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Letos, ko je edino jeseniško 
smučišče Španov vrh narava 
bogato obdarila s snegom, 
upravljavec smučišča Špor-

tni center Španov vrh in Za-
vod za šport Jesenice ob sofi-
nanciranju Občine Jesenice 
omogočata brezplačno smu-
čanje za jeseniške osnovno-
šolce in srednješolce. 
Kot so sporočili z Zavoda za 
šport Jesenice, vsak jeseni-

ški dijak ali osnovnošolec 
lahko prejme dve brezplačni 
vozovnici za smučišče Špa-
nov vrh, če obišče Španov 
vrh, se fotografira na zgornji 
postaji enosedežnice in foto-

grafijo objavi na svojem Fa-
cebook profilu ter označi 
»Zavod za šport Jesenice«. 
Vpisati se mora tudi v vpi-
sno knjigo, ki je na zgornji 
postaji in je namenjena po-
hodnikom v akciji Osvajalec 
Španovega vrha.

Brezplačno smučanje 
za mladino

Jeseniški osnovnošolci in srednješolci si lahko 
prislužijo po dve brezplačni smučarski vozovnici 
za smučišče Španov vrh, če se fotografirajo na 
zgornji postaji in vpišejo v vpisno knjigo.

Med prvimi si je dve brezplačni smučarski vozovnici 
prislužil srednješolec Žan Gril z Jesenic.

Urša Peternel

Do srede so v peticiji Občine 
Jesenice za ohranitev dejav-
nosti splošne bolnišnice na 
Jesenicah zbrali že več kot tri 
tisoč podpisov. Peticijo je 
mogoče podpisati še mesec 
dni na spletni strani Občine 
Jesenice, stran s peticijo pa 
omogoča, da svoj podpis od-
dajo tudi tisti, ki nimajo svo-
jega elektronskega predala. S 
strani si lahko natisnejo 
obrazec, ki ga lastnoročno iz-
polnijo in podpišejo, nato pa 
ga sami naložijo nazaj na 
stran ali to stori nekdo v nji-
hovem imenu. Če potrebuje-
jo dodatno pomoč, lahko 
podpis uredijo in oddajo tudi 
v sprejemni pisarni Občine 
Jesenice.
Medtem se je prvič sestala 
tudi posvetovalna skupina 
za ohranitev splošne bolni-
šnične dejavnosti na Jese-
nicah. Jeseniški župan Blaž 
Račič je njene člane imeno-
val kot odziv na radovljiško 
skupino, sestavljajo pa jo 
direktorica Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske Eva 
Štravs Podlogar, državni 
svetnik Bogomir Vnučec, 
direktor Splošne bolnišnice 
Jesenice Mark Toplak, vod-

ja oddelka za okolje in pro-
stor na Občini Jesenice Va-
lentina Gorišek, direktor 
podjetja Atelje Prizma Do-
men Zalokar in podžupan 
Občine Jesenice Miha Re-
bolj, ki skupino vodi. Doda-
tno je župan zaradi tesnega 

sodelovanja in medsebojne 
odvisnosti med fakulteto in 
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce v skupino imenoval tudi 
predstavnico Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin 
Sanelo Pivač. Članom sku-
pine (odsoten je bil le Bo-

gomir Vnučec) je župan 
Račič pojasnil namen ime-
novanja skupine ter priča-
kovanja, ki jih ima od nje-
nih članov ne le sam kot 
župan, temveč celotna lo-
kalna skupnost. 

Za bolnišnico že tri 
tisoč podpisov
Na Jesenicah nadaljujejo zbiranje podpisov za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice. »Bolnišnice 
na Jesenicah ne damo!« vztraja župan Blaž Račič.

Sebe skuša jemati 
ne preveč resno

Veste, kateri novinar je po nočni seji 
državnega zbora prišel na dom 
zbudit poslanca Miho Kordiša, ker 
je prespal začetek seje? Aleksander 
Pozvek.
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Testiranje v 
zdravstvenem domu
Opravljajo tudi testiranje za-
poslenih v šolstvu in trgovi-
ni, za katere je po novem 
obvezno enkrat tedensko te-
stiranje. 
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Kakšno vodo pijemo
Pitna voda v letu 2020 je bila 
zdravstveno ustrezna in var-
na za pitje, izjema sta vodo-
vodna sistema Peričnik in 
Planina pod Golico, sporo-
čajo iz Jeka.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Krajana skrbi posek 
dreves
Bo Koroška Bela zaradi po-
seka dreves nad vasjo bolj 
ogrožena?
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Veseli vrnitve v šolo
Prejšnji teden so se v šole 
vrnili učenci še preostalih ra-
zredov osnovne šole in dijaki 
zaključnih letnikov srednjih 
šol.
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Na fronti kot 
nemška 
medicinska sestra
Osemindvajsetletna diplomirana 
medicinska sestra Urša Skumavec  
s Koroške Bele ima zelo poseben 
hobi.
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Splošna bolnišnica Jesenice / Foto: Foto Vidmar
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Smučišče Španov vrh, ki ga upravlja podjetje 
Športni center Španov vrh, obratuje tudi med 
zimskimi počitnicami, in sicer med 9. in 15. uro. 
Pred počitnicami je obratovalo ob koncih tedna. 
Ker morajo imeti glede na ukrepe vlade smučarji 
negativni test na koronavirus, ki ni starejši kot 
sedem dni, pa so na spodnji postaji enosedežnice 
omogočali tudi brezplačno testiranje. No, v tem 
tednu se je mogoče brezplačno testirati v 
Zdravstvenem domu Jesenice.



2

Občinske novice

Jeseniške novice, petek, 26. februarja 2021

Dolga stoletja so Jesenice 
poznane kot železarski kraj. 
V nekdanji skupni državi so 
bile Jesenice tudi zelo 
pomembno železniško voz-
lišče in kraj prehoda čez 
državno mejo. Tu so delova-
le številne državne službe 
(carina, policija, veterina 
ipd.), uveljavljena so bila 
številna podjetja s področja 
prometa, transporta, logisti-
ke, ki so tudi dajala ton živ-
ljenju v kraju med Mežaklo 
in Karavankami. Tik pred 
osamosvojitvijo Slovenije je 
samo v takratni Železarni 
Jesenice delalo okoli sedem 
tisoč delavcev. 
V železarno na Jesenice 
niso prihajali na delo le 
delavci z Jesenic in bližnje 
okolice, Zgornjesavske 
doline, zgornje Gorenjske, 
ampak iz celotne Gorenj-
ske in tudi iz severne Pri-
morske (Trenta, Baška gra-
pa). Jesenice so bile 
pomembno središče. Vloga 
Jesenic (takratna občina 
Jesenice je obsegala tudi 
območje današnje občine 
Kranjska Gora in občine 
Žirovnica) kot najbolj seve-
rozahodnega upravnega, 
gospodarskega, prometne-

ga, trgovskega, izobraževal-
nega, zdravstvenega, kul-
turnega, športnega središča 
v nekdanji državi je bila 
tedaj izrazita in očitna. Na 
račun tedanje Železarne so 
imele tedaj Jesenice tudi 
precejšnjo politično težo. 
O spremenjeni vlogi in 
pomenu Jesenic zgovorno 
pričajo tudi številke. Če 
pogledamo le število delov-
nih mest v občini Jesenice, 
je to število trideset let po 
osamosvojitvi Slovenije (v 
občini je danes približno 
sedem tisoč delovnih mest) 
enako številu delovnih mest, 
ki jih je tik pred kolapsom 
zaposlovala samo Železarna 
Jesenice. Razlika je očitna. 
S tem povezana je tudi 
spremenjena vloga Jesenic 
v obdobju samostojne Slo-
venije. Železarstvo je ostalo 
paradni konj jeseniškega 
gospodarstva, a je bilo treba 
poiskati nove razvojne pri-
ložnosti. Po vstopu Sloveni-
je v EU so se zmanjšale 
potrebe po mejnem nadzo-
ru (policija, carina), država 
je že skrčila svojo prisot-
nost v lokalnih okoljih (geo-
detska pisarna na primer že 
več let ne deluje na Jeseni-
cah) in bojimo se, da bo 
država iz lokalnih okolij 
pod krinko racionalizacije 
še naprej umikala dejavno-
sti in še zniževala število 
delovnih mest v lokalnih 
okoljih. 
Na Jesenicah smo v obdob-
ju po osamosvojitvi tako že 

izgubili več tisoč delovnih 
mest. Mesto in občina sta 
izgubila del nekdanje vloge 
gospodarskega, upravnega, 
trgovskega, kulturnega sre-
dišča, Jesenice so na ta 
račun izgubile tudi del poli-
tične moči in ugleda. Na ta 
del naše lokalne zgodovine 
ne smemo pozabiti in tudi 
ne dovoliti, da bodo drugi 
krojili našo usodo. 
Na Jesenicah se dobro zave-
damo posledic, ki so nastale 
po osamosvojitvi Slovenije, 
obenem opazujemo apetite, 
da bi nam odvzeli prihod-
nost. Seveda govorimo o 
ohranitvi dejavnosti splošne 
bolnišnice na Jesenicah. 

