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OBČINSKE NOVICE

Trinajsta redna seja
Občinski svetniki so se se-
stali na 13. redni seji v tem 
mandatu. Med drugim so 
sprejeli Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu Partizan.
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KRAJEVNE NOVICE

Krajanom predstavili 
obnovo predora
Na Hrušici je potekala pred-
stavitev projekta varnostno-
-tehnične nadgradnje žele-
zniškega predora Karavanke, 
ki se je začela prejšnji mesec 
in bo trajala leto dni.
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KULTURA

Vadi za nove koncerte
Zaradi znanih razmer je 
letoš nje leto za umetnike 
drugačno kot običajno. O 
času med igranjem v domači 
sobi in koncertnimi odri sva 
se pogovarjala z violinistko 
Majo Horvat, ki že peto leto 
živi in deluje v Londonu.
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ZANIMIVOSTI

Nasmejana stoletnica
V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice je 
stoti rojstni dan praznovala 
Marija Kristan. Še vedno je 
vedra, nasmejana in zado-
voljna in se udeležuje vseh 
domskih prireditev.
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V trenirki 
'po 
Jesenicama'
Jeseničanka in nekdanja 
novinarka Irena Joveva 
je bila lani izvoljena za 
evropsko poslanko. 
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Seniorke 
se bodo 
prelevile  
v ognjevite 
navijačice
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Janko Rabič

V sredo, 23. septembra, na 
prvi slovenski državni pra
znik športa, so Občina Jese
nice, Zavod za šport Jeseni
ce in Gornjesavski muzej 
Jesenice v avli Športne dvo
rane Podmežakla na Jeseni
cah odprli zbirko športne 
dediščine, povezane z dvora
no Podmežakla. Na panojih 
so z dokumentarnim gradi
vom in s fotografijami pred
stavljeni zgodovina in do
sežki športnikov štirih pa
nog na ledu: hokeja na ledu, 
kegljanja na ledu, umetnos
tnega drsanja in curlinga, v 
vitrinah pa so zbrani špor
tna oprema, pokali in pri
znanja. 
Na odprtju spominske zbir
ke je o pomenu državnega 
praznika športa in bogati 
športni zgodovini najprej 
spregovoril član izvršnega 
odbora Olimpijskega komi
teja Slovenije – Združenja 
športnih zvez ter vodja jese
niške regijske pisarne Olim
pijskega komiteja Branko 
Jeršin. Župan Občine Jese
nice Blaž Račič, ki je spo
minsko zbirko odprl, je pou

daril, da je prav, da ima 
šport sedaj svoj praznik, saj 
nas povezuje, pomemben je 
tudi iz zdravstvenega vidika. 
Dejal je še, da moramo biti 
na Jesenicah ponosni na 
uspehe športnikov in vso 
športno dediščino. Več o na
stajanju zbirke in njeni vse

bini je povedal kustos Gor
njesavskega muzeja Jeseni
ce Aljaž Pogačnik. 
Zbirka je nastala na pobudo 
hokejskih veteranov prve in 
druge generacije Jesenic in 
Branka Jeršina. Za koordi
nacijo in izvajanje aktivnosti 
je bila s strani župana ime

novana posebna delovna 
skupina, veliko dela pa so 
opravili tudi prostovoljci, ki 
so športno dediščino, vklju
čeno v zbirko, ustrezno evi
dentirali. 
Finančna sredstva za posta
vitev zbirke je iz proračuna 
zagotovila Občina Jesenice.

Zametek jeseniškega 
muzeja športa
V avli Športne dvorane Podmežakla so odprli spominsko zbirko o jeseniških športih na ledu. Na 
panojih je z dokumentarnim gradivom in fotografijami predstavljena zgodovina in dosežki športnikov 
štirih športov na ledu, poleg hokeja še kegljanje na ledu, umetnostno drsanje in curling.
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Urša Peternel

Prejšnji teden je koronavi
rus "vdrl" v Splošno bolni
šnico Jesenice. Na dveh bol
nišničnih oddelkih so potr
dili okužbo s kooronaviru
som pri petih pacientih. 
Nihče od njih ob sprejemu 
ni imel znakov, ki bi kazali 
na možnost okužbe, je pove
dala Maja Valjavec iz bolni
šnice. Štirje okuženi bolniki 

so bili premeščeni v bolni
šnice za paciente s covi
dom19, ena pacientka pa je 
bila odpuščena v domačo 
oskrbo, tako da zdaj v bolni
šnici ni več nobenega bolni
ka s potrjeno okužbo.
Po odvzetih brisih pri tistih, 
s katerimi so bili oboleli v 
stiku, pa je bila okužba potr
jena tudi pri šestih zaposle
nih, ki so jih poslali v karan
teno. Ostali zaposleni so 
negativni, delo opravljajo v 

zaščitni varovalni opremi. 
Za nove sprejeme so zaprli 
gastroenterološki in abdo
minalni oddelek ter odpove
dali vse nenujne posege v 
bolnišnici, saj imajo veliko 
stisko s prostorom. Pričaku
jejo, da se bodo s podobnimi 
vnosi virusa v bolnišnico v 
jesenskozimskem času še 
srečali. »Trudimo se, da za
gotovimo čim boljše pogoje 
za zdravje svojih zaposlenih 

in oskrbo pacientov in da bi 
delo v bolnišnici potekalo 
kar se da nemoteno,« je še 
poudarila predstavnica bol
nišnice. 
Velja omeniti, da ob tem v 
bolnišnici potekajo tri velike 
investicije, in sicer energet
ska in požarna sanacija in 
obnova bolnišnične lekarne, 
zato so negovalni oddelek 
morali preseliti v začasne 
kontejnerje na zgornjem 
parkirišču.

Virus v bolnišnici
V Splošni bolnišnici Jesenice so prejšnji teden 
potrdili okužbo pri petih pacientih in šestih 
zaposlenih. Vsi nenujni posegi so odpovedani.

V bolnišnici imajo veliko prostorsko stisko, saj potekajo 
tudi tri velike investicije: energetska in požarna sanacija in 
prenova bolnišnične lekarne.

V jeseniški občini je bilo v torek 14 aktivnih 
okužb s koronavirusom. Od začetka epidemije 
je bilo potrjenih 44 okužb, od tega sta dva 
bolnika s covidom-19 umrla.
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Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije bo sredi Jesenic 
lahko gradil dva večstano-
vanjska objekta, v katerih bo 
43 neprofitnih stanovanj za 
mlade družine. Jeseniški 
občinski svetniki so namreč 
na zadnji seji, trinajsti v tem 
mandatu, soglasno potrdili 
Odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu 
(OPPN) Partizan, ki je osno-
va za začetek gradnje. Sta-
novanjski sklad je pred 
časom napovedal, da bo pro-
jekt uresničil do leta 2023. 
Župan Blaž Račič je ob tem 
izrazil zadovoljstvo, da bodo 
Jesenice dobile nova stano-
vanja za mlade družine. 
"Mladi uhajajo, zato je prav, 
da imamo mehanizme, da 
vsaj nekatere zadržimo, nas 
pa čaka še delo tudi na dru-
gih področjih," je ob tem 
dejal župan. V pritličju obje-
ktov pa ne bo nove knjižni-
ce, kot so predlagali nekate-
ri, saj bi zanjo potrebovali 
2500 kvadratnih metrov 
površin, pritličje objektov pa 
obsega zgolj 535 kvadratnih 
metrov.
OPPN Partizan sicer ureja 
2,4 hektarja veliko območje 
med TVD Partizanom in 
nekdanjo Kemično čistilno 
in pralnico, ki je razdeljeno 
na več funkcionalnih enot. 
Med drugim omogoča tudi 
obnovo stavbe TVD Partizan 
in bivše čistilnice (kjer inve-
stitor namerava urediti hos-
tel v pritličju, v nadstropjih 
pa stanovanja) in ureditev 
mestnega parka. 

MIR Jesenice z novimi 
nalogami
Na seji so potrdili tudi spre-
membe odloka o ustanovitvi 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva (MIR) občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska 
Gora in Žirovnica. Organ – 
gre za skupno občinsko 
upravo štirih občin – bo 
dobil nove naloge, in sicer 
skupno pravno službo in 
nalogo koordinacije Civilne 
zaščite. Tako naj bi v prvi 
polovici prihodnjega leta na 
novo zaposlili pravnika in 
koordinatorja za Civilno 
zaščito, v drugi polovici leta 
pa še nove občinske redarje. 
Kot je dejal vodja MIR Gre-
gor Jarkovič, so spremenili 
tudi deleže financiranja s 
strani občin, s čimer se pri-
lagajajo trenutnim potre-
bam občin. Se bo pa zvišal 
delež sofinanciranja iz drža-
vnega proračuna iz 35 na 45 
odstotkov. 

Spremembe 
komunalnega prispevka
Na seji so potrdili tudi Odlok 
o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opre-
mo za območje občine Jese-
nice. V skladu z zakonom so 
morali delno spremeniti 
način obračunavanja prispe-
vka, ki prinaša tudi spre-
membe višine le-tega. Za 
stanovanjski objekt v veliko-
sti sto kvadratnih metrov, ki 
je postavljen na gradbeni 

parceli v velikosti okoli 600 
kvadratnih metrov, je po 
dosedanjem odloku komu-
nalni prispevek znašal 
10.800 evrov, po novem pa 
bo obračunan v višini 12.700 
evrov. A kot so poudarili v 
občinski upravi, bi bil komu-
nalni prispevek še bistveno 
višji, če bi občina morala 
upoštevati državni pravilnik, 
znašal bi 17.000 evrov.

Odpoved sejnini
Občinski svetniki so potrdili 
tudi novi Pravilnik o plačah, 
plačilih in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občin-
skega sveta in članov drugih 
organov. Razlog za sprejem 
je bila revizija Računskega 
sodišča, ki je ugotovilo, da 
pravilnik ni usklajen z zako-
nom o lokalni samoupravi. 
A kot je poudaril direktor 
občinske uprave Gregor 
Hudrič, so že doslej upošte-
vali zakonsko določbo o viši-
ni najvišje sejnine občinskih 
svetnikov, ki znaša 7,5 
odstotka plače župana. Tako 
so dejansko stanje zdaj for-
malizirali z novim pravilni-
kom, kamor so dodali tudi 
možnost mesečne nagrade 
za poveljnika občinskega 
štaba Civilne zaščite v višini 
pet odstotkov županove pla-
če za čas, ko je sklican štab 
Civilne zaščite. Spremenili 
so tudi način nagrajevanja 
članov nadzornega odbora 
za opravljanje posameznega 
nadzora in dodali določbo, 
ki jo imajo tudi druge obči-
ne, po kateri se občinski 
svetniki in drugi občinski 
funkcionarji lahko odrečejo 
sejnini ali nagradi, a ta 
denar ostane v občinskem 
proračunu, ne morejo pa se 
ji odpovedati v korist tretjih 
oseb. 

Strategija razvoja turizma 
2020–2030
Na seji so v drugi obravnavi 
potrdili še en pomemben 

dokument, to je Strategijo 
razvoja turizma 2020–2030. 
Občinski svetniki so bili 
zadovoljni s pripravljeno 
strategijo, saj da ta kaže, da 
imajo Jesenice turistični 
potencial in se lahko turisti-
čno razvijajo. Pohvalili so 
zlasti načrt ureditve ferate 
Dobršnik, nadaljevanje oživ-
ljanja Stare Save, opozorili 

na nujnost obnove cerkve, 
predlagali predstavitev živ-
ljenja in dela prve šolane 
medicinske sestre Angele 
Boškin v Ruardovi graščini. 
Obnovljen objekt Ruardove 
graščine naj bi po sedanjih 
načrtih odprli junija, kot je 
dejal župan Račič, pa je bilo 
doslej v Staro Savo vloženo 
ogromno denarja. "Naša 
naloga pa je, da jo napolni-
mo s privlačnimi vsebinami 
in predstavimo predvsem 
slovenski javnosti. Korona-
kriza je precej spremenila 
potovalne navade ljudi, v pri-
hodnje se bo več Slovencev 
odločalo za enodnevne izlete 
in verjamem, da bomo koga 
privabili tudi na Jesenice in 
jim pokazali skrite kotičke," 
je dejal.

Urejanje in vzdrževanje 
otroških igrišč
Občinski svetniki so na 
mize dobili tudi predlog 
Novelacije programa ureja-
nja in vzdrževanja otroških 
igrišč v lasti in upravljanju 
Občine Jesenice za obdobje 
2020–2024 v prvi obravna-
vi. V občini je ta čas 18 otro-
ških igrišč, ki so v upravlja-
nju Občine Jesenice, letno 
pa za vzdrževanje namenja-
jo od 30 do 35 tisoč evrov. 
Kot izhaja iz novelacije, bo 
ta znesek v prihodnje treba 
povečati, ne nazadnje tudi 
zato, ker nova igrala nimajo 
več takšne življenjske dobe. 
Problem je tudi vandalizem, 
so opozorili občinski svetni-
ki, ob tem pa so lani zaradi 
kadrovskih težav izgubili 
tudi dolgoletnega izvajalca 
rednega vzdrževanja, ki je 
prihajal iz Srednje šole Jese-
nice. Zavzeli so se, da bi 
tovrstno povezovanje s Sred-
njo šolo Jesenice ohranili.
Glede na nov predlog naj bi 
v prihodnje prednost pri 
obnovi imelo otroško igrišče 
Podmežakla, zatem naj bi 
sledili obnovi igrišč Rožle in 
Tim na Plavžu. Ob tem je 

občinski svetnik Miha 
Rebolj opozoril, da so v prej-
šnjem programu imela pre-
dnost vsa štiri igrišča v KS 
Plavž in da bi morali pred-
nostno obnoviti še preostali 
dve, že omenjeni igrišči.

Poslovno poročilo 
Ekogorja
Igor Petek, direktor družbe 
Publikus, je na seji predsta-
vil letno poročilo družbe 
Ekogor za leto 2019. Iz 
poročila izhaja, da je konce-
sionar, ki izvaja gospodar-
sko javno službo obdelave 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov na območju Cen-
tra za obdelavo odpadkov 
(CERO) Mala Mežakla, v 
letu 2019 prevzel nekaj več 
kot 18 tisoč ton mešanih 
komunalnih odpadkov. V 
fazi mehanske obdelave je 
bilo izločeno dobrih 7200 
ton lahke frakcije. V letu 
2019 je koncesionar prevzel 
na obdelavo tudi 2400 ton 
težke frakcije, iz katere se je 
skupaj iz težke frakcije iz 
obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov izločilo 2300 
lahke frakcije. Zaradi prob-
lematike s smradom je kon-
cesionar v letu 2019 prekinil 
prevzem težke frakcije. Sku-
paj je tako v letu 2019 iz 
obdelave nastalo 9500 ton 
lahke frakcije, v končno 
obdelavo pa je je bilo preda-
no 1400 ton. Razlika je zba-
lirana in začasno deponira-
na ob sortirnici. Koncesio-
nar je v letu 2019 na odlaga-
lišču Mala Mežakla odložil 
6700 ton obdelanih meša-
nih komunalnih odpadkov. 
Kot je povedal direktor Pet-
ek, pa družba v zadnjih 
nekaj mesecih zagotavlja 
reden odvoz odpadkov s 
CERO Mala Mežakla, saj so 
zagotovili končno oskrbo v 
cementarni Anhovo, zato se 
količina deponiranih odpad-
kov postopoma zmanjšuje.  
Občinski svetniki so v raz-
pravi ponovno opozorili na 
problem smradu, se zavzeli 
za plačilo odškodnine naj-
bolj prizadetim stanovalcem 
pod deponijo in izrazili 
nezadovoljstvo nad napove-
djo dviga cen. 

Poročilo nadzornega 
odbora
Na seji so se seznanili še s 
poročilom nadzornega 
odbora o opravljenem nad-
zoru Občine Jesenice in 
Jeko Jesenice, ki ga je pred-
stavila članica odbora Rina 
Klinar. Kot izhaja iz poroči-
la, je nadzorni odbor tako 
svetu ustanoviteljev kot 
skupščini Jeko ter tudi Obči-
ni Jesenice dal več priporo-
čil in predlogov izboljšav, 
pričakuje pa tudi odzivno 
poročilo.

Trinajsta redna seja
Občinski svetniki so se sestali na 13. redni seji v tem mandatu. Med drugim so sprejeli Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki predstavlja podlago za gradnjo dveh novih 
stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji v bližini TVD Partizan Jesenice, ter strategijo razvoja 
turizma v občini Jesenice za obdobje 2020–2030. 

