledar vseboval še veli-
ko drugih dogodkov: od sre-
čanja najboljših športnikov, 
občinske proslave, kviza o 
zgodovini mesta Jesenice, 
večer KD Biser in številnih 
gostovanj našega gledališča 
na drugih slovenskih odrih 
..." pravi direktorica.

In kako so prilagodili delo 
zaposleni, kako je z igralsko 
skupino?
»Zaposleni v drugi polovici 
marca nismo hodili v služ-
bo, predvidene termine smo 
odpovedovali in usklajevali, 
postorili vse potrebno na 
daljavo. Med seboj smo se 
povezovali z videokonferen-
cami, prav tako nas je večina 
obtičala doma tudi v aprilu, 
razen čistilke in šivilje, ki se 
je pridružila pobudi Občine 
Jesenice in Civilne zaščite. 
V njeni šivalnici so nastajale 
zaščitne maske za občane. V 

maju se počasi vračamo na 
delovna mesta, razen star-
šev šoloobveznih otrok, kajti 
po delu kličejo vzdrževalna 
dela in vse tisto, česar v pol-
ni sezoni ni možno postori-
ti. Stavba je tako prostorna, 
da se ni bati, da bi se srečali. 
Celotna igralska skupina je 
na čakanju. Oder je obstal, 
obnemel … nepojmljivo. 
Svoje gledališko življenje 
živimo na spletu. Med dru-
gim nastaja seznam idej, kaj 
uvrstiti v novo sezono, ko 
bo, če bo … Ja, optimistično 
zremo v novo sezono in ver-

jamemo, da bo zaživela z 
jesenjo 2020.«
Nove programe naj bi ponu-
dili v septembru in s tem 
tudi vpis abonmajev za novo 
sezono 2020/2021. "Takrat 
bomo še izpolnili obljube do 
abonentov iz iztekajoče se 
sezone (koncert irske glas-
be, predstava mladinske 
skupine, premiera lutkarjev 
…). Če ne bo drugačnih 
navodil, bomo v juniju obja-
vili razpis za novembrske 
Čufarjeve dneve. In čim prej 
začeli z vajami (vsaj bralni-
mi) za novo sezono, kadar-
koli že bo.«
Bo to pustilo posledice za 
razvoj bogate gledališke 
dejavnosti na Jeseni-
cah?  »Ne, razen bridkega 
spomina, kako je virus čez 
noč zaprl vrata v naš hram in 
ohromil dejavnost, ampak 
ugasniti je pa ne more. V 
prihodnost gledam predv-
sem pozitivno in optimistič-
no. Seveda ne podcenjujem 
situacije in ukrepov, ampak 
verjamem v nove predstave, 
v nove premiere in sezone in 
veselim se jih. Zdaj se še 
toliko bolj zavedam, kako 
žlahten je čar gledališča, gle-
dališki vrvež v preddverju, 
dvorani. Življenje na odru in 
v zaodrju, prisotnost drugih 
dejavnosti v hiši. Pogrešamo 
vse to … ko se vse vrne, 
bomo še bolj cenili to gleda-
liško zlato! Saj bo kmalu, saj 
bo, vsi se trudimo za to.« 

Gledališčniki z 
optimizmom naprej
»Oder je obstal, obnemel … nepojmljivo. Svoje gledališko življenje živimo na spletu. Med drugim 
nastaja seznam idej, kaj uvrstiti v novo sezono, ko bo, če bo … Ja, optimistično zremo v novo sezono 
in verjamemo, da bo zaživela z jesenjo 2020,« pravi direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice 
Branka Smole.

Branka Smole: »V prihodnost gledam predvsem pozitivno 
in optimistično. Seveda ne podcenjujem situacije in 
ukrepov, ampak verjamem v nove predstave, v nove 
premiere in sezone in veselim se jih.« / Foto: Gorazd Kavčič

Vmes, na mednarodni dan gledališča, jih je 
pretresla tudi izguba nekdanje direktorice, 
režiserke, prevajalke, žirantke, igralke Alenke 
Bole Vrabec. »Odločili smo se, da spomin nanjo 
ohranimo tako, da povabimo na spletni ogled 
predstave Čaj za dve, v kateri je Alenka Bole 
Vrabec blestela v družbi domačih igralcev. In 
tako smo odtlej na spletu ponudili kar nekaj 
predstav za odrasle in otroke. Tako smo našli 
izhod v sili oziroma bližnjico do gledalcev.«

Maša Likosar

Ob mednarodnem dnevu 
muzejev, ki ga praznujemo 
18. maja, sta Ljudska univer-
za Jesenice in Gornjesavski 
muzej Jesenice pripravila 
e-predstavitev prvega sklopa 
izobraževanja za prostovolj-
ce za delo v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice. Dogodek 
je imel naslov Muzeologija, 
muzejska etika in prostovo-
ljci v muzeju. E-predstavi-
tev, ki je potekala v okviru 
projekta Prostovoljstvo za 
kulturno dediščino, sta pri-
pravila Irena Lačen Benedi-
čič, v. d. direktorice Gornje-
savskega muzeja Jesenice, 
in Aljaž Pogačnik, umetno-
stni zgodovinar in kustos v 

Gornjesavskem muzeju 
Jesenice. Predstavila sta 
vedo o muzejih, delo in 
naloge muzejskih sodelav-
cev, informatorjev, varuhov 
muzejskih zbirk in razstav, 
sprejem obiskovalcev v 
muzejski prostor.
Poleg omenjenega dogodka 
bo prvo izobraževanje sestav-
ljeno še iz dveh delov. Med 
19. in 22. majem je potekalo 
samostojno delo udeležen-
cev, in sicer terenske vaje in 
brezplačni ogledi muzejskih 
zbirk ter razstav udeležencev 
z beleženjem svojih opažanj 
na lokacijah Gornjesavskega 
muzeja Jesenice; 25. maja pa 
bo ponovno srečanje s pros-
tovoljci z evalvacijo prosto-
voljskega dela na terenu.

E-izobraževanje za 
prostovoljce
Dogodek je imel naslov Muzeologija, muzejska 
etika in prostovoljci v muzeju.

Maša Likosar

V ponedeljek je svoja vrata 
ponovno odprla Ljudska 
univerza Jesenice. Delovali 
bodo v skladu z navodili in 
priporočili pristojnih insti-
tucij ter tako poskrbeli za 
varnost in prijetno počutje 
udeležencev. Prvi dogodek, 
ki so ga pripravili v živo, je 
bila kulinarična delavnica z 
Admiro. Ta je vsak četrtek 
delila kulinarične video pos-
netke, sedaj pa so se ji ude-
leženci lahko pridružili v 
živo, in sicer minuli torek, 
ko je pripravila cimetove 
zvezde. Naslednji dogodek 
je bil pohod na Kalvarijo. 
Kot pravijo, so se z mislijo, 
da bi enkrat tedensko aktivi-
rali kakšno mišico v telesu 

in se odpravili na Kalvarijo, 
poigravali, še preden nas je 
situacija, v kateri smo se 
znašli, tako rekoč odrezala 
drug od drugega. S Kajo so 
z začetkom pred Ljudsko 
univerzo na Kalvarijo prvič 
odšli včeraj.
Še vedno pa bodo nekatere 
dejavnosti na Ljudski uni-
verzi Jesenice izvajali na 
daljavo. V ponedeljek bi 
tako morala potekati kreati-
vna delavnica izdelovanja 
obešalnika za ključe z Moj-
co Rozman Ahčin, a je zara-
di tehničnih težav odpadla 
in jo bodo izvedli v prihod-
njem tednu, so zagotovili.
Vsak četrtek pa s pomočjo 
spletne aplikacije nadaljuje-
jo tudi vodeno meditacijo s 
Tanjo Ravnikar.

Ljudska univerza 
spet odprla vrata
Udeleženci dogodkov spet lahko obiščejo 
prostore Ljudske univerze Jesenice, nekaj 
dejavnosti pa bodo še vedno izvajali na daljavo.

Janko Rabič

Kulturna mavrica Jesenic 
se že lepo število let pono-
sno ponaša z nazivom ene 
od osrednjih kulturnih pri-
reditev v mestu, ki je name-
njena predstavitvi plesov, 
glasbe, petja in običajev 
različnih narodov in naro-
dnosti. Na letošnjo, 14. pri-
reditev z datumom 6. junij 
so se priprave začele že 
pred meseci. Glede na 
potek epidemije koronavi-
rusa in ob dejstvu, da prire-
ditve kljub sproščanju 

ukrepov do nadaljnjega še 
niso dovoljene, so na Mla-
dinskem centru Jesenice 
skupaj s sodelujočimi kul-
turnimi društvi in Zvezo 
kulturnih društev Jesenice 
sprejeli odločitev, da prire-
ditev prestavijo na kasnejši 
termin. Po besedah vodje 
centra Ane Miklavžič bodo 
naprej spremljali situacijo 
in ukrepe glede izvedbe 
prireditev. Ena od možnos-
ti je jesenski čas, se bodo 
pa sproti prilagajali in vse 
tudi pravočasno obvestili o 
novem datumu.

Kulturna mavrica 
preložena

Urša Peternel

Do 24. maja v Sloveniji 
poteka Teden ljubiteljske 
kulture, zaradi aktualne 
situacije v zvezi s koronavi-
rusom pa večina aktivnosti 
poteka na medmrežju. Spo-
ročilo letošnjega tedna je, 

da kljub razmeram s koro-
navirusom na kulturo in 
kulturne izvajalce ne sme-
mo pozabiti. Kultura in kul-
turno ustvarjanje sta nam-
reč pomemben gradnik vsa-
ke družbe, za kulturne 
dobrine pa z zagotavljan-
jem pogojev za kulturno 

ustvarjalnost, s skrbjo za 
dostopnost kulturnih dob-
rin z načrtovanjem, gradnjo 
in vzdrževanjem javne kul-
turne infrastrukture ter s 
skrbjo za kulturno raznoli-
kost in identiteto skrbijo 
tudi lokalne skupnosti. 
Občina Jesenice na področ-

ju kulture zagotavlja javne 
kulturne dobrine in storitve 
ter tako omogoča pogoje za 
delovanje javnih kulturnih 
zavodov, nevladnih kultur-
nih organizacij in skrbi za 
kulturno infrastrukturo. Za 
celotno področje kulture 
Občina Jesenice namenja 
več kot tri milijone evrov, 
od tega za ljubiteljsko kul-
turo nekaj več kot 117 tisoč 
evrov. 

Teden ljubiteljske kulture

»Zdaj se še toliko bolj 
zavedam, kako žlahten 
je čar gledališča, 
gledališki vrvež v 
preddverju, dvorani. 
Življenje na odru in v 
zaodrju, prisotnost 
drugih dejavnosti v 
hiši. Pogrešamo vse to 
… ko se vse vrne, 
bomo še bolj cenili to 
gledališko zlato!«
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Z vami že 25 let

Matjaž Klemenc

Kako preživljate te čase, čase 
koronavirusa?
Če sem iskren, čas korona-
virusa preživljam veliko bo-
lje, kot sem na začetku pri-
čakoval. Hitro sem se priva-
dil na situacijo, v kateri sem 
se znašel. Dopoldne nor-
malno delam po računalni-
ku za šolo, delam četrti le-
tnik tehnične šole v kranj-
ski Iskri, smer računalni-
štvo. Popoldne se v miru 
posvetim treningu. Tak na-
čin šole mi je bolj všeč kot v 
»normalnih« časih. Veliko 
časa, približno dve uri, pri-
hranim, ko se mi ni treba 
voziti v Kranj in nazaj. 

Je bilo težko trenirati sam?
Kar težko. Ni zraven sotek-
movalcev, ki bi ti dali doda-
tno motivacijo za še boljši 
trening, ni trenerjev, ki bi 
te popravljali pri napakah. 
Šele sedaj se dobro vidi, 
kako pomembno vlogo 
igrajo trenerji. Zase lahko 
rečem, da sem bil pri sa-
mostojnih treningih disci-
pliniran. Dana situacija je 
bila zagotovo zelo dobra 
izkušnja. 

Čemu ste na treningu po-
svečali največ pozornosti?
Posebnega plana za trening 
nismo dobili, saj se ne ve, 
kdaj nas čaka prva tekma. 
Sam sem pozornost posve-
čal vajam za moč, za razte-
zanje, in odpravljal sem na-
pake. Se pravi stvarem, za 
katere nam v normalnih po-
gojih zmanjka časa. 

Spet ste začeli delati skupaj. 
Vseeno se ti treningi razli-
kujejo od treningov v nor-
malnih časih?
Prej sem že omenil, kako je 
delati sam, brez trenerja. 
Skupna vadba je zagotovo 
velik plus. Treningi se mal-
ce razlikujejo. Pazimo, da 
nas ni preveč. Če je kdo pre-
hlajen, raje spusti trening in 
ostane doma. Možnost je za 
hitro okužbo, saj se virus 

lahko prenese na steno oz. 
na oprimke.