Če je železarstvo (skozi 
zgodovino in tradicijo pos-
talo) srce Jesenic, je zdrav-
stvena dejavnost za nas pri-
ložnost za prihodnost. 
Zdravstvo smo že opredelili 
kot eno ključnih razvojnih 
priložnosti Jesenic in ga 
vnesli v svoje strateške 
načrte. Tako je zdravstvo za 
Jesenice kot pljuča za člove-
ka. Odstranitev pljuč ali 
vsakršna podobna operacije 
pljuč je tvegana in potrebno 
je veliko znanja, potrpežlji-
vosti, tankočutnosti, da se 
ne naredi škoda, vsako 
posiljevanje z možnimi 
rešitvami, hitenjem z odlo-
čanjem in rokohitrstvom pa 
lahko naredi nepopravljivo 
škodo. 
Vprašanje prihodnosti 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce oziroma gorenjske regij-
ske bolnišnice tako ni le 
prostorsko vprašanje (ozi-
roma vprašanje umestitve 
bolnišnice v prostor), kar 
bi, kot se zdi, radi poudarili 
nekateri vplivni akterji in 
hiteli z odločanjem o tem. 
Tematika se tesno povezuje 
s številnimi področji, saj to 
ni le vprašanje zdravstva, 
ampak tudi prostora, politi-
ke, sociale, (lokalnega in 
regionalnega) razvoja, eko-
nomije, izobraževanja, kad-
rov, zgodovine in tradicije. 
Skratka, gre za zelo kom-
pleksno vprašanje, ki mu je 
treba posvetiti vso potrebno 
pozornost, znanje in čas. 
Zato je treba hiteti počasi. 

Hiteti počasi

Župan Blaž Račič

Cilj članov skupine mora po 
Račičevem mnenju biti 
ohranitev dejavnosti regio-
nalne bolnišnice na območ-
ju občine Jesenice, znotraj 
tega pa proučitev vseh potre-
bnih prostorskih danosti v 
jeseniški občini, izdelava 
načrta aktivnosti za pripravo 
pravnih podlag s področja 
prostora in ohranitev mož-
nosti uresničevanja strateš-
kih načrtov občine ter ena-
komernega regionalnega 
razvoja. 
Občina Jesenice je konec 
leta 2018 naročila izdelavo 
dokumenta Prostorsko pro-
gramske preveritve umesti-
tve regijske bolnišnice na 
območju občine Jesenice. 
Dokument vsebuje analizo 
stanja prostora in variantne 
rešitve umestitve bolnišni-
ce na območju občine Jese-
nice. Člani skupine bodo do 
naslednjega sestanka, ki je 
predviden v prvi polovici 
marca, dokument pregleda-
li in podali pripombe in 
predloge. 
Da so prvi trije imenovani 
tudi člani radovljiške skupi-
ne, pa ni naključje, pojas-
njuje župan. 
»Strinjam se, da ima vsaka 
občina (in tako tudi Občina 
Radovljica) svoje interese. 
Nimam težav niti s tem, da 
vsaka občina svoje načrte in 
cilje javno predstavi in zago-
varja. Nikakor pa se ne 
morem strinjati s tem, da 

''optimalnost'' radovljiške 
lokacije za željeno novo 
regijsko bolnišnico na 
Gorenjskem prepoznavajo 
nosilci najodgovornejših 
funkcij v Ragorju, ki je regi-
onalna(!) razvojna agencija, 
Splošni (regijski!) bolnišnici 
Jesenice in tudi državni sve-
tnik. Vsi našteti so pozabili, 
da zastopajo širše interese, 
ne le interese ene občine ali 
ene ''optimalne'' lokacije, 
pri čemer sploh še ni jasno, 
kakšno so načrti države na 
tem področju«. Zato enako 
pomoč v posvetovalni skupi-
ni z njihove strani pričaku-
jemo tudi na Občini Jeseni-
ce," je dejal.

Ob tem pa je razburjenje na 
Jesenicah povzročila tudi 
izjava nekdanjega direktor-
ja jeseniške bolnišnice in 
novega ministra za zdravje 
Janeza Poklukarja na mini-
strskem zaslišanju v držav-
nem zboru. Glede lokacije 
gorenjske regijske bolnišni-
ce je dejal, da je po njego-
vem osebnem mnenju »gle-
de na to, kako regija leži, 
seveda optimalna lokacija 
Radovljica«. A kot je pouda-
ril, to ne pomeni, da se 
katera koli zdravstvena 
dejavnost na zdajšnji loka-
ciji umika. Omenil je mož-

nost vzpostavitve mestne 
bolnišnice, ki bi jo lahko 
upravljala Fakulteta za 
zdravstvo Angele Boškin, 
priložnost pa je tudi v ure-
ditvi negovalne bolnišnice. 
»Na zdajšnji lokaciji pa za 
neko pravo, sodobno bolni-
šnico ni rešitve,« je menil. 
Ob tem pa je za gradnjo 
regijske bolnišnice omenil 
tudi tretjo možno lokacijo, 
to je Kranj.
Župan Račič je glede Poklu-
karjevega stališča poudaril: 
"Vprašanje nove bolnišnice 
ni le prostorsko vprašanje, 
je predvsem zdravstveno 
vprašanje, pa tudi socialno, 
politično, razvojno, eko-
nomsko in kadrovsko vpra-

šanje, skratka gre za kom-
pleksno vprašanje, ki se 
nanaša na različna področja. 
Železarstvo je srce Jesenic. 
Zdravstveno dejavnost razu-
memo kot pljuča (in hkrati 
kot prihodnost) mesta in 
občine. Splošna bolnišnica 
Jesenice je desetletja tesno 
povezana z mestom in obči-
no, je vpeta v tkivo lokalnega 
okolja. Vsakršno odstranje-
vanje pljuč iz organizma je 
tvegano, to vedo vsi zdravni-
ki. Tudi odstranjevanje ali 
umikanje ene najpomem-
bnejših ustanov in dejavno-
sti iz lokalnega okolja je 
visoko tvegano početje, pri 
čemer so posledice lahko 
hude."

Za bolnišnico že tri 
tisoč podpisov
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Urša Peternel

Številne krajane Koroške 
Bele zanima, kakšni načrte 
ima Občina Jesenice z 
območjem zapuščenega 
Rekreaci jskega centra 
Kres. Vprašanje o tem je 
občinski upravi posredova-
la tudi članica sveta KS 
Hrušica Sonja Tušar, ki je 
opozorila, da v preteklosti 
najemnika pod takratnimi 
pogoji niso našli, zato je 
predlagala, naj spremenijo 
pogoje in ponovno objavijo 
javno dražbo za prodajo 
oziroma oddajo v najem. 
Druga možnost pa bi bila, 
je dodala, da bi Občina 
Jesenice v proračunu 
namenila sredstva za obno-
vo teniških igrišč oziroma 

za preureditev prostora v 
prostor za piknike. 
"V vmesnem času bi bilo 
bolje prostor oddajati za en 
evro, kot da klavrno propada 
in čaka na boljše čase," je 
menila. 
Kot so pojasnili v občinski 
upravi, je Rekreacijski cen-
ter Kres v pretežni meri v 
zasebni lasti, le opuščena 
teniška igrišča in dostopna 
cesta so v lasti Občine 
Jesenice. 
"Potekali so številni razgo-
vori s potencialnimi inves-
titorji oziroma potencialni-
mi upravljavci teh igrišč, 
vendar so na koncu vsi iz 
takšnih ali drugačnih raz-
logov odstopili od svojih 
pobud. Da je Občina Jese-
nice pripravljena razrešiti 

sedanje stanje teniških 
igrišč, kaže to, da je na 
izražene pobude izvedla 
postopek prodaje zemljišč, 
postopek ustanovitve stav-
bne pravice, postopek 
oddaje v najem, vendar 
neuspešno," so pojasnili.
Glede predloga, da bi pros-
tor oddali v najem za en 
evro, pa so opozorili, da 
oddaja premoženja, ki ga 
ima v lasti lokalna skupnost, 
pod ocenjeno vrednostjo ni 
dopustna.
Po občinskih prostorskih 
načrtih območje sodi med 
površine za oddih, rekreaci-
jo in šport, torej je namenje-
no preživljanju prostega 
časa na prostem. 
"S tem Občina Jesenice z 
vidika prostorskega razvoja 

še vedno zasleduje rabo 
omenjenega območja za 
namen, kot je bil prvotno 
zasnovan," so poudarili.
Ureditev oziroma oživitev 
športnih površin na Kresu je 
opredeljena v predlogu Stra-
tegije razvoja športa v občini 
Jesenice 2021–2024. Tako 
naj bi v sodelovanju s KS 
Javornik - Koroška Bela pri-
pravili vsebine za to območ-
je, pri čemer bodo upošteva-
li potrebe in pobude lokal-
nega okolja. Na tej osnovi 
bodo pripravili ustrezno 
dokumentacijo in uredili 
območje, tudi s pomočjo 
sredstev sofinanciranja in v 
sodelovanju z morebitnimi 
partnerji, ki bi lahko sodelo-
vali pri ureditvi in oživitvi 
območja, so še zapisali.

Kakšne načrte ima občina z 
Rekreacijskim centrom Kres
Športne površine na Kresu nameravajo urediti oziroma oživiti, vsebine bodo pripravili v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo.