Občinski svet je na septem-
brski seji v drugi obravnavi 
potrdil strategijo razvoja turi-
zma v občini Jesenice za pri-
hodnje desetletno obdobje. S 
tem smo dobili temeljni 
dokument, ki nam bo služil 
kot vodilo pri razvoju turisti-
čne dejavnosti v občini. 
V svetovnem merilu turi-
zem predstavlja zelo 
pomembno gospodarsko 
dejavnost, s sprejeto strate-
gijo smo tudi v občini Jese-
nice prepoznali velik gospo-
darski pomen te dejavnosti 
in priložnosti, ki se nam 
ponujajo. 
Naša občina leži med tremi 
najpomembnejšimi turistič-
nimi centri na Gorenjskem 
(Bled, Bohinj, Kranjska 
Gora), kar za nas predstavlja 
pomembno priložnost. Če k 
temu dodamo še, da občina 
Jesenice leži med dvema 
zelo obiskanima turistični-
ma točkama (soteska Vint-
gar, Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani), lahko 
prepoznamo velik potencial 
za naše okolje.
Če se omejim le na najbolj 
pomembne (turistične) zna-
menitosti v občini Jesenice, 
lahko v ospredje postavimo 
predvsem našo bogato žele-
zarsko (tehnično) dediščino. 
Predstavljali jo bomo na Sta-
ri Savi, ki je od lani kulturni 

spomenik državnega pome-
na in kjer bo do prihodnjega 
poletja obnovljen osrednji 
objekt muzejskega območja 
– Ruardova graščina. Narci-
sne poljane pod Golico bodo 
še naprej predstavljale naj-
pomembnejšo naravno zna-
menitost v občini in glavni 
magnet za številne domače 
(in tuje) pohodnike, planin-
ce, ljubitelje narave. Poleg 
tega smo v strategiji kot 
pomembno priložnost pou-
darili tudi nacionalno, kul-
turno in kulinarično pes-
trost naše lokalne skupnosti, 
s ponosom bomo predstavili 
tudi našo bogato športno 
zgodovino.
Naša hotenja seveda ne 
morejo biti primerljiva z 
ambicijami sosednjih turis-
tičnih centrov. Lahko pa 
(tujim) turistom, ki letujejo 
v sosednjih turističnih sre-
diščih, ponudimo obisk 
naše občine. Zavedamo se, 
da Jesenice in občina najbrž 
nikoli ne bosta postala turi-
stično središče podobno tis-
tim v naši bližini, lahko pa 
postanemo privlačna izletni-
ška točka. In to je naš cilj, ki 
smo ga opredelili v turistič-
ni strategiji.
Domačini običajno dobro 
poznajo svoje lokalno okol-
je, seznanjeni so z različni-
mi problemi in so bolj kriti-
čni do stanja stvari. Tudi na 
Jesenicah je tako. Najbrž pa 

ne zgrešimo preveč, če reče-
mo, da domačini pogosteje 
(nehote) spregledajo tisto, 
kar je za obiskovalce (turis-
te) navdušujoče. Tudi sam 
kot turist v krajih, ki jih obi-
ščem, vtis oblikujem na 
podlagi izkušnje ob obisku 
turističnih in drugih zname-
nitosti. Manj k splošnemu 
vtisu turista o nekem kraju 
prispeva denimo stanje 
občinskih cest, kar pa je za 
domačine zelo pomembno. 
Hočem reči, da oči turista in 
obiskovalca neki kraj vidijo 
drugače kot oči domačina.
Kot rečeno, se Jesenice dos-
lej še niso izraziteje vpisale 
na turistični zemljevid Slo-
venije. V slovenskem prosto-
ru so bile najbolj znane po 
železarni, hokeju, nemalo-
krat so Jesenice opisovali z 
oznakami, ki smo si jih 
nadeli sami, denimo da živi-
mo v mestu rdečega prahu. 
Zdaj smo s turistično strate-
gijo oblikovali formalno pod-
lago, da turiste v našo občino 
povabimo z bolj smelimi 
načrti in da se vpišemo na 
turistični zemljevid. Ob tem 
pričakujem, da bodo glede 
na naše naravne in zgodo-
vinske danosti obiskovalci z 
Jesenic odšli z dobrimi vtisi, 
saj bodo lahko podrobneje 
spoznali dobre plati našega 
okolja, na primer našo boga-
to zgodovino, železarsko 
(tehnično) dediščino, narav-
ne danosti, kulturno pes-
trost, športne dosežke.
Pred dvema tednoma so na 
Jesenice (sicer le za kratek 
čas) prišli obiskovalci s slo-
venske Obale. V kulturnem 
programu so se jim predsta-
vili naši godbeniki in kultur-
na društva, priložnost smo 
izkoristili za predstavitev 
naših znamenitosti in pova-
bilo, da nas spet obiščejo. Z 
Jesenic se je skupina obisko-
valcev odpravila nazaj 
domov, a verjamem, da smo 
jim s kratkim programom 
pričarali vsaj delček tiste 
pestrosti, na katero smo 
ponosni. Ob pogovoru z 
nekaterimi obiskovalci sem 
dobil zagotovila, da se bodo 
še vrnili. In prav to je tisto, 
kar želimo s turistično stra-
tegijo storiti. Prebuditi zani-
manje in spodbuditi željo za 
obisk. Na nas vseh (zaposle-
nih v gostinstvu, turizmu, 
javnih delavcih) pa je, da se 
predstavimo v najboljši luči. 
Prepričan sem, da nam sku-
paj lahko uspe.

Turistično 
prebujenje Jesenic

Župan Blaž Račič

Prepričan sem, da 
nam skupaj lahko 
uspe.

Na seji so v svet javnega zavoda Občinska 
knjižnica Jesenice kot predstavnika Občine 
Jesenice imenovali Iva Ščavničarja. Za kandidata 
za člana Razvojnega sveta gorenjske regije so 
potrdili župana Blaža Račiča. Podali so soglasje 
k imenovanju Eve Štravs Podlogar za direktorico 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
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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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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
Urša Pet er nel, 041/570 942,
ursa.peternel@g-glas.si

NAMESTNICA ODGOVORNE UREDNICE
Marjana Ahačič, 031/352 514,
marjana.ahacic@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

LEKTORIRANJE
Maja Stržinar

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, 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. 17/let nik XV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 79, ki je iz šel 2. oktobra 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: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
Vikend, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
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.

WWW.JE SE NI CE.SI

Urša Peternel

V času pandemije koronavi-
rusa so v jeseniškem podje-
tju KOV, ki nadaljuje tradi-
cijo kovinarstva na območju 
nekdanjega Fiproma, reali-
zirali velik posel z angleško 
multinacionalko Bobst. Za-
nje so izdelali posebno, pet-
najst ton težko vakuumsko 
posodo oziroma kovinsko 
ohišje za napravo za va-
kuumsko združevanje več 
vrst materialov. 

Kot je povedal direktor in la-
stnik podjetja KOV Vojo Jo-
vičić, je od prvega obiska na-
ročnikov do realizacije posla 
minilo leto dni. Začelo se je z 
načrti in ponudbo, čemur je 
sledilo usklajevanje, medtem 
pa se je zgradilo tudi medse-
bojno zaupanje z Angleži. 
Zaradi pandemije je veliko 
sestankov moralo potekati 
prek videokonferenc, "na da-
ljavo" so speljali tudi tri vme-
sne prevzeme. 

Prejšnji teden je bil izdelek 
dokončan, ker tehta pet-
najst ton, ga bodo s poseb-
nim prevozom s sprem-
stvom odpeljali najprej v 
Francijo, od tam pa s traj-
ektom na Otok in v Man-
chester. 
Po Jovičićevih besedah je 
posel vreden 110 tisoč evrov, 
računajo pa na naročilo še 
petih podobnih kosov. 

Že zdaj podjetje, v katerem 
je 45 zaposlenih, ima pa 
tudi zunanje kooperante, 
polovico prometa ustvari 
na tujem, zlati v Rusiji, 
Nemčiji in Avstriji. Pred 
kratkim so izdelali pose-
ben transportni trak za 
ZDA, separatorje za črpali-
šče zemeljskega plina za 
Sibirijo, za naprave za iz-
delovanje plastike pa ima-

jo kupce po vsem svetu. 
"Na Jesenicah se jeklo va-
lja več kot petsto let, tu so 
bili nekoč najboljši varilci 
in v našem podjetju ohra-
njamo to tradicijo. Imamo 
znanje, ljudi in opremo, 
da lahko speljemo takšne 
posle," je še dejal Jovičić, 
čigar podjetje je pred leti 
obnovilo tudi Aljažev stolp 
na Triglavu.

Izdelali napravo  
za multinacionalko
Jeseniško podjetje KOV je izdelalo kovinsko ohišje za napravo za vakuumsko združevanje več vrst 
materialov za angleško multinacionalko Bobst. "Da ti uspe pridobiti takšen posel in ga speljati, 
potrebuješ znanje, ekipo in opremo," pravi direktor podjetja KOV Vojo Jovičić. 

V podjetju KOV so izdelali poseben petnajsttonski kos, ki je osnova za napravo za 
vakuumsko združevanje več vrst materialov za angleškega kupca. 

Jeseniški župan Blaž Račič je pred kratkim javnosti predsta-
vil stališče, da splošna bolnišnica mora ostati na Jesenicah. 
Na Jesenice je povabil tudi predstavnike političnih strank na 
državnem nivoju. Prvi so se vabilu odzvali v Stranki Alenke 
Bratušek (SAB) in tako je župan Račič gostil generalnega 
sekretarja stranke Jerneja Pavliča in predsednika lokalnega 
odbora stranke Ljubišo Kostadinovića. Po pogovoru sta 
podprla županovo stališče, da je ohranitev dejavnosti Splo-
šne bolnišnice Jesenice edina razumna poteza. Skupaj so 
nato obiskali Zdravstveni dom Jesenice, kjer jih je sprejel 
direktor Saša Letonja, Splošno bolnišnico Jesenice, kjer jih 
je sprejel v. d. direktorja mag. Miran Rems, ter Fakulteto za 
zdravstvo Angele Boškin, kjer jih je sprejela dekanja doc. dr. 
Ivica Avberšek Lužnik, kjer so se seznanili z delom ustanov 
in njihovim poslanstvom.

S političnimi strankami o ohranitvi bolnišnice

OBVESTILO
Občina Jesenice obvešča, da je od 1. 10. 2020 dalje na spletni 
strani Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna 
naročila razpisi in objave«, objavljen »Javni razpis za denarne 
pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2020«.

Župan Blaž Račič

"Na Jesenicah se jeklo 
valja več kot petsto let, 
tu so bili nekoč 
najboljši varilci in v 
našem podjetju 
ohranjamo to 
tradicijo."

V Zdravstvenem domu Jesenice je župana in predstavnika 
stranke SAB sprejel direktor Saša Letonja.

OBVESTILO O UVEDBI  
STALNE DEZINFEKCIJE  
Z NATRIJEVIM  
HIPOKLORITOM
Lastnica infrastrukture, Občina Jesenice, in upravljavec javne-
ga vodovoda, JEKO, d. o. o., obveščata uporabnike pitne vode, 
ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je od 
srede, 30. 9. 2020, uvedena stalna dezinfekcija z natrijevim hi-
pokloritom. Vode zaradi izvajanja ukrepa ni treba prekuhavati.
V zadnjih letih smo na vodovodnem sistemu Peričnik poveča-
li notranji nadzor, pri čemer je bilo ugotovljeno, da na enem 
izviru prihaja do onesnaženosti s koliformnimi bakterijami. 
Te so naravno prisotne v okolju in so pokazatelj direktnega 
površinskega vpliva. Mejna vrednost za koliformne bakteri-
je po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 
26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/17 – v nadaljeva-
nju: Pravilnik) je 0/100 ml.
Skladno s Pravilnikom bo mejna dovoljena koncentracija pro-
stega preostalega klora med 0,10 in 0,30 mg/l, lahko pa tudi 
nižja, če glede na okoliščine upravljavec vodovoda zagota-
vlja stalno mikrobiološko skladnost oziroma ustreznost pitne 
vode.
Ker je upravljavec dolžan zagotavljati skladnost in zdravstve-
no ustrezno pitno vodo, je potrebna stalna dezinfekcija. JE
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Urša Peternel

Vsako leto od 16. do 22. sep-
tembra poteka Evropski 
teden mobilnosti (ETM) in 
spodbuja posameznike in 
organizacije k aktivnejši 
uporabi hoje, kolesa ali jav-
nega prevoza z namenom 
zmanjševanja cestnega 
motornega prometa. Motor-
ni promet je v Sloveniji naj-
večji onesnaževalec okolja, 
saj prispeva največji delež 
toplogrednih plinov.
Evropskemu tednu mobil-
nosti, ki je potekal pod ges-
lom Izberi čistejši način pre-
voza!, so se tudi tokrat prid-
ružili v občini Jesenice, kjer 
letos zaradi koronarazmer 
ni bilo organiziranih zuna-
njih dogodkov za širšo jav-
nost, kljub vsemu pa so oza-
veščali in spodbujali tako 
otroke kot odrasle k uporabi 
trajnostnih potovalnih nači-

nov, kot so hoja, kolesarjen-
je in uporaba javnega potni-
škega prometa.

Trinajst modernejših 
avtobusnih postaj in pet 
novih kolesarnic
Tako Občina Jesenice zak-
ljučuje dva projekta, s kate-
rima sledi konceptu trajno-
stne mobilnosti in spodbu-
ja občane k uporabi trajno-
stnih načinov prevoza ozi-
roma potovanja. Prvi je 
modernizacija trinajstih 
avtobusnih postajališč, ki 
so opremljena z LED-ekra-
ni na dotik, USB-polnilci, 
osvetlitvijo, nekatere od 
njih tudi z wifi točkami, 
defibrilatorjem, ogrevanimi 
klopmi in kamero, vse nap-
rave pa se bodo napajale 
preko fotovoltaičnih pane-
lov na strehi. Hkrati pa bo v 
teh dneh dokončanih tudi 
pet kolesarnic, ki jih je 

Občina Jesenice postavila 
ob OŠ Toneta Čufarja, OŠ 
Koroška Bela in OŠ Preži-
hovega Voranca, ob Zdrav-
stvenem domu Jesenice in 
ob Prireditvenem centru 
Jesenice (v bližini gledališ-
ča, kina in knjižnice). 

Projekt trajnostne 
mobilnosti med otroki
Na jeseniških osnovnih 
šolah sodelujejo v projektu 
trajnostna mobilnost, ki ga 
sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada. Cilj 
projekta je spreminjanje 
potovalnih navad osnovno-
šolcev v smeri trajnostne 
mobilnosti, zmanjšanje 
motoriziranega prometa v 
okolici šole, zmanjšanje 
okoljskih obremenitev, spo-
dbujanje gibanja otrok ter 
krepitev zdravja. Organizi-
ran je bil pešbus, otroci pa 

so se v spremstvu odraslih 
lahko zjutraj med potjo v 
šolo bolje spoznali s pote-
kom varne poti v šolo, skozi 
različne aktivnosti pa kasne-
je skozi šolsko leto razisko-
vali pomen trajnostne 

mobilnosti za okolje in zdra-
vje ljudi.
V razstavnem prostoru na 
Občini Jesenice je v septem-
bru zaživela tudi razstava 
otrok iz Vrtca Jesenice, ki je 
nastala v okviru projekta 

Trajnostna mobilnost v vrt-
cu. Razstava predstavlja pre-
gled dejavnosti in aktivnosti, 
ki so potekale v vrtcu, ter 
možnost izboljšav na tem 
področju v širši lokalni sku-
pnosti. 

Zgibanka Gremo  
s kolesom!
Občina Jesenice je v sodelo-
vanju z Zdravstveno vzgoj-
nim centrom ZD Jesenice 
letos pripravila zgibanko 
Gremo s kolesom, kjer so 
nazorno prikazane razdalje 
in čas kolesarjenja po občini 
Jesenice, opisani pa so tudi 
pozitivni učinki kolesarjenja 
za telo, zdravje in počutje. 
Zgibanke so dostopne v 
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce, v jeseniških osnovnih in 
srednjih šolah ter v drugih 
javnih ustanovah občine, 
objavljena pa je tudi na sple-
tni strani Občine Jesenice.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Izberi čistejši način prevoza!
Evropskemu tednu mobilnosti so se tudi tokrat pridružili v občini Jesenice, kjer letos zaradi koronarazmer ni bilo organiziranih zunanjih dogodkov za širšo 
javnost, kljub vsemu pa so ozaveščali in spodbujali tako otroke kot odrasle k uporabi trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in uporaba 
javnega potniškega prometa.

Zgibanki Gremo peš! in Gremo s kolesom!

Urša Peternel

Občina Jesenice je prejšnji 
mesec zaradi slabše odpor-
nosti zgornje asfaltne pre-
vleke proti drsenju oziroma 
zdrsu vozil izvedla preplasti-
tev ceste, ki vodi od Hreno-
vice do nakupovalnega cen-
tra Spar. V prihodnjih dneh 
pa načrtuje še obnovo asfal-
tne površine ceste skozi 
podvoz Podmežakla. 
Ob vprašanju, zakaj sta ti dve 
cesti prioriteta pred drugimi, 
obnove bolj potrebnimi 
odseki cest, je direktor 
Komunalne direkcije Marko 
Markelj pojasnil: »Gre le za 
preplastitev cest, ne za celot-
no obnovo. Preplastitve so 
običajne aktivnosti, ki bi se, 
glede na stanje asfalta, mora-
le izvajati bolj pogosto, stro-
šek le-teh pa je bistveno nižji 
kot pri investicijah, kjer se 
predvideva kompletna obno-
va ceste. Na cesti od Hreno-
vice do nakupovalnega cen-
tra Spar je Jeko kot izvajalec 
rednega vzdrževanja omejil 
hitrost na 30 km/uro, merit-
ve torne sposobnosti pa so 
pokazale precej nižje rezulta-
te od zahtevanih mejnih vre-

dnosti za javne ceste. Ker so 
obstoječe nosilne konstruk-
cije ceste v dobrem stanju, 
smo se odločili samo za eno-
plastno površinsko prevleko. 
Obnovi asfaltne površine 
skozi podvoz Podmežakla pa 

smo dali prednost, ker je 
vozišče v slabem stanju, ces-
ta ima večjo frekvenco vozil 
in ni treba obnavljati ostale 
infrastrukture.« 
Veliko kritik občanov je v 
zadnjem času slišati glede 

dotrajanosti ceste na obmo-
čju krajevne skupnosti Sava, 
natančneje ulic od uvoza k 
Majolki do TVD Partizan. 
Pri tem je Marko Markelj 
dejal, da ta del krajevne sku-
pnosti Sava sodi pod zahtev-

nejše investicije, ki ne vklju-
čujejo le obnove cestišča, 
temveč tudi vse pripadajoče 
infrastrukture. 
"Obnova cestišč na tem 
delu krajevne skupnosti bo 
tako izvedena postopoma. 

Že v kratkem načrtujemo 
začetek ureditve komunal-
ne infrastrukture za odvaja-
nje odpadnih voda in obno-
vo vodovoda na delu Indus-
trijske ulice in Ulice Can-
karjevega bataljona. Za to 
investicijo so finančna sred-
stva v proračunu že zagoto-
vljena, pripravljamo tudi že 
razpis za izbiro izvajalca. 
Za prometno in komunalno 
ureditev preostalega dela 
krajevne skupnosti Sava na 
tem območju, torej tudi 
Kejžarjeve in Delavske uli-
ce, pa že usklajujemo idej-
no zasnovo, sledila bo izde-
lava projektne dokumenta-
cije, nato pa še sama izved-
ba. Z delom investicije se 
nameravamo prijaviti tudi 
na predviden javni razpis 
za ukrepe trajnostne mobil-
nosti in tako upamo tudi na 
pridobitev sredstev sofinan-
ciranja.« 
Obnove torej zaradi potre-
bnih postopkov, prijave na 
razpis in zagotavljanja pot-
rebnih finančnih sredstev 
tako še ni pričakovati v pri-
hodnjem letu, je še pove-
dal direktor Komunalne 
direkcije.