Kje trenirate?
V prostorih Športnoplezal-
nega odseka Radovljica v 
Podvinu.

Slovenija bo kmalu dobila 
plezalni center v Kopru. Za-
gotovo velik plus za sloven-
sko športno plezanje. 
Veselim se novega centra v 
Kopru. Odpadejo dolga po-
tovanja v tujino. V Kopru 
se bo lahko trenirala kom-
binacija težavnosti in bal-
vanov. Ta kombinacija bo 
na sporedu na olimpijskih 
igrah 2024 v Parizu (v To-
kiu 2021 bo na sporedu 
kombinacija težavnosti, 
balvanov in hitrosti, o. p.). 
V Kopru bo tudi sodobna 
stena za hitrost in s tem 
možnost treniranja disci-
pline, v kateri smo Sloven-
ci najbolj šibki.

V tem času bi morala biti na 
sporedu različna tekmova-
nja. Je težko brez tekem?
Vsak tekmovalec ima svoj 
ritem. Veš, kdaj so določe-
na tekmovanja, kdaj moraš 
biti boljši za določeno disci-

plino. Sedaj tega žal ni in 
brez tekmovanj kar nekaj 
manjka, težje se motiviraš 
za trening. Po drugi strani 
je sedaj veliko več možno-
sti, da gremo plezat v nara-
vo, v skalo. V času tekem 
plezanje v skali odpade. Z 
leti sem občutek za pleza-
nje v skali izgubil, saj je pri-
ložnosti za plezanje v nara-
vi zelo malo. Veseli me, da 
se stari, pozabljeni občutek 
spet počasi vrača in da v 
tem uživam. Še en velik 
plus naravnih sten je ta, da 
jih imamo praktično na do-
segu rok.

Zagotovo vam misli kdaj za-
idejo v lansko leto, ko ste v 
Rusiji postali mladinski 
evropski prvak v težavnosti. 
Ste ciljali tako visoko?
Leto nazaj, 2018, sem osvo-
jil srebrno medaljo. Pred 
lanskim prvenstvom sem 
bil v zelo dobri formi in po-
tihoma sem računal, da 
lahko osvojim tudi vrh. V 
glavi sem bil zelo močan in 
miren, kar je za tekmova-
nje zelo pomembno. Ner-
voza ob dobri formi ne 
sme biti prisotna, saj hitro 
lahko povzroči napako, ki 

se v težavnosti že tako ali 
tako prehitro dogodi. 

Vaša glavna disciplina je še 
vedno težavnost. Kako napre-
dujete v balvanih in v hitrosti?
Zagotovo sem bolj napredo-
val v balvanih. Tekmovanja 
na njih so v začetku sezone 
in v tem obdobju na njih 
največ treniramo. Balvani 
zelo pomagajo za težavnost. 
Za višji rezultat na balvanih 
mi manjka še nekaj izku-
šenj. Pri balvanih in hitro-
sti sta zelo pomembna moč 
in eksplozivnost. Z leti je 
na balvanih vedno več sko-
kov, kar pa mi ne ustreza 
preveč.

Zagotovo je bil za vas velik 
plus vstop v reprezentanco.
Tako je. Z vstopom v repre-
zentanco sem veliko prido-
bil, saj treniraš z boljšimi 
od sebe in se lahko veliko 
naučiš. Lahko vidiš, kaj na-
robe delaš. Več je tudi tre-
nerjev z obilico znanja in 
izkušnjami.

Tekmovalci za olimpijske 
igre v Tokiu so znani. So vaše 
želje že prej omenjene olim-
pijske igre 2024 v Parizu?
Seveda. Možnosti, da nasto-
pim v Parizu, zagotovo so, 
predvsem ker so hitrost loči-
li od balvanov in težavnosti. 

Glede kategorij vas čaka še 
zadnja stopnička, članska 
vrsta. Bo težko?
Niti ne, saj že kar nekaj časa 
plezam tudi s člani. Mladi-
nec sem še to sezono in se-
daj obiskujem tako mladin-
ske kot članske tekme, kar 
včasih zna biti naporno. Ko 
bom samo član, bo s te stra-
ni lažje. Po drugi strani mo-
raš pokazati veliko znanja, 
da se sploh lahko udeležiš 
velikih članskih tekem. 

Kaj si želite od letošnje sezo-
ne?
Želim si, da bi imeli vsaj ka-
kšno tekmo. Če ne drugega, 
da vidimo, kje smo v pri-
merjavi s konkurenco.

Med oprimki močan, 
v glavi miren
Pred približno pol leta je 18-letni Luka Potočar z Jesenic, član Športnoplezalnega odseka Radovljica, 
dosegel svoj največji uspeh. V Rusiji je postal mladinski evropski prvak v težavnosti.

Luka Potočar je lani postal evropski mladinski prvak 
v težavnosti. / Foto: osebni arhiv

Matjaž Klemenc

Jeseniška rekreacijska liga v 
namiznem tenisu je zaklju-
čena. Zmage se je veselila 
ekipa Društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela (Rudi 

Buh, Milana Krmelj, Marjan 
Šavs, Pavel Smolej), druga je 
bila ekipa Gostilna pri Marič-
ki (Rajko Ralič, Niko Pavlo-
vič, Jože Repinc, Petra Smo-
lej), tretja pa je bila ekipa 
TVD Javornik - Koroška Bela, 

lanski zmagovalec (Drago Fi-
lipaj, Sergej Krajzelj, Slavko 
Plahuta, Osman Džafič, Dino 
Alagič). Od četrtega do deve-
tega mesta so se razvrstile 
naslednje ekipe: 4. Radovlji-
ca, 5. Stiroporček Gasser, 6. 

Max bar Jesenice, 7. MDI Je-
senice, 8. TVD Žirovnica, 9. 
NTK Jesenice. Skupno je na-
stopilo 34 igralcev, med nji-
mi tri ženske. Koronavirus je 
onemogočil tekmovanje po-
sameznikov in dvojic. 

Rekreacijska liga v namiznem 
tenisu končana

V mesecu maju na Jesenicah običajno poteka veliko špor-
tnih in drugih prireditev, letos pa so zaradi epidemije odpa-
dle oziroma so prestavljene. V Zavodu za šport Jesenice so 
se odločili, da bodo prireditev Pohod po pomolih, ki je bila 
sprva predvidena za 20. maj, prestavili na 9. september 
2020. Prireditev 6 ur Španovega vrha pa bo organizirana v 
soboto, 12. septembra 2020.

Prireditvi prestavljeni na september

Urša Peternel

Ob izbruhu epidemije koro-
navirusa in uvedbo karante-
ne se je ustavil tudi športni 
utrip v Športnem parku 
Podmežakla. 
"Športna društva so prene-
hala z vadbami, v dvorani 
smo stopili ledeno ploskev 

in zaprli celoten športni 
park," je o tem, kako je koro-
navirus vplival na njihovo 
delo, povedal Primož Samar 
iz Zavoda za šport Jesenice.
Na začetku epidemije so v 
objektih, ki jih imajo v upra-
vljanju, izvajali samo nujna 
vzdrževalna dela, z rahlja-
njem ukrepov pa so začeli 
opravljati tudi redna vzdrže-
valna dela in urejanje špor-
tnega parka. 

"Ves čas smo sledili navodi-
lom vlade, upoštevali navo-
dila NIJZ in bili v kontaktih 
s športnimi društvi, ki so 
želela po koncu krize čim 
prej nadaljevati športno vad-
bo," je pojasnil Samar. 
Enajstega maja je vlada 
sprejela odlok, ki je dru-

štvom, usmerjenim v kako-
vostni ali vrhunski šport, 
dovoljeval začetek športnih 
aktivnosti pod posebnimi 
pogoji, ob upoštevanju pri-
poročil NIJZ. 
"Športna društva so potre-
bovala nekaj časa, da so se 
na novo organizirala in pri-
pravila za nadaljevanje ak-

tivnosti v dvorani, na keglji-
šču in zunanjih igriščih. 
Redno vadbo so začeli hoke-
jisti, umetnostne drsalke, 
nogometaši, kegljači, plezal-
ci in namizni tenisači. Vsa 
ligaška tekmovanja so se za 
sezono 2019–2020 predča-
sno zaključila. Sedaj so 
klubski treningi usmerjeni 
predvsem v pridobivanje 
moči. Od sobote, 23. maja, 
dalje bodo na klubskih tre-

ningih dovoljeni stiki med 
udeleženci, lahko se bodo 
igrale tudi tekme, vendar za 
zdaj še brez gledalcev. Aktiv-
nosti bodo lahko začeli tudi 
rekreativci v kolektivnih 
športih," je še napovedal 
Primož Samar iz Zavoda za 
šport Jesenice.

V Podmežakli spet 
športni utrip
Redno vadbo so začeli hokejisti, umetnostne 
drsalke, nogometaši, kegljači, plezalci in 
namiznoteniški igralci.

Tudi na Zavodu za šport Jesenice so se začeli 
pripravljati na prva rekreativna športna 
tekmovanja in morebiten začetek kopalne 
sezone na letnem kopališču Ukova pod 
posebnimi pogoji, je povedal Primož Samar.

V času epidemije, ko so bili športni objekti 
zaprti, so v Zavodu za šport Jesenice objavili 
nekaj napotkov za vadbo doma, uporabo trim 
steze in vzponov na Španov vrh, da bi občane 
spodbudili k ohranjanju športne aktivnosti.
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Urša Peternel

Društvo onkoloških bolni-
kov Slovenije je uvedlo brez-
plačno telefonsko svetovan-
je in pogovor za bolnike z 
rakom. OnkoFON je doseg-
ljiv na telefonski številki 
080 23 55, vsak dan med 9. 
in 17. uro. Na klice odgovar-
ja več kot dvajset strokovno 
usposobljenih prostovoljcev 
z osebno izkušnjo raka in 
strokovnjakov, ki dobro poz-
najo in razumejo stiske bol-
nikov. 
"Prednost telefonske pomoči 
je v tem, da je dostopna 
vsem, anonimnost pa klica-
teljem zagotavlja občutek 
varnosti in zato lažje sprego-
vorijo o svojih najglobljih 
čustvih, stiskah in dvomih. 
Prostovoljci jim hkrati posre-
dujejo tudi druge informaci-
je, ki jih bolniki potrebujejo," 
poudarjajo v društvu.

Društvo onkoloških bolni-
kov Slovenije ima več kot 
30-letne izkušnje s pomočjo 
bolnikom z rakom, ki jo 
izvajajo prostovoljci z oseb-
no izkušnjo raka v okviru 
programa Pot k okrevanju, 
za kar so tudi posebej uspo-
sobljeni. Poleg njih so bolni-
kom na voljo tudi strokov-
njaki psihologi in psihoon-
kologinja. 
»Program Pot k okrevanju 
je temeljni in najpomem-
bnejši program našega 
društva, namenjen bolni-
kom in njihovim svojcem. 
Izkušnje individualnih in 
skupinskih pomoči kažejo, 
da so močna opora bolni-
kom z rakom in zato jim jih 
želimo še bolj približati z 
OnkoFON-om. Želimo, da 
ga vzamejo za svojega,« pra-
vi Ana Žličar, predsednica 
Društva Onkoloških bolni-
kov Slovenije. 

»Z uvedbo nove brezplačne 
telefonske številke smo pro-
stovoljci postali še bolj dos-
topni za vse, ki v času zdrav-
ljenja raka potrebujejo 
pomoč. Na voljo smo tako 
bolnikom kot njihovim svoj-
cem za različne informacije, 
povezane z boleznijo, pred-
vsem pa smo pripravljeni 
prisluhniti vsem, ki se soo-
čajo s čustveno stisko,« 
meni psihologinja in prosto-
voljka Ives Zemljarič.
»Za rakom sem zbolela leta 
2013. V poplavi napotkov, ki 
smo jih bili bolniki deležni z 
vseh strani, so mi poleg pod-
pore družine in zdravstve-
nega osebja zelo pomagali 
pogovori s prijateljico, ki je 
raka prebolela pred menoj. 
To me je po končanem zdra-
vljenju opogumilo, da sem 
se vključila v delo društva, 
da bi z lastno izkušnjo bol-
nik bolniku pomagala lajšati 

stiske in iskati rešitve za 
premagovanje težav na poti 
okrevanja,« je osebno izkuš-
njo delila podpredsednica 
Društva in prostovoljka Bre-
da Brezovar Goljar.
»Pred devetimi leti sem zbo-
lel za rakom prostate in dia-
gnozo sem sprejel z mešani-
mi občutki. Družina mi je 
stala ob strani, srčno pa sem 
si želel pogovora in deljenja 
občutkov s tistimi, ki so pre-
magali bolezen. Po konča-
nem zdravljenju sem se 
odločil, da bom prav zaradi 
svoje osebne izkušnje poma-
gal bolnikom z rakom. Ver-
jamem, da je tak pogovor 
neprecenljiva pomoč. Vklju-
čil sem se v Društvo onkolo-
ških bolnikov Slovenije in 
kot prostovoljec delujem 
tudi na svetovalnem telefo-
nu OnkoFON,« pa pravi 
Marjan Doler, ki je že sedem 
let prostovoljec društva.