Če je železarstvo (skozi zgodovino in tradicijo 
postalo) srce Jesenic, je zdravstvena dejavnost za 
nas priložnost za prihodnost. Zdravstvo smo že 
opredelili kot eno ključnih razvojnih priložnosti 
Jesenic in ga vnesli v svoje strateške načrte. Tako 
je zdravstvo za Jesenice kot pljuča za človeka. 

Kot poudarja župan: 
»Bolnišnice na 
Jesenicah ne damo!«
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V Zdravstvenem domu Jese-
nice še naprej izvajajo brez-
plačno testiranje s hitrimi 
antigenskimi testi. Name-
njeno je zdravim občanom 
občin Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica. Termini 
so za vsak teden sproti obja-
vljeni na spletni strani zdra-
vstvenega doma. Rezultate 
pošljejo v roku dveh ur s 
SMS-sporočilom. 
Kot je povedal direktor 
Zdravstvenega doma Jese-
nice Saša Letonja, poleg 
tega testirajo tudi z mobil-
nimi ekipami in opravljajo 
testiranje zaposlenih v šol-
stvu in trgovini. Število 
dnevno opravljenih testov 
je različno, dnevno so jih 
opravili tudi že sedemsto, a 
s skrajnimi napori in ob so-
delovanju zaposlenih izven 
rednega delovnega časa, je 
poudaril.
Vsi, ki so preboleli covid-19, 
pa ne potrebujejo hitrega te-
sta v nobeni dejavnosti (v 
šolstvu, trgovinah, na smu-
čiščih ...). Za dokazilo pre-
bolele bolezni velja pozitivni 
izvid testa PCR oziroma hi-
trega antigenskega testa, ki 
ga je mogoče dobiti na por-

talu zVem in natisniti, a je 
za to potrebno digitalno po-
trdilo. Uporabniki, ki ga ni-
majo, naj se za izvid dogovo-

rijo v svoji ambulanti, na iz-
branega osebnega zdravnika 
naj se obrnejo po elektron-
ski pošti. Hitrega testiranja 

ne potrebujejo tudi tisti, ki 
so bili cepljeni z dvema od-
merkoma.
Testirajo tudi dnevne mi-
grante, ki se vozijo na delo v 
Avstrijo, storitev pa je zanje 
plačljiva, saj potrebujejo 
tudi posebno potrdilo. No-
vost pa je tudi samoplačniški 
pregled protiteles, ki ga 
opravijo na željo občanov, ki 
želijo vedeti, ali imajo proti-
telesa proti covidu-19.

Testiranje v 
zdravstvenem domu
Opravljajo tudi testiranje zaposlenih v šolstvu in trgovini, za katere je po novem obvezno enkrat 
tedensko testiranje. Število dnevno opravljenih testov je različno, dnevno so jih opravili tudi že 
sedemsto, a s skrajnimi napori in ob sodelovanju zaposlenih izven rednega delovnega časa.

Hitrost cepljenja je odvisna od števila odmerkov, ki jih dobijo. / Foto: Gorazd Kavčič
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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. 4/let nik XVI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 16, ki je iz šel 26. februarja 2021.
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

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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Cepljenje proti covidu-19 poteka glede na število 
odmerkov cepiva, ki ga prejmejo. Še vedno 
cepijo starejše od osemdeset let (s Pfizerjevim 
cepivom), s cepivom AstraZenece pa tudi mlajše 
kronične bolnike in nepokretne osebe na domu.
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V prejšnjih številkah Jeseniških novic 
je bila predstavljena problematika pi-
tne vode na vodnem viru Peričnik. V 
tem delu nadaljujemo predstavitev iz-
vedenih del na zajetju Peričnik v prete-
klem letu in načrte za letošnje leto. 
V letu 2020 smo na zajetju Peričnik sa-
nirali izpustne lopute in izpustne zasu-
ne, ki so namenjeni vzdrževanju vo-
dnih celic.  Z izvedbo teh del smo do-
segli višji nivo čiščenja in omogočili, da 
lahko delno ali popolno izločamo mo-
tno vodo iz sistema ter s tem prepreči-
mo vdor onesnažene vode v sistem. S 
tem smo na tem vodnem viru uspešno 
preprečili prekuhavanje pitne vode 
šestkrat. Uredili smo tudi zaporo že iz-
ločenega izvira ter vgradili nov cevo-
vod do izpusta. 
Do zajetij Peričnik je bila izvedena na-
peljava elektrike. Tako bo v letošnjem 
letu možno izvesti telemetrijski daljin-
ski nadzor zajetij in nadgradnjo zapor-
nih elementov z elektro pogoni, kar bo 
omogočalo avtomatsko izločanje mo-
tnih izvirov. Na podlagi ureditvene od-
ločbe iz marca 2019 so bile odpravlje-
ne tudi nekatere sanitarno-tehnične 
pomanjkljivosti v objektih zajetja. 

Saniralo se je tudi poškodovano in 
spodkopano desno obrežno zavarova-
nje ob strugi reke Bistrice neposredno 
pri zajetju in obrežna zaščita premosti-
tve cevovoda v Mojstrani. V sklopu 
vzdrževalnih del so se očistili nanosi 
drobirja pod hudourniško grapo. Na 
vodovarstvenem območju se stalno 
spremlja  erozijsko delovanje zaledne-
ga območja in  bočne ter globinske 
erozije reke Bistrice. Zavzemamo se 
tudi za tehnično zaščito celotnega vo-
dovarstvenega območja pred negativ-
nimi naravnimi vplivi, ki se dogajajo na 
zalednem pobočju objekta. Ta delova-
nja glede na rezultate raziskav nepo-
sredno ne vplivajo na motnost, vendar 
bi s sanacijo vsekakor prispevali k za-
ščiti objektov. O ugotovitvah na podla-
gi rednih pregledov ožjega in širšega 
območja objekta obveščamo vse pri-
stojne organe in inštitucije. 
Za rezervni vodni vir Mlake je bila ure-
jena UV-dezinfekcija, kar v času preki-
nitev in izločanja omogoča nemoteno 
oskrbo z vodo za Bolnišnico Jesenice 
in Dom dr. Franceta Bergelja. V sklopu 
raziskovalnega dela so zaključene  me-
ritve izvira Veliki Javornik, ki bi lahko 

služil kot dodatni, rezervni vodni vir, 
poročila o izsledkih so v fazi izdelave.
Prav tako bo Občina Jesenice letos 
uredila izvedbo II. faze hidrogeoloških 
raziskav. Pričakujemo, da bodo rezul-
tati dali končne rešitve in ukrepe glede 
dejavnikov tveganja, kot sta motnost 
in mikrobiološko onesnaženje. Na 
podlagi pridobljenih podatkov in 
usmeritev se bodo začele aktivnosti za 
izvedbo ustreznih tehničnih rešitev.  
Naše aktivnosti na vodnem viru Perič-
nik bodo v letošnjem letu potekale v 
smeri prizadevanj, da bi uvedli UV-
-dezinfekcijo pitne vode, ki je uporab-
nikom bolj prijazna metoda. 
S strani upravljavca vodovoda JEKO, d. 
o. o., potekajo vse aktivnosti, ki so 
opredeljene v planu rednega vzdrže-
valnega dela tako na zajetju kot na 
omrežju.

Vodni vir Peričnik (3. del)

Občinska knjižnica Jesenice
Svet knjižnice
Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 11., 12. in 13. člena Odloka 
o ustanovitvi  javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Ur. 
l. RS 44/2009) in spremembe (Ur. list RS, št. 92/2011, 34/2012, 
73/2012, 49/2016 in 29/2018) Svet Občinske knjižnice Jeseni-
ce objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta 

DIREKTORJA OBČINSKE 
KNJIŽNICE JESENICE (m/ž)
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ob splošnih  
pogojih, ki jih določa zakonodaja, izpolnjuje tudi naslednje 
posebne pogoje:
–  ima univerzitetno izobrazbo ali magisterij stroke  

(druga bolonjska stopnja); 
–  ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta  

na področju knjižnične dejavnosti; 
– ima opravljen bibliotekarski izpit;  
– ima aktivno znanje slovenskega jezika;  
– ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti 
program poslovnega in programskega razvoja zavoda za 
mandatno obdobje 2021-2026.
Kandidat za direktorja k prijavi na razpis priloži tudi izjavo, da 
soglaša, da se lahko njegovi osebni podatki javno obravnava-
jo na seji občinskega sveta, če bo izbran in se zanj zaprosi za 
soglasje oziroma mnenje k imenovanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Občinska 
knjižnica Jesenice, Svet knjižnice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270  
Jesenice. Na ovojnici mora biti oznaka “Za razpis za direktorja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 31. 5. 2021.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

Svet Občinske knjižnice Jesenice
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Urša Peternel