Preplastitev in obnova 
občinskih cest
Po preplastitvi ceste od Hrenovice do centra Spar bodo zdaj obnovili še asfaltno površino skozi 
podvoz Podmežakla. Kdaj pa bo sledila obnova ceste od uvoza k Majolki do TVD Partizan?

»Na Občini Jesenice se zavedamo, da je stanje 
določenih cest v občini Jesenice zelo slabo. To je 
pokazala tudi v letu 2018 izvedena analiza stanja 
vseh občinskih kategoriziranih cest, ki je 
pokazala, da je od 100 kilometrov občinskih cest 
skoraj 15 kilometrov takšnih, ki so nujno 
potrebne obnove. Ceste vsako leto obnavljamo 
glede na prioriteto, torej nujnost sanacije 
obnove in glede na razpoložljiva finančna 
sredstva, hkrati pa tudi glede na možnost 
pridobitve evropskih sredstev. Verjamem 
namreč, da se tudi občani zavedajo, da denarja 
za obnovo vseh naenkrat žal Občina Jesenice 
nima," pa je povedal župan Blaž Račič.

Urša Peternel

Na območju občine Jesenice 
dejavnost urejanja javnih 
zelenih površin opravlja jav-
no komunalno podjetje Jeko 
na podlagi letnega plana. 
Kot pojasnjujejo, v dejav-
nost spadajo urejanje in 
košnja zelenic, obrez živih 
mej, urejanje cvetličnih 
gred in korit ter drugih zasa-
ditev, obrez drevja in zasadi-
tev novih dreves, hortikul-
turna ureditev spomenikov 
ter urejanje spominskega 
parka na Plavžu. 
"Izmed omenjenega je naj-
bolj izpostavljena dejavnost 
zagotovo urejanje zelenic, 
saj se na Občino Jesenice 
večkrat obrnejo občani, ki 
želijo, da se pokosi zelenica 
okrog njihovega večstano-
vanjskega objekta. Pri tem 
pa velja pojasniti, da Jeko 
ureja le javno površino, torej 
le zelenice, ki so v lasti Obči-
ne Jesenice, za ostale zeleni-
ce pa so odgovorni lastniki 
oziroma upravljavci objek-
tov," poudarjajo na Občini 
Jesenice. 
Pogostost košnje zelenic je 
opredeljena s prioritetami 
od 1. do 3. razreda, pri 
čemer so prioritetni razredi 
določeni glede na lego in 
izpostavljenost območja 
splošnemu vtisu urejenosti 
mesta in posameznih pod-
ročij. Vzdolž regionalne 
ceste in na območjih, 

namenjenih zadrževanju 
večjega števila ljudi, kot so 
parki in igrišča, so zelene 
površine razporejene v prvo 
prioriteto, ki se kosijo pet-
krat letno, na mestnem 
obrobju pa v drugo in tretjo 
prioriteto, ki se kosijo tri-
krat oziroma dvakrat letno. 

"Na prehodu iz zimske 
sezone v letno vzdrževanje 
se izvaja humuziranje in 
zatravitev med izvajanjem 
zimske službe poškodova-
nih področij, trebljenje in 
odstranjevanje posipnega 
drobljenca, ki predstavlja 
potencialno nevarnost za 
povzročanje materialne 
škode na vozilih, v jesen-
skem obdobju pa čiščenje 
in trebljenje listja z ostalim 
odpadnim materialom," 
pojasnjujejo.
Jeko v sklopu rednega vzdr-
ževanja skrbi za kar 154 
tisoč kvadratnih metrov 
zelenic, za ta namen pa 
Občina Jesenice iz svojega 
proračuna namenja dobrih 
100 tisoč evrov letno. Za 
celotno vzdrževanje javnih 
zelenih površin je v proraču-
nu Občine Jesenice sicer 
namenjenih nekaj manj kot 
150 tisoč evrov.

Skrb za zelenice
Jeko ureja le zelenice, ki so v lasti Občine 
Jesenice, za ostale pa so odgovorni lastniki.

V sklopu košnje zelenic 
se izvaja tudi košnja na 
otroških igriščih. 
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Urša Peternel

Ker gre za obsežen projekt, 
gradbena dela pa že vplivajo 
tudi na vsakdan krajanov, so 
na željo Krajevne skupnosti 
Hrušica odgovorni predsta-
vili dosedanji in načrtovani 
potek del pri obnovi železni-
škega predora Karavanke. 
Kot je dejal predsednik Kra-
jevne skupnosti (KS) Hruši-
ca Janez Marinčič, se kraja-
ni obračajo na krajevno sku-
pnost s številnimi vprašanji 
glede projekta, nekateri pa 
so tudi nezadovoljni zaradi 
pomanjkanja informacij. Ne 
nazadnje je sredi kraja zdaj 
veliko gradbišče, izvajalec 
del Strabag pa je v bližini 
postavil tudi zabojnike, v ka-
terih bivajo delavci.
Kot je krajanom povedal 
Aljoša Andlovec iz družbe 
DRI, je izvajalec del tako na 
avstrijski kot na slovenski 
strani Strabag. Projekt ob-
nove bo trajal leto dni, pri 
čemer upajo, da bodo kraja-
nom povzročili čim manj 
nevšečnosti. 

Odgovorni vodja del za slo-
vensko stran predora pri 
Strabagu Enver Šiljić je po-
drobneje predstavil sama 
obnovitvena dela, v sklopu 
katerih bodo predor v celoti 
prenovili, uredili novo oblo-
go iz brizganega betona, za-

menjali spodnji ustroj, ure-
dili intervencijske hodnike, 
namestili nove signalno-var-
nostne naprave, sodobne te-
lekomunikacijske sisteme 
in sisteme požarne varnosti 
in učinkovitega reševanja v 
primeru nesreč. 

Poleg tega bodo odstranili 
en tir, tako da bo proga le še 
enotirna. Na odseku od pre-
dora do železniške postaje 
Jesenice bodo obnovili tudi 
poltretji kilometer odprte 
proge ter objekte ob progi, 
kot so propusti, prečkanja 
ceste in mostički. Na sa-
mem platoju ob predoru 
bodo zgradili nove tehnične 
prostore z bazenoma za ga-
šenje v primeru požara in za 
odpadne vode ter čistilno 
napravo. Restavrirali bodo 
tudi portal predora. Ta čas je 
proga zaprta le prek dneva, 
od 5. oktobra pa do 10. julija 
prihodnje leto pa bo ta od-
sek v celoti zaprt, ves žele-
zniški promet pa preusmer-
jen preko Šentilja. 
Kot je zatrdil Šiljić, bodo v 
času del skušali čim manj 
uporabljati občinske ceste; 
po odstranitvi tirov bodo to-
vornjaki vozili po nasipu že-
lezniške proge.
Na gradbišču sta postavljena 
tudi agregat in ventilator, 
namenjen zračenju v predo-
ru, ki povzročata hrup, so 
opozorili krajani, prav tako 
jih skrbi prašenje, ki ga 
bodo po pričakovanjih pov-
zročali tovornjaki. Prašenje 
je bilo velika težava že doslej 
na cesti proti Elimu, na kar 
domačini neuspešno opo-
zarjajo že dalj časa in grozi-
jo celo z zaprtjem ceste. 
Ob tem je predsednik KS 
Hrušica Janez Marinčič 
opozoril, da v krajevni sku-
pnosti potekata dva velika 
projekta, gradnja druge cevi 
predora Karavanke in obno-
va železniškega predora. Ob 
tem se je vprašal, kaj bodo 
od tega imeli krajani Hruši-
ce, ki bodo prihodnjih nekaj 
let morali živeti z gradbišče-
ma. Potreb v krajevni sku-
pnosti je namreč veliko in 
odgovorni bi morali razmi-
sliti tudi o tem.

Krajanom predstavili 
obnovo predora
Na Hrušici je potekala predstavitev projekta varnostno-tehnične nadgradnje železniškega predora 
Karavanke, ki se je začela prejšnji mesec in bo trajala leto dni. 

Prenova železniškega predora Karavanke se je začela, gradbišče pa je v celoti ograjeno.

Na Hrušici v bližini gradbišča je avstrijski Strabag postavil zabojnike, v katerih bivajo tudi 
njihovi delavci.

Predstavitve v prostorih krajevne skupnosti se je udeležilo petnajst krajanov.

Urša Peternel

Predstavniki Občine Jeseni-
ce, ki je skrbnik kulturnih 
spomenikov na območju ob-
čine Jesenice, vsako leto pre-
gledajo stanje spomenikov 
na območju občine Jesenice 
in poskrbijo za obnovo. Tako 
se je v preteklih dneh v Spo-
minskem parku končala nuj-
no potrebna sanacija spome-
nika na grobišču ponesreče-
nih graditeljev karavanškega 
železniškega predora leta 
1904. Na spomeniku so bili 
restavrirani kamniti in ko-
vinski deli (ugreznjeni ka-
mniti robniki, kovinska plo-
šča, ograja in križ), urejeno 
pa je bilo tudi območje spo-
menika, vključno z zasaditvi-
jo okrasnih rastlin.
Izvajalec del je bilo podjetje 
Artarena iz Škofljice, pri 

obnovi, ki je bila izvedena 
po kulturno-varstvenih po-
gojih Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, pa sta so-
delovala tudi konservator-
ka-restavratorka Ana Re-
snik in podjetje Šebo. Za 
zasaditev rastja okrog spo-
menika je poskrbelo jeseni-
ško komunalno podjetje 
Jeko. Za sanacijo spomeni-
ka je Občina Jesenice iz 
svojega proračuna zagotovi-
la 8000 evrov.
Spominski park na Plavžu 
je pomemben del mesta, v 
katerem najdemo več kot 
dvesto vrst okrasnega drevja 
in grmovnic ter več kultur-
no–zgodovinskih spomeni-
kov, zaradi njegove kulturne 
in naravne vrednosti pa je 
Občina Jesenice o parku 
pred kratkim posnela tudi 
krajši dokumentarni film. 

Obnova spomenika  
v Spominskem parku

Občina je poskrbela za obnovo spomenika na 
grobišču ponesrečenih graditeljev karavanškega 
predora.

Spomenik pred obnovo ...

 ... in po obnovi
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Urša Peternel

V Kulturnem hramu na 
Koroški Beli je bila na ogled 
fotografska razstava Sandija 
Novaka z naslovom Bvažu-
nova hoša – bilo je nekoč. 
"Idejo za razstavo sem dobil 
pred tremi leti, ko smo s 
fotografskim krožkom v 
sodelovanju s Petro Alič 
fotografirali kamnito dediš-
čino Koroške Bele. Ko sem 
vstopil v hišo, me je popol-
noma prevzela. Zelo rad 
fotografiram stvari, ki bodo 
šle kmalu v pozabo. Bvažu-
nova hiša me je očarala, ker 
se je v njej ustavil čas ..." je 
ob rob razstavi povedal avtor 
in dodal, da v hiši ni umetne 
svetlobe, zato je bilo ustvar-
janje poseben izziv. Na raz-
stavi je na ogled samo del 
fotografij, sicer pa je za celo-
tno kolekcijo fotografij na 
državni fotografski razstavi 
Človek in kovina prejel 
diplomo. 
Organizator razstave je bilo 
Farno kulturno društvo 
Koroška Bela, tako društvo 
kot avtor Sandi Novak pa sta 
tudi prejemnika letošnjega 
občinskega priznanja. 

Razstava je bila postavljena 
v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine in Tedna 
kulturne dediščine, ki v leto-
šnjem letu potekajo pod slo-
ganom: Spoznaj? Varuj! 
Ohrani. V jeseniški občini je 
v tem sklopu potekalo tudi 
vodenje po tehniški dedišči-

ni na Stari Savi, danes pa 
naj bi na Stari Savi izvedli 
prireditev Godbeniški korak 
s prikazom godbeniškega 
korakanja in figurative v 
izvedbi Pihalnega orkestra 
Jesenice - Kranjska Gora, ki 
je najstarejše kulturno druš-
tvo v Občini Jesenice. Orke-

ster ohranja več kot 145-let-
no tradicijo godbene dejav-
nosti in je kot nosilec vpisan 
tudi v Registru nesnovne 
kulturne dediščine.
V Kolpernu pa bodo drevi 
odprli tudi gostujočo foto-
grafsko razstavo z naslovom 
Abstraktno 2020.

Bvažunova hiša – bilo je nekoč
Sandi Novak je v Kulturnem hramu na Koroški Beli razstavljal fotografije iz kolekcije Bvažunova hiša 
– bilo je nekoč. "Bvažunova hiša me je očarala, ker se je v njej ustavil čas ..." je dejal avtor.

Ena od fotografij Bvažunove hiše avtorja Sandija Novaka

Igor Kavčič

Kdaj ste bili zadnjič doma, 
na Koroški Beli?
Nazadnje sem bila doma 
pred tremi tedni, v drugi 
polovici avgusta. Na žalost je 
bil obisk skrajšan zaradi 
karantene, ki me je čakala 
ob vrnitvi v London. Letela 
sem iz Zagreba, ker iz Slo-
venije še ni bilo leta v Lon-
don, na Hrvaškem sem bila 
le dve uri in zato 14 dni v 
karanteni. Kljub vsemu mi 
je ta kratek čas doma uspelo 
dobro izkoristiti za 'polnje-
nje baterij'. 

Vaš zadnji nastop v Sloveni-
ji, dobro leto nazaj ste v 
Radovljiški graščini igrali z 
godalnim kvartetom Brom-
pton, je publika nagradila z 
dolgim aplavzom, letošnji 
solistični koncert so vam 
vzele aktualne razmere ob 
epidemiji. 
Koncert v Radovljici bo kvar-
tetu in seveda posebno meni 
še dolgo ostal v spominu. 
Lepo mi je, kadar imam pri-
ložnost nastopiti doma. Če 
bi mi kdo lansko jesen pove-
dal, kako se bo glasbeno živ-
ljenje spremenilo, mu ne bi 
verjela. S kvartetom smo 

vadile skoraj vsak dan, za 
vsak koncert smo bile stood-
stotno pripravljene. Igrale 
smo na pomembnih točkah, 
kot so Brompton pokopališ-
če, cerkev sv. James Pica-
dilly in podobno. Prvega 
marca letos smo imele kon-
cert v Elgar Roomu v Royal 
Albert Hallu in takrat še 
nismo vedele, da bo to naš 
zadnji koncert pred karante-
no. Vse skupaj se je potem 
odvilo zelo hitro. Koncert za 
koncertom je bil odpovedan. 
Potem je bila naznanjena 
karantena za vse, kar je za 
nas pomenilo, da se nismo 
mogle dobivati in skupaj 
igrati. Žalostno.

Ko so se marca koncertni 
odri popolnoma zaprli, kako 
ste to doživljali v Londonu? 
Za kaj ste izkoristili ta čas? 
Nadaljujete tudi magistrski 
študij ...
Odpovedanih koncertov je 
bilo na žalost ogromno. Sko-
raj vsak teden so prihajali 
novi udarci s strani organi-
zatorjev. To je pomenilo 
tudi odpoved zame pomem-
bnih koncertov na kolidžu, 
solistični debi v prestižnem 
Wigmore Hallu, odpoveda-
ni so bili mednarodni festi-

vali in koncerti s kvartetom 
za organizacijo Park Lane 
Group. Letos naj bi odpoto-
vala tudi v Kitajsko, Finsko, 
Norveško, Nizozemsko, 
Nemčijo, Italijo, ZDA, Novo 
Zelandijo, vendar je vse pre-
stavljeno na prihodnje leto 
ali kasneje. 
Šolanje je potekalo kot pov-
sod drugje, preko interneta. 
Zame je to pomenilo ure 
violine s profesorji preko 
FaceTima, kar pa vpliva na 
kvaliteto dela, ki je nepri-
merljivo slabša, kot so ure v 
živo. Postavljeni smo bili 
pred izziv in se spopadli z 
vsemi močmi. Čas, preživet 
doma, sem izkoristila za 
počasno vadenje, kakšen 
dan oddiha in delo na svo-
jem mentalnem in fizičnem 
zdravju – s tem sem bila že 
v zamudi.

Kakšno je bilo vaše finančno 
okolje v tem času, kako sta 
preživeli brez koncertov? 
Projekt Mladi upi Zavaroval-
nice Triglav, v katerega ste 
vstopili pred petimi leti, 
vam je nedvomno bil v 
pomoč …
Odpovedani koncerti zame 
pomenijo nič prihodka. Živ-
ljenje se je ustavilo, kar pa 

ne pomeni, da ni treba pla-
čati najemnine stanovanja, 
hrane, položnic ... in seveda 
strun, ki pokajo tudi, ko 
vadim v dnevni sobi.
Ne morem si predstavljati, 
kako bi preživela brez pomo-
či tistih, ki verjamejo vame: 
Zavarovalnice Triglav, ki me 
podpira v Projektu mladi 
upi vse od začetka študija v 
Londonu, Rotary cluba Bled, 
Do re mi, zasebnega zavoda, 
Ustanove Gallus in drugih 
sponzorjev ter dobrotnikov, 
svojih sorodnikov. 

Lani ste prejeli tudi prestiž-
no nagrado Royal Philhar-
monic Society Emily Ander-
son Violinist Award za leto 
2019/2020. Kaj ta pomeni 
vam in koliko pomeni, ko 
iščete angažmaje, bodisi 
kot solistka bodisi s kvarte-
tom …?
Nagrada pomeni priznanje 
mojemu delu in igranju, žal 
pa sem jo dobila v napač-
nem času, saj je zaradi koro-
navirusa ostala, vsaj kar se 
tiče angažmajev, dokaj neiz-
koriščena. Žal ni koncertov.