OnkoFON za bolnike z rakom
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je uvedlo nov način pomoči onkološkim bolnikom. Brezplačni 
pogovor in svetovanje po telefonu Onkofon izvajajo prostovoljci z izkušnjo raka in strokovnjaki. 

Urša Peternel

Delo v Zdravstvenem domu 
Jesenice se vrača v ustaljene 
tirnice. Ambulante ponovno 
sprejemajo naročene paci-
ente, v ponedeljek so ponov-
no začeli delati vsi zoboz-
dravniki, oživlja preventivna 

dejavnost, saj se bodo posto-
pno odprle referenčne 
ambulante, delovati bo začel 
tudi Zdravstvenovzgojni 
center. 
Kot je povedal direktor 
Zdravstvenega doma Jeseni-
ce Saša Letonja, pa kljub pre-
klicu epidemije ohranjajo 
preventivne ukrepe, tako še 

vedno ostaja vstopna točka 
pred vhodom v zdravstveni 
dom, kjer triažni medicinski 
sestri sprejmeta paciente in 
jim pomerita temperaturo. 
Pred obravnavo v ambulanti 
morajo pacienti izpolniti 
tudi vprašalnik za preverjan-
je zdravstvenega stanja.

Vsi pacienti se morajo pred 
prihodom v zdravstveni 
dom naročiti na pregled, 
torej poklicati po telefonu ali 
se naročiti po elektronski 
pošti. Za nujne paciente je 
poskrbljeno v Službi nujne 
medicinske pomoči, ki delu-
je v sklopu Urgentnega cen-
tra Jesenice v bolnišnici.

Po Letonjevih besedah so 
bili zdravniki in ostalo medi-
cinsko osebje v času epide-
mije pacientom na voljo po 
telefonu, elektronski pošti 
in tudi preko videoklicev. 
Tudi po zaključku epidemi-
je zdravniki del dela oprav-
ljajo na spletu, saj so na 
voljo e-recepti, e-napotnice 
in elektronsko zaključevanje 
bolniškega dopusta. 
"Pacientom je po novem tre-
ba manjkrat priti na osebni 
obisk k zdravniku, kar 
pomeni, da bodo zdravniki 

obravnavali manj pacientov 
dnevno, a bodo tistim, ki to 
potrebujejo, lahko namenili 
več časa," je pozitivne vidike 
sedanje situacije omenil 
direktor.
Kot je dodal, zdravniki hodi-
jo tudi na hišne obiske, prav 
tako deluje patronažna slu-
žba. V primeru, da obstaja 
sum na okužbo s koronavi-
rusom pri pacientu, uporab-
ljajo vso potrebno zaščitno 
opremo, zdravniki pa tudi 
vzamejo vzorce za preiskave 
suma na koronavirus. 

Na obisk k zdravniku 
le, če ste naročeni
Vse ambulante Zdravstvenega doma Jesenice so ponovno odprte. Pacienti, ki potrebujejo zdravnika, 
morajo prej poklicati po telefonu. Pri vhodu v zdravstveni dom ostaja vstopna točka, kjer medicinske 
sestre preverijo, ali pacienti ne kažejo znakov okužbe s koronavirusom. 

"Naše delo se je spremenilo tako, da pacient več 
ne more priti nenaročen k zdravniku; za obisk 
mora prej poklicati in se naročiti na termin za 
pregled. Pri vsakem pacientu prej preverimo, ali 
obstaja možnost, da bi bil okužen s 
koronavirusom," pravi direktor Zdravstvenega 
doma Jesenice Saša Letonja. Bolniki z 
bolečinami v grlu, žrelu, nahodom, kašljem, 
drisko, glavobolom, povišano temperaturo 
morajo prej poklicati, zdravnik pa bo po 
telefonskem posvetu presodil, ali je pregled ali 
bris na covid-19 potreben, in pacienta naročil na 
pregled v covid ambulanti, ki deluje na lokaciji 
Splošne bolnišnice Jesenice.

Urša Peternel

Stanovalce Doma upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja so 
v začetku meseca razveselili 
člani zasedbe Gajst'n Band, 
ki se jim je pridružil še Mar-
sel Gomboc. Celo uro so sta-
rostnike, ki so jih poslušali z 

balkonov, razveseljevali z 
glasbo, Marsel pa je vmes 
delil še svoje šale. Kot so 
povedali v domu, je bil nas-
top res lepo darilo za vse sta-
novalce, ki so bili v času epi-
demije omejeni na bivanje v 
svojih sobah, pa tudi za 
zaposlene. 

Gajst'n Band za 
stanovalce doma
Stanovalce so razveselili z nastopom pod balkoni.

Gajst'n Band in Marsel Gomboc so pripravili glasbeno 
presenečenje za stanovalce doma starejših.

Urša Peternel

Na otroškem oddelku Sploš-
ne bolnišnice Jesenice so se 
razveselili še ene donacije. 
Društvo za pomoč otrokom z 
redkimi boleznimi Viljem 
Julijan jim je podarilo zaščit-

ne maske za male bolnike, ki 
se v teh dneh zdravijo na 
oddelku. Maske jim je v druš-
tvu uspelo dobiti z veliko tru-
da s pomočjo kitajske organi-
zacije za redke bolezni in v 
sodelovanju z japonsko far-
macevtsko družbo Takeda.

Donacija zaščitnih 
mask za male bolnike

Zaščitne maske za male bolnike na otroškem oddelku je 
podarilo Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi 
Viljem Julijan. / Foto: arhiv SBJ

Urša Peternel

V Splošni bolnišnici Jesenice 
so 12. maja obeležili medna-
rodni dan medicinskih ses-
ter, leto 2020 pa je tudi med-
narodno leto medicinskih 
sester in babic. Medicinskim 
sestram, babicam in zdravs-
tvenim tehnikom, zaposle-
nim v bolnišnici, je čestitala 

pomočnica direktorja za pod-
ročje zdravstvene nege in 
oskrbe Mojca Strgar Ravnik 
in se jim zahvalila za njihovo 
delo in prispevek, zlasti v 
zadnjem obdobju v času epi-
demije covida-19. 
Zaposlenim pa je dan pos-
ladkala tudi ekipa jeseniške-
ga podjetja Conditus s kre-
mnimi rezinami.

Mednarodni dan 
medicinskih sester

Pri vhodu v zdravstveni dom ostaja vstopna točka, kjer 
vsakega naročenega pacienta sprejmejo in mu tudi 
izmerijo telesno temperaturo.
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Urša Peternel

Ko so sredi marca zaprli 
šole, se je doma znašlo tudi 
osebje šolskih kuhinj. A po-
močnica v kuhinji Osnovne 

šole Prežihovega Voranca 
Jesenice Nataša Gregorič ni 
dolgo ostala križem rok. Od-
zvala se je klicu na pomoč iz 
jeseniškega doma starejših, 
kjer jim je v času epidemije 

močno primanjkovalo ose-
bja, in začela pomagati v 
domski kuhinji. 
»Bila je neznana situacija, 
vsi so se, razumljivo, bali in 
odziva ni bilo. Edina, ki se je 
odzvala, je bila Nataša. Ta-
krat se nam je zdelo, kot da 
nam je nekdo v stiski ponu-
dil roko. Je res lepa izku-
šnja, da so nekateri v težkih 
časih pripravljeni priskočiti 
na pomoč,« pravi direktori-
ca doma Mojca Pavšič, ki se 
je s prošnjo za pomoč obrni-
la na jeseniškega župana 
Blaža Račiča. Ta je povpra-
šal ravnatelje jeseniških šol, 
ali lahko pomaga kdo od nji-
hovih zaposlenih. Javila se 
je edino Nataša ...
Takoj so sklenili dogovor in 
Nataša se je pridružila pre-
dani ekipi domske kuhinje, 
ki je bila v času najhujše kri-
ze kadrovsko povsem zde-

setkana. Nekateri člani niso 
mogli na delo, ker ni deloval 
javni prevoz, nekateri imajo 
majhne otroke, tretji so osta-
li na bolniškem dopustu ... 
A v kuhinji morajo prav 
vsak dan, epidemija gor ali 
dol, pripraviti 750 obrokov, 
pri čemer posebej skrbijo, 
da je hrana naravna, brez 
dodatkov, za mnoge stano-
valce tudi dietna. »To je kar 
izziv in bilo je res težko, 
zato nam je Natašina pomoč 
v tej situaciji veliko pomeni-
la,« pravi vodja prehrane Sil-
va Grilc. 
A Nataša iz svoje odločitve 
ne dela velike zgodbe. 

»Doma mi je dolgčas,« 
skromno pravi ta 46-letna 
Jeseničanka, mama dveh že 
odraslih sinov in tudi že ba-
bica, ki v šoli kot pomočni-
ca v kuhinji dela zadnjih 

dvanajst let, po osnovni izo-
brazbi pa je šivilja. »Nič me 
ni skrbelo zaradi virusa, ži-
vim tako kot prej, le da no-
sim masko,« pripoveduje. A 
delo v domski kuhinji se 

vendarle ne more primerja-
ti z delom v šoli. »Delo je 
težje, tudi organizacija je 
drugačna,« pravi in dodaja, 
da je bila to kljub vsemu 
zelo lepa izkušnja. Po malo 

več kot mesecu in pol se je 
zdaj že vrnila v šolo, kamor 
se je vrnil del učencev. 
Otroke je, kot je priznala, 
kljub vsemu že močno po-
grešala ... 

Nataša na 
pomoč v kuhinjo
Nataša Gregorič iz Podmežakle, sicer pomočnica v kuhinji Osnovne šole 
Prežihovega Voranca Jesenice, se je v času najhujše krize odzvala klicu na 
pomoč iz doma starostnikov in prišla pomagat v domsko kuhinjo. "Bila je 
zelo lepa izkušnja," pravi.

Nataša Gregorič je po osnovni izobrazbi šivilja, v šolski 
kuhinji pa dela že dvanajst let. Kot pravi, v prostem času 
rada kolesari, se sprehaja s psičko, v veselje pa ji je tudi 
vnuk Ian. 

Del deklet iz domske kuhinje

V kuhinji je krajši čas pomagal tudi prostovoljec 
Humanitarnega društva ADRA Slovenija Matjaž 
Šimenc.

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 28 .  d e l )

Janko Rabič

Janez Tarman: gorski voznik  
in vnet zbiralec 

Vrsto let ga poznam, pa ven-
dar ob vsakem srečanju od-
krivam nove zgode in prigo-
de njegovega poklicnega 
dela in zavzeto proučevanje 
zgodovine, zbiranje doku-
mentov in predmetov, ki 
včasih že kar presega ljubi-
teljske okvire. Janez Tar-
man, 79-letnik po rodu s 
Hrušice, okroglega pol stole-
tja živi v svoji hiši v Planini 
pod Golico. Kot že nekajkrat 
ob klepetu z njim sem spet v 
zadregi, da ne bom izpustil 
česa pomembnega, zanimi-
vega, predvsem o stvareh, s 
katerimi pušča sledi tudi v 
širšem družbenem okolju. 
Najprej poseževa v njegovo 
mladost. Želel se je izučiti za 
mehanika, pa je naneslo, da 
je naprej postal mizar. Kma-
lu je bilo jasno, da Janeza 
vleče drugam, k vozilom, za 
volan. Bil je eden redkih, ki 
je takoj po 18. letu opravil iz-
pit B-kategorije. To je bila 
velika prednost pri naboru 
za služenje vojaškega roka v 
bivši JLA. Dodeljen je bil k 
šoferjem, vozil je po vsej Ma-
kedoniji, sodeloval na prvo-
majski paradi v Beogradu. 
Kasneje je opravil še izpit D-
-kategorije in se leta 1965 
zaposlil pri podjetju Ljublja-
na Transport kot voznik av-
tobusa. Največ je vozil na 
relaciji Jesenice–Planina 