"Na osnovi rezultatov obve-
ščamo, da je bila pitna voda 
v letu 2020 na oskrbovalnih 
območjih v občini Jesenice, 
ki so v upravljanju podjetja 
Jeko, zdravstveno ustrezna 
in varna za pitje. Izjema sta 
vodovodna sistema Peričnik 
in Planina pod Golico, ko je 
ob močnih nalivih povišana 
motnost in izdamo preven-
tivni ukrep prekuhavanja," 
so sporočili iz javnega 
komunalnega podjetja Jeko, 
kjer morajo vsako leto opra-
viti nadzor nad kakovostjo 
pitne vode.
Jeko opravlja gospodarsko 
javno službo oskrbe s pitno 
vodo, upravlja pa vodovodne 
sisteme Peričnik, Završnica, 
Plavški Rovt, Planina pod 
Golico, Javorniški Rovt, Koč-
na in Izvir pod Golico.
Kot pojasnjujejo, vsako leto 
opravljajo notranji nadzor, 
ki ga izvajajo sami na osnovi 
sistema HACCP v skladu z 
določili pravilnika o pitni 
vodi in izvajanjem dobre 
higienske prakse. Zunanji 
nadzor pa izvajata neodvis-

na državna organa, to sta 
Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano in 
Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije.
Lani so v okviru notranjega 
nadzora na območju občine 
Jesenice odvzeli 153 vzorcev 
pitne vode za mikrobiološ-
ke analize in 11 vzorcev pit-
ne vode za fizikalno-kemij-

ske analize, od katerih je 
večina ustrezala zahtevam. 
Izjema sta vodovodna siste-
ma Peričnik in Planina pod 
Golico, kjer je ob močnih 
nalivih povišana motnost in 
zato izdajo preventivni 
ukrep prekuhavanja. "V 
letu 2020 smo izdali dva 
ukrepa prekuhavanja pitne 
vode na vodovodnem siste-
mu Peričnik in tri ukrepe 
prekuhavanja pitne vode na 
vodovodnem sistemu Plani-
na pod Golico," so zapisali v 
Jeku.
In kakšno je bilo stanje po 
posameznih vodovodnih 
sistemih? 
Vodovodni sistem Peričnik 
oskrbuje s pitno vodo 
13.782 prebivalcev. "Pitna 
voda se od konca septem-
bra lani dezinficira z natri-
jevim hipokloritom. V vseh 
neskladnih vzorcih, odvze-
tih na zajetju ali omrežju, 
so bile prisotne koliformne 
bakterije. Po uvedbi dezin-
fekcije so bili vsi vzorci po 
obdelavi skladni, zato je 
obdelava upravičena. Pri 
končnih uporabnikih so 
povprečne vrednosti pros-

tega klora med 0,02 mg/l 
in 0,07 mg/l," so pojasnili 
v Jeku. Ob tem so poudari-
li, da se vodni vir Peričnik 
napaja iz več manjših izvi-
rov, lani so z ukrepom izlo-
čanja motnega izvira šest-
krat uspešno preprečili 
prekuhavanje pitne vode, 
medtem ko so ukrep izdali 
dvakrat.

Vodovodni sistem Završnica 
oskrbuje s pitno vodo v občini 
Jesenice približno 4774 pre-
bivalcev. Pitna voda se zago-
tavlja brez predhodne obdela-
ve. Vsi vzorci v letu 2020 so 
bili skladni s pravilnikom.

Vodovodni sistem Plavški 
Rovt oskrbuje s pitno vodo 
76 prebivalcev. Pitna voda 
se dezinficira z UV-žarki. 
"En neskladen vzorec je bil 
odvzet na zajetju pred obde-
lavo, zaradi prisotnosti koli-
formnih bakterij v nizkem 
številu. Izveden ni bil noben 
ukrep, saj so bili vsi vzorci, 
odvzeti po obdelavi, skladni. 
En neskladen vzorec je bil 
odvzet na omrežju, prisotne 
so bile koliformne bakterije 
v nizkem številu. Vzrok je 
bil v hišnem vodovodnem 
omrežju," so pojasnili.
Vodovodni sistem Planina 
pod Golico oskrbuje s pitno 
vodo 376 prebivalcev. Pitna 
voda se dezinficira z natrije-
vim hipokloritom. "En nes-
kladen vzorec je bil odvzet 
na zajetju pred obdelavo, 
kjer so preiskave pokazale 
prisotnost različnih bakterij 
(E. coli, enterokoki in koli-
formne bakterije) v nizkem 
številu. Pri končnih uporab-
nikih so povprečne vredno-
sti prostega klora med 0,02 
mg/l in 0,15 mg/l. Zaradi 
površinskega vpliva na vod-
ni vir je obdelava vode upra-
vičena," so zapisali.

Vodovodni sistem Javorniš-
ki Rovt oskrbuje s pitno 
vodo 258 prebivalcev. Pitna 
voda se dezinficira z UV-žar-
ki. "En odvzet vzorec na 
zajetju pred obdelavo je bil 
neskladen zaradi prisotnosti 

bakterije Clostridium per-
fringers v nizkem številu, 
vsi vzorci, odvzeti na omre-
žju, so bili skladni s pravil-
nikom. Vzrok je lahko v 
posegu na vodovarstvenem 
območju, na kar smo obve-
stili pristojne organe," so 
poudarili v Jeko.
Vodovodni sistem Kočna 
oskrbuje s pitno vodo 257 
prebivalcev. Pitna voda ni 
predhodno obdelana. "En 
vzorec odvzet na omrežju je 
bil neskladen zaradi prisot-
nosti bakterije Escherichia 
coli in koliformnih bakterij 
v nizkem številu. Vzrok je 
vzorčenje po močnih nalivih 
in posegu na vodovarstve-
nem območju. Po opravlje-
nem spiranju omrežja je bil 
vzorec skladen, glede pose-
ga na vodovarstvenem 
območju smo obvestili pris-
tojne organe," so pojasnili.
Vodovodni sistem Izvir pod 
Golico pa s pitno vodo oskr-
buje 24 prebivalcev. Pitna 
voda se dezinficira z UV-žar-
ki. Po obdelavi so bili vsi 
odvzeti vzorci skladni s pra-
vilnikom, pred obdelavo so 
stalno prisotne koliformne 
bakterije v nizkem številu.

Kakšno vodo pijemo
Pitna voda v letu 2020 je bila zdravstveno ustrezna in varna za pitje, izjema sta vodovodna sistema 
Peričnik in Planina pod Golico, sporočajo iz Jeka.

V Jeku ponovno obveščajo uporabnike, da imajo 
vzpostavljeno aplikacijo SMS-obveščanje. »Tako 
boste ob morebitnih motnjah ali ob izrednih 
dogodkih obveščeni v najkrajšem času,« 
svetujejo. Obrazec za prijavo je na voljo na 
spletni strani Jeka.

–   V občini so v uporabi vodovodni sistemi Peričnik, 
Završnica, Plavški Rovt, Planina pod Golico, 
Javorniški Rovt, Kočna in Izvir pod Golico.

–   Z natrijevim hipokloritom dezinficirajo pitno 
vodo iz sistemov Peričnik in Planina pod Golico.

–   Z UV-žarki dezinficirajo pitno vodo iz sistemov 
Plavški Rovt, Javorniški Rovt in Izvir pod Golico.

–   Povsem neobdelano vodo pa pijejo uporabniki  
sistemov Završnica in Kočna.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 
218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ura-
dni list RS, št. 110/02, 97/03 - odl. US, 46/04 - ZRud-A, 47/04, 
41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - odl. US, 102/04 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 
- odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
- ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 
101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 - GZ) 
objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila  
za uporabo stavbnega zemljišča na območju  

občine Jesenice za leto 2021

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in 
nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Obči-
na Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov 
stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so zavezanci za plačilo 
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju 
občine Jesenice. 

Povpraševanje za vpogled v podatke bo potekalo po elektron-
ski pošti na naslovu obcina.jesenice@jesenice.si z naslovom 
»NUSZ«, z navadno pošto na naslov Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »NUSZ«, in na telefon-
ski številki 045 869 221,

in sicer od 1. marca 2021 do vključno 12. marca 2021.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidane-
ga ali nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki ne strinja, 
mora v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati 
vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov 
pri pristojnih organih, ki vodijo evidenco nepremičnin, sklad-
no s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Odde-
lek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zave-
zancev tudi nove podatke. Zavezanci so po 14. členu Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Jesenice (Ur. list. RS, št. 46/2008 in spr.) dolžni pristojni 
strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske 
podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obvezno-
sti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spre-
membe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino 
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino ter 
komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stav-
bnega zemljišča. 

 Blaž Račič l.r.
 ŽUPAN
Številka: 422-6/2020
Datum: 18. 2. 2021

Urša Peternel

Prejšnji teden se je na prvi 
seji sestal svet javnega 
zdravstvenega zavoda Splo-
šne bolnišnice Jesenice v 
novi sestavi. Potem ko je vla-
da zamenjala svoje štiri 
predstavnike, so v svetu po 
novem Eva Mlakar, Marta 
Smodiš, Brigita Tišler in 
Miha Zalokar, preostali trije 
člani pa ostajajo isti kot dos-
lej: predstavnica Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje 
Slovenije je Anka Bolka, 
predstavnik Občine Jesenice 
Stanislav Pem, predstavnica 

delavcev pa Irena Kolbl. 
Na prvi seji sveta so za pred-
sednico izbrali Marto Smo-

diš, ki je domačinka, po izo-
brazbi je magistrica zdravs-
tvene nege, vrsto let je bila 
zaposlena v bolnišnici, zdaj 
pa dela kot predavateljica na 
Fakulteti za zdravstvo Ange-
le Boškin. Je tudi občinska 
svetnica na listi SMC v jese-
niškem občinskem svetu.
Na prvi seji sveta zavoda so 
se člani seznanili z informa-
cijami o poslovanju bolniš-
nice v lanskem letu (to je 
bilo pozitivno), o delu v času 
epidemije, o izvajanju obno-
vitvenih del in o sodnih 
zadevah, vezanih na bolniš-
nico.