Glede na to, da je vsaj bliž-
nja prihodnost glede nasto-
pov še zelo negotova, kak-

šne načrte imate to jesen in 
v prihodnjem letu?
Trenutno je načrt tak, da se 
spopadem z vsakim dne-
vom posebej. Tukaj je klju-
čno vzdrževati motivacijo 
za delo, saj je zelo težko, ko 
se vse stvari zamikajo za 
pol leta naprej. Pred mano 
je še zadnji letnik magiste-
rija. Za zdaj imam nekaj 

koncertov s kvartetom v 
oktobru, upajmo na najbo-
ljše. Stvari v Londonu se, 
kar se korone tiče, počasi 
spet zaostrujejo, nihče ne 
ve, kaj se bo zgodilo čez 
nekaj dni. Vadim zase, za 
možne koncerte preko 
interneta, za tekmovanja in 
snemanja v mesecih, ko se 
bo svet spet vrtel.

Vadi za nove koncerte
Zaradi znanih razmer je letošnje leto za umetnike drugačno kot običajno. Še posebej to velja za 
vrhunske glasbenike, ki so bili ob številne koncertne nastope. O času med igranjem v domači sobi in 
koncertnimi odri sva se pogovarjala z violinistko Majo Horvat, ki že peto leto živi in deluje v Londonu.

Maja Horvat si želi novih koncertnih nastopov. / Foto: osebni arhiv

Janko Rabič

S prihodom jeseni je vse 
bliže največji vsakoletni 
gledališki dogodek na Jese-
nicah. Od 14. do 19. novem-
bra bodo v osrednji jeseni-
ški gledališki hiši potekali 
33. Čufarjevi dnevi, uveljav-
ljen in priznan festival slo-
venskih in zamejskih ljubi-
teljskih gledališč. Na letoš-
nji razpis so gledališča in 
igralske skupine prijavile 
dvaindvajset predstav. Sele-
ktor Anže Virant je po pre-
gledu vseh izbral šest pred-
stav za novembrski pro-
gram s tekmovalnim pred-
znakom. Tokrat so to gle-
dališča in skupine iz Porto-
roža, Idrije, Škofje Loke, 
Poljan nad Škofjo Loko, 

ena je avtorska predstava 
dveh igralcev. Domača 
igralska skupina se bo za 
naklonjenost strokovne 
žirije in občinstva potego-
vala s smrtno resno kome-
dijo Vozi miško. Celotna 
izvedba bo v znamenju 
aktualnih dogajanj korona-
virusa, zato člane organiza-
cijskega odbora poleg obi-
čajnih obsežnih pripravljal-
nih nalog čaka še prilagodi-
tev izvajanju vseh ukrepov 
za preprečevanje širjenja 
koronavirusa. Letos tako ne 
bo kategorije mladinskih 
predstav Nova gaz, edina 
prispela eksperimentalna 
lutkovna predstava igralske 
skupine iz Celovca bo uvr-
ščena v spremljevalni pro-
gram.   

Izbrane predstave za 
Čufarjeve dneve
Festival ljubiteljskih gledališč bo potekal med 14. 
in 19. novembrom.

V četrtek, 15. oktobra, bo v Gledališču Toneta Čufarja Jeseni-
ce ob 19.30 premiera groteskne komedije Slastni mrlič v 
izvedbi VI2 mladinske skupine. V gledališču jim je sicer 
uspelo izpeljati 19. Čufarjev maraton, prilagojen trenutnim 
epidemiološkim razmeram. V torek, 6. oktobra, pa se zače-
nja tudi gledališka sezona za otroke in mladino, ki jo vodita 
Nika Brgant in Gašper Stojc.

Premiera groteskne komedije Slastni mrlič
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Matjaž Klemenc

Prejšnjo soboto je članska 
ekipa Košarkarskega kluba 
Jesenice odigrala uvodno 
tekmo v 3. Slovenski ligi 
proti ekipe Cerknice. Kako 
ste bili zadovoljni?
V novo sezono smo vstopili 
na najboljši način, z visoko 
zmago. Hitro smo si nabrali 
prednost in s tem sem dobil 
možnost, da vsem igralcem, 
ki sem jih imel na razpola-
go, ponudim priložnost za 
igro. Zmaga je dokaz, da 
smo v pripravljalnem obdo-
bju dobro trenirali. Kljub vi-
soki zmagi se najde tudi ne-
kaj napak. Ko je bila zmaga 
že praktično v žepu, smo se 
spustili na nasprotnikov 
nivo. Izgubili smo kar nekaj 
nepotrebnih žog in zgrešili 
odprte mete. V celoti gleda-
no pa je zmaga spodbuda za 
vnaprej, tako za dobre tre-
ninge kot dobre tekme.

Ste imeli kaj težav glede pri-
prave tekme?
Držali smo se navodil NIJZ. 
Da je vse potekalo brez pro-
blemov, je potrdil tudi dele-
gat tekme. Tekma se je 
igrala brez gledalcev, kar 
nam je še olajšalo organiza-
cijo tekme. 

V lanski, na žalost prekinjeni 
sezoni ste se uvrstili v skupi-
no od prvega do šestega me-
sta, ki omogoča napredova-
nje v 2. ligo. So letošnji cilji 
podobni?
Lansko sezono smo uresni-
čili cilj in se uvrstili v skupi-
no ekip od 1. do 6. mesta. V 
skupini smo odigrali le dve 
tekmi, nato je bila liga zara-
di koronavirusa prekinjena. 
Obe, proti Novi Gorici in 
Mariboru, smo sicer izgubi-
li. Vedeti moramo, da imata 

ti dve ekipi za razliko od nas 
plačane igralce. Vseeno smo 
okusili ta nivo in prepričan 
sem, da bi s kakšnim trenin-
gov več lahko povsem ena-
kovredno igrali. Cilji za 
letoš njo sezono so jasni, 
prvo ali drugo mesto v 3. ligi 
zahod. Glavni konkurenti za 
vrh nam bodo trije. To so: 
Slovan, Hidrija in Plama-
-por Ilirska Bistrica. 

Kako ste se v klubu spopadli 
s koronavirusom? 
Ko smo dobili sporočilo, da 
se prekine sezona in ni več 
skupnih treningov, smo bili 
z igralci v stiku po telefonih. 
S sprostitvijo ukrepov smo 
se spet dobili v telovadnici. 
Nismo imeli nekih težkih 
treningov. Igrali smo 4 na 4, 
5 na 5. Videlo se je, da so 

noge težke, da ni prave ener-
gije. Konec maja smo prene-
hali skupaj trenirati. Pripra-
ve na novo sezono smo za-
čeli 15. avgusta in s priprav-
ljenostjo fantov sem bil zelo 
zadovoljen. Dobri individu-
alni treningi so dali zadovo-
ljiv rezultat. 

Je bilo v članski ekipi glede 
na preteklo sezono kaj spre-
memb?
Nekih večjih sprememb ni 
bilo. Prvi ekipi smo priklju-
čili nekaj kadetov in mla-
dincev. Jasno nam je, da v 
prvi sezoni od njih ne mo-
remo pričakovati velikega 
preskoka. Glavni namen je, 
da od blizu okusijo članski 
nivo. Dober primer je Nejc 
Cafuta, ki je bil zelo dober v 
mladinski selekciji. Za 

uspešen prehod v člansko 
ekipo je potreboval celo leto 
in sedaj ga lahko brez pro-
blemov pošljem na parket. 

Sedem let je minilo od veli-
kega košarkarskega dogod-
ka v Sloveniji, evropskega 
prvenstva. Vemo, da so Jese-
nice gostile eno od skupin. 
Sedaj se že lahko potegne 
črta. Je evropsko prvenstvo 
prineslo korist, ki ste si jo 
takrat želeli?
Ko je bilo evropsko prven-
stvo na Jesenicah, je bil vpis 
v košarko zelo velik. Če se-
daj pogledam za nazaj, je 
naš klub s prvenstvom na 
Jesenicah pridobil, saj ima-
mo zelo dobro generacijo 
2005, 2006, med katero 
najdemo tudi slovenske re-
prezentante.

Na Jesenicah je veliko špor-
tov. Težko pridobivate nove 
mlade košarkarje?
Na tem področju je kar bor-
ba, saj imajo mladi kar veli-
ko izbire, v kateri šport se 
bodo podali. Je pa res, da ko 
enkrat pridejo k nam, jih ve-
čina ostane. Škoda, da ima-
mo zelo 'tanek' trenerski 
kader. Edini krožek za šole 
imamo na Osnovni šoli Pre-
žihovega Voranca.

Na omenjeni šoli trenirate 
in igrate svoje tekme. Ste za-
dovoljni s pogoji?
Glede tega res nimamo pri-
pomb in rad bi se zahvalil 
šoli in ravnatelju.

Kakšne cilje imate za priho-
dnost kot trener?
Želim, da članska ekipa 
ostane skupaj in da smo čim 
bolj uspešni. Če bo treba, 
bom kot trener z veseljem 
priskočil na pomoč tudi v 
mlajših selekcijah.

V sezono z zmago
Samo Tonejc bo tudi v sezoni 2020/2021 vodil člansko ekipo Košarkarskega kluba Jesenice.

Samo Tonejc

Matjaž Klemenc

S sobotno tekmo doma s 
Pustertalom so hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice 
zaključili niz desetih pripra-
vljalnih tekem pred uvodom 
v dolgo sezono 2020/2021, 
kjer jih čakata Alpska liga in 
državno prvenstvo. 
Gremo po vrsti. Na poletni 
ligi so se delili pokali. Varo-
vanci trenerja Mitja Šivica 
so v odločilni tekmi prema-
gali Olimpijo z 2 : 1 in osvo-
jili prvo lovoriko, ki nič ne 
šteje, je pa zagotovo kazal-
nik, da so v pripravljalnem 
času delali dobro. Slovenski 
pokal že ima drugačno vre-
dnost, saj je ena od treh lo-

vorik, ob že prej omenjeni 
Alpski ligi in državnem pr-
venstvu, ki nekaj štejejo in 
so vklopljene v cilje za sezo-
no. Slovenski pokal, igralo 
se je v Ljubljani, so odprli v 
četrtfinalu, s pričakovano vi-
soko zmago z 8 : 0 proti Ma-
riboru. V polfinalu jim je 
žreb namenil Olimpijo in 
mirno lahko rečemo, da je 
bilo to finale pred finalom. 
Derbi je prinesel podoben 
scenarij kot na Bledu. Olim-
pija je bila boljši tekmec, a 
na drugi strani so Jeseničani 
igrali srčno in požrtvovalno 
v obrambi, kjer je kraljeval 
odlični in zanesljivi vratar 
Žan Us, kar je tehtnico za 
malenkost nagnilo na jese-

niško stran. Redni del in po-
daljšek ni prinesel zadetkov. 
Edin gol v kazenskih strelih 
so »zabili« Jeseničani. Fina-
le z MK Bledom, s sosedom 
z druge strani Mežakle, so 
odigrali resno in finalno tek-
mo dobili s 7 : 1. Prva od 
treh lovorik, ki so na voljo, je 
že v jeseniških vitrinah. 
Za konec pripravljalnega ob-
dobja so Jeseničani odigrali 
dve prijateljski tekmi s Pu-
stertalom. V gosteh, kljub 
temu da niso igrali slabo, so 
izgubili s 5 : 0. Prejšnjo so-
boto, v tekmi, ko so prvič v 
letošnji sezoni igrali doma, 
so Jeseničani Pustertalu do-
dobra vrnili in zmagali s 5 : 
2. V dveh tekmah, z Olimpi-

jo in s Pustertalom, niso do-
segli zadetka. V soboto so 
bili petkrat uspešni in z 
učinkovitostjo so si zagotovo 
dvignili samozavest. 
»Pred začetkom Alpske lige 
smo odigrali deset tekem, 
kar je po moje dovolj. V teh 
tekmah se je pokazalo, kaj 
nam manjka, kje se mora-
mo popraviti. Za razliko od 
prejšnjih tekem smo šli da-
nes bolj 'na gol', kar se nam 
je obneslo,« je po sobotni 
tekmi komentiral Patrik 
Rajsar. Patrik je bil z misli-
mi že na jutrišnji uvodni 
tekmi v Alpski ligi, gostova-
nju pri Olimpiji. »Res je, da 
smo letos Olimpijo prema-
gali že dvakrat, a jutri bo 
spet nova tekma. Za razliko 
od prvih dveh tekem z Olim-
pijo bo treba dati še kakšen 
gol več.«  
Olimpija bo prvi gost Jese-
nic v Alpski ligi, in sicer 8. 
oktobra. Sledita dve tekmi z 
drugo ekipo Linza, 10. okto-
bra doma in 15. v gosteh.

Začenja se Alpska liga
Jutri se začne nova sezona v Alpski ligi. Za uvod jeseniški hokejisti 
gostujejo v Tivoliju pri Olimpiji.

STRELSTVO
Strelci državni prvaki v kadetski kategoriji
V Črešnjevcih so se merili strelci na državnem prvenstvu v 
mlajših kategorijah. Pobližje si poglejmo uvrstitve strelcev 
Triglav Javornik - Koroška Bela. V kategoriji dečkov je bil 
Edbin Babača osmi, Lun Regeis pa deveti. Ekipa je osvojila 
peto mesto. Odlično so se odrezali kadeti. Posamezno je bil 
Anton Korbar drugi, Matevž Pogačnik pa peti. Ekipa v posta-
vi Anton Korbar, Matevž Pogačnik in Lovro Klinar je osvojila 
prvo mesto in naslov državnega prvaka v kadetski kategoriji. 

ŠPORTNO PLEZANJE
Športni plezalci spet tekmujejo
V Logu pri Brezovici so se športni plezalci po premoru zara-
di koronavirusa merili v državnem prvenstvu in v Zahodni 
ligi, obakrat na balvanih. Pobližje si poglejmo uvrstitve Jese-
ničanov med prvo deseterico: državno prvenstvo: cicibani 
U12: 7. Rene Kokalj, cicibanke U12: 7. Maša Ahec, mlajše 
deklice U14: 9. Tinka Rakar, starejše deklice U16: 6. Rosa 
Rekar, kadetinje: 10. Mija Šimnic; Zahodna liga: starejše ci-
cibanke: 4. Liza Babič, 8. Špela Fliser, starejši cicibani: 6. 
Maj Travnik, starejši dečki: 5. Maj Savorgnani, kadetinje: 3. 
Mija Šimnic, 7. Maša Božič, kadeti: 6. Miha Torkar.

KEGLJANJE
Dvakrat neodločeno
Po uvodnem porazu so jeseniški kegljači SIJ Acroni zadnji 
dve tekmi končali z rezultatom 4 : 4. Obe tekmi so odigrali 
doma, s Hidro in Pivko. Na vrhu lestvice 1. B lige je ekipa 
Kočevje s 5 točkami. Ekipa SIJ Acroni je sedma z 2 točkama. 
Jeseničani jutri še tretjič igrajo doma, in sicer proti ekipi 
Bela krajina. 

KOŠARKA
S Cerknico brez težav
Jeseniška članska košarkarska ekipa Enos Jesenice, ki na-
stopa v 3. ligi zahod, je odlično odprla novo sezono. Doma 
so brez težav z 79 : 47 premagali ekipo Cerknice. Poleg 
ekip Enos Jesenice in Cerknica v ligi igrajo še Plamen-pur, 
Hidria, Stražišče Kranj, Pivka, Slovan, Janče, Ajdovščina, 
Krvavec Meteor, Ipros Vrhnika ter Tera Tolmin. Jutri čaka 
Jesenice težko gostovanje. V Ljubljani se bodo pomerili z 
ekipo Slovana.

NOGOMET
Prva zmaga za selekcijo U15
Članska nogometna ekipa SIJ Acroni Jesenice je odigrala le 
eno tekmo. Še drugič so bili uspešni v gosteh. Niko Železni-
ki so premagali z 2 : 1. Prejšnjo soboto so bili prosti. Na 
vrhu 1. Gorenjske lige je Britof s 15 točkami. Jeseničani so 
drugi z 10 točkami in tekmo manj. Jutri je na Jesenicah so-
sedski derbi. V Podmežaklo prihaja ekipa Bled Hirter. Selek-
cija U15 je v 1. ligi odigrala tri tekme. V gosteh so izgubili s 
Slovanom z 2 : 0 in s Primorjem prav tako z 2 : 0. V predza-
dnjem, 8. kolu so prišli do prve zmage. Doma so z 1 : 0 
premagali Gorico. Jutri jih čaka gorenjski derbi, doma s Tri-
glavom.

MALI NOGOMET
Medobčinska malonogometna liga Radovljica
V medobčinski malonogometni liga Radovljica nastopa pet 
ekip iz jeseniške občine. Trenutne uvrstitve: skupina A: 4. 
Biser-Gostilna Turist, 6 točk (dve tekmi manj), 1. Podnart, 9. 
Skupina B: 4. Hrušica Pizzeria Trucker, 6 (tekma manj), 5. 
Lipce, 6, 7. Gostilna in picerija Turist, 1 (tekma manj), 1. 
Kamna Gorica, 12 (tekma manj). Skupina D: 1. Bartog Jese-
nice, 15. Po koncu rednega jesenskega dela se bodo igrale še 
tekme, ki so odpadle zaradi močnega dežja in epidemije.