pod Golico, na domačem te-
renu, blizu doma. V tridese-
tih letih je postal legendarni 
gorski voznik s številnimi 
prigodami, vedno s srečnim 
koncem. 
»Voziti sem začel s 16 let 
starim Mercedesovim avto-
busom,« se spominja Janez. 
»Progo so uvedli zaradi pre-
vozov delavcev iz Planine 
pod Golico v Železarno, za 
šolarje in za izletnike. Pose-
bej pozimi je bilo težko, ce-
sta je bila spolzka in sem 
moral nameščati verige, 
tudi v jarku sem se znašel z 
avtobusom. K sreči se je vse 
vedno dobro končalo, brez 
nesreč. Prigod je bilo veliko. 
Spomnim se, da sem z veri-
gami peljal po zasneženi ce-
sti proti Jesenicam in je na-
sproti pripeljal osebni avto z 
ljubljansko registracijo. Ni-
sem se mogel umakniti, 
zato je voznik avtomobila 
izstopil in dejal, da ima on 
prednost. Dodal je še, da bo 
mojim nadrejenim v podje-
tju povedal, da se nisem ho-
tel umakniti. Nihče me ni 
poklical na zagovor, morda 
si je premislil.« 
Za domače potrebe je naba-
vil več že skoraj odsluženih 
vojaških tovornjakov. Enega 
iz druge svetovne vojne je 
na svojem zemljišču na 
Hruščanski planini predelal 

v vikend hišico. »Ko ga ni-
sem več vozil in je stal že 
dvajset let, je še vedno vž-
gal,« pove o vzdržljivosti to-
vornjaka. 
Janez je eden redkih tako 
zavzetih ljubiteljskih preu-
čevalcev zgodovine in zbira-
telj različnih predmetov. 
Predvsem od upokojitve na-
prej se mu vsaka stvar zdi 
zanimiva. Včasih najde še 
kaj neodkritega, širši javno-
sti že pozabljenega. 
Zakaj ta ljubiteljska strast?
»Povod je bila podedovana 
hiša starega očeta na Hruši-
ci, pr' Jeklnu. Predvsem 
skrinja na podstrešju, kjer je 
bilo kup zanimivih doku-
mentov in predmetov. Bila 
je iz leta 1850. Kasneje sem 
jo tudi obnovil.«
Pridružil se je skupini ljubi-
teljskih zbirateljev v okviru 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice, sodeloval na dveh 
skupinskih razstavah Iz za-
sebnih zbirk. »Na prvi sem 
predstavil zbirko molitveni-
kov, najstarejši je bil iz leta 
1806. Na drugi pa zapušči-
no starega očeta Alojzija 
Tarmana, tovarniškega de-
lavca KID. To so bili različni 
kovanci od leta 1812 naprej, 
fotografije in dokumenti.« 
Zbiral je tudi razglednice, 
bankovce in svetinjice. Je 
tudi raziskovalec zgodovin-

skih dogodkov, med drugim 
o rudarjenju v Planini pod 
Golico in gradnji železni-
škega predora skozi Kara-
vanke. Iz različnih virov je 
zbral vrsto dokumentov in 
fotografij ter pripravil raz-
stave na Hrušici, v Planini 
pod Golico in predavanje v 
Kosovi graščini na Jeseni-
cah. Je član Muzejskega 
društva Jesenice, sodeluje v 
sekciji Kulturna dediščina 
Univerze za starejše pri 
Ljudski univerzi Jesenice. 
Poklicno zgodbo gorskega 
voznika je opisal v knjižici 
Kako so v Planini pod Goli-
co včasih živeli. 

Janez je navezan na svoj 
dom v Planini pod Golico, 
kjer po smrti žene Anice 
zanj skrbi hčerka Anita. Ima 
še dva sinova, Janeza in Ro-
berta. Tempo je sedaj malo 
upočasnil, vendar gre še ve-
dno rad med ljudi, ogleda si 
razstave. Žilica mu ne da 
miru, še raziskuje. 
»Veliko se je vsega nabralo 
in imam shranjeno v dveh 
lesenih hiškah, ki sem jih 
postavil prav za ta namen. 
Želim, da se to ohrani za na-
prej in da mlajši tega ne bi 
zavrgli. Zgodovina je vedno 
zanimiva in jo moramo spo-
štovati.«

Janez Tarman
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ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
T: 04 58 69 304
E: marija.lah@jesenice.si
www.jesenice.si 
Številka: 478-24/2020
Datum: 15. 5. 2020

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 49. 
in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/2018 in 
79/2018), v nadaljevanju ZSPDSLS-1, in 13. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. list RS št. 31/2018), v nadaljevanju Uredba, ter 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemlji-
šča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2020, št. 478-279/2019, 
objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO  
STANOVANJA S PRIPADAJOČO DRVARNICO 

IN PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM

 I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

II. PREDMET PRODAJE:
Predmet prodaje so: nepremičnina z ID znakom 2172-222-3, 
ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 83,40 m2 na na-
slovu Hrušica 68, 4276 Hrušica, nepremičnina z ID znakom 
2172-429-2, ki v naravi predstavlja pripadajočo drvarnico v 
izmeri 11,6 m2, k stanovanju na naslovu Hrušica 68, 4276 
Hrušica in nepremičnina z ID znakom 2172 283/25 k. o. Hru-
šica, ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče v izmeri 4 
m2, k stanovanju na naslovu Hrušica 68, 4276 Hrušica. Ne-
premičnine se prodajajo izključno skupaj. Nepremičnine, ki 
so predmet javne dražbe, so v lasti Občine Jesenice. Za 
nepremičnino z ID znakom 2172-222-3 na naslovu Hrušica 
68, 4276 Hrušica, je izdelana energetska izkaznica št. 2017-
167-173-45803, veljavna do 7. 1. 2027.

III. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA
Izklicna cena za nepremičnine z ID znakom 2172-222-3, ID 
znakom 2172-429-2 in ID znakom 2172 283/25, k. o. 2172 – 
Hrušica znaša skupaj 33.970,00 EUR (z besedo triintrideset 
tisoč devetsto sedemdeset evrov). Dražitelji lahko višajo 
izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR. 

IV. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh 
od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi 
sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v 
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 
Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil 
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v 
zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti 
prispe na račun prodajalca.

V. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala dne 17. 6. 2020 ob 15. uri v 
sejni sobi, klet Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jese-
nice. Javno dražbo bo vodila komisija za vodenje javne 
dražbe.

VI.  VIŠINA VARŠČINE:
Najkasneje do vključno 12. 6. 2020 morajo dražitelji, ki želijo 
sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepre-
mičnin z ID znakom: 2172-222-3, 2172-429-2 in 2172 283/25, 
k. o. 2172 – Hrušica, v višini 3.397,00 EUR (tri tisoč tristo 
sedemindevetdeset evrov), ki predstavlja 10 % izklicne 
cene, na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slo-
venije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-
47824020 s pripisom »varščina za javno dražbo – Občine 
Jesenice za nepremičnine z ID znakom: 2172-222-3, 2172-
429-2 in 2172 283/25«.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v 
kupnino. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se 
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne 
dražbe na njihov transakcijski račun.
Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži varščino. Če oseba, ki je vplačala 
varščino, iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na jav-
no dražbo oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo priprav-
ljena kupiti predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži var-
ščino.

VII. PREDKUPNA PRAVICA
Na podlagi določb Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, št. 
87/02 in 9/13) imajo lastniki stanovanj na naslovu Hrušica 
68, 4276 Hrušica, pri prodaji nepremičnin z ID znakom: 
2172-222-3, 2172-429-2 in 2172 283/25, k. o. 2172 – Hrušica 
zakonito predkupno pravico. Predkupni upravičenec lahko 
uveljavlja predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh 
po prejemu  ponudbe s strani Občine Jesenice po izvedeni 
javni dražbi.

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. 
Davek na promet nepremičnin (2 % od najvišje izklicane 
cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev 
podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve 
novonastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložit-
ve elektronskega ZK predloga, preslikava listine, sodna tak-
sa, i. d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: 
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za 
uveljavljanje predkupne pravice (predkupni upravičenci 
lahko uveljavlja predkupno pravico v roku 30 dni od preje-
ma ponudbe s strani Občine Jesenice, če ne sodeluje na 
javni dražbi). Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki 
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko prido-
bijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju 
Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 
minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju 
javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in 
originale na vpogled ob prijavi:
–  potrdilo o plačani varščini priloženo celotno številko TRR 

računa za primer vračila varščine,
–  potrdilo pristojnega organa (FURS), iz katerega je razvid-

no, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene 
z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave raz-
pisa, velja za pravne osebe, s.p.-je in fizične osebe (tujec 
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi drža-

vi, enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo 
za slovenske državljane, če takega potrdila ne more prido-
biti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke),

–  dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto 
od dneva objave razpisa: 

–  da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s. p.; 

 –  da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj 
fizična oseba; 

–  potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred 
javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa 
(samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj 
odprtih več računov pri različnih bankah, mora predložiti 
potrdila vseh bank,

 –  potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav 
članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pri-
dobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, 

–  izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe 
(glej točko IX.),

–  izjavo, da dražitelj ni povezana oseba po 7. odstavku 50. 
člena ZSPDSLS-1 (glej točko IX.),

–  morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti 
overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na 
javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 
Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ne glede na navede-
no kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, 
ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin, in člani 
komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane ose-
be (6. in 7. odstavek 50. člena ZSPDSLS-1). 
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. 
Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani draži-
telj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni šte-
vilki oz. ID-številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko 
in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj 
samo eden, se javna dražba kljub temu opravi. Izklicna cena 
oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če več draži-
teljev hkrati ponudi izklicno ceno ali enako ceno v katerem 
od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši 
dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal var-
ščino. Če ni nobenega dražitelja oziroma na javno dražbo 
ne pristopi noben dražitelj, je javna dražba neuspešna.
6. Ustavitev postopka: 
Župan Občine Jesenice lahko ta postopek prodaje ustavi 
vse do sklenitve prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: 
Javna dražba se izvaja v skladu z določili ZSPDSLS-1 in dolo-
čili Uredbe.
 
IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih 
nepremičnin zainteresirani dražitelji lahko pokličejo na tel. 
št. (04) 5869 304 (Marija Lah, Občina Jesenice), in sicer v 
času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 
16. 6. 2020.

Vzorec prodajne pogodbe in izjavi iz VIII. točke tega razpisa 
so dražiteljem na voljo na spletnih straneh Občine Jesenice 
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpi-
si-objave).

Blaž Račič  
ŽUPAN

Urša Peternel

V ponedeljek so vrata ponov-
no odprli tudi vrtci po vsej 
Sloveniji. V Vrtec Jesenice 
so se vrnili 203 otroci od 
662 vpisanih, kar pomeni 
slaba tretjina. Glede na navo-
dila ministrstva in NIJZ ter 
glede na izkazane potrebe 
staršev po vključitvi otrok 
nazaj v vrtec so odprli 25 
oddelkov od skupno 37, pri 
tem pa za zdaj ostajata zapr-
ta dislocirana oddelka na 
Blejski Dobravi in Hrušici. 

»V Vrtcu Jesenice smo pos-
krbeli, da bodo otroci čim 
varnejši in se bodo starši 
lahko brez skrbi vrnili v slu-
žbe. Prostora za zagotavlja-
nje varnih pogojev je za 
zdaj dovolj in noben otrok 
ni ostal doma, če tega starši 
niso želeli sami. Smo pa 
oddelke morali oblikovati 
glede na prejeta navodila in 
določene normative, zato 
dveh dislociranih oddelkov 
za zdaj še ne moremo 
odpreti in bo teh nekaj 
otrok vrtec obiskovalo v eni 

od drugih enot. V prihod-
njem mesecu v vrtcu priča-
kujemo že več otrok, na 

podlagi tekočega števila 
otrok, vključenih v vrtec, pa 
bomo po potrebi odpirali 

dodatne oddelke«, je pojas-
nila ravnateljica Vrtca Jese-
nice Vanja Kramar. 
V vrtcu so pripravili urnike 
posameznih oddelkov ter 
navodila za zaposlene in za 
starše. »Želimo si, da bi 
navodila vsi starši skrbno 
prebrali, saj bomo le tako 
lahko zagotovili čim večjo 
varnost tako za otroke kot za 
zaposlene, pri tej izredni 
situaciji pa seveda starše 
prosimo tudi za strpnost in 
potrpežljivost,« je še pove-
dala Kramarjeva.

V vrtcu za zdaj tretjina otrok
V vrtec so se za zdaj vrnili dvesto trije otroci, zaprta ostajata oddelka na Blejski Dobravi in Hrušici. 
Noben otrok ni ostal doma, če tega starši niso želeli sami.

Najpomembnejši 
ukrep za preprečitev 
širjenja okužb je, da 
bolni otroci ostanejo 
doma.