Marta Smodiš 
predsednica sveta SBJ

Marta Smodiš 
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Svet zavoda Občinske knjižnice Jesenice je objavil razpis za 
izbiro direktorja Občinske knjižnice Jesenice. Pogoj je uni-
verzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska 
stopnja), vsaj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri v 
knjižnični dejavnosti, bibliotekarski izpit ter aktivno znanje 
slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika. Kandidati 
morajo predložiti tudi program dela in razvoja knjižnice za 
obdobje 2021–2026. Mandat direktorja traja pet let.

Razpis za direktorja knjižnice
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Urša Peternel

Na uredništvo se je obrnil 
krajan Koroške Bele, ki je že-
lel ostati anonimen, opozoril 
pa je na posek dreves na ob-
močju Mlake nad vasjo. Kot 
je zapisal, se je posek začel 
pred mesecem dni, po njego-
vem mnenju gre za "masaker 
nad naravo", najbolj pa ga 
skrbi, da bo zaradi posega ob-
močje, ki je že tako plazovito, 
še bolj ogrozilo varnost vasi.
Poklicali smo vodjo jeseni-
ške enote Zavoda za gozdo-
ve Slovenije Janeza Mertlja. 
Potrdil je, da na omenjenem 
območju na robu vasi pote-
ka sečnja dreves, ki temelji 
na veljavnem gozdnogospo-
darskem načrtu za enoto Je-
senice in na podrobnem 
gozdnogojitvenem načrtu za 
to območje. Lani je bilo na 
željo lastnikov gozdov s tega 
območja označeno drevje za 

posek in posledično izdano 
osem rednih odločb o pose-
ku dreves, tri pa so aktivne 
še iz preteklih let. Skupaj 
gre za 830 kubičnih metrov 
lesa. Poleg tega je bilo lani 
jeseni petim lastnikom po 
uradni dolžnosti izdano tudi 
pet odločb o izvedbi sanitar-
ne sečnje v skupni izmeri 
92 kubičnih metrov lesa. 
Gre za obvezno pospravilo 
od podlubnikov napadenega 
drevja. Za izvedbo teh se-
čenj ni bilo načrtovanih no-
vih vlak, je pojasnil Mertelj.
Sečnja se je začela v času 
zmrzali, med nedavno odju-
go pa je bilo delo začasno 
ustavljeno zaradi blatnih 
vlak. 
"Sečnja naj bi bila zaključe-
na do pomladi, izvajalec del 
je dolžan sproti čistiti in 
urejati odvodnjavanje na 
vlakah oziroma spravilnih 
poteh. Od jeseni letos bo 

sečnja in spravilo lesa s tega 
območja otežena, saj je na 
spodnjem delu območja na-
črtovana gradnja nove sta-
novanjske hiše," je dodal.
Kot je še dejal, je sečnja na 
omenjenem območju v pri-
stojnosti Zavoda za gozdo-
ve, Geološkega zavoda Slo-
venije pa o njej ni treba ob-
veščati niti ni treba pridobiti 
njihovega mnenja.
Plazova Čikla in Urbas se 
nahajata višje nad vasjo, kjer 
geološki zavod izvaja tudi 
meritve in monitoring pre-
mikov. "Glede načrtovanih 
ukrepov na širšem območju 
Čikle in Urbasa, kot so gra-
dnja vlak, večje sanitarne in 
redne sečnje, gradnja dosto-
pnih poti za poskusne vrti-
ne, pa se v okviru delovne 
skupine, ki jo je ustanovila 
Občina Jesenice, izvaja po 
potrebi posvetovanje in 
usklajevanje med geološkim 

zavodom, zavodom za goz-
dove, civilno zaščito in obči-
no," je še dejal Mertelj.
Obrnili smo se tudi na Geo-
loški zavod Slovenije, kjer 
nam je dr. Tina Peternel po-
trdila, da niso pristojni za 
dajanje soglasij v primeru 
posegov v prostor, kot je go-
spodarjenje z gozdovi, gra-
dnja infrastrukture ... 
"Konkretnega primera ne 
moremo komentirati, ker ne 
poznamo obsega sečnje in 
ne vemo, kakšen je bil poseg 
v prostor oziroma ali ta ne-
gativno vpliva na stabilnost 
območja. Vsekakor pa na 
Geološkem zavodu Sloveni-
je svetujemo, da se na plazo-
vitih območjih izvaja gospo-
darno ravnanje z gozdnimi 
površinami in da se ohranja 
varovalna funkcija gozda. 
Prav tako je priporočljivo či-
ščenje in pomlajevanje goz-
da," je pojasnila.

Krajana skrbi posek dreves
Bo Koroška Bela zaradi poseka dreves nad vasjo bolj ogrožena? 

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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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

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      
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Janko Rabič

Kakšno je bilo leto 2020 za 
vašo krajevno skupnost?
Koronakriza in z njo poveza-
ni zaščitni ukrepi so nedvo-
mno zaznamovali večino mi-
nulega leta na vseh podro-
čjih. Vsi smo se v taki situaci-
ji znašli prvič. Člani sveta 
smo se trudili sproti prilaga-
jati razmeram in nadaljevati 
delo. Seveda smo bili primo-
rani odpovedati večino načr-
tovanih dogodkov in priredi-
tev, tako kot v ostalih krajev-
nih skupnostih. To pa ni po-
menilo, da smo sedeli kri-
žem rok in čakali, da se ži-
vljenje normalizira. Komuni-
kacija med člani sveta je po-
tekala telefonsko in po elek-
tronski pošti. Z namenom 
lažjega komuniciranja, obve-
ščanja ter sprejemanja pri-
pomb in pobud krajanov 
smo postavili lasten Facebo-
ok profil, ki je bil, po mojem 
mnenju, dobro sprejet. Lah-
ko rečem, da smo člani sveta 
obveznosti in dolžnosti opra-
vljali redno in vestno.

Kako je v zaostrenih razme-
rah potekala pomoč ljudem, 
predvsem starejšim? Je bila 
potrebna, kako ste jo izvajali?
Nekaj zmede je bilo pred-
vsem na začetku prvega vala 
epidemije. Mi smo zgodaj 
stopili v stik s predstavniki 
Civilne zaščite in zaprosili za 
maske, ki so se takrat težko 
dobile. Če se ne motim, smo 
bili v naši krajevni skupnosti 
prvi v občini, ki smo začeli 
deliti zaščitne maske starej-

šim krajanom. Kasneje je za 
razdeljevanje poskrbela obči-
na s pomočjo gasilskih dru-
štev. Je pa na tem mestu še 
enkrat treba omeniti pomoč 
in solidarnost nekaterih kra-
jank in krajanov, ki so samo-
iniciativno začeli izdelovati 
in deliti maske, za kar jim 
gre velika zahvala. 

So se načrti zaradi znane si-
tuacije veliko spremenili? 
Niti ne. Načrti tako za izva-
janje dejavnosti krajevne 
skupnosti kot tudi za reali-
zacijo projektov ostajajo ne-
spremenjeni. Veliko bo od-
visno od epidemiološke sli-
ke v prihodnje, na kar pa 
nimamo vpliva. 

Katere pomembne dosežke 
lahko postavite v ospredje? 

Najlažje je kritizirati in kri-
čati, kako se nič ne da. To bi 
lahko delali tudi mi. Lastnih 
sredstev za izvedbo projek-
tov krajevne skupnosti ni-
mamo, tako da smo pri tem 
odvisni od Občine Jesenice. 
Seveda pa je naša naloga, da 
si prizadevamo pristojne 
prepričati, da so projekti, ki 
jih predlagamo, nujno po-
trebni in v javno dobro. Po-
vedano po domače, treba je 
biti tečen. V komunalnem 
planu, ki smo ga člani sveta 
pripravili predvsem na po-
budo krajank in krajanov, je 
kar nekaj predlogov, ki čaka-
jo na izvedbo. Nekateri že 
vrsto let. Torej, premika se, 
sicer (pre)počasi, vendar je 
bilo v minulem letu postor-
jenega kar nekaj. Na Sloven-
skem Javorniku imamo iz-

posojevalnico koles, na Ko-
roški Beli potopni ekološki 
otok, preplasten je del ceste 
v Javorniški Rovt, na Poto-
kih je končno zamenjana 
nadstrešnica na avtobusni 
postaji. Čeprav je stara, služi 
svojemu namenu. Najpo-
membnejša pridobitev za 
kraj pa se mi zdi nova streha 
na delu stavbe Osnovne šole 
Koroška Bela, saj je bila sta-
ra v izredno slabem stanju. 