Šport na kratko
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Kako poteka delo evropskih 
poslancev zdaj, v času pan-
demije? 
Delo se nam je postavilo na 
glavo. Če bi mi kdo ob 
novem letu rekel, da naj-
manj pol leta ne bom letela 
vsak tretji dan in da bo delo 
od doma postalo nekaj 
popolnoma normalnega 
tudi za nas, bi ga vprašala, 
če je prepričan, da je vse v 
redu z njim. (smeh) V Brus-
lju sem bila nazadnje 10. 
marca. Na začetku, predv-
sem marca in aprila, je bilo 
kar zapleteno delati na dalja-
vo, ker seveda nihče ni bil 
pripravljen na to, da se nam 
bo življenje tako drastično 
spremenilo. Vzpostaviti je 
bilo treba programe, ki vzdr-
žijo tako ogromen sistem, 
kot je institucija Evropskega 
parlamenta, da lahko deni-
mo na sestanku ene politič-
ne skupine brez večjih težav 
sodeluje več sto ljudi, kaj 
šele na plenarnem zasedan-
ju ... Poleg tega smo se mar-
ca in aprila ukvarjali predv-
sem z virusom oziroma 
posledicami zaprtij in ome-
jevanj, treba je bilo posodo-
biti oziroma prilagoditi 
določena pravila glede sred-
stev in pomoči državam čla-
nicam, podjetjem ... Vse, 
kar ni bilo povezano z aktu-
alno krizo, se je medtem – 
tako kot vse ostalo – ustavi-
lo. Z junijem pa smo se tudi 
mi začeli počasi vračati v 
neke ustaljene tirnice, spet 
smo začeli delati na poroči-
lih in področjih, ki so se 
vmes ustavila. Čeprav bi 
načeloma zdaj že lahko 
hodili tudi v Bruselj in 
nekateri kolegice in kolegi 
že potujejo tja, sem se sama 
odločila, da se mi ne zdi vre-
dno tvegati. Še vedno nam-
reč v vsakem primeru glasu-
jemo na daljavo, z oktobrom 
pa nam bodo omogočili tudi 
neposredno sodelovanje v 
razpravi na daljavo na ple-
narnih zasedanjih. 

V politiko ste vstopili kot 
popolna politična novinka. 
Verjetno niti sami niste 
vedeli, kaj pričakovati. Kak-
šni so vtisi zdaj, kako ste se 
znašli v velikem Evropskem 
parlamentu?
Drži. Na začetku so bili moji 
vtisi zelo mešani. Evropski 
parlament je resnično ogro-
men sistem, neprimerljiv z 
nacionalnimi parlamenti. 
Najprej se je bilo treba nava-
diti že na samo stavbo, v 
kateri se, vsaj na začetku 
mandata, lahko izgubiš, pre-
hodiš pa tudi do 10.000 
korakov na dan po tistih dol-
gih hodnikih. Nato se je bilo 

seveda treba umestiti v poli-
tično skupino, si izbrati ozi-
roma pridobiti sedež v odbo-
rih glede na prednostna 
področja dela, spoznati nove 
kolegice in kolege ... Zdaj, 
dobro leto dni po začetku 
mandata, lahko zase rečem, 
da sem zadovoljna s svojim 
trenutnim položajem tako 
znotraj svoje politične sku-
pine Renew Europe kot zno-
traj odborov, v katerih delu-
jem. To so odbor za kulturo 
in izobraževanje, odbor za 
okolje, javno zdravje in var-
nost hrane ter odbor za delo 
in socialne zadeve. 

Kako pa sicer poteka vaše 
življenje evropske poslanke 
v običajnih razmerah? Koli-
ko časa ste v Sloveniji, koli-
ko v Bruslju? 
Običajno je bilo tako, da 
sem šla v ponedeljek popol-
dne v Bruselj ali v Strasbo-
urg, vrnila sem se v četrtek 
popoldne. Ob petkih in 
ponedeljkih dopoldne, vča-
sih pa tudi ob koncih tedna, 
sem torej delala v Sloveniji; 
ali v pisarni v Ljubljani ali 
pa kje na terenu. V normal-
nih razmerah smo vsak dru-
gi mesec imeli tudi tako 
imenovani zeleni teden, ki 
je bil namenjen predvsem 
delu v matični državi ali pa 
kakšnim misijam v tujini. 
Takrat sem običajno organi-
zirala kakšen dogodek, kak-
šno okroglo mizo ali posvet, 
se srečala s predstavniki 
kakšne organizacije ali pa 
šla kam na teren. Želela 
sem obiskati čim več šol, da 
bi se pogovarjala z dijaki, 
študenti ... Poleg tega sem 
začela obiskovati tudi domo-
ve za starejše, in sicer ravno 
februarja. Upam, da mi 
bodo razmere čim prej omo-

gočile obuditev vseh teh 
načrtov in obiskov, ker si 
resnično želim biti čim več 
med ljudmi.

Izvirate z Jesenic, verjetno 
pa zdaj živite v Ljubljani?
Živim v Ljubljani, toda poleg 
pisarne, ki jo imam tu, 
nameravam poslansko pisar-
no odpreti še na Jesenicah. 
Kot že rečeno, rada sem na 
terenu, med ljudmi. Rada bi 
ponudila možnost vsem, 
sploh pa svojim sokrajanom, 
da me lahko obiščejo, pride-
jo kaj vprašat, izmenjat 
nekaj besed ... Samo tako 
lahko dosežemo decentrali-
zacijo in evropske zgodbe 
prenesemo v lokalno okolje.

Na Jesenicah živi vaš oče, 
mama je žal že pokojna, kaj-
ne? Je oče zelo ponosen na 
vas? 

Na Jesenice pridem približ-
no enkrat do dvakrat meseč-
no, čeprav upam, da se bo z 
odprtjem pisarne na Jeseni-
cah ta številka vsaj malo 
popravila. (smeh) Da, moj 
oče živi na Jesenicah. To je 
sicer bolj vprašanje zanj, a 
mislim, da ne bo prav nič 
jezen, če odgovorim, da je 
zelo ponosen name. A 
moram povedati, da sem 
tudi sama zelo ponosna tako 
nanj kot na mamo. Ravno to 
skromno delavsko okolje, 
življenje na Jesenicah, v 
multikulturnosti že od 
otroštva, me je v bistvu nare-
dilo tako, kot sem. Nič v živ-
ljenju mi ni bilo podarjeno, 
vse, kar sem dosegla, sem 
dosegla s trudom in delom. 
Odraščanje na Jesenicah me 
je zaznamovalo zlasti na 
način, da nikoli ne obsojam 
vnaprej ljudi, da spoštujem 
različnost, pa naj bo to vera, 
nacionalnost, spolna usmer-
jenost ali karkoli drugega, 
da sem pristna in da zelo 
dobro vem, kako pomem-
bne so empatija, uvidevnost 
in kultura, tudi kultura 
obnašanja in diskurza. 
Upam si trditi, da bi vam 
vsi, ki me poznajo že dolgo, 
povedali, da se po vstopu v 
politiko osebnostno nisem 
spremenila in da ne izgub-
ljam stika z realnostjo. 

Kakšni so sicer vaši spomini 
na otroštvo in mladost na 
Jesenicah?
Za nič na svetu ne bi zame-
njala svojega otroštva in 
mladosti. Seveda ni bilo 
popolno, ampak – čigavo pa 
je? Vedno se najde kdo, ki 
mi reče, da so Jesenice grde, 
sive, puste ... Zame to ni res. 
Zame so najlepše, ravno 
zaradi čudovitih spominov 
iz otroštva in mladosti. 

Vaša starša sta prišla iz 
Makedonije, verjetno ste 
doma ohranjali makedon-
sko kulturo? 
Starši so me vzgajali tako, 
da smo z enako vnemo 
negovali obe kulturi, tako 
slovensko kot makedonsko. 
V društvu Ilinden sem bila 
zelo dejavna, bila sem člani-
ca makedonske folklorne 
skupine skoraj dvajset let, 

prav tako sem nekaj let 
hodila na dopolnilni pouk 
makedonščine. Na območju 
zahodnega Balkana sem 
dejavna tudi v Evropskem 
parlamentu, integracija in 
širitev EU sta med mojimi 
prioritetami. Aktivno delu-
jem v vlogi podpredsednice 
delegacije pri skupnem par-
lamentarnem odboru EU – 
Severna Makedonija. Ne 
sramujem se svojega pore-
kla, kvečjemu nasprotno, 
toda vzgojena sem bila ob 
hkratnem zavedanju, da je 
moja domovina Slovenija. 
Večkrat sem že dejala, da je 
slovenščina moj materni 
jezik, makedonščina pa moj 
dobesedno materni jezik. 

V zadnjem času so se na 
spletu pojavili zelo nestrpni 
komentarji glede vašega 
porekla. Na poseben način 

ste nestrpnežem odgovorili 
že tako, da ste se fotografira-
li v trenirki na Čufarjevem 
trgu. Kako sicer odgovarjate 
na takšne sovražne zapise? 
Ko sem videla zapis na 
Twitterju, da naj oblečem 
trenirko in se sprehodim 
'po Jesenicama', sem se 
ravno dogovarjala z asisten-
tko Jasno, da bi šli nasled-
nji dan na Jesenice, in sicer 
na Parado učenja v sklopu 
prireditve o vseživljenj-
skem učenju. In sem pomi-
slila, da moram to naključje 
izkoristiti. Zato sem se 
dejansko res oblekla v tre-
nirko ter se fotografirala na 
Čufarjevem trgu, toda hkra-
ti sem imela na majici izpi-
sano sporočilo v angleščini, 
da bodimo boljši ljudje. In 
ravno to je način, na katere-
ga odgovarjam avtorjem in 
avtoricam sovražnih zapi-
sov. Če jim odgovorim, jim 
odgovorim kulturno, ker 
tak jezik, kot je njihov, moj 
ne bo nikoli. Vsak tak zapis 
tudi prijavim. Nedavno sem 
že zapisala na Facebooku, 
da tu ne gre za to, da sem 
jaz žrtev. Sovražnega govo-
ra ne izpostavljam zato, da 
bi se komurkoli smilila, pač 
pa zato, ker je to postala 
neka normalnost, ki je pre-
prosto ne smemo sprejeti. 

Strpnost do nestrpnosti se 
mora končati, za to si priza-
devam tudi v Evropskem 
parlamentu. Trenutno dela-
mo na Digitalnem storitve-
nem aktu, v pripravi je 
Akcijski načrt demokracije. 
Obe poročili med drugim 
naslavljata področje dezin-
formacij in lažnih novic, ki 
so na žalost že dolgo del 
naše družbe. Osredotoča-
mo se tudi na sovražni 
govor in poskušamo urejati 
vsaj mejo med zakonitim in 
nezakonitim oziroma škod-
ljivim in neškodljivim. Za 
mejo med strpnim in nestr-
pnim pa moramo biti odgo-
vorni vsi, čisto vsi, kot ljud-
je. Ta meja v resnici ni tan-
ka, samo nekateri v politiki 
jo izkoriščajo za svoj pro-
gram, ker ga samo na tem 
lahko gradijo. To je absolut-
no nesprejemljivo. 

V trenirki 'po Jesenicama'
Jeseničanka in nekdanja novinarka Irena Joveva je bila lani izvoljena za evropsko poslanko. Kot pravi, se je dela v velikem Evropskem parlamentu 
navadila, čeprav se je na začetku na dolgih hodnikih včasih tudi izgubila ... Ker so se v zadnjem času pojavili nestrpni spletni zapisi glede njenega 
makedonskega porekla, je nestrpnežem odgovorila tudi tako, da je res oblekla trenirko ter se fotografirala na Čufarjevem trgu. Toda hkrati je imela na 
majici izpisano sporočilo v angleščini, da bodimo boljši ljudje ... Na Jesenicah je pred kratkim obiskala Parado učenja, srečala pa se je tudi z jeseniškim 
županom Blažem Račičem. Z njo smo se pogovarjali o njenem delu in o tem, kako jo je zaznamovalo življenje na delavskih, multikulturnih Jesenicah.

Evropska poslanka Irena Joveva: »Vedno in povsod bom s ponosom povedala, da sem 
Jeseničanka. In da navijam za jeseniške hokejiste, tudi sredi Ljubljane, če je treba ...« 

»Zelo me moti dejstvo, da marsikdo od mojih 
kolegic in kolegov v politiki živi v nekem 
balončku, nima stika z realnostjo in z realnimi 
težavami ljudi, zase pa misli, da je del neke 
'elite', pri čemer pozablja, zakaj oziroma zaradi 
koga je tam, kjer je. Zelo me motita tudi 
netransparentnost in sprenevedanje v politiki, ki 
ju je res veliko. Še najbolj pa sem razočarana 
nad vse nižjo ravnijo kulture v političnem 
diskurzu.« 

V trenirki na Čufarjevem trgu s sporočilom: "Bodimo boljši 
ljudje ..." / Foto: Facebook Irene Joveve
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Jeseniškemu gledališču so 
se pred petimi leti pridružile 
seniorke, skupina veselih 
upokojenk, ki pod vodstvom 
Nike Brgant ustvarja že svo-
jo drugo predstavo. V prvi so 
v večnost poslale koledar z 
golimi fotografijami, zdaj se 
bodo prelevile v ognjevite 

navijačice. Komediji je na-
slov Bolj stare, bolj skegla-
ne, premiera bo 6. novem-
bra v dvorani Kina Železar 
na Jesenicah, ponovitev dan 
kasneje.
Kot je povedala režiserka 
Nika Brgant, so se projekta 
lotile že lani jeseni, tik pred 
epidemijo pa so že načrtova-
le premiero. Koronavirus je 
žal zaprl vrata gledališč, po 
polletnem premoru pa so 
dekleta zdaj ponovno začela 

vaditi. Vadijo enkrat ali dva-
krat na teden, vaje pa so, kot 
smo se prepričali tudi sami, 
vselej polne smeha in pozi-
tivne ženske energije. 
In o čem govori komedija? 
»Po nekem čudnem naklju-
čju se na tribuni balinišča 
začne zbirati prav prijetna 
in predvsem raznolika sku-
pina starejših gospa. Neka-

tere tam posedajo, ker je 
bolje kot sedeti doma, druge 
podpirajo moža ali prijate-
lja, tretje pridejo pogledat, 
kakšni moški balinajo, ali pa 
zgolj slučajno pridejo mimo 
in se zapletejo v to prijetno 
žensko družbo. Pa vendar je 
balinanje dokaj dolgočasno. 
Zato začnejo balinarje spod-
bujati. Mogoče bolj zato, da 
bi jih moški opazili? Nekako 
se začnejo zabavati na svoj 
račun in vedno bolj razmi-

šljajo o svoji 'navijaški karie-
ri': o sloganu, o koreografiji, 
o oblekah ...« vsebino raz-
kriva režiserka. Kot pravi, je 
tekst, ki ni preveč zahteven, 
nastajal sproti, skozi impro-
vizacijo, igralke so v karak-
terje vključile tudi veliko 
sebe. 
Seniorska skupina ima 
enajst članic, najmlajša 
igralka ima 52 let, najstarej-
ša pa ... »Je ni!« so si enotna 
dekleta, ki imajo za sabo pe-
stre življenjske izkušnje in 
preizkušnje.
Milena Šimnic je v skupini 
že od začetka in pravi, da se 
imajo super, da se vsakič, ko 
so skupaj, noro zabavajo. In 
da res drži, kar pravi naslov 
predstave: bolj stare, bolj 
'skeglane'. »To so res super 
leta in fajn obdobje. Greš 
tja, kjer je luštno, v življenju 
ti ni treba biti več resen, ni ti 
treba več izbirati besed. Iz 
dneva v dan se ti dogaja kaj 
'skeglanega',« razlaga v 
smehu. A ni bilo vedno tako, 
kar pet od enajstih deklet 
ima za seboj resne zdra-
vstvene preizkušnje, izku-
šnjo raka. A to jih je le še 
okrepilo: »To ti da zagon, da 

vzameš življenje v svoje 
roke in si rečeš: Zdaj sem pa 
na vrsti jaz in moje želje!«
Sandra Rebek, ki se je dekle-
tom pridružila zadnja, pa 
pravi: »Nikoli ni bilo časa za 
gledališče. Zdaj pa je hčerka 
zrasla, nisem več v službi in 
zdelo se mi je, da je prišel 

čas zame. Del procesa spre-
jemanja bolezni pa je bilo 
tudi zavedanje, da moraš 
spremeniti življenje, dokler 
ga zmoreš.« Na odru uživa, 
kot pravi, pa skozi igro od-
kriva tudi samo sebe. 
»Igram vlogo Ivane, ki živi 
nekako v svojem začaranem 

svetu s psičko, ki jo neneh-
no išče. Kar je tudi zares sli-
ka mojega življenja! Vloge 
so neko naše zrcalo ...« Kot 
dodaja, so jo dekleta sprejele 
s toplim objemom, materin-
sko. »Ubogam pa jih!« se 
šegavo zasmeji najmlajša 
članica igralske družine.

Seniorke se bodo prelevile  
v ognjevite navijačice
Najnovejši predstavi, katere premiera bo v začetku novembra, je naslov Bolj stare, bolj skeglane.

Seniorska skupina ima enajst članic, najmlajša igralka ima 52 let, najstarejša pa ... "Je ni!" 
so si enotna dekleta, ki imajo za sabo pestre življenjske izkušnje in preizkušnje.

V svojem prvem projektu Najlepše, najboljše in 
najbolj slečene so v večnost poslale koledar z 
golimi fotografijami, s komedijo navduševale na 
različnih odrih, na festivalu v Pekrah pa celo 
osvojile posebno nagrado za kolektivno igro. 