Nekateri otroci, zlasti prvošolčki, so v šolo prišli malce 
prestrašeni. A na vseh jeseniških osnovnih šolah so jim 
ponovni 'prvi šolski dan' skušali čim bolj olajšati. Na 
Osnovni šoli Toneta Čufarja so jih pozdravili takole: "Veseli 
smo, da se bo pouk prenesel nazaj v šolske klopi in da se 
boste ponovno srečali s prijatelji, sošolci in tudi učitelji. 
Naše delo bo drugačno, kot smo ga bili do sedaj vajeni, vsi 
skupaj pa se bomo potrudili, da bo učenje potekalo v 
prijetnem vzdušju." / U. P., foto: Gorazd Kavčič
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CAPTUR
SUV Renault

Novi

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
13.990 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. 
Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko 
Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217-0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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

Urša Peternel

»Sem mamica štirih otrok 
in se na vas obračam, ker bi 
rada javno izpostavila nehu-
man odnos vodstva vrtca na 
Jesenicah do otrok in njiho-
vih staršev. Sem v stiski in 
ne vem več, na koga se lah-
ko še obrnem.« Tako zače-
nja svoje pismo Katja Terse-
glav s Koroške Bele, ki opo-
zarja na povsem življenjske 
težave staršev, ki jim jih 
povzroča centralni vpis v Vr-

tec Jesenice. Tako se dogaja, 
da morata dva otroka iz iste 
družine obiskovati različni 
enoti vrtca na različnih kon-
cih občine; tako je bil tudi 
Katjin enoletni sin Jakob 
sprejet v enoto vrtca na Jese-
nicah, četudi stanujejo v ne-
posredni bližini vrtčevske 
enote na Koroški Beli. Za 
nameček vrtec v domači vasi 
obiskuje tudi Jakobova sta-
rejša sestrica. Katja ob tem 
pravi, da imajo v družini šti-
ri otroke, ki so mlajši od 
osem let, z možem imata 
samo en avto, nimata nobe-

ne pomoči staršev, oba pa 
imata tudi stresni službi z 
izmeno in dežurstvi v zdra-
vstvu. Tako bo v novem šol-
skem letu imela štiri otroke 
na treh različnih lokacijah, 
za kar bo vsako jutro izgubi-
la eno uro časa.

Zamenjava ni bila možna
Za nameček je izvedela, da 
je sin prijateljice sprejet na 
Koroško Belo, kljub temu da 
živi v neposredni bližini vrt-
ca na Tavčarjevi ulici na Je-

senicah. Zato sta prosili, da 
se otroka zamenja, da bo 
njen fantek na Jesenicah, 
Katjin pa na Koroški Beli. 
Med otrokoma sta namreč 
dobra dva meseca starostne 
razlike. »Obe sva napisali 
prošnjo za zamenjavo otrok 
oziroma pritožbo na odloč-
bo in dobili negativen odgo-
vor. Povedala sem vodstvu 
vrtca, da bi s tem aktom do-
kazali, da jim je mar za so-
človeka in ne sledijo le rigi-
dno birokratskim načelom. 
Ampak očitno sta ta dva me-
seca starostne razlike po-

membnejša od blaginje 
otrok,« je ogorčena Katja. 

Želja po želeni enoti ni 
zavezujoča
Ravnateljica Vrtca Jesenice 
Vanja Kramar je potrdila, da 
se je omenjena gospa obrni-
la na vrtec s prošnjo in tudi 
prejela odgovor z natančni-
mi pojasnili, zakaj njen 
otrok, ki je bil rojen leta 
2019, ne more biti sprejet v 
enoto na Koroški Beli. »Na 
Koroški Beli namreč nima-
mo oddelkov, ki bi bili ustre-
zno opremljeni za otroke, 
rojene v letu 2019, torej sta-
re od enega do dve leti. Zato 
v to enoto vključitev otrok 
tega letnika ni možna,« po-
jasnjuje Kramarjeva. V skla-
du s pravilnikom ima Vrtec 
Jesenice enoten vpis, kar 
pomeni, da starši ne vpisu-
jejo otrok v posamezne eno-
te, ampak v Vrtec Jesenice. 
»V vrtcu se moramo potru-
diti, da zapolnimo prosta 
mesta v vseh enotah. Vrtec 
oblikuje oddelke glede na 
tehnične pogoje v posame-
znih enotah, strukturo od-
delkov pa vsako leto tako, da 
lahko sprejme največje mo-
žno število otrok. Pri razpo-
rejanju otrok v enote upošte-
vamo želje staršev, kolikor 
je to mogoče glede na prosta 
mesta in strukturo oddelkov 
v posameznih enotah, ven-
dar je želja staršev po vklju-
čitvi v želeno enoto samo 

želja in nikakor ni zavezujo-
ča,« razlaga ravnateljica. 
Kot dodaja, imajo v skladu s 
pravilnikom prednost pri 
vključitvi v želeno enoto 
otroci, ki imajo v enoti že 
vključenega sorojenca, a le, 
če struktura oddelkov vklju-
čitev v to enoto omogoča. 
»Če ustreznega oddelka v 
želeni enoti nimamo, otroka 
ne moremo vključiti tja ne 
glede na želje staršev ali 
vključenost sorojencev v to 
enoto,« dodaja Vanja Kra-
mar. 
In še: za otroke letnika 2018 
so imeli še nekaj prostih 
mest v enoti na Koroški 
Beli, zato so tja vključevali 
tudi otroke, za katere so 
starši želeli vključitev v dru-
ge enote, saj v nasprotnem 
primeru v vrtec ne bi mogli 
biti sprejeti. Zato se je tudi 
zgodilo, da nekateri otroci s 
Koroške Bele, ki so letnik 
2019, niso mogli biti spreje-
ti v domači vrtec, so bili pa 
tja lahko sprejeti otroci iz 
drugih delov občine, pred-
vsem otroci letnika 2018, saj 
so imeli tam še prosta me-
sta. 
Na Občini Jesenice obžalu-
jejo, da za zdaj ni bilo mo-
žno najti primerne rešitve, 
so pa prepričani, da jo bosta 
Vrtec Jesenice in omenjena 
gospa lahko našla, ko oziro-
ma če bodo za to izpolnjeni 
zakonski pogoji ter prostor-
ske in druge možnosti.

Sin ni bil sprejet v 
vrtec v domači vasi
Mamica s Koroške Bele opozarja na problem enotnega vpisa v Vrtec Jesenice, zaradi česar njen 
enoletni sin ni bil sprejet v vrtec v domači vasi, ki ga obiskuje že njegova sestrica. Ker so v družini 
štirje otroci, mlajši od osem let, jih bodo jeseni morali voziti v šolo in vrtec na kar tri različne lokacije.

"Poleg tega, da bom dnevno izgubila eno uro 
časa in imela štiri otroke na treh lokacijah, bi 
lahko tudi pomislili na okoljski vidik. Zakaj se 
poudarja teden brez avtomobila, hkrati pa se 
mene in kolegico sili, da morava z avtom do 
vrtca, lahko bi šli namreč peš?"

Spet "prvi" šolski 
dan

Učenci so razdeljeni v manjše skupine, pri vhodu v šolo jih 
pričakajo učiteljice in pospremijo v razrede. / Foto: Gorazd Kavčič

V vsaki klopi lahko sedi samo en učenec, namesto devetih 
oddelkov jih imajo zdaj osemnajst.

Še večjo pozornost je treba namenjati higieni, tako rok kot 
miz in ostalih pripomočkov. Razkužila so na voljo na 
vsakem koraku.

Tudi v jedilnici so pravila po novem povsem drugačna, 
naenkrat je v njej lahko le štirideset otrok, začrtane so tudi 
talne oznake za varno razdaljo.

1. stran
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Z domačega kavča 
nastopila tudi Alja
V sklopu projekta Koncerti s kavča je prejšnjo 
soboto nastopila jeseniška pevka Alja Wolte Sula.

Urša Peternel

Na pobudo Turizma Kranj-
ska Gora so ob začetku epi-
demije začeli projekt Kon-
certi s kavča. Dvomesečni 
projekt se zdaj zaključuje, 
med zadnjimi nastopajoči-
mi pa je bila prejšnjo soboto 
jeseniška pevka Alja Wolte 
Sula. Alja se z glasbo ukvar-
ja od srednje šole, glasba pa 

ji predstavlja način izražan-
ja. Lani je izdala svojo prvo 
pesem z naslovom Nana, ki 
je posvečena njeni babici. V 
soboto pa je Alja, sicer ljubi-
teljica roka, pripravila umir-

jeni večer romantike in pop 
balad. V seriji Koncerti s 
kavča so bili gostje Anže 
Gregorič - Anzhe, Denis 
Porčič - Chorchyp, Ditka, 
Maja Keuc, Nina Bauman 
(Panda), Nipke, Tomi 
Meglič, Simon Vadnjal, Ana 
Soklič, Šank Rock, Samuel 
Lucas, Duo Time, Kvatropir-
ci, Miki Vlahovič, Anika 
Horvat, Ansambel Saša 

Avsenika, Klemen Klemen, 
Eva Boto, Slavko Ivančič, 
SoulGreg Artist, Andrej Šif-
rer, Orlek, I.C.E., Lombar-
do, Alya, Yugo Nostalgica in 
Rebeka Dremelj. 

Alja Wolte Sula

Urša Peternel

V začetku meseca so ponov-
no odprli večje enote v knjiž-
nični mreži Občinske knjiž-
nice Jesenice: najprej na 
Jesenicah, v Kranjski Gori 
in v Žirovnici, teden kasneje 
pa tudi v Mojstrani. Enote 
so odprte po urniku od 
ponedeljka do petka, ob 
sobotah pa so v maju še 
zaprte. Kot pravi direktorica 
knjižnice Veronika Osred-
kar, so se uporabniki odprtja 
knjižnic očitno razveselili, 
saj je odziv precejšen. Več-
jih težav pri organizaciji 
dela nimajo, upoštevajo 
navodila, ki jih imajo.
"Obisk in izposoja sta sicer 
manjša kot v časih pred 
karanteno. Sklepamo, da 
ljudje še malo odlašajo z 
obiskom knjižnice, možno 
je tudi, da mnogi kljub vsem 
objavam še ne vedo, da nas 
lahko spet obiščejo. Obisko-
valci lahko v knjižnici vrnejo 
že izposojeno knjižnično 
gradivo in si izposodijo 
novo. Žal po navodilih NIJZ 
bralci še ne smejo med knji-
žne police in sami izbirati 
knjig, zato zelo spodbuja-
mo, da si knjige naročijo v 
servisu Moja knjižnica v 
sistemu COBISS, po e-pošti 
ali telefonu. Pripravljene 
knjige namreč lahko hitro 
prevzamejo, izposoja je zato 
tekoča, torej brez zastojev in 
nepotrebnega čakanja in s 
tem možnega ogrožanja 
čakajočih bralcev," razlaga 
direktorica. Je pa res, doda-
ja, da je prosti pristop do 
knjižnične zbirke temelj 
vsake sodobne knjižnice, 
zato bralci sprehod med 
policami pogrešajo. "Tisti, 
ki knjižnico že obiskujejo, 
so se s pultnim sistemom 

sicer sprijaznili, vendar veči-
na pove, kako radi bi spet 
sami šli med police. A kaj 
hočemo, moramo se držati 
navodil, vsi pa upamo, da se 
bodo ukrepi čim prej spros-
tili do točke, ko bodo bralci 
lahko sami odkrivali bogas-
tvo naših knjižničnih zbirk."
Da bi omogočili čim bolj 
varen obisk knjižnice, so 
ločili mesta za vračilo knjig 
in izposojo, s tem sta ločeni 
»čista« (izposoja) in »umaza-
na« (vračanje) pot. V vseh 
knjižnicah z vrnjenimi knji-
gami ravnajo v skladu z zaš-
čitnimi ukrepi, ki jih je knji-
žnicam priporočil NIJZ. Za 
en teden jih odlagajo v 
karanteno, to pomeni v pro-
stor, ločen od knjig, namen-
jenih izposoji. "Toliko naj bi 
bil po mnenju NIJZ najdaljši 
možni čas za preživetje 
novega koronavirusa. Knjig 

se v teh sedmih dneh ne 
dotikamo. Po sedmih dneh 
knjige vrnemo na police in 
so spet na voljo za izposojo. 
Pričakovali smo, da bodo 
vrnjene knjige zavzele več 
prostora, vendar tudi s tem 
za zdaj ni večjih težav," ugo-
tavlja Osredkarjeva.
In kako bo z odpiranjem 
enot, denimo na Hrušici? 
"Ostale knjižnice bomo 
odpirali postopoma ter v 
skladu z navodili in svojimi 
zmožnostmi. V prvi fazi 
odpiranja smo se odločili za 

delo po ustaljenem urniku, 
kar je bila sicer dobra odloči-
tev. Vendar spremenjeni 
delovni postopki in zaščitni 
ukrepi zahtevajo celotno 
delovno ekipo. Že v običaj-
nih razmerah včasih težko 
zagotavljamo delo po urniku 
v vseh knjižnicah, v izrednih 
razmerah pa je kadrovska 
šibkost še bolj izrazita. Toč-
ni datumi odprtja tudi osta-
lih naših knjižnic še niso 
določeni, jih pa bomo pravo-
časno objavili."