Kaj pa letošnji obeti?
V kratkem naj bi začeli iz-
gradnjo nove dovozne ceste 
med obrati Acronija in Pre-
delave debele pločevine, kar 
bo nedvomno izboljšalo pro-
metno varnost in kvaliteto 
življenja ljudi v tem delu 
krajevne skupnosti. Veseli-
mo se tudi postavitve grbi-
nastega poligona iz žlindre 
za kolesarje (pump track), ki 
bo najverjetneje umeščen v 
neizkoriščen prostor za šolo 
na Koroški Beli. Material za 
izgradnjo bo prispevala 
družba Acroni, izvedbo del 
pa bo krila Občina Jesenice. 
Prizadevamo si tudi za čim-
prejšnjo preureditev teni-
ških igrišč na Kresu. Nekaj 
sredstev ima občina za ta 
namen predvidenih v obdo-
bju 2021–2023. Del sredstev 
bi se dalo pridobiti iz naslo-
va prihajajočega participa-
tivnega proračuna pod pred-
postavko, da bi krajani to 
idejo podprli in za to oddali 
svoj glas. Ne smemo pa po-
zabiti nevarnosti plazu nad 
Koroško Belo. S strani mini-
strstva za okolje in prostor 

so na občino prišla zagotovi-
la, da naj bi se še letos vzpo-
stavil sistem alarmiranja v 
primeru sprožitve plazu.

Problemov nikoli ne zmanj-
ka, kajne?
Za naštevanje vseh bi 
zmanjkalo prostora. Zelo 
pereča je problematika mi-
rujočega prometa na obmo-
čju med osnovno šolo in tr-
govino na Koroški Beli. Par-
kirnih prostorov primanjku-
je, zaradi česar je ogrožena 
tudi varna pot otrok v šolo. V 
ta namen bo izdelana študi-
ja o možnosti prestavitve av-
tobusne postaje pri trgovini. 
S tem bi se dalo zagotoviti 
tudi nekaj dodatnih parki-
rišč. Nadalje je treba zagoto-
viti sredstva za dokončanje 
energetske sanacije starega 
dela šole. Pri obeh izposta-
vljenih težavah velja pohva-
liti prizadevanja ravnatelja 
šole Roka Pekolja, pri tem 
ga vsi podpiramo.

Kako je z delovanjem dru-
štev v teh razmerah?

Dejavnosti in aktivnosti veči-
ne društev so zaradi znanih 
ukrepov večinoma ustavlje-
ne, saj je največji problem v 
prepovedi druženja. Si pa v 
vseh društvih, tako kot mi 
vsi, želijo umiritve situacije s 
koronavirusom in vrnitev v 
normalno življenje. Po mo-
jem mnenju so tu najbolj 
prikrajšani člani društev, ki 
jim udejstvovanje pri doga-
janju v društvih ne predsta-
vlja zgolj druženja, marveč 
tudi zadovoljstvo zaradi svo-
jega prispevka k izpolnitvi 
skupnih ciljev. V iskanje re-
šitev določenih problemov 
so v naši krajevni skupnosti 
pogosto vključeni predstav-
niki raznih društev, šole in 
civilne iniciative. 

Je optimizem za naprej?
Za večino od nas bo verjetno 
najbolj pozitiven impulz, ko 
se življenje vrne v ustaljene 
tirnice, brez omejevanj in 
prepovedi. Optimistična mi-
sel? Se vidimo ob obeleževa-
nju praznika naše krajevne 
skupnosti!                                                                                

Vzpostavili tudi Facebook profil
Krajevna skupnost (KS) Javornik - Koroška Bela je ena od sedmih v občini Jesenice. Večina dejavnosti je, tako kot povsod drugje, vezana na prilagajanje 
ukrepom proti širitvi koronavirusa. Na vprašanja o delu, problemih, načrtih in pričakovanjih krajanov je odgovarjal predsednik sveta KS Matej Brus.

Matej Brus

Nov potopni ekološki otok na Koroški Beli
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Urša Peternel

V Glasbeni šoli Jesenice so 
tik pred kulturnim prazni-
kom na daljavo izvedli nas-
top pevcev, ki je bil posve-
čen Prešernovemu dnevu. 
Na nastopu, ki je bil v živo 
predvajan na Zoomu in 
Youtube kanalu, so se 
predstavili učenci petja s 

skladbami s lovenskih 
avtorjev in ob posneti kla-
virski spremljavi Leona 
Šmida. 
Nastop sta organizirala 
Andreja Geržina in Gašper 
Breznik. 
Dogodek je popestrila 
dramska igralka Manca 
Ogorevc z recitacijami Pre-
šernove poezije. 

S Prešernom in 
slovensko pesmijo
V Glasbeni šoli Jesenice so na daljavo izvedli 
nastop pevcev, posvečen kulturnemu prazniku.

Učenka petja Iza Rozman

Učenka petja Tia Novak

Dramska igralka Manca Ogorevc

Maša Likosar

Na natečaj, katerega osred-
nja tema je bila ponovno 
portret, so prejeli 676 foto-
grafij, ki jih je poslalo 175 
avtorjev. »Tudi tokrat so 
mladi presegli naša priča-
kovanja in poslali še enkrat 
več fotografij kot lani. 
Ponovno smo prejeli nabor 
dobrih, drugačnih ter pose-
bnih fotografij. Zagotovo se 
med njimi najde tudi kak-
šna manj kvalitetna, a ne 
glede na vse, mladim foto-
grafom svetujem, naj vztra-
jajo in pripovedujejo zgod-
bo skozi fotografije. Za vsa-
kim portretom oziroma 
fotografijo se namreč najde 
nova, unikatna in posebna 
zgodba,« je dejal vodja foto-
natečaja Nik Bertoncelj in 
pojasnil, da želijo naslov in 
glavno temo ohraniti in s 
tem doseči, da natečaj pos-
tane tradicionalen in pre-
poznaven. 
Za razliko od lanske izvedbe 
so letos udeležence razdelili 
v dve starostni kategoriji, in 
sicer do 15 let in od 15 do 29 
let. V kategoriji do 15 let je 
prvo nagrado in zlato meda-
ljo FZS prejel Taj Kosmač 
za fotografijo Plant Mundi, 
srebrno medaljo Luka Banfi 
Veselko za fotografijo Bella 
5 in bronasto Lin Čadež za 
Portret ob poti. Diplome 
FZS so si v tej starostni kate-
goriji prislužili Matic Vid-
mar, Kolja Gombač, Anja 
Turnšek, Hana Kosmač in 
Nuša Bohak. 
V drugi starostni kategoriji 
je prvo nagrado in zlato 
medaljo prejela Nina Petek 
za fotografijo Izgubljeni, 
srebrno Blaž Fortuna za 
fotografijo Yutra in bronasto 
Žan Beti Tomažin za foto-
grafijo Portret na polju. 
Diplome FZS pa so prejeli: 
Katja Logar, Klara Avsenik 
Žagar, Mala Pika Grom, 
Žan Osim in Tina Perenič. 
Žirija, ki so jo sestavljali 
Sabina Mišmaš, Matjaž Vid-
mar in Aleksander Novak, je 
zapisala: »Številna udeležba 
na razpisu je pokazala, da je 

med mladimi veliko zani-
manja za fotografijo. Pri 
mlajših avtorjih smo opazili 
veliko dobrih idej, ki bodo z 
leti izkušenj pridobile tudi 
na tehnični plati. Nagrajene 
fotografije od ostalih izsto-
pajo in si pohvale resnično 
zaslužijo. V starostni skupi-

ni od 15 let dalje pa je ocen-
jevanje potekalo brez milos-
ti, lahko bi rekli, da enako 
kot pri avtorjih s 'kilometri-
no'. Videli smo veliko dob-
rih fotografij, nagradili pa 
smo tiste, ki so bile tehnično 
dovršene, pravilno obdela-
ne, oblikovno zadovoljive in 

so nam poskušale povedati 
zgodbo.« 
Razstava je do konca marca 
na ogled v dvorani Mladin-
skega centra Jesenice, foto-
grafije natečaja pa tudi na 
spletni strani www.mc-jese-
nice.si in na strani Fotograf-
ske zveze Slovenije.

Zgodba, ki jo 
pripoveduje portret
Mladinski center Jesenice je v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice in pod pokroviteljstvom 
Fotografske zveze Slovenije (FZS) pripravil drugi mladinski fotografski natečaj Portret 2021.  

Taj Kosmač je v starostni kategoriji do 15 let za fotografijo Plant Mundi prejel prvo nagrado 
in zlato medaljo FZS. / Foto: Taj Kosmač

V starostni kategoriji od 15 do 29 let si je prvo nagrado prislužila fotografija Izgubljeni 
avtorice Nine Petek. / Foto: Nina Petek

Urša Peternel

V Gornjesavskem muzeju 
Jesenice nadaljujejo pripra-
vo e-vsebin, ki so v obliki 
kratkih filmčkov na ogled na 
njihovi spletni strani. 
V petem delu prispevkov Iz 
depojev GMJ so se tokrat 
posvetili akademskemu sli-
karju Jaki Torkarju (1932–

2002), ki je v devetdesetih 
letih 20. stoletja ustvaril 
cikel mitoloških del v tehni-
ki olje na platnu. Ta dela po 
obravnavani vsebini pred-
stavljajo posebnost v avtorje-
vem opusu, saj je do tedaj 
upodabljal predvsem motive 
slovenskih gora in gorenj-
ske pokrajine, številne por-
trete in javne spomenike. 