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 3 5 .  d e l )

Janko Rabič Srečala sva se na odprtju 
spominske zbirke jeseniških 
športov na ledu, na prvi ura-
dni državni praznik športa v 
hokejski dvorani Podmeža-
kla. Nedaleč od ledene plo-
skve, kjer je kot eden naših 
najboljših kegljačev na ledu 
prebil štiri desetletja. Enain-
osemdesetletni Rudolf Ša-
pek s Slovenskega Javornika 
ima za seboj izredno tekmo-
valno kariero. Naj bo ta zapis 
v počastitev praznika s špor-
tnikom, ki se ni ukvarjal z 
najbolj znanimi in popular-
nimi športnimi panogami, 
pa vendar dosegel bleščeče 
uspehe doma in v svetu. V 
stanovanju ponosno hrani 
dvesto kolajn, tudi tistih z 
zlatim leskom, pa še vrsto 
drugih pokalov in priznanj. 
»Najprej sem se ukvarjal z 
atletiko, tekom na 1500 me-
trov. Zaradi poškodbe žile 
sem moral odnehati in sem 
presedlal k strelstvu. Imel 
sem kar velike ambicije, kar 
so kazali rezultati. Med dru-
gim sem bil prvak Slovenije. 
Tam sem potem doživel pre-
cej razočaranja, lahko rečem 
ponižanja, vendar o tem ni-
koli nočem govoriti. Potem 
pa se je začelo kegljanje, 
najprej dve leti na asfaltu, 
kasneje pa na ledu, kjer sem 

vztrajal štirideset let. Lepe 
spomine imam, tudi na is-
krena prijateljstva, ki so se 
stkala na ledeni ploskvi ali 
ob njej.« 
V kegljaški karieri je na naj-
večjih tekmovanjih osvojil 
šest kolajn, posamezno in v 
ekipi z reprezentanco. Zlato 
in tri bronaste s svetovnih 
prvenstev ter tri bronaste z 
evropskih prvenstev. V ta-
kratnih časih je bil ta zimski 
šport v Sloveniji veliko bolj 
poznan kot danes. Po veli-
kem uspehu takratne jugo-

slovanske reprezentance na 
svetovnem prvenstvu v 
Frankfurtu (osvojeni dve 
bronasti kolajni) je bil Ru-
dolf po izboru slovenskih 
športnih novinarjev izbran 
za športnika meseca. Na 
drugo mesto se je takrat uvr-
stil alpski smučar Bojan Kri-
žaj, na tretje pa nogometaš 
Srečko Katanec. Poleg tega 
je osvojil vrsto naslovov dr-
žavnega prvaka, številne 
druge uspehe z reprezen-
tanco, jeseniškim klubom in 
ekipo Vatrostalna. Bil je tudi 

trener mladih. Skrbel je za 
promocijo tega športa, bil je 
dopisnik Železarja. Ko se je 
po štiridesetih letih umaknil 
z ledenih ploskev, je doživel 
kar veliko razočaranje. »Res 
sem veliko vložil v ta šport v 
vseh pogledih, pa ni bilo ni-
kogar, ki bi mi rekel vsaj: 
hvala lepa.« Ni pa povsem 
opustil privrženosti do špor-
ta. Navduševal se je, da bi na 
Jesenicah zaživel tudi cur-
ling, vendar ni dobil podpo-
re. Vesel je, da se je potem 
to spremenilo, saj klub sedaj 
deset let deluje in dosega ve-
like uspehe. 
Tudi upokojenski čas ima 
bogato zapolnjen. »Vpisal 
sem se na Univerzo za sta-
rejše pri Ljudski univerzi 
Jesenice. Od vsega začetka 
sem zraven, letos je deset let 
od ustanovitve. Obiskujem 
sekcije za zdravje, za ume-
tnostno zgodovino in geo-
grafijo. Ta področja me za-
nimajo, veliko znanja prido-
biš, pomembno pa je tudi 
druženje. Imamo svojo pri-
jateljsko skupino, kjer se še 
posebej družimo. Za spro-
stitev smo hodili na bovling, 
sedaj pa nas je ta virus malo 
zaustavil.«
Športno kariero mu je ve-
dno uspelo usklajevati z re-

dnim delom. Zaposlen je bil 
v Železarni Jesenice, pri 
vzdrževanju na Slovenskem 
Javorniku. Bil je tretji rod v 
družini, zvest železarstvu. 
Najprej se je izučil za klju-
čavničarja, po nadaljnjem 
šolanju je bil potem izme-
novodja na vzdrževanju. Kot 
uspešen inovator je za se-
dem tehničnih izboljšav 
prejel plaketo. Življenje mu 
vedno ni teklo po najbolj 
srečnih tirnicah. Zgodaj je 
izgubil ženo, vendar sta s si-
nom Rudijem (bil je tudi 
uspešen kegljač na ledu) 
premostila težke trenutke. 
Rudolf je odličen kuhar, nje-
gov jabolčni zavitek bi mu 
zavidala marsikatera gospo-
dinja. In to še ni vse. »Vr-
tnarim in nabiram zdravilna 
zelišča. Rad imam živali. 
Kar štirinajst let sem imel 
doma lisico, najraje je jedla 
čokolado. Ptice so skozi 
okno prihajale na kosilo za 
našo mizo. Pa še en hobi mi 
je vedno veliko pomenil. To 
je zbiranje znamk, kar za 
okoli trideset albumov jih 
imam. Tudi značke keglja-
nja na ledu sem zbiral." Za 
športne dosežke je prejel 
Gregorčičevo plaketo in pla-
keto Zveze za kegljanje na 
ledu Slovenije.

Rudolf Šapek: Bogata športna pot

Rudolf Šapek
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Urša Peternel

V Društvu Žarek so tudi leto-
šnje poletne počitnice izkori-
stili za odlična doživetja in 
tkanje novih prijateljskih 
vezi. Kot je povedal strokovni 
vodja dnevnega centra Pri-

mož Bezjak, so šolsko leto 
zaključili s posebno predsta-
vo, v kateri je vsak predstavil 
svoj talent. Pomerili so se 
tudi v igranju ročnega nogo-
meta in namiznega tenisa. 
Prve počitniške dni so si 
popestrili z dvodnevnim obi-
skom kmetije Smolej. 
"Uživali smo v vožnji s koči-
jo ter z jahanjem konj. Gos-
podar Miha nam je razkazal 
kmetijo, pri čemer smo veli-
ko izvedeli tudi o kmečkem 
delu in o skrbi za domače 
živali. Otroci so bili nad obi-

skom kmetije navdušeni, saj 
je bila za nekatere med nji-
mi to prva tovrstna izkuš-
nja," je povedal.
Počitniški dnevi julija in 
avgusta so bili na Jesenicah 
na sedežu Društva Žarek 
zapolnjeni s kuharskimi 

delavnicami, preizkusili pa 
so se tudi v šivanju mask in 
bombažnih vrečk, ki so jih 
tudi sami poslikali. 
Zabavali pa se niso samo na 
Jesenicah. Aktivni so bili tudi 
otroci, ki obiskujejo enote 
Bled, Mojstrana in Gorje. V 
poletnih ustvarjalnicah na 
enoti Bled in Mojstrana so si 
dopoldneve zapolnili z dolgi-
mi sprehodi, igranjem na 
igralih ter ustvarjalnimi dela-
vnicami. Kot se za poletje 
spodobi, so se večkrat pos-
ladkali s sladoledom.

Za zaključek poletnih počit-
nic pa so si privoščili skup-
ni izlet na Bled, ki so se ga 
udeležili vsi otroci tako z 
Jesenic kot zunanjih enot 

Mojstrana, Bled in Gorje. 
Uživali so v vožnji z vla-
kom, sprehodu okoli Blej-
skega jezera ter kopanju v 
njem. 

Zanimive in zabavne 
počitnice v Žarku
V dnevnem centru Društva Žarek so počitniške dni zapolnili z obiskom kmetije, s kuharskimi 
delavnicami, šivanjem mask in bombažnih vrečk, potepanjem po Bledu ...

Obiskali so tudi kmetijo Smolej v Planini pod Golico.

»Novo šolsko leto je že v polnem teku, prav tako 
pa tudi vse dejavnosti, ki potekajo v Dnevnem 
centru Društva Žarek na Jesenicah in vseh treh 
enotah. Vsi mladi, ki si želijo podpore pri 
odraščanju, brezplačne učne pomoči, dobre 
družbe za prosti čas ter jim je ustvarjanje v 
veselje, so prisrčno vabljeni, da se nam 
pridružijo,« je povedal Primož Bezjak iz Društva 
Žarek.

Urša Peternel

Učenci OŠ Toneta Čufarja, 
OŠ Prežihovega Voranca in 
OŠ Koroška Bela so v sklopu 
turističnega krožka izdelali 
mobilno aplikacijo Škratek 
Bergmandeljc, namenjeno 
virtualnemu spoznavanju 
jeseniške občine. Ta deluje 
tako, da si uporabnik naj-
prej naloži brezplačno apli-
kacijo Škratek Bergman-
deljc, ki je dostopna je v 
trgovini Google Play. Potem 
potrebuje tudi fizično ali 
elektronsko različico otroš-
ke panoramske karte Škra-
tek Bergmandeljc raziskuje 
Jesenice. Ko zažene aplika-
cijo, mora približati telefon 
zemljevidu, v meniju levo 
zgoraj si izbere enega od 
turističnih območij: Staro 
Savo, Podmežaklo, Meža-

klo, Murovo, Javorniški Rovt 
ali narcise, s klikom na 
posamezno ime območja pa 

si lahko pogleda videopred-
stavitev. Območja predstav-
ljajo učenci, ki so lani obis-

kovali turistični krožek, ki 
ga vodi RAGOR, financira 
pa Občina Jesenice.

Otroci razvili aplikacijo  
za virtualni ogled Jesenic
Učenci, ki obiskujejo turistični krožek, so izdelali prav poseben produkt: mobilno aplikacijo Škratek 
Bergmandeljc, ki je namenjena virtualnemu spoznavanju jeseniških znamenitosti.

Mobilno aplikacijo Škratek Bergmandeljc so zasnovali učenci jeseniških osnovnih šol.

V okoljski organizaciji Alpe Adria Green z Jesenic sodelujejo 
pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Lani so začeli pro-
jekt E-voz: dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole – 
invalidski vozički. Kot je dejal predsednik Vojko Bernard, je 
cilj projekta usposobiti dijake srednjih tehniških šol za načr-
tovanje in ravnanje z električnimi vozili, poseben poudarek 
pa dajejo inovacijam na področju električnih invalidskih 
vozičkov. Doslej so izvedli že več izobraževanj, nazadnje na 
Srednji šoli Jesenice. Dijakom programa strojništvo je o traj-
nostni in e-mobilnosti predaval pionir elektromobilnosti, 
ustanovitelj Inštituta Metron Andrej Pečjak. 

Z dijaki o električni mobilnosti

Dijaki so se udeležili predavanja in testne vožnje z 
električnim avtomobilom.

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR
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Urša Peternel,  
Janko Rabič

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice so 
že drugič letos praznovali vi-
sok jubilej, stoletnico stano-
valke. Tokratna slavljenka je 
bila Marija Kristan s Koroške 
Bele, ki v domu živi dobri 
dve leti. Pripravili so ji prije-
tno praznovanje in ji zaželeli 
zdravja ter da bi se dobro po-
čutila v domu. Čestitala sta ji 
župan Občine Jesenice Blaž 
Račič in v. d. direktorice 
doma Karmen Arko, prazno-
vanja pa so se udeležili tudi 
sorodniki slavljenke, trije si-
novi in hčerka.
Gospa Kristan je bila rojena 
v Kurji vasi, pri sedmih letih 
pa se je z družino preselila 
na Koroško Belo. Bila je go-
spodinja, kasneje pa se je 
zaposlila v pralnici. Hčerka 
in najmlajši sin še vedno ži-

vita na Jesenicah, eden od 
sinov si je svoj dom ustvaril 
v Novem mestu, eden pa v 
Škofji Loki. Mama je vedno 
z veseljem popazila tudi na 
njihove otroke, so povedali, 
danes pa njena družina šteje 
tudi že devet vnukov, tri-
najst pravnukov in enega 
prapravnuka. 
Zdravje ji dobro služi, pri 
stotih letih je še vedno ve-
dra, nasmejana in zadovolj-
na, rada bere in gleda televi-
zijo, z veseljem pa se udele-
žuje tudi vseh domskih pri-
reditev in aktivnosti, so po-
vedali v domu. Praznovanje 
je z nastopom popestril tudi 
domski Žoga band, ki ga 
vodi Darja Kosančič.

Jubilantki pa so prijetno 
srečanje pripravili tudi pri 
Društvu upokojencev Javor-
nik - Koroška Bela, kjer je 
že 31 let članica. Ob stotem 
rojstnem dnevu je postala 
njihova častna članica. Li-
stino ji je izročil predsednik 
društva Marjan Veber ter ji 
izrekel iskrene čestitke ob 
okroglem jubileju. Marija 
je v prijetnem klepetu obu-
jala spomine na dogodke in 
ljudi s Koroške Bele, kjer so 
se prav tako poskrbeli za vo-
ščila stoletnici. Ob tem se 
svojci iskreno zahvaljujejo 
vsem v domu, pri upoko-
jencih in v vasi, ki so mami 
pripravili tako lepo prazno-
vanje.

Nasmejana stoletnica
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je stoti rojstni dan praznovala Marija Kristan.  
Še vedno je vedra, nasmejana in zadovoljna in se udeležuje vseh domskih prireditev in aktivnosti.

Marija Kristan s tremi sinovi in hčerjo ter jeseniškim županom Blažem Račičem na 
praznovanju v Domu dr. Franceta Bergelja / Foto: arhiv Občine Jesenice

Urša Peternel

Stanovalci Doma upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja so 
se razveselili nastopa fol-
klornega para v narodnih 
nošah, za živo glasbo na 
harmoniki pa je poskrbel 
dolgoletni prostovoljec Tone 

Dremelj. Stanovalci so bili 
še posebno presenečeni in 
veseli, ko so ugotovili, da je 
plesalka v domu zaposlena 
Marija Trček, sicer magistri-
ca zdravstvene nege. Njen 
soplesalec pa je bil Mirko 
Potočnik. Oba sta člana Fol-
klornega društva Bled.

Nastop folklornega 
para za stanovalce
Vsakdan stanovalcev doma starejših so popestrili 
z nastopom folklornega para in harmonikarja.

Plesalca Marija Trček in Mirko Potočnik ter harmonikar 
Tone Dremelj

Plesalca sta se zavrtela in navdušila stanovalce s polkami 
in valčki.

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

renault.si

*Mesečni obrok velja za model Renault “CLIO Life SCe 75” in začetno ceno 9.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 700 € ter dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem. K modelu 
CLIO Life SCe 75 pripada 1.466 € ugodnosti ki jih sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 403,62 € podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor SCe 75 (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 562,42 €. Velja preko Renault financiranja. **Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen 
paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 96 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6D full. 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. 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.

Renault CLIO
Sedaj tudi HIBRID

Bencinski motor že za129 € /mesec
z dodatnimi ugodnostmi od 1.400 € 
s paketom financiranja Renault FLEKSI*

     Paket zimskih pnevmatik**
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča   

Hibrid

Bencin/Dizel

Janko Rabič

Na Društvu diabetikov Jese-
nice v letošnjem letu vse de-
javnosti prilagajajo spoštova-
nju ukrepov proti širjenju 
koronavirusa. Pozornost na-
menjajo rekreativnim dejav-
nostim in vsem drugim obli-
kam obvladovanja sladkorne 
bolezni. V okviru izobraže-
valnih vsebin nadaljujejo 
različna predavanja. Dne 23. 
septembra so v goste povabi-
li internista v Splošni bolni-

šnici Jesenice dr. Vida Ar-
nejška. Namen predavanja z 
naslovom Ogroženost arterij 
in sladkorna bolezen je bil 
predvsem diabetike in ostale 
zainteresirane poučiti, kako 
z lastno dejavnostjo lahko 
vplivajo na svoje zdravje ar-
terij nog. Izvedbo predava-
nja so prilagodili veljavnim 
ukrepom preprečevanja šir-
jenja koronavirusa z omeje-
nim številom ljudi, maska-
mi in predpisano medoseb-
no razdaljo.

Poslušali predavanje  
o ogroženosti arterij

Pri Društvu upokojencev Javornik - Koroška Bela so 
slavljenki podelili naziv častne članice. / Foto: Pavel Smolej
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Voznik avtobusa uporabljal mobitel
Jeseniški policisti so obravnavali voznika avtobusa, ki je pre-
važal otroke in vmes uporabljal mobilni telefon. Voznika so 
kaznovali z globo. 

Skuter so zasegli
Policisti so na šolski poti obravnavali voznika neregistrira-
nega skuterja, ki ni imel vozniškega dovoljenja, bil pa je še 
brez čelade. Skuter so mu zasegli. 

Kriminaliteta
Na Cesti maršala Tita na Jesenicah je bil iz gostinskega 
obrata odtujen denar. Na Ledarski ulici je bilo vlomljeno v 
objekt in odtujen prenosni računalnik. Na Cesti Franceta 
Prešerna pa je bilo vlomljeno v poslovni prostor.

Nasilje nad nekdanjo partnerko
Jeseniški policisti so zaradi kaznivega dejanja z elementi 
nasilja obravnavali moškega, ki je v dejanju lažje poškodo-
val nekdanjo partnerko, kršil pa je tudi prepoved približeva-
nja. Moškega, ki je bil za tovrstno nasilje že obravnavan, so 
kriminalisti po dogodku prijeli in ga pridržali. S kazensko 
ovadbo so ga privedli še k preiskovalni sodnici pristojnega 
sodišča, ki je zanj odredila pripor. Policisti ob tem pozivajo: 
"Nasilje prijavite takoj, ko se zgodi. Ne odlašajte!"

Nesreča delavca
Na Jesenicah so policisti obravnavali nesrečo delavca, ki se 
je lažje poškodoval pri delu na tovornem vozilu.

Zagorela hlodovina in zabojnik
Na Kurilniški ulici je zagorela hlodovina. Nastala je majhna 
materialna škoda. Na Cesti revolucije pa je zagorel zabojnik 
za odpadni papir. 

Udarec po sporu
Jeseniški policisti so obravnavali kaznivo dejanje povzročit-
ve lahkih telesnih poškodb moškemu z udarcem. Pred 
dogodkom sta imela udeleženca glede na prijavo nespora-
zume v prometu.

Drzna tatvina
Na Jesenicah so policisti obravnavali prijavo drzne tatvine. 
Neznani storilec je na Cesti maršala Tita pri pekarni Kara-
vanke in Gorenjski banki ponoči oškodovancu iztrgal torbo 
z vsebino. Stekel je proti gimnaziji. Oblečen je bil v temna 
oblačila. Poškodovan ni bil nihče. Žrtev je oškodovana za 
manjši znesek. 

Zdrsnila na Kalvariji
Na Kalvariji nad Jesenicami si je občanka poškodovala nogo. 
Zdrsnila je pri hoji. Pomagali so jeseniški gorski reševalci.