Kako pa bo s prireditvami, 
rednimi dejavnostmi? 
"Dogodkov, rednih dejav-
nosti in majskih zaključnih 
prireditev različnih projek-
tov, pri katerih je več udele-
žencev v prostoru, do jeseni 
ne bo. Bralni aktivnosti Ta 
veseli knjižni svet in Berem 
z Brihto, ki ju v maju skle-
nemo z zaključnimi prire-
ditvami, smo zato podaljša-
li do septembra. Upamo in 
želimo, da bomo jeseni že 
smeli povabiti v knjižnico 
na sklepne dogodke omen-

jenih aktivnosti. Z načrti se 
zdaj posvečamo poletju in 
počitnicam. Tudi letos se 
bomo priključili Poletav-
cem, projektu Mestne knji-
žnice Ljubljana, ki otroke 
spodbuja k vsakodnevnemu 
polurnemu branju. Razmi-
šljamo tudi o možnostih, 
na kakšen način vendarle 
pripraviti tudi poletne 
ustvarjalne delavnice, ki so 
med otroki zelo priljublje-
ne," še dodaja Veronika 
Osredkar.

Knjige gredo za teden 
dni v karanteno
V začetku maja so ponovno odprli Občinsko knjižnico Jesenice, bralci pa žal še ne smejo med knjižne 
police in sami izbirati knjig, kar mnogi zelo pogrešajo. Posebnost je tudi ta, da morajo iti vrnjene 
knjige v sedemdnevno karanteno. 

Nova, začasna resničnost v knjižnicah: bralci ne morejo sami izbirati knjig, zanje to storijo 
zaposleni. / Foto: Gorazd Kavčič

"Mnoge je tudi že skrbelo, kaj z izposojenim 
gradivom, ki mu je v času nedelovanja knjižnic 
pretekla izposoja. Zaračunavanje zamudnine v 
takih razmerah bi bilo seveda povsem 
nesprejemljivo, celo sporno, saj ni krivda 
bralcev, da knjig niso mogli pravočasno vrniti. 
Zato smo rok, ko bo knjige možno vrniti brez 
zamudnine, podaljšali do konca maja. 
Natančneje povedano, zamudnine ne bo za 
gradivo, ki mu je rok vrnitve potekel med 13. 
marcem in 30. majem. Če je rok vrnitve potekel 
pred 13. marcem, bo zamudnino treba plačati za 
dneve do tega datuma in za dneve po 30. maju."

Gorenjski glas s prilogami ponuja pestro paleto novic z 
vse Gorenjske. Z objavo oglasnega sporočila boste bralce 
obvestili tudi o svoji ponudbi izdelkov in storitev.

Odločite se za sodelovanje z nami,  
ne bo vam žal!

Naročite se na Gorenjski glas, da boste tudi vi vedno  
obveščeni o vsem, kar se dogaja na Gorenjskem.  
Za več informacij o naročnini, prosimo, pokličite 04/201 42 41
vsak delavnik od 8. do 15. ure ali nam pišite na  
narocnine@g-glas.si.

Lokalna novica je kraljica

Osrednja jeseniška knjižnica je ponovno odprta.
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Po dobrem mesecu posamičnih priprav na 
račun koronavirusa HDD SIJ Acroni Jesenice ta 
teden začenja skupne treninge pod vodstvom 
glavnega trenerja Mitje Šivica. Kapetan  rdeče 
čete Andrej Tavželj je v naslednjem pogovoru 
podal svoja razmišlanja pred srečanjem s 
soigralci.

V zadnjem mesecu so treningi na račun 
izrednih razmer potekali posamično. Po 
sprostitvi ukrepov se začenjajo skupni 
treningi, ki se jih verjetno že veselite?
Trener Mitja Šivic se je potrudil. Izdelal je načrt 
dela za vsak teden posebej. Težko je, ko ostaneš 
sam, ker si pač navajen delati v skupini, kjer imaš 
priložnost za primerjavo. Pomebno je, da smo 
ostali disciplinirani, da je vsak zase našel 
motivacijo, ki ga je gnala naprej. Vsak je spoznal 
samega sebe ter da se s trdim delom in v 
omejenih razmerah da marsikaj storiti. Kdorkoli 
je v to vložil veliko truda, se mu bo v prihodnje 
obrestovalo. Najbolj si želim ponovnega 
srečanja s soigralci. Dinamika treningov z ekipo 
je precej drugačna. Primanjkljaj je delo z utežmi, 
saj jih vsi nismo imeli na razpolago. Pogledujem 
naprej proti avgustu, ko bomo znova stopili na 
led. Kot ostali športniki si želim, da se sezone 
začnejo normalno, verjetno pa bomo še nekaj 
časa igrali pred praznimi tribunami.

Nosilci igre iz minule sezone ostajajo, vrnila 
sta se dva izjemno pomembna igralca. 
Večina fantov je storila korak naprej. Dokazali 
so, da lahko stopijo v velike čevlje predhodnikov. 
Žan Us je odličen vratar in bo prinesel dodano 
vrednost. Doslej sva igrala na nasprotnih 
straneh, težko mu je zabiti gol, ponavadi je bil 
on zmagovalec, zato sem vesel, da bova končno 
igrala skupaj. Žana Jezovška dobro poznam, 
eno sezono sva bila soigralca. Vesel sem, da se 
vrača. Naša ekipa potrebuje energijo, ki jo Žan 

prinaša. Vemo, da igra na robu, da je odličen 
strelec in ima velik potencial. Njegove emocije 
privedejo do provokacij na nasprotni strani, 
tako na igrišču kot med navijači, zato si želim, da 
bi ga jeseniško okolje sprejelo nazaj.

Ekipa je minulo sezono končala z izjemnimi 
predstavami, kar je verjetno dobra podlaga 
pred novimi izzivi. Kaj bo vaše glavne orožje 
v sezoni, ki prihaja?
V prvem delu smo storili ogromno dobrega, v 
končnicah pa smo tesno izgubili nekaj tekem, 
kar je pustilo psihične posledice. Manjkali so 
detajli, ki jih je bilo treba popraviti. Točka 
preloma je bila decembrska tekma z Olimpijo, 
ko smo se zavedli, da je skrajni čas, da 
premagamo strah. V takem stanju je poraz s 
sedmimi goli najmanj, kar se ti lahko zgodi. 
Veliko smo se naučili, sledil je niz zmag in 
uvrstitev med najboljših šest ekip. Užitek je bilo 
gledati samozavestne soigralce in igrati z njimi. 
Vsi so delali za ekipo. Tretje mesto pred končnico 
je uspeh. To so temelji, na katerih bomo začeli 
novo sezono. Fantje so mladi, dobili so izkušnje, 
a po drugi strani premalo, da bi pričakovali 
sezono brez vzponov in padcev. Hitreje se 
moramo učiti iz lastnih napak. Mladost pomeni 
hitrost. Fantje so predrzni, tehničnega znanja 
imajo dovolj. Želim si, da bi vse, kar je krasilo 
ekipo v drugem delu zadnje sezone, prišlo do 
izraza v celotni prihodnji sezoni. To pomeni žar, 
borbenost in značilno jekleno voljo. Na ta način 
se bodo ljudje še bolj zanimali za naš šport, ki je 
rdeča nit tega okolja. Vem, da bo trener znal 
postaviti stvari na pravo mesto. Moramo mu 
zaupati in verjamem, da se nimamo bati, da ne 
bi posegli po najvišjih mestih.

Celoten intervju pa si lahko pogledate na 
našem Youtube kanalu – HDD Sij Acroni 
Jesenice. 

TAVŽELJ: ŽAR, BORBENOST  
IN JEKLENA VOLJA V NOVI SEZONI

Urša Peternel

Lani jeseni so odprli krožno 
daljinsko pohodniško pot 
Juliana Trail, ki poteka 
okrog Julijskih Alp, speljana 
pa je tudi skozi jeseniško 
občino. Okrog 270 kilome-
trov dolgo pot, ki je razdelje-
na na 16 etap, je doslej pre-
hodilo že ogromno poho-
dnikov, ne le iz Slovenije, 
ampak tudi iz drugih držav. 
Pot je označena s smeroka-
zi, ki so rumene barve, v lo-
gotipu JA (Juliana Trail) pa 
je tudi številka etape.
Žal pa so bile table v jeseni-
ški tarči že tarče vandaliz-
ma, saj so jih vandali poško-
dovali in ukrivili. V Turistič-
no-informacijskem centru 
(TIC) Jesenice, kjer so lani 
poskrbeli za uradno odprtje 
jeseniškega dela poti, so raz-

očarani nad dejanjem van-
dalov, ki na ta način uniču-
jejo našo skupno lastnino. 
Kot so povedali, pa so poško-
dovane table že obnovili, 
upajoč, da bodo zdaj ostale 
nepoškodovane. 
Juliana Trail je skupni pro-
jekt združenja Julijske Alpe, 
v njem pa sodeluje deset go-
renjskih in posoških občin, 
in sicer Kranjska Gora, Jese-
nice, Žirovnica, Gorje, Bled, 
Radovljica, Bohinj, Tolmin, 
Kobarid in Bovec. 
Vsaka od šestnajstih etap je 
v povprečju dolga 17 kilome-
trov, kar pomeni štiri do pet 
ure hoje. Trasa poteka po 
dolinah, prelazih, ob rekah 
Savi in Soči, na večini etap 
je mogoče opazovati Triglav. 
Pohodniki opravijo 7800 
metrov vzpona in prav toliko 
spusta. 

Vandalizem nad 
usmerjevalnimi tablami
Table, ki označujejo zelo priljubljeno, lani odprto daljinsko pohodniško pot Juliana Trail, so bile na 
Jesenicah žal že tarče vandalizma.

Vandali so se spravili nad usmerjevalne table za 
pohodniško pot Juliana Trail.

Preiskani vlomi v počitniške objekte 
Jeseniški policisti so med aprilom in majem letos obravna-
vali več prijav vlomov v planinske koče in vikende na obmo-
čju Planine pod Golico, Javorniškega Rovta in Mežakle. Sto-
rilec si je prilaščal hrano in orodje, na objektih pa je povzro-
čal materialno škodo. Za vlome je uporabljal orodje, ki ga je 
večinoma našel zraven teh objektov. V enem primeru je 
objekt po vlomu in uporabi celo zaklenil s svojo ključavnico 
in s tem preprečil uporabo pravemu lastniku. Kriminalisti so 
osumljenca prijeli v začetku meseca, ko jih je policist v pro-
stem času obvestil o sumljivem moškem, ki je z gore Stol 
sestopal proti dolini. Prav tako je uporabno informacijo o 
istem moškem tik pred prijetjem posredovala še ena oseba. 
Moškega so prijeli na območju Žirovnice in mu zasegli 
orodje. »Iz do sedaj zbranih obvestil je podan utemeljen 
sum, da je med aprilom in majem vlomil v 12 koč in viken-
dov. Pridržan je bil za čas zbiranja obvestil, za dejanja pa je 
bil kazensko ovaden. Policist, ki je v prostem času s ključno 
informacijo pomagal pri prijetju osumljenca, je pokazal, da 
je naša odgovornost do ljudi in njihovega premoženja viso-
ka tudi v našem v prostem času. Prav tako se zahvaljujemo 
osebi, ki je tik pred prijetjem tudi sporočila uporabno infor-
macijo,« je povedal Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Trk v divjad
Na Potokih so obravnavali trk v divjad. Kot poudarjajo na 
Policijski upravi Kranj, gre za mesto, kjer večkrat prihaja do 
povoženj živali. Na mestih, kjer ceste potekajo mimo travni-
kov, gozdov ali kjer na divjad opozarjajo prometni znaki, je 
treba voziti še bolj previdno in zbrano, opozarjajo.

Z ostrim predmetom nad avto
Na Jesenicah je neznani storilec z ostrim predmetom po-
škodoval osebni avtomobil.

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

Mesec maj je tradicionalno 
namenjen opozarjanju na 
večjo varnost kolesarjev. 
Agencija za varnost prometa 
ugotavlja, da skoraj tri četrti-
ne kolesarjev krši prometna 
pravila, resnejše prekrške pa 
napravi približno 25 odstot-
kov kolesarjev. Med najpo-
gostejšimi kršitvami so neu-
strezno prečkanje cestišča, 
vožnja v nasprotni smeri ter 
vožnja v rdečo luč na sema-
forju, tudi ogrožanje pešcev 
z vožnjo po pločniku ter 
uporaba mobilnega telefona 
med vožnjo. V tem mesecu 

je delo policistov in redarjev 
posvečeno tudi izvajanju 
nadzora nad kršitvami kole-
sarjev in kršitvami drugih 
udeležencev do kolesarjev. 
Enega takšnih nadzorov so 
na območju občine Jesenice 
opravili jeseniški policisti in 
redarji. Pri kolesarjih so bili 
pozorni predvsem na vožnjo 
v napačno smer, upošteva-
nje prometne signalizacije 
(predvsem rdečo luč na se-
maforju), psihofizično sta-
nje kolesarjev, prevoz otrok 
na kolesu in uporabo kole-
sarskih čelad, vožnjo po 
pločnikih, nepravilno in te-
sno prehitevanje kolesarjev, 

neupoštevanje pravil o pred-
nosti ...
Kot so ugotovili, je na obmo-
čju občine Jesenice upošte-
vanje prometnih pravil kole-
sarjev dobro, ugotovljenih 
kršitev pa je bilo le malo. 
Ker je na cestah v priho-
dnjih mesecih pričakovati 
večje število kolesarjev, poli-
cisti in redarji kolesarje in 
ostale udeležence v prometu 
pozivajo k strpni vožnji, 
upoštevanju cestno-prome-
tnih pravil in k previdnosti 
na cesti. 
Poostrene nadzore bodo si-
cer izvajali še do konca me-
seca.