Umetnostni zgodovinar, 
muzejski svetovalec in kus-
tos Aljaž Pogačnik predstav-
lja njegovo likovno delo Dio-
niz in Ariadna (1994, olje 
na platno, 81 × 146 cm, 
zasebna zbirka). 
"Mitološka dela so mu bila 
blizu zlasti zaradi občutene 
ljubezenske tematike, kar 
opazimo tudi na njegovem 

likovnem delu Dioniz in 
Ariadna. Motiv speče Aria-
dne, ki jo je Dioniz našel na 
otoku Naksosu, sodi med 
številne dionizične motive, 
ki predstavljajo razmerje 
med bogom in človekom. 
Torkar je upodobil trenu-
tek, ko prebujajoča se Aria-
dna (do tedaj slepo zaljub-
ljena v pretkanega in nehva-
ležnega Tezeja) spozna 
Dioniza – svojo pravo ljube-
zen," je ob tem zapisal 
Aljaž Pogačnik.

Torkar, Dioniz in Ariadna
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Matjaž Klemenc

Verjetno se je bilo težko na-
vaditi na prvi val koronavi-
rusa?
Prvi val je bil šok za vse, saj 
nismo vedeli, koliko časa bo 
epidemija trajala. Za vse nas 
je bilo nekaj novega. Nismo 
vedeli, kaj bo to pomenilo za 
našo panogo. Bili smo brez 
konkretnih informacij.

Kdaj ste se po prvem valu 
vrnili na trening?
Sredi maja smo se vrnili na 
trening, a ne na našo lokaci-
jo v telovadnico Osnovne 
šole Poldeta Stražišarja, saj 
so bili šolski športni objekti 
še vedno zaprti. Kar naen-
krat smo bili postavljeni 
pred zid, vendar nas to ni 
ustavilo. Začeli smo iskati 
nove opcije, ki bi otrokom 
ponovno omogočile športno 
vadbo. Po prvem valu smo 
med poletnimi počitnicami 
ponovno začeli treninge s 
tekmovalno skupino, saj še 
ni bilo jasno, ali bo državno 
prvenstvo lahko potekalo.

Ste našli drugo opcijo?
Za celoten Športno plezalni 
odsek Jesenice je ta korona 
prinesla tudi nekaj "dobre-
ga". Iskali smo možnost, kje 
na Jesenicah bi lahko treni-
rali. V sodelovanju z Občino 
Jesenice in z Zavodom za 
šport Jesenice smo našli 
novo lokacijo na Stari Savi. 
Tam je bila s pomočjo 
Evropskih sredstev dobrih 
sedem let nazaj postavljena 
plezalna stena. Predvidena 
je bila za toplejše dni, a so jo 
s časoma "pokrili". Kljub 
temu danes predstavlja pre-
cej velik problem ogrevanje 
tega prostora in slaba izola-
cija. S pomočjo Občine Jese-
nice smo uredili sanitarije, 

predprostor, nova vhodna 
vrata in klimatsko napravo. 
Za bolj ugodno končno sliko 
bo v prostor treba vložiti še 
nekaj sredstev. 

Kakšna je razlika med ple-
zalnima stenama v telova-
dnici Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja in na Stari Savi?
Vedeti je treba, da je bila 
plezalna stena v telovadnici 
na Osnovni šoli Poldeta 
Stražišarja prva taka stena v 
Sloveniji, postavljena leta 
1991. V začetku je služila al-
pinistom kot dopolnilo za 
vzpone v gore, vendar sčaso-
ma ta stena ni več zadovolje-

vala potreb športnih plezal-
cev in plezalk, ki tekmujejo. 
Plezalna stena na Stari Savi 
je bolj kvalitetna, pri tem pa 
še dobre štiri metre višja od 
tiste na prejšnji lokaciji. 

V lanskem letu ni bilo prav 
veliko tekem?
Res ne. Pred koronaviru-
som, v februarju, nam je na 
Jesenicah uspelo izpeljati 
tekmo Zahodne lige. Že ta-
krat se je videlo, da je veliko 
otrok odpovedalo nastop na 
tekmi zaradi bolezni. Jeseni 
je bila še ena tekma v Zaho-
dni ligi in dve tekmi za dr-
žavno prvenstvo. Vse ostale 

tekme, ki so bile v koledarju 
za leto 2020, so bile odpove-
dane. Trenutno ni razpisana 
še nobena tekma. Kdaj bodo 
tekme na sporedu, je za vse 
ena velika neznanka. 

Brez tekem je težko opraviti 
kvalitetne treninge?
Treninge se vedno trudimo 
narediti zanimive in kakovo-
stne, vendar je otroke težje 
motivirati, če ni tekem. Na 
tekmah se precej bolj kot na 
treningih opazi realna psi-
ho-fizična pripravljenost 
tekmovalcev. 

Ste težje sprejeli prvi ali dru-
gi val koronavirusa?
Čeprav se je govorilo o dru-
gem valu, je bil tudi ta za 
otroke stresen, saj so bili 
razočarani, ker bodo spet 
ostali brez treninga, brez te-
kem. Spet nismo vedeli, ko-
liko časa bo vse skupaj traja-
lo. Treba je poudariti, da so 
tekmovalci, ki tekmujejo na 
državnem nivoju, prav tako 
ostali brez tekmovanj. 

Spet so možni treningi v te-
lovadnicah, seveda z določe-
nimi ukrepi. 
Ni bilo lahko začeti praktič-
no na novo. Iščemo optimal-
ne možnosti, saj si želimo, 
da plezalna stena na Stari 
Savi ne bi samevala. Ob tre-
nutnih ukrepih lahko treni-
ra le osem otrok hkrati. Tudi 
rekreativcem, ki imajo zna-
nje o športnem plezanju, 
smo dali možnost, da lahko 
ponovno trenirajo. Seveda le 
ob predhodni prijavi – ter-
mini pa so že razpisani na 
naši spletni strani. 

Kakšna je bila pripravljenost 
po dolgotrajni vrnitvi?
Slabša pripravljenost se po-
zna pri mlajših in rekreativ-

nih skupinah, ki so imeli v 
normalnih časih vadbo dva-
krat tedensko. Slabše so gi-
bljivost, motorične sposob-
nosti in koncentracija. Ko ni 
bilo skupnih treningov, je 
tekmovalna skupina trenira-
la po navodilih na internetu, 
zato so, kar se tiče vzdrževa-
nja moči, ostali kar na nivo-
ju. Opazna pa je slabša splo-
šna plezalna kondicija. Gle-
de tega nas sedaj čaka kar 
nekaj dela. 

Ste imeli v tem obdobju kaj 
osipa, kar se tiče članstva?
Za zdaj osipa ni bilo. Lahko 
rečem, da v štirih mesecih, 
ko je trajal ta odmor, nismo 
prejeli nobene prošnje za iz-
pis iz Športno plezalnega 
odseka Jesenice. Verjame-
mo, da se starši zavedajo, da 

sta za otroke gibanje in 
športna vadba izjemno po-
membna, zato so jih z vese-
ljem znova pripeljali na vad-
bo. Šport je pomembna šola 
za otrokovo prihodnost. Na-
uči jih discipline, delovnih 
navad in spopadanja s pre-
prekami, ki jih prinaša ži-
vljenje.

Ste zadovoljni s članstvom v 
Športno plezalnem odseku 
Jesenice?
Zaradi odličnih rezultatov 
naših vrhunskih plezalcev v 
svetovnem merilu je ta špor-
tna panoga v Sloveniji prido-
bila popularnost in prepo-
znavnost. Kar se tiče član-
stva, smo v naši sekciji zado-

voljni. V pretekli sezoni je 
bilo veliko povpraševanje po 
vpisu novih članov. Zgovo-
ren je podatek, da smo imeli 
kar dolgo čakalno vrsto. Po 
drugi strani je treba povedati, 
da sprejmemo lahko le dolo-
čeno število članov. Plezanje 
je šport, kjer je varnost izre-
dnega pomena. Otroci treni-
rajo na višini in trenerji mo-
ramo biti popolno osredoto-
čeni na tiste, ki so v steni, da 
ne pride do nesreče. 

Menite, da bi bili v priho-
dnosti člani Športno plezal-
nega odseka lahko v vrhu na 
državnih prvenstvih?
Imamo nekaj plezalcev, ki 
obetajo, in možnosti za pre-
boj med najboljše obstajajo. 
Trudimo se, a po drugi stra-
ni je v Sloveniji zelo veliko 

klubov, konkurenca je moč-
na. Na državnih prvenstvih 
je zelo visok nivo. Sama sem 
realna, in če vem, da otrok 
še ni sposoben plezati zelo 
težkih smeri, ki jih vidimo 
na tekmah državnega prven-
stva, lahko preizkusi svoje 
sposobnosti in znanje na 
tekmi Zahodne lige. Smeri, 
ki jim plezalci niso kos, na-
mreč lahko znižajo motiva-
cijo in dosežejo prej negati-
ven kot pozitiven učinek, 
zato smo na treningih zelo 
pozorni na pripravljenost in 
rezultate posameznikov in 
se na podlagi tega z njimi in 
njihovimi starši dogovori-
mo, kateri nivo tekmovanj je 
zanje najbolj primeren.

Šport otroke nauči discipline 
Tjaša Kosič z Jesenic je trenerka v Športno plezalnem odseku Jesenice, katerega člani po novem trenirajo na plezalni steni na Stari Savi.