Prometna nesreča štirih vozil
Jeseniški policisti so obravnavali prometno nesrečo štirih 
vozil. Za nesrečo je odgovoren zadnji voznik v koloni, ki ni 
vozil na ustrezni varnostni razdalji. V nesreči je nastala 
samo materialna škoda. Policisti proti povzročitelju vodijo 
prekrškovni postopek. "Varnostna razdalja je namenjena 
varni ustavitvi in zmanjšanju hitrosti v primeru nenadnih 
dogodkov in zaviranj pred nami v prometu," poudarjajo 
policisti.

Pogrešanega našli mrtvega na Mežakli
Policisti so preklicali iskanje Bogdana Brezigarja z Jesenic. 
Pogrešan je bil od 28. januarja letos. Najden je bil 30. avgu-
sta ob prijavi osebe, ki je na območju Mežakle na območju 
Jesenic našla moško truplo. Identiteta je bila potrjena z 
DNK-analizo. Tuja krivda za smrt ni bila ugotovljena.

Povzročitev telesnih poškodb
Jeseniški kriminalisti so obravnavali povzročitev telesnih 
poškodb pri moškem v zasebnem prostoru. Za dejanje 
obravnavajo eno osebo.

Požar nad kaminsko pečjo
Na Jesenicah so policisti obravnavali prijavo požara. Vnel se 
je material nad kaminsko pečjo. Ogrožen ni bil nihče. Tuja 
krivda je izključena.

Iz policijskih zapisnikov

#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

App Store Google Play

080 17 87

Naložite si 
#OstaniZdrav 
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Maša Likosar

Z jogo obraza se je Jeseni-
čanka Alenka Jeraša srečala 
približno pred šestimi leti, 
ko se je udeležila predstavi-
tvenega predavanja. Po 
opravljenem dvomesečnem 
tečaju in rednem izvajanju 
vaj je opazila, da se je njeno 
počutje bistveno izboljšalo, 
pa tudi obraz se je začel 
spreminjati. 
Konec lanskega leta se je 
sogovornici ponudila prilo-
žnost, da pridobi licenco za 
obrazno jogo pri Savini 
Atai. »Jogo obraza bi rada 
približala ljudem, da bi lah-
ko tudi oni začutili pozitiv-
ne učinke in živeli bolj pol-
no in zdravo življenje. Na 
obrazu se namreč odraža 
zdravje naših organov,« je 
pojasnila Alenka Jeraša. 
Obrazna joga je po njenih 
besedah telovadba z obra-
zom oziroma trening obraz-
nih mišic, s katerim krepi-
mo tudi vseh pet notranjih 
organov in oživimo žleze v 
glavi. Ni povezana s klasič-
no jogo, pri kateri trenira-
mo mišice telesa. Pri jogi 
obraza sodelujejo mišice 
obraza, vratu in lobanje. 
»Vaje obrazne joge lahko 
izvajamo kjerkoli, sede, sto-
je, ne potrebujemo nobenih 
pripomočkov. Samo svoj 
obraz. Dobro je, da imamo 
za vadbo mir in svoj kotiček 
ter se v tem času posvetimo 

izključno sebi,« je povedala 
in nadaljevala: »Predznanje 
klasične joge ni potrebno, 
na tečajih joge obraza se 
naučimo posamezne vaje. 
Oseba po opravljenem teča-
ju vaje lahko izvaja sama, 
sicer pa jih skupaj vadimo 
enkrat tedensko. Vaje je 
dobro izvajati vsak dan, če 
nimamo veliko časa, naredi-
mo vsaj eno na dan. To nam 
vzame od pet do deset 
minut na dan.« 

Joga obraza je primerna za 
vse, ne glede na spol in sta-
rost. Jeraševa pojasnjuje, da 
se gravitacija začne pri žen-
skah že s prvo menstruacijo, 
okoli petindvajsetega leta pa 
mišice začenjajo počasi atro-
firati. »Ko je mišica atrofira-
na in brez volumna, koža 
nima podlage, po kateri bi 
se lahko razporedila, in se 
zato naguba. Če je mišica 
čvrsta in napeta, bo posledi-
čno napeta in čvrsta tudi 

koža, gubice pa zabrisane,« 
je dejala in nadaljevala: 
»Včasih je ženska pri dvaj-
setih letih – bodisi zaradi 
bolezni ali nočne službe – 
energetsko bolj izčrpana kot 
pa ženska pri osemdesetih. 
Leta niso definicija, kako je 
obraz videti. Vaje enako 
učinkujejo pri vseh. Če jih 
pridno delamo, se mišica 
zgradi v 14 dneh.« 
Mišice obraza so strateškega 
pomena za aktivacijo žlez v 
glavi. »Te nadzirajo delova-
nje celotnega endokrinega 
sistema. Ko je hormonsko 
stanje v ravnovesju, smo v 
procesu nenehne regenera-
cije,« je poudarila Jeraševa 
in dodala, da z jogo obraza 
razstrupljamo in pomlajuje-
mo možgane, prekrvavimo 
žleze v glavi, s tem pa urav-
novesimo vse naše hormo-
ne, obenem spodbudimo 
njihovo proizvodnjo, izbolj-
šamo spomin in koncentra-
cijo. Joga obraza ima tudi 
druge pozitivne učinke. 
Deluje proti demenci, Alz-
heimerjevi bolezni, depresi-
ji, premasira ščitnico in 
obščitnične žleze, okrepi 
vid, prekrvavijo se dlesni in 
lasišče. »Brisanje gubic in 
pomlajevanje je le pozitiven 
stranski učinek obrazne 
vadbe. Ko delamo jogo obra-
za, se počutimo bolje, ima-
mo več energije, ustvarjal-
nosti in fokusa,« je sklenila 
Alenka Jeraša.

Na obrazu se odraža 
zdravje organov
»Jogo obraza bi rada približala ljudem, da bi lahko tudi oni začutili pozitivne učinke in živeli bolj 
polno in zdravo življenje. Na obrazu se namreč odraža zdravje naših organov,« pravi Alenka Jeraša,  
ki je pridobila licenco za obrazno jogo pri Savini Atai.

Alenka Jeraša se je z jogo obraza srečala pred šestimi leti 
in po rednem izvajanju vaj opazila, da se je njeno počutje 
izboljšalo, obraz pa se je začel spreminjati.
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Janko Rabič

Pri Društvu upokojencev 
Jesenice je bila na 113. Sre-
čanju z znanimi ljudmi iz 
domačega okolja gostja le-
tošnja dobitnica plakete 
Občine Jesenice Sonja Rav-
nik. Je članica izvršnega od-
bora društva in predsednica 
Društva diabetikov Jeseni-
ce, deluje pa tudi na huma-
nitarnem in drugih podro-
čjih. 
Glede na njeno dolgoletno 
delo v zdravstvu so bile uvo-
dne besede namenjene ko-
ronavirusu in spoštovanju 
ukrepov za preprečevanje 
njegovega širjenja. V nada-
ljevanju je predstavila svojo 
poklicno pot v zdravstvu. 
Diplomirala je na Visoki 
šoli za zdravstvo v Ljublja-
ni, veliko let je bila predava-
teljica na Srednji šoli Jese-
nice. Bila je vodja aktiva 
učiteljic zdravstvene nege, 
sodelovala je v delovnih 
skupinah Ministrstva za 

šolstvo pri pripravah učnih 
načrtov. Je soavtorica enega 
prvih priročnikov nege za 
starejše na domu v Sloveni-
ji. Vrsto let aktivno deluje v 
humanitarnih organizaci-
jah, Rdečem križu in Slo-
venski filantropiji. Sodelo-
vala je v projektu Društva 
upokojencev Jesenice Sta-
rejši za starejše, z različni-

mi aktivnostmi spodbuja 
skrb za boljše zdravje upo-
kojencev in drugih ljudi. 
Uspešno predseduje Dru-
štvu diabetikov Jesenice. Za 
njeno dolgoletno zavzeto 
delo in velik prispevek na 
različnih področjih ji je pri-
znanje izrekel predsednik 
Društva upokojencev Jese-
nice Boris Bregant.

Družabno srečanje  
z občinsko nagrajenko
Gostja družabnega srečanja pri Društvu upokojencev Jesenice je bila Sonja 
Ravnik, prejemnica letošnjega občinskega priznanja.

Gostja družabnega srečanja Sonja Ravnik in predsednik 
DU Jesenice Boris Bregant

Naša mama Frančiška Špendov 
je zadnje leto življenja preživela 
v Domu dr. Franceta Bergelja. 
Še prej so k njej hodile socialne 
oskrbovalke. Toliko srčnosti, 
strokovnosti in spoštljivosti je 
bila deležna! Vedno je bila ureje-
na. Nikoli jim ni bil odveč pogo-
vor z nami. Radi bi se zahvalili 
prav vsem, ki so skrbeli zanjo. 

Njena družina 

Zahvala
V torek, 6. oktobra, z začetkom ob 16.30 bo v Banketni dvo-
rani v Kolpernu na Stari Savi potekala tradicionalna otroška 
prireditev ob Tednu otroka Ta prav' živ žav. Pripravljata jo 
Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice. 
Otroci si bodo v dveh terminih, ob 16.30 in ob 18. uri, lahko 
ogledali lutkovno predstavo Darila za mlečne zobke v izved-
bi domače lutkovne skupine Ringo raja, ki deluje pri DPD 
Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela. Starši 
pa bodo v tem času lahko obiskali kotiček za starše z Zinko 
Ručigaj, kjer bodo dobili nasvete o spodbudni vzgoji otrok. 
Kot poudarjajo organizatorji, bodo poskrbeli, da bo priredi-
tev z epidemiološkega vidika potekala varno. Vstop bo 
prost.

Darila za mlečne zobke

080 22 36

BREZPLAČNA  dostava po 
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
www.hubat .s i
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VEČ NA WWW.HDDJESENICE.SI

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so med 17. in 19. 
avgustom v ljubljanski ledni dvorani Tivoli lovili prvo 
letošnjo uradno lovoriko – pokal Slovenije. V četrtfinalu 
so se srečali z mariborskimi lisjaki in jih zanesljivo 
premagali. Končni rezultat je bil 8 : 0, s tremi doseženimi 
zadetki se je izkazal Mirko Djumič. Letošnji žreb pokala 
je določil, da sta se večna rivala Jesenice in Olimpija po 
tem, ko so bili v četrtfinalu Ljubljančani uspešnejši od 
mladih Jeseničanov, srečala že v polfinalu. Spremljali 
smo izredno izenačeno tekmo, ki sta jo zaznamovala 
oba vratarja. Še posebej uspešen je bil Žan Us, ki je s 
svojimi izrednimi posredovanji napadalce Olimpije 
spravljal v obup. Redni del srečanja se je končal z 0 : 0 
in v Tivoliju je sledil 5-minutni podaljšek, ki prav tako 
ni prinesel končnega zmagovalca. Odločitev o finalistu 
je prineslo izvajanje kazenskih strelov. Olimpija je bila 
neuspešna v vseh petih poizkusih, na drugi strani pa je 
bil za železarje uspešen Jaka Šturm in slavje se je lahko 
začelo. Jeseničani so tako še četrtič zapored (drugič v 
tednu dni) premagali hokejiste iz prestolnice.

Po zmagi je bil navdušen junak polfinala, Žan Us:

"Tekma je bila zelo težka, vseh 65 minut smo garali. 
Ekipa je pokazala res velik karakter, srce, tako kot go-
vori tudi naš slogan. Vsi smo se borili, toliko blokiranih 
strelov še nikoli nisem videl. Res vsi dihamo za enega in 
zmaga je bila zelo prigarana."

Prihodnji dan je bilo na vrsti še finale pokala, ki so ga 
Jeseničani presenetljivo odigrali proti ekipi HKMK 

Bled, ki je z izvrstnimi predstavami v pokalu najprej 
izločila Celje, za tem pa še kranjski Triglav. Vse dvome o 
končnem zmagovalcu so Jeseničani razblinili že v prvi 
tretjini, ki so jo dobili kar s 5 : 0. Do konca tekme so bili 
uspešni še dvakrat, ekipa Bleda pa je dosegla častni 
zadetek za končnih 7 : 1. Kapetan Andrej Tavželj je po 
koncu tekme ponosno dvignil pokal in Jeseničani so 
se veselili drugega naslova pokalnih prvakov v 5-letni 
zgodovini tekmovanja.

Svoje misli po osvojenem pokalu je strnil tudi 
jeseniški ostrostrelec Žan Jezovšek:

"Zelo sem vesel, da nam je z ekipo uspelo osvojiti po-
kal! Vedeli smo, da bo polfinalna tekma z Olimpijo zelo 
težka, ampak mi smo igrali točno tako, kot smo se do-
govorili, in uničili Olimpijo v vseh pogledih. Finale je 
bila res velika nagrada, rutinirano smo premagali Bled 
in to je za vse nas krasna popotnica za naprej. Mislim, 
da tudi v Alpski ligi lahko ciljamo zelo visoko, saj imamo 
ekipo z velikim karakterjem, delamo eden za drugega 
in to nas bo pripeljalo zelo daleč!"

Po pokalni zmagi selitev na Kope

Hokejisti Jesenic so se dan po osvojenem naslovu po-
kalnega prvaka odpravili na team building na Kope. 
Fantje so se dva dni zabavali, trenirali, gostitelji so 
poskrbeli za izvedbo številnih zanimivih aktivnosti in 
fantje so se na Gorenjsko vrnili še bolj povezani. Kmalu 
se bo začela sezona v Alpski hokejski ligi in rdeči bodo 
tudi letos upravičeno ciljali zelo visoko.
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ŽELEZARJI POKALNI PRVAKI SLOVENIJE!
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Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 12. oktobra 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.

Sestavil: Cveto Erman

Sudoku s končno rešitvijo

Jelka Koselj

Por s šampinjoni – 
narastek za dve osebi
Potrebujemo: 20 dag pora, 
6–10 šampinjonov (15 dag), 2 
žlici oljčnega olja, lonček kisle 
smetane, 1 jajce, 2 dl zelenjav-
ne osnove, zeliščno sol, poper, 
8 dag naribanega sira in mas-
lo za pekač.

Priprava: Model za narastke 
namažemo z maslom. Šam-
pinjone drobno narežemo, 
por narežemo na tanke 
kolobarčke. Oboje damo v 
ponev in malo prepražimo 
na olju. Zalijemo z zelenjav-
no osnovo in še malo podu-
šimo. Nato vse malo ohladi-
mo in dodamo kislo smeta-
no z razžvrkljanim jajcem, 
začinimo s soljo in poprom, 
zmešamo in stresemo v 
pomaščen model. Po vrhu 
potresemo sir in pečemo pri 
185 stopinjah C 20 minut. 

Zraven narastka ponudimo 
solato z radičem in toplim 
krompirjem s prelivom iz 
soli, česna, kisa in bučnega 
olja. 

Por s hrenovkami – 
enolončnica za štiri osebe
Potrebujemo: 80 dag pora 
(samo bele dele), 6 dag kraške 
pancete (ali druge mesnate 
slanine), 2 žlici olja, pol litra 
juhe iz kocke, pol kg zrelih 
paradižnikov, sol, poper, bazi-
liko, kari, 2 žlici moke, 3 žlice 
kisle smetane, 4 hrenovke in še 
2 žlici olja. 

Priprava: Por očistimo in 
narežemo na 3 cm dolge koš-
čke. Na olju precvremo na 
rezinice narezano panceto 
ali slanino. Dodamo por, 
nekoliko popražimo in zali-
jemo z juho. Dušimo četrt 
ure. Medtem olupimo para-
dižnik tako, da ga potopimo 
v vrelo vodo, odcedimo, 

narežemo na četrtine in 
dodamo k poru. Dodamo 
začimbe in dišavnice: sol, 
poper, baziliko in kari. Jed 
zgostimo z moko, ki jo zme-
šamo s kislo smetano. Na 
olju popečemo po dolgem 
prerezane hrenovke in jih 
pred serviranjem damo na 
vrh enolončnice z oljem 

vred. Namig: če hrenovke 
pred pečenjem na vrhu 
nekajkrat zarežemo z nožem 
približno do polovice, se 
nam pri pečenju lepo raz-
prostrejo, nastanejo 'lovke' 
in hrenovke so videti kot 
hobotnice. Jed ponudimo z 
dušenim rižem, krompir-
jem, rezanci in zeleno solato.