Policisti in redarji 
nadzirali kolesarje
V akciji nadzora niso ugotovili veliko kršitev, kljub temu pa opozarjajo na 
previdnost na cesti.

Jeseniški policisti in redarji so opravili nadzor nad vožnjo kolesarjev.
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AVTOR:
CVETO
ERMAN

KDOR KAJ
SKLIČE,

SKLICUJE

TUKAJ
VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA 

ŽLAHTNA 
KOVINA

BELE BARVE
(Re)

KRADLJIVEC OLIVER
TWIST

RUSKI
LETALSKI

KONSTRUK-
TOR (IGOR)

MATERIJA,
SNOV

Z VESELJEM
VAS VABIMO,
DA SE NAM

PRIDRUŽITE

KDOR
POMLAJUJE

OGRAJA
OKROG

VODNJAKA
OGNJENIK
NA SICILIJI

PONOVNO ODPRT
BAR ZVONČEK

SKREGA-
NOST

3 EDGAR
ALLAN ???

NARAVA

4 1 6

USTVAR-
JALNOST

1 2 13

STARI DEL
MARIBORA

13 IME PEVKE
STAVEC

RIMSKI BOG
SONCA

3 1

NEKDANJI
UGANDSKI 
DIKTATOR

??? 
AMIN DADA

NAUK O 
MORALI

NIKITA
HRUŠČOV

4 8

IZDELOVALEC
CAJN

(NEKDAJ)

8 VIKTOR
AVBELJ

NEKDANJA
DENARNA

ENOTA SLO

GLINASTA
PIŠČAL

JAJČASTE 
OBLIKE

REKA NA
JUGU

ŠKOTSKE

5 15

ANTON
NANUT

HRSTANJE

BRAZILSKO
VELEMESTO

ANGLEŠKI 
JOŽE

SIMBOL ZA
POGOSTNO

BESEDO

11 6 6

TRENJE

NAŠ 
PESNIK
(SIMON)

GLAVA
TRAKULJE

ZEV V JEZI-
KOSLOVJU

7 13

RASTLINA Z RAZRASLIM 
STEBLOM IN DROBNIMI
VIJOLIČASTIMI CVETI V

DOLGIH KLASIH, VERBENA

BESEDA, KI
VEŽE

OSEBEK S
POVEDKOM

KUVERTA,
OVOJNICA
(REDKO)

UMIRANJE,
POMOR

POZEJDO-
NOV SIN

KEMIJSKI
ZNAK ZA

CINK
MAVČAR

SLOVENSKI PESNIK,
DRAMATIK IN PREVAJALEC

(MILAN)
NAŠ LITERARNI ZGODOVI-
NAR IN KRITIK (MARJAN)

6 ILOVICA
(NAREČNO)

NAJET DELA-
VEC PLAČAN

NA DAN

2 8 2

SKOMIG
GIB RAMEN

GEOMETRIJ- 
SKI LIK

KAREL OŠTIR

ŽELATINA IZ
MORSKIH ALG
NAŠA ALPSKA

SMUČARKA
(ANA)

TONE
SVETINA

9 9

SODOPRSTI
KOPITAR OB

AFRIŠKIH
REKAH

9
RAHEL

VETRIČ,
DIHANJE

OKAMNELA
ČLOV. KOST
KOŠARKAR-

SKI KLUB
IZ SOLUNA

5 10 8

NASLON,
POMOČ

V NESREČI

VEČJA
VOJAŠKA 

ENOTA

VRV

SUROV
POHOTNEŽ

SOD 
(NAREČNO)

RODOVNA 
SKUPNOST

V RIMU
SPODNJI DEL

POSODE

11 1

OKRASNI
PRIMORSKI

GRM

10 RADIOTEL-
EGRAFSKI

KLIC NA
POMOČ

ŠALOM AŠ

14 NABIRALEC
GOZDNIH
SADEŽEV

BRANE
OBLAK

DEKLIŠKA
NEDRA

FRED
ASTAIRE

12
STANE

TORKAR

12 14

NEKDANJA
HRVAŠKA 

ROKOMETA-
ŠICA 

(KATICA)

MANJŠA 
DVOŽIVKA,
KI KVAKA

15 ŽIVALI, KI
ŽIVIJO NA
POVRŠINI

POTOPLJENIH
TELES GORENJSKI  GLAS

JESENIŠKE NOVICE  10 / 2020

PP. 124, 4001  KRANJ

ŠAPA,
TACA

(ZASTAR.)

JUDOVSKO
MOŠKO

IME
POSTOPAČ,
POČASNE

7
OLIVER

MLAKAR

SLOVARČEK: SATIR: surov pohotnež,   KOPULA: beseda, ki veže osebek in povedek,        IDAS: Pozejdonov sin,         ANDROLIT: okamnela človeška kost,
EPIFAVNA: žival, ki živi na potopljenih telesih,    LOGOGRAM: simbol za pogostno besedo,    OKARINA: glinena piščal,  ESK: reka na jugu Škotske

V prejšnji številki smo objavili slikovno uganko z bananami. 
Pravilni rezultat je 38 (zadnja vrsta 2 + 3 + 3 x 11  = 38). 

Rešitev slikovne uganke

Sponzor križanke je BAR ZVONČEK, Robert Kogoj, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 98a, Slovenski Javornik. Sporočajo, da so 
zopet odprli vrata in vas vljudno vabijo na obisk, dobro kavico in klepet na varni razdalji. Za naše reševalce pa so pripravili 
pet nagrad – zapitek v vrednosti 10 evrov v Baru Zvonček.

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 ponedeljka, 1. junija 2020,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Jelka Koselj

Rabarbarina marmelada z 
jabolki, limono in 
ingverjem
Za 5 manjših kozarčkov pot-
rebujemo: 80 dag rabarbare, 
20 dag jabolk, sok petih limon, 
nekaj centimetrov ingverjeve 
korenine, malo cimetovih 
skorjic in nageljnovih žbic ter 
1 kg želirnega sladkorja 1 : 1.
Priprava: Rabarbarina stebla 
operemo, olupimo in nare-
žemo na 1 cm dolge koščke. 
Jabolka olupimo in nariba-
mo. Ingverjevo korenino 
ostrgamo in naribamo. Vse 
sestavine damo v posodo, 
kjer bomo kuhali marmela-
do, dobro premešamo in 
pustimo stati 4 ure, da se 
sladkor raztopi in sadje 
izpusti sok. Občasno preme-
šamo. Nato vso zmes zavre-
mo in vmes mešamo. Pobi-
ramo tudi pene. Vremo 5–7 
minut. Še vročo marmelado 
natočimo s pomočjo lija s 

širokim vratom v kozarčke, 
ki smo jih pred kuho paste-
rizirali v pečici pri 110 stopi-
njah C. Kozarčke takoj zap-
remo in jih za 20 minut 
obrnemo na glavo, nato pa 
spet obrnemo in pustimo 
pod odejo kakšen dan.

Jabolčno-rabarbarin 
zavitek oziroma rezine
Za večji pekač ali pekač v 
velikosti pečice. Pecivo ni 
zvito kot zavitek, ampak ga 
narežemo na rezine, ker so 
te bolj pripravne za pogosti-
tev, še posebno, če je veliko 
gostov. 
Testo: 40 dag mehke bele 
moke, pol do 1 dl olja, ščepec 
soli, 1 jajce in približno 2 dl 
mlačne vode.
Nadev: 1 kg jabolk, pol kg 
rabarbare, 10 dag masla, 20 
dag piškotnih drobtin, 4–6 
žlic rjavega trsnega sladkorja, 
dišave: mlet cimet in ingver po 
okusu, sladkor v prahu za 
posip in mast za pekač. 

Priprava: Iz sestavin zame-
simo gladko testo, ki naj 
nekaj ur počiva ali čez noč. 
Jabolka olupimo in nareže-
mo kot za repo. Rabarbarina 
stebla olupimo in narežemo 
na 2 cm dolge koščke. Drob-
tine prepražimo na maslu in 
ohladimo. 
Testo narežemo v tri dele. 
Vsak del razvaljamo in razvle-
čemo čez celo površino peka-
ča. Na prvi del testa namaže-
mo drobtine in posujemo 
polovico sadja, sladkorja in 
dišav. Nato pokrijemo z dru-

gim delom testa in nanj posu-
jemo preostalo sadje, sladkor 
in dišave. Na vrhu je tretja 
plast kot pokrov. Pečemo pri 
175 stopinajh C približno eno 
uro. Že malo ohlajen zavitek 
lahko narežemo na rezine 
oziroma kvadrate in posuje-
mo s sladkorjem v prahu. 
Namig: Med sadje lahko 
posujemo še kakšno pest 
robid, ribeza ali malin iz 
skrinje ali posušenih brus-
nic. V Avstriji pa bi poleg 
rezin ponudili še vaniljevo 
kremo.

Rabarbara z jabolki
Rabarbara spada med najbolj zdravilne rastline. Nabiramo jo v maju, juniju in začetku julija, kasneje 
pa ne več zaradi oksalne kisline. Primerna je za pripravo peciva, kompotov, marmelad. Rabarbarin 
okus se zelo sklada z jabolki in jagodami.

Sudoku s končno rešitvijo

Sestavil: Cveto Erman

             SUDOKU JN 10 

5    7   8  
 8 9 2  6   3 

6   3   7 4  
 3 7   2  5  

1  6 4  5 9  7 
 7   2  1   

4   8  7   5 
  5  9  4  8 

                           

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=T, 2=O, 3=A, 4=E, 5=R, 6=S, 7=D, 8=P, 9=N), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
MARTINČEK.
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KIA ODPRODAJA ,
KOT JE ŠE NI BILO!

KIA - Največ avta za vaš denar

-40%
PONUDBA LETA

€12.199
NOVI

1.0 T-GDi LX Active

9.999
NOVI

1.2 MPI LX Edition

€

NOVI ODLIČNO OPREMLJEN

DIZEL

€17.599
1.6 CRDI LX Edition

OMEJENA KOLIČINA VOZIL

€8.999
NOVI

1.2 MPI LX Fun

KIA - Največ avta za vaš denar

Komb. porabe goriva: 3,9 – 10,5 l/100km, emisije CO2: 97– 245 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,0404 g/km. Cena 8.999 EUR velja za Kia Picanto 1.2 MPI LX Fun, MY2019, leto proizvodnje 2018. Cena 9.999 EUR velja za Kia Rio 1.2 MPI LX Edition, MY2020, leto proizvodnje 2019. Cena 17.599 
EUR velja za Kia Sportage 1.6 CRDi LX Edition, MY2019, leto proizvodnje 2018. Cena 12.199 EUR velja za Kia Stonic 1.0 T-GDi LX Active, MY2020, leto proizvodnje 2020. 40 % popust velja za Kia Stonic 1.0 T-GDi LX Active, MY2021, z redno ceno 20.199 EUR, v primerjavi z modelom MY2020. Vse cene že vključujejo 
popust »VAUU / EOM 0 %« in popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. Financiranje se lahko zavrne, če 
stranka nima ustrezne bonitete. Cene veljajo v primeru financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER« za vozila Rio, Stonic in Sportage, ki zajema permanentno kasko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti 
in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616 80 11 / Kočevje: Randelj, 
01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 235 56 56 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 
80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Na voljo je omejena količina vozil v neponovljivi Kia odprodaji. Na voljo pri vseh zastopnikih le do izteka zalog.

Junik - M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu Junik-M na Jesenicah!

JESENICE

Urša Peternel

Epidemija koronavirusa je 
vplivala tudi na sklepanje 
zakonskih in partnerskih 
zvez. Z razglasitvijo epide-
mije v marcu so bile poroke 
začasno prepovedane, od 
28. aprila pa so ponovno do-
voljene, in sicer tako v ura-
dnih prostorih kot na pro-
stem. Kar nekaj časa je bilo 
na poročnem obredu lahko 
prisotnih največ šest oseb, v 
takih razmerah so na Uprav-
ni enoti Jesenice imeli štiri 
poroke, na prvi 6. maja sta 
bila prisotna le zakonca in 
matičar, na drugi 9. maja pa 
zakonca, priči, matičar in 
uradna oseba. Dve poroki 
sta potekali tudi 13. maja, na 
eni je bilo pet oseb (poleg 
zakoncev in prič še matičar), 
na drugi pa poleg zakoncev 
le matičar. 

Omenjene poroke so pote-
kale v dvorani na Upravni 
enoti Jesenice oziroma v Ko-
sovi graščini na Jesenicah, 

je povedala načelnica Uprav-
ne enote Jesenice Alenka 
Burnik.
Od minulega ponedeljka, 
18. maja, pa sklenitvi zakon-

ske ali partnerske zveze lah-
ko prisostvuje več udeležen-
cev. Če obred poteka v zapr-
tem prostoru, se število do-

loči vsakič posebej, odvisno 
od velikosti prostora. 
V uradnem prostoru v 
Upravnem centru Jesenice, 
kjer se zakonske ali partner-

ske zveze sklepajo ob sredah 
popoldne, je tako po novem 
lahko prisotnih do 12 oseb 
(vključno z zakoncema, pri-
čama, matičarjem in načel-
nikom oziroma njegovim 
pooblaščencem), v uradnem 
prostoru v Kosovi graščini 
pa do 15 oseb.
Izven uradnih prostorov na 
prostem pa je lahko odslej 
prisotnih največ 50 oseb, 
vendar le v primeru, da je 
med udeleženci možno za-
gotoviti varno razdaljo (1,5 
do 2 metra), upoštevati pa je 
treba tudi ostala navodila in 
priporočila Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje. V 
teh primerih se največje šte-
vilo udeležencev za vsako 
sklenitev zakonske ali par-
tnerske zveze določi pose-
bej, je pojasnila načelnica 
Upravne enote Jesenice 
Alenka Burnik.

Zaradi virusa tudi 
poroke z maskami
Od minulega ponedeljka lahko sklenitvi zakonske ali partnerske zveze prisostvuje več udeležencev, in 
sicer do dvanajst oziroma petnajst oseb.

Od razglasitve epidemije sta bili na območju 
Upravne enote Jesenice dve poroki odpovedani, 
šest pa je bilo prestavljenih, večina na poletje 
oziroma jesen. Bodoči mladoporočenci niso 
želeli, da bi ta dan doživeli z zaščitnimi 
maskami na obrazih, ki jih lahko snamejo le pri 
uradni identifikaciji in poljubu. Poleg tega so 
čestitke ustne, ni stiskov rok ... So pa v maju 
dovoljene tudi cerkvene poroke, a tudi te ob 
upoštevanju preventivnih ukrepov.

Urša Peternel

Dvajsetega maja, na rojstni 
dan utemeljitelja moderne-
ga čebelarstva Antona Janše 
z Breznice, po vsem svetu 

obeležujejo svetovni dan če-
bel. A letošnje praznovanje 
je bilo virtualno, na dogod-
ku, ki ga je bilo mogoče 
spremljati na spletu, so pou-
darili pomen čebel in njiho-
vih pridelkov ter vlogo čebe-
larjev. Osvetlili so vpliv pan-
demije na čebelarski sektor, 
na proizvodnjo, trge in pre-
živetje čebelarjev. Čebelar-
ska zveza Slovenije pa je k 
sodelovanju povabila znane 
Slovence in kolege iz tujine, 
ki na kratkih posnetkih na 
Facebook strani govorijo o 

čebelah: med njimi so tudi 
Sašo Avsenik, Denis Porčič - 
Chorchyp, Primož Roglič ...  
Sodeluje tudi župan občine 
Žirovnica Leopold Pogačar, 
ki poudarja, da je bila razgla-

sitev svetovnega dneva čebel 
druga najpomembnejša od-
ločitev v zgodovini Sloveniji, 
takoj za razglasitvijo neodvi-
sne in samostojne države. 
Enega od posnetkov je pri-
pravil tudi predsednik HDD 
SIJ Acroni Jesenice Anže 
Pogačar, ki pravi, da se ho-
kejisti zavedajo, da morajo 
skrbeti za zdrav način življe-
nja in zdravo prehrano. Za 
uspehe v športu je potreben 
zdrav imunski sistem, zato 
imajo vsi v klubu redno na 
jedilniku medene izdelke.

V sredo je bil 
svetovni dan čebel
Letošnje tretje praznovanje svetovnega dne čebel 
je bilo virtualno. O čebelah govorijo znani 
Slovenci.

Združeni narodi so svetovni dan čebel razglasili 
20. decembra 2017 na pobudo Slovenije 
oziroma Čebelarske zveze Slovenije.
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Janko Rabič

Golica v Karavankah ostaja 
majska kraljica. Skorajda 
nič ne more preprečiti, da je 
ne bi znova in znova osvajali 
planinci in drugi ljubitelji 
gora z vseh koncev Slovenije 
pa tudi iz tujine. Letos so 
kljub časom epidemije koro-
navirusa po rahljanju ukre-
pov v maju najbolj zagreti 
takoj pohiteli mimo spod-
njih travnikov, posejanih z 
narcisami oziroma ključav-
nicami, naprej na planinske 
poti in proti vrhu Golice. 
Prvi množični obisk z več 
tisoč pohodniki se je zgodil 
v soboto, 9., in nedeljo, 10. 
maja.
Člani Planinskega društva 
Jesenice, ki imajo na pobo-
čjih Golice priljubljeno pos-
tojanko, so to 9. maja odpr-
li. Začela je redno obratova-
ti, seveda v drugačnih pogo-
jih, prilagojenih razmeram 
epidemije. »Poskrbeli smo 
za vse priporočene zaščitne 
ukrepe, postrežbo imamo 
organizirano na zunanjem 
prostoru pred kočo, osebje 
nosimo zaščitne maske,« 
pripoveduje Katarina Zrnić, 
ki že sedmo sezono dela v 
koči kar v več vlogah: kot 
oskrbnica, kuharica pa še 
kaj zraven. »Že prvi velik 
obisk takoj, ko smo kočo 
odprli, je pokazal, da planin-
ci v maju res obožujejo 
Golico. Prišli so z vseh kon-
cev, kot da ni težkih časov, v 
katerih smo se znašli. Mar-
sikdo je dejal, da je prišel 
tudi zato, ker je pogrešal stik 
z naravo, z gorami. Planinci 
so disciplinirani, pri postre-
žbi ni bilo gneče, na voljo so 
bila razkužila. Za začetek 
smo za vse pripravili nekaj 
osnovne hrane: joto in ričet, 
kranjsko klobaso, sirove 
štruklje in jabolčni zavitek. 
Sedaj bomo ponudbo še raz-
širili. Pri strežbi uporablja-
mo ekološki pribor, nima-
mo več plastike. Prenočeva-
nje v koči sedaj še ni mogo-
če, je pa že kar precej pov-
praševanja. Tudi naši prija-
telji iz sosednje Avstrije že 

sprašujejo, kako je pri nas in 
kdaj bodo lahko prišli.«    
Ob sproščanju ukrepov in 
upoštevanju vseh navodil za 
zdaj ni vprašljiva izvedba 
tradicionalnega junijskega 
pohoda Občine Jesenice na 
Golico na praznik dneva 
državnosti. Letošnji bo 
enajsti po vrsti. Priprave so 
se začele, izvedba pa bo pri-
lagojena izvajanju vseh pot-
rebnih zaščitnih ukrepov.  

Planinskemu društvu Jese-
nice je z dobrim gospodarje-
njem na postojankah uspelo 
pridobiti sredstva za večkrat 
že kar nujne sanacije in 
obnove dotrajanih objektov. 
Po največji investiciji v 
Tičarjevem domu na Vršiču 
je letos na vrsti Koča na 
Golici.
»Najprej želimo poskrbeti 
za večje zavarovanje narav-
nega okolja v tem koncu 

Karavank,« poudarja pred-
sednik društva Vlado Hlede. 
»Nekaj let smo odlašali, 
sedaj pa je čas, da nadokna-
dimo zamujeno. Najprej 
bomo postavili zunanja 
dehidracijska stranišča, ob 
zaključku sezone pa še malo 
čistilno napravo. Situacija s 
koronavirusom je letošnje 
načrte malo upočasnila, 
vendar upamo, da jih bomo 
uresničili.«  

Planinci v maju 
obožujejo Golico
Člani Planinskega društva Jesenice, ki imajo na pobočjih Golice priljubljeno postojanko, so to 9. maja 
odprli. Začela je redno obratovati, seveda v drugačnih pogojih, prilagojenih razmeram epidemije.

Prvi množični obisk z več tisoč pohodniki se je zgodil v soboto, 9., in nedeljo, 10. maja.

Vrh 1836 metrov visoke Golice je bil oblegan kljub vetrovnemu in hladnemu vremenu.

Osebje koče se je prilagodilo razmeram in streže v zaščitnih maskah.

»Planinci so 
disciplinirani, pri 
postrežbi ni bilo 
gneče, na voljo so bila 
razkužila. Za začetek 
smo za vse pripravili 
nekaj osnovne hrane: 
joto in ričet, kranjsko 
klobaso, sirove štruklje 
in jabolčni zavitek.«

Urša Peternel

Travniki v vaseh pod Golico 
so v teh sončnih dneh že 
posuti s cvetočimi narcisa-
mi. Zaradi suše so ključav-
nice, kot jim pravijo domači-
ni, letos drobnejše kot obi-
čajno, pravijo, a zato jih je 
zacvetelo toliko več. »Majski 
sneg« si prihaja pogledat 
veliko obiskovalcev iz vse 
Slovenije, pri tem pa tako 
domačini kot Turistično-in-
formacijski center Jesenice 
obiskovalce prosijo, da hodi-
jo ob robu travnikov in po 
poteh in naj ne trgajo cvet-
lic, ki so zaščitene in jih ni 
dovoljeno zavestno uničeva-
ti, trgati ter rezati. Da bi 
ohranili to znamenitost, ki v 
maju vsako leto privabi šte-

vilne obiskovalce, domačini 
še vedno skrbijo za tradicio-
nalni način kmetovanja ter 
redno, a pozno košnjo v 
juniju. Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske in Obči-
na Jesenice pa sta v letu 
2016 oblikovali tudi večletni 
program Ohranimo narcise, 
v sklopu katerega so lastniki 
zemljišč, ki upoštevajo ukre-
pe za ohranjanje narcis, 
upravičeni do nadomestila 
iz občinskega proračuna.
V maju v Turističnem druš-
tvu Golica vsako leto poskr-
bijo tudi za prireditev Mis 
narcis. Letos naj bi potekala 
v soboto, 23. maja, a so bili 
zaradi epidemije in prepove-
di večjih prireditev prisiljeni 
vse majske prireditve odpo-
vedati oziroma prestaviti.

Narcise že v 
polnem razcvetu
Čeprav se je zaradi epidemije skorajda ustavil 
svet, pa prebujanja narave ni mogoče ustaviti. V 
vaseh pod Golico tako že cvetijo narcise oziroma 
ključavnice. Majske prireditve so odpovedane 
oziroma prestavljene.

Travniki v Plavškem Rovtu so posuti z narcisami.

Janko Rabič

Po uspešnih poletnih sezo-
nah v prejšnjih letih je situ-
acija s koronavirusom člane 
Planinskega društva Javor-
nik - Koroška Bela tokrat 
postavila v drugačen izhodi-
ščni položaj. "Ne moremo 

še doreči natančnega datu-
ma odpiranja svojih posto-
jank," pravi predsednica 
društva Olga Oven. "Sprem-
ljamo situacijo in ukrepe in 
vse bomo prilagodili za var-
no in ekonomsko upraviče-
no delovanje koč. Kovinar-
ska koča v Krmi bo vrata 

odprla predvidoma v začet-
ku junija. Visokogorski koči, 
Prešernova koča na Stolu in 
Dom Valentina Staniča pod 
Triglavom, ki sta poleg vseh 
varnostnih omejitev odvisni 
tudi od helikopterskih pre-
nosov, bomo predvidoma 
odprli v juliju," napoveduje 
predsednica.
Čas do takrat bodo izkoristi-
li za vzdrževalna in investi-
cijska dela na obeh visoko-
gorskih kočah. "Na Staniče-
vi koči sta zima in orkanski 
veter odkrila streho, ki jo je 
treba čim prej zamenjati. 
Nato sledi posodobitev siste-
ma za električno napajanje 
koče v okviru projekta Sus-
tainable huts – Trajnostne 
koče. Na Prešernovi koči 
bomo dokončali dela pri 
menjavi stavbnega pohištva, 
oken in vrat," še dodaja Olga 
Oven.

Koče bodo odprli  
v juniju in juliju

Pri PD Javornik - Koroška Bela postopoma 
vstopajo v novo planinsko sezono.
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"Ne moremo še doreči 
natančnega datuma 
odpiranja svojih 
postojank."