Por s šampinjoni
Por je izvrstna zelenjava, ki skrbi za zdravo črevesje starejših ljudi, pri mladih pa v telesih razvija več 
obrambnih snovi, ki varujejo pred bakterijami. Če imamo prezimni por doma na vrtu in ga ob večjem 
mrazu pokrijemo s kopreno, bomo zdrave in okusne jedi lahko pripravljali vse do pomladi.
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Geslo je DOSTAVA MONTAŽA BELE TEHNIKE. Sponzor je 
Servis gospodinjskih strojev, Mirko Kavčič, s. p., Škofjeloška 
53, 4000 Kranj, GSM 030 999 180, mirko.kavcic@gmail.
com. Podarja popust v vrednosti 20 evrov pri ceni storitve. 
Nagrajenci so: Vilam Hribar, Bled; Jelka Mihajlovska, Jeseni-
ce; Slavica Šivic, Jesenice. Dobropise boste prejeli po pošti.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Sponzor križanke AVTO SVETINA, Iztok Svetina, s. p., Cesta Borisa Kidriča 26a, Slovenski Javornik, pranje in čiščenje vozil, 
gotovinski odkup, prodaja in prepisi vozil, vse na enem mestu. Več informacij na www.avto-svetina.com, tel. 041 639 288. 
Za naše zveste reševalce podarjajo tri nagrade: 1. pranje osebnega vozila + majica z logotipom, 2. pranje osebnega vozila 
+ okvirčki za registrsko tablico, 3. pranje osebnega vozila.
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SLOVARČEK: MOLL: nemški operni pevec (Kurt),     OSTALINA: zapuščina,     VARDARAC: suh, hladen veter iz Šar planine,     ŽONTA:skisane vinske tropine,
SARI: indijsko žensko oblačilo,    RAINA: ime bolg. sopranistke Kabaivanske,     IMARI: prist. mesto na otoku Kjušuju, ANAM: pokrajina v Vietnamu

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=U, 2=N, 3=K, 4=Z, 5=B, 6=M, 7=E, 8=R, 9=I), od leve 
proti desni prebrali rešitev, ki jo vpišite v označeno mesto v 
križanko. Rešitev sudokuja iz prejšnje številke je USEDALNIK.
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Petek, 2. oktober
DEKD: Abstraktno/Abstract, odprtje gostujoče mednarodne 
fotografske razstave FD Jesenice

Banketna dvorana v Kolpernu, ob 19. uri

Ponedeljek, 5. oktober
Zdravstveno predavanje – Respiratorni efekt, predavateljica 
Ksenija Noč

Dom DU, Pod gozdom 13, ob 17. uri

Torek, 6. oktober
Ta prav živ žav, Z igro do dediščine: Darila za mlečne zobke, 
lutkovna predstava lutkovne skupine Ringo raja

Banketna dvorana v Kolpernu, ob 16.30 in ob 18. uri

Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
Dom DU Jesenice, Pod gozdom 13, od 16.30 do 17.30

Sreda, 7. oktober
Nastop godalcev

Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Četrtek, 8. oktober
Ustvarjalna delavnica »Poslikava majic ter modeliranje z das 
maso«

Dnevni center Žarek, ob 16. uri

Petek, 9. oktober
Pogovorna delavnica »Zakaj je pogovor v današnjem času 
pomemben«

Dnevni center Žarek, ob 16. uri

Nedelja, 11. oktober
Vaša naša matineja Boš lešnik? predstava za otroke, 
gledališka skupina KPD Josip Lavtižar Kr. Gora

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 10. uri

Ponedeljek, 12. oktober
Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja

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

Torek, 13. oktober
Motiv školjke v likovni umetnosti Zahodne Evrope, galerija 
od blizu

Konferenčna dvorana v Kolpernu, ob 16. uri

Nastop učencev klavirja in kljunaste flavte 
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Četrtek, 15. oktober
Muzejski večer Muzejskega društva Jesenice: Boštjan 
Omerzel »Dachau 1945 skozi Hamerškove spomine«

Banketna dvorana Kolpern, ob 18. uri

Začetek alpinistične šole 20/21, uvodno predavanje 
PD Jesenice, Cesta železarjev 1, ob 19. uri

PREMIERA Slastni mrlič, groteskna komedija, VI2 mladinska 
skupina pri GTČ Jesenice

Gledališče Toneta Čufarja, ob 19.30

Javni nastop učencev
Glasbena šola Jesenice, Dvorana Lorenz, ob 18.30

Aktivnosti za mlade

MLADINSKI CENTER JESENICE
Vsak torek od 15.30 do 18.30: Slikarska šola Brine Torkar; prijave in 
informacije na tel. 041 644 475, novazorainfo@gmail.com

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

Vsak petek in soboto ob 17. uri: MAGIC THE GATERING, druženje ob 
kartanju; informacije: Žiga (040 912 618)

Vsako nedeljo ob 18. uri: JOGA Z NADICO, vodena vadba z Nadico 
Petrovo. Obvezne prijave na nadica.petrova4@gmail.com.

DNEVNI CENTER DRUŠTVA ŽAREK: NAJ MLADIH NE 
VZGAJA ULICA (kletni prostori ZD Jesenice – zadnji vhod) 

Deluje od ponedeljka do petka od 13. do 19. ure. Učna pomoč od 13. 
do 16. ure, od 16. ure dalje družabne igre, ustvarjalne in kuharske 
delavnice, druženje ob igri …

Vsak ponedeljek in petek: kuharske delavnice, družabne igre

Vsak torek in četrtek: ustvarjalne delavnice z različnimi materiali, dru-
žabne igre

Vsako sredo: različne delavnice, ogled filma, družabne igre

Dogodki od 2. do 16. oktobra Razstave
MLADINSKI CENTER JESENICE 

Ogled razstave Utrip Maribora mladega fotografa Žana Osima, ki je v 
objektiv ujel sožitje urbanega okolja in narave, od ponedeljka do petka 
od 9. do 15. ure

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA
Janez Mohorič - Mokrn'k: Prisluhniti igri školjke, likovna razstava, 10. 
september–15. november 2020, torek–petek, 10.00–12.00 in 16.00–
18.00

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU
Abstraktno, mednarodna fotografska razstava, 2.–23. oktober, pone-
deljek–petek, 9.00–15.00, ob javnih prireditvah v Kolpernu in ob pred-
hodni najavi na 04 583 34 92

Ocvirek

Bralka nas je opozorila na prometni znak, ki prepoveduje 
parkiranje in ustavljanje, na glavni cesti skozi Jesenice od 
zdravstvenega doma proti Čufarju. Znak stoji izven 
pločnika, na vrtu hiše, skrit je v zelenju in ga prerašča 
listje, tako da je slabo viden. Obenem pa se bralka 
sprašuje, kakšen je njegov namen, saj parkiranje in 
ustavljanje na pločniku ob glavni cesti tako ali tako ni 
dovoljeno. U. P.

Urša Peternel

Na Čebelarski zvezi Sloveni-
je pred začetkom hladnejših 
dni svetujejo, naj za krepitev 
delovanja imunskega siste-
ma uživamo čebelje pridelke 
slovenskih čebelarjev, kot so 
kakovosten med, cvetni prah 
in propolis. Med je naravno 
sladilo in krepčilo, zakladni-
ca več tisoč snovi, ki jih vse-
buje in potrebuje človeško 
telo. Med sestavinami medu 
poleg fruktoze in glukoze, 
encimov, mineralnih snovi, 
hormonov, vitaminov so tudi 
protibakterijske snovi. 
"Med deluje uničevalno na 
nekatere bakterije in tudi vi-
ruse, ki so pogosto vzrok bo-
lezni dihal in drugih bolezni 
(prehlad, gripa …)," poudar-
jajo na Čebelarski zvezi Slo-
venije. Kot svetujejo, pri na-
kupu medu bodimo pozorni 
na poreklo in dodatne 
označbe kakovosti, kot sta 
zaščitena geografska označ-
ba, zaščitena označba pore-
kla, ekološka pridelava ...
Cvetni prah je naravna za-
kladnica hranilnih snovi, 

poudarjajo, pravijo mu tudi 
popolno živilo, saj vsebuje 
vse, kar naš organizem po-
trebuje za normalno delova-
nje. Energijska vrednost 
cvetnega prahu je nizka, 
zato se njegova uporaba pri-
poroča tudi pri nizkoener-
gijski prehrani in v prehrani 
sladkornih bolnikov. Pred-
stavlja dober vir prehranske 
vlaknine, ki ugodno vpliva 
na peristaltiko debelega čre-
vesja. Študije kažejo, da uži-
vanje cvetnega prahu ugo-
dno deluje na imunski sis-
tem in povečuje odpornost 
organizma.
Propolis pa je naravni anti-
biotik čebel in deluje proti 
številnim bakterijam, viru-
som in glivicam. Največkrat 
se uporablja v obliki prema-
zov za obolele dele kože pa 
tudi sluznic v ustni votlini 
in dlesnih ali v obliki tink-
tur. 
"Izkoristimo prednost boga-
tega znanja slovenskih čebe-
larjev in čebelje pridelke ku-
pujmo direktno pri lokalnih 
čebelarjih," svetujejo na Če-
belarski zvezi Slovenije.

Krepimo odpornost  
s čebeljimi pridelki

Kakovosten slovenski med, cvetni prah in 
propolis so čebelji pridelki, ki pomagajo krepiti 
delovanje imunskega sistema.

Urša Peternel

Na Jesenicah že dalj časa de-
luje Slovenska poslovna toč-
ka (SPOT), kjer ponujajo 
brezplačno svetovanje na 
temo podjetništva. Pisarna 
deluje na Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske na Spo-
dnjem Plavžu. Kot je pove-
dala SPOT svetovalka Her-
mina Biščević, v današnjih 
turbulentnih in kriznih ča-
sih varna služba enostavno 
ne obstaja več, prav tako pa 
je vse manj kariernih prilo-
žnosti in možnosti za zapo-
slitev. Tudi iz teh razlogov 
več ljudi razmišlja o podje-
tništvu. 
"Ustanovitev svojega lastne-
ga podjetja je zagotovo ena 
izmed izjemno pozitivnih 
priložnosti za vsakega posa-
meznika. Najbolj smiselno 

je, da pred ustanovitvijo svo-
jega lastnega podjetja najprej 
postanemo podjetni. Razmi-
slimo, kaj obvladamo, kje so 
tiste priložnosti, ki jih trenu-
tno vidimo, in skušamo na-
rediti kakšen posel ali izpe-
ljati inovativen projekt. Ta-
krat lahko hitro vidimo, kje 
nam primanjkuje znanj in 
veščin. Ob tem začnemo vla-
gati v svoje kompetence, obe-
nem pa se mrežiti z vsemi 
tistimi, ki jih bomo potenci-
alno povabili v podjetniško 
zgodbo," je dejala. Na SPOT 
točki vsi, ki razmišljajo o sa-
mostojni podjetniški poti, 
lahko dobijo informacije o 
podjetniških razpisih, brez-
plačnih svetovanjih, registra-
ciji s. p. ali d. o. o., brezplač-
nih delavnicah, mreženjih, 
odpiranju poslovnih prilo-
žnosti, vstopu na tuje trge ... 

Svetovanje na temo 
podjetništva

Dejavnost SPOT točke so na nedavni Paradi učenja 
predstavili tudi mladim. M
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Člani Alpinističnega odseka Planinskega društva Jesenice, Dru-
štva GRS Jesenice in en član Društva GRS Kranjska Gora so 
letos uresničili zahtevnejši podvig na tujem. Desetega septem-
bra so v lepem vremenu in po uspešnem vzponu osvojili 4.810 
metrov visok Mont Blanc, najvišjo goro Evrope. V mini odpravi 
so bili: Gorazd Bregant, Metod Smolej, Andraž Šteblaj, Dražen 
Papec, Miha Novak, Grega Oblak in Miha Megušar.  

Alpinisti in reševalci na Mont Blancu

Jeseničani na vrhu Mont Blanca / Foto: arhiv odprave



16 Jeseniške novice, petek, 2. oktobra 2020

jeseniške novice

Urša Peternel

V Planini pod Golico je pote-
kala tradicionalna prireditev 
6 ur Španovega vrha. Na njej 
tekmovalci v šestih urah, od 
devetih dopoldne do treh 
popoldne, skušajo vrh osvoji-
ti čim večkrat. Letos se je tek-
movanja udeležilo 36 sodelu-
jočih, ki so na poti od priredi-
tvenega prostora v Planini 
pod Golico do vrha smučišča 

Španov vrh morali premaga-
ti 380 višinskih metrov. Naj-
večkrat je to uspelo Tini Kli-
nar, ki je vrh osvojila kar 
desetkrat, drugi je bil Amir 
Alilov z devetimi vzponi in 
tretji Gašper Ahačič z osmi-
mi vzponi. Kot je v imenu 
organizatorjev, Zavoda za 
šport Jesenice, povedal 
Gaber Šorn, so vsi tekmoval-
ci skupaj vrh osvojili 163-
krat, premagali pa so kar 
61.940 višinskih metrov. 

V sklopu prireditve pa je 
poseben podvig uspel jese-
niški ultratekačici Dragi 
Žbontar, ki se je lotila izzi-
va, imenovanega Everesting. 
V njem morajo izzivalci 
brez premora za spanje pre-
magati višinsko razliko v 
višini najvišje gore sveta Mt. 
Everest, ki je visok 8848 
metrov. Draga je od petka 
opoldne do sobote Španov 
vrh osvojila kar 24-krat 

zapored, podvig ji je uspel v 
25 urah in 47 minutah, nab-
rala pa je 8952 višinskih 
metrov. 
"Podoben izziv sem pred 
štirimi leti že naredila, na 
24-urni Valvazorjevi ultri, 
kjer sem 20-krat osvojila 
Valvazorjev dom, kar je 
naneslo devet tisoč višinskih 
metrov in dobrih sto kilo-
metrov. Letos sem s prijate-
lji Tekaške skupine Jesenice 
spoznavala Slovenijo tako 

peš kot s kolesom, se mi je 
pa Everesting izziv venomer 
motal v mislih in zdaj, s pri-
reditvijo 6 ur Španovega 
vrha, dokončno uresničil," 
je povedala. 
Prejšnja leta je sodelovala 
kot tekmovalka, lani je dose-
gla osem vzponov v šestih 
urah. Everestinga se, kot ji 
je znano, ni lotil še nihče v 
jeseniški občini.
"Fizično sem v dobri kondi-
ciji, rada imam take daljše, 
zahtevne izzive, ko moraš 

tako fizično kot psihično 
premagati samega sebe. 
Čeprav se čudno sliši, uži-
vam v tem, največja nagrada 
je dosežen cilj." 
Postavila si je okrepčevalni-
co spodaj pri Čopu in na 
vrhu, "čisto navadne kruhke 
z zaseko ali nutelo, sirom, 
slane palčke, izotonično 
pijačo, Coca-Colo ..." Na 
nekaj vzponih je imela spre-
mljevalce Esmirja, Tjašo, 
Roka in Nevenko. "Manjšo 
krizo sem imela okrog štirih 

zjutraj, noč je bila topla in 
vlažna, pot spolzka, zato 
sem bila na spustih zelo pre-
vidna. Energijska pijača me 
je prerodila, kasneje ni bilo 
več težav. Ko se prebuja dan, 
je res lepo, napolni te z novo 
energijo. Ob osmih zjutraj 
so pri Čopu na štartu že 
začeli postavljati klopi, spo-
dbudne
besede znancev in tekmo-
valcev so me kar ponesle. 
Noge so bile še dobre, manj-
ša bolečina v desnem kole-

nu je kar izginila. Res sem 
bila zadovoljna, izziva sem 
se lotila pametno, dovolj 
sem jedla in pila. Tako sem 
po 25 urah in 45 minutah 
brez daljših postankov v 
enem zamahu premagala 
101 kilometer dolžine in sla-
bih 9000 višinskih metrov. 
Vse imam zabeleženo na 
uri, na aplikaciji Strava, s 
tem pa sem se tudi uradno 
kot 327. na svetu vpisala v 
Running Everesting Hall of 
Fame," je povedala Draga.

Tina desetkrat, Draga pa kar 
štiriindvajsetkrat na Španov vrh
Tina Klinar je zmagovalka podviga 6 ur Španovega vrha, v šestih urah je vrh osvojila desetkrat. Poseben podvig pa je uspel Dragi Žbontar, ki je v manj 
kot 26 urah vrh osvojila 24-krat in s tem osvojila izziv Everesting, saj je brez premora za spanje nabrala več višinskih metrov, kot je visok Mt. Everest.

Zmagovalka Tina Klinar je Španov vrh v šestih urah 
osvojila desetkrat.

Draga Žbontar je v sklopu podviga Everesting Španov vrh 
osvojila 24-krat v dobrih 25 urah.

Tudi letos, že sedmo leto zapored, poteka akcija 
Osvajalec Španovega vrha. Akcija je zelo 
priljubljena, saj smo do 12. septembra našteli že 
8199 vzponov, kar pomeni 32 vzponov dnevno. 
Enega izmed kriterijev za priznanje je izpolnil že 
101 pohodnik, vodeči Erik Janc pa se je do 12. 
septembra na vrh povzpel že 242-krat. "Še vedno 
smo na dobri poti, da bo letos zabeleženih največ 
pohodov do sedaj!" so zadovoljni v Zavodu za 
šport Jesenice. Priznanja za več kot dvajset, 
štirideset in šestdeset vzponov bodo podelili ob 
prvi polni luni v letu 2021.

Urša Peternel

Pohod po Mežakli, ki je 
zaradi slabega vremena pre-
stavljen za en teden, bo 
potekal jutri, v soboto, 3. 
oktobra. Ob 8.45 bo avtobus 
odpeljal izpred športne dvo-
rane Podmežakla proti Koč-
ni, pohod se bo začel ob 9. 
uri izpred avtobusne posta-

je na Kočni. Trasa pohoda je 
Kočna–Poljanska baba–pla-
nina Obranca–Snežna 
jama–Planski vrh–razgledi-
šče Špica–partizanska bol-
nišnica–Zakopi–Podmeža-
kla. Pohod bo potekal po 
označeni planinski poti. S 
Kočne je sprva nekoliko str-
mejši vzpon do planote, 
nato sledi razmeroma polo-

žna razgledna pot in nazad-
nje spust do Podmežakle. 
Pri vsaki od osmih zname-
nitosti ob poti bo postanek 
in kratka predstavitev. Mali-
co si udeleženci priskrbijo 
sami. Na zadnji postaji (pri-
reditveni prostor na Zako-
pih) bo za pohodnike na 
voljo brezplačen topel 
obrok. Previden čas hoje 

(brez postankov) je 4–5 ur. 
V primeru slabega vremena 
bodo izlet prestavili na kas-
nejši datum. Udeležba je v 
celoti brezplačna, organiza-
tor pa je RAGOR, kjer zbira-
jo tudi prijave, zaradi prila-
gajanja trenutnim razme-
ram je namreč udeležba 
omejena na petdeset udele-
žencev.

Potep po Mežakli prestavljen na jutri

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

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

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

V športnem parku Podmežakla na Jesenicah so v soboto, 19. 
septembra, v organizaciji Športne zveze Jesenice – regijske 
pisarne OKS ZŠZ in Zavoda za šport Jesenice potekale šeste 
športne igre zaposlenih Slovenije. Letošnja udeležba je bila 
zaradi situacije s koronavirusom skromnejša kot prejšnja 
leta. V petih športnih panogah je nastopilo 121 tekmovalcev, 
predvsem zaposlenih v jeklarski družbi SIJ Acroni Jesenice, 
pri zasebnikih, na Občini Jesenice ter člani društev upokojen-
cev Jesenice in Javornik - Koroška Bela iz občine Jesenice. 
Na sliki: najboljši v tekmovanju v prstometu – zmagal je Blaž 
Račič, druga je bila Nataša Rozman in tretji Mirko Savandič. 

Jesenice gostile šeste športne igre zaposlenih 