Tjaša Kosič: "Treninge se vedno trudimo narediti zanimive 
in kakovostne, vendar je otroke težje motivirati, če ni 
tekem." / Foto: osebni arhiv

"Šport je pomembna šola za otrokovo 
prihodnost. Nauči jih discipline, delovnih navad 
in spopadanja s preprekami, ki jih prinaša 
življenje."

Matjaž Klemenc

Januar je bil za hokejiste 
HDD SIJ Acroni tekmoval-
no zelo natrpan. Reprezen-
tančni odmor so izkoristili 
za trening, ni pa manjkal 
tudi šport, ki je povezan z 
zimo, a se razlikuje od hoke-
ja. V Planici so igralci, tre-
ner Mitja Šivic in njegova 
pomočnika Anže Ulčar in 
Tom Cvetkovič tekli na 
smučeh pod budnim oče-
som naše nekdanje odlične 
športnice Petre Majdič. 
Ko boste brali te vrstice, bo 
že znano, kako so se »žele-
zarji« odrezali na včerajšnji 
domači tekmi z ekipo Rit-
ten. Po odmoru bomo pod 

drobnogled vzeli štiri tek-
me, tri v gosteh in eno 
doma. Po domači zmagi s 
Feldkirchnom so Jeseničani 
dosegli še enajsto in dvanaj-
sto zaporedno zmago. Naj-
prej so v gosteh s 3 : 1 pre-
magali zadnjeuvrščeni Linz 
z goli Tomaževiča, Sodje in 
Jezovška. Sledila je še ena 
minimalna zmaga v gosteh. 
Z 2 : 1 so bili z dvema golo-
ma Sodje boljši od Fasse. Po 
dvanajstih zaporednih zma-
gah (doma Vipiteno 4 : 1, 
KAC 6 : 4, Pustertal 4 : 2, 
Cortina 3 : 2, Kitzbühel 5 : 1, 
Feldkirch 4 : 1, v gosteh Gar-
dena 6 : 1, Salzburg 7 : 5, 
Ritten 3 : 2, KAC 2 : 1, Linz 3 
: 1, Fassa 2 : 1) se je zmago-

valni niz končal. V soboto so 
gostovali v Cortini, kjer se je 
zaključevalo svetovno pr-
venstvo v smučanju. Zani-
mivo, da je bila tista sobota 
najbolj uspešna za sloven-
ske smučarje, saj je bila An-
dreja Slokar peta v slalomu, 
Ana Bucik pa deveta. Jeseni-
čani žal niso zadovoljni za-
puščali Cortine. V večerni 
tekmi so z golom Svetine 
povedli. V nadaljevanju so 
gostitelji dvakrat premagali 
jeseniškega vratarja Usa. Za 
nameček so gol za zmago z 
2 : 1 dosegli pičli dve sekun-
di pred koncem rednega 
dela! V veliko športih je po-
memben dejavnik ura. V ho-
keju včasih odločajo tudi se-

kunde in prav tak scenarij se 
je zgodil na tekmi Cortina : 
Jesenice. 
V torek so Jeseničani spet 
igrali doma. Gostili so dru-
go ekipo Salzburga. Gostje 
so na začetku zadnje tretjine 
uspeli izenačiti na 3 : 3. Jese-
ničanom se je uspelo zbrati 
in na koncu so tekmo dobili 
s 7 : 3 (Glavič 2, Jezovšek, 
Pinelli, Sodja, Tomaževič, 
Hebar). Glede na dogodke 
na igrišču je zmaga kar viso-
ka. Najpomembnejše je to, 
da je bil nesrečen poraz v 
Cortini hitro pozabljen.
V soboto Jeseničani doma 
gostijo Asiago, 3. marca pa 
gostuje v Ljubljani pri ekipi 
SŽ Olimpija.

Včasih odločajo sekunde
S porazom v Cortini so jeseniški hokejisti prekinili niz dvanajstih zaporednih zmag.

Matjaž Klemenc

Po porazu s Hokejskim klu-
bom mlade kategorije 
(HKMK) Bled so hokejisti 
HD Hidria Jesenice v IHL ligi 
bolje nadaljevali in dosegli tri 
zaporedne zmage. Doma so 
premagali HK Triglav, tako 

doma kot v gosteh pa so bili 
boljši od ekipe HK TRUE Ce-
lje. 
Lestvica je nasled nja: 1. HK 
Triglav, 36 točk iz 15 tekem, 
2. HKMK Bled, 27 (16), 3. 
HK Slavija Junior, 23 (15), 4. 
HD Hidria Jesenice, 23 (16), 
5. HK TRUE Celje, 9 (16).

Tri zmage hokejistov
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Jasna Harej, dipl. 
fizioterapevtka, 
Zdravstvenovzgojni 
center Jesenice

Telesna dejavnost po prebolelem covidu-19
Simptomi okužbe z novim 
koronavirusom se po do 
sedaj znanih podatkih poja-
vijo od dva do štirinajst dni 
od okužbe. Ne glede na to, 
ali so znaki šibki ali blagi, 
ne izvajamo nikakršne vad-
be in telesne dejavnosti. 
Sedanji podatki kažejo, da 
je povprečni čas od pojava 
bolezenskih znakov do 
okrevanja za primere z bla-
go obliko približno dva ted-
na, za bolnike s hudo ali 
kritično obliko bolezni od 
tri do šest tednov ali več. 
Dokler trajajo telesna bole-
čina, utrujenost, vročina ali 
bolečina v želodcu, blag 
kašelj, je priporočeno poči-
vanje v postelji, in to dokler 
znaki ne popustijo. Tudi ko 
popustijo, se je smiselno 
odpovedati vadbi, dokler 
telo ne pridobi polne funk-
cije. Polno okrevanje je 
odvisno od resnosti in traja-
nja bolezni. Vsak posamez-
nik se različno odziva, prav 
tako je različno okrevanje. 
Telesna dejavnost in vadba 

z običajno intenzivnostjo in 
trajanjem kot pred bolezni-
jo pred popolnim okrevan-
jem poveča tveganje za nas-
tanek hudih posledic bolez-
ni. Če posameznik ne ve, 
kdaj naj začne z vadbo in 
telesno dejavnostjo, naj se 
posvetuje z osebnim zdrav-
nikom.
Vsak bolnik, obolel za covi-
dom-19, je edinstven in 
okreva na edinstven način. 
Trenutno ni algoritma, ki bi 
vodil pacienta k vrnitvi k 
aktivnosti. Splošno navodilo 
je, naj bo to na počasen in 
postopen način. Z vadbo ne 
začenjajte, če so prisotni 
povišana temperatura, obču-
tek pomanjkanja zraka v 
mirovanju (dispneja), kašelj, 
bolečina v prsih ali pospeše-
no bitje srca (palpitacija). 
Vsak covidni bolnik z osnov-
nimi pljučnimi ali kardiova-
skularnimi stanji se mora 
posvetovati z zdravnikom, 
preden začne vadbo in tele-
sno dejavnost, tudi če je 
asimptomatski. Sicer zdrave 

osebe z blagim potekom 
bolezni, ki so bile sedem dni 
brez simptomov, se lahko 
začnejo vračati k fizičnim 
aktivnostim s 50-odstotno 
intenzivnostjo in obsegom 
svojih običajnih aktivnosti. 
Osebe, ki so imele respira-
torne simptome, naj poči-
vajo deset dni ali več od 
pojava simptomov in še 
dodatnih sedem dni po nji-
hovi odpravi. To ne velja za 
tiste s težjimi simptomi, za 
njihovo vrnitev k telesni 
aktivnosti bo poskrbel pul-
molog. Osebe, ki so imele 
simptome, povezane s 
srcem in srčno funkcijo in 
pred boleznijo niso imele 
težav s srcem, naj počivajo 
še od dva do tri tedne po 
odpravi simptomov. Tisti z 
miokarditisom ali vnetjem 
srca morajo počakati vsaj 
od tri do šest mesecev pred 
vrnitvijo h kakršnokoli obli-
ki telesne aktivnosti. Te 
osebe so v režimu rekonva-
lescence in so podvržene 
kontroli kardiologov.

Tekmovalni športniki in 
telesno zelo aktivne osebe, 
ki so bile pozitivne na virus, 
ampak so bile nesimpto-
matske, morajo dva tedna 
počivati, čemur sledi vrni-
tev k športu in telesni aktiv-
nosti, upoštevajoč navodila 
zdravnika. 
Športniki s simptomi, ki niso 
bili hospitalizirani, počivajo 
še dva tedna po odpravi sim-
ptomov in morajo pred zače-
tkom treningov opraviti 
nekatere preiskave in teste, 
ki jih določi zdravnik. Najpo-
gostejša težava skeletno-mi-
šičnega sistema so boleče 
mišice (mialgije) in boleči 
sklepi (artralgije). Bolečina v 
mišicah po navadi izzveni in 
izgine v roku od nekaj dni do 
dva tedna. Poleg mialgije se 
pojavlja tudi mišična utruje-
nost, ki lahko traja nekaj 
tednov. V teh primerih se je 
treba izogibati zelo intenziv-
ni vadbi. Po odpravi simpto-
mov se priporoča začetek 
postopnega vračanja k teles-
ni aktivnosti in vadbi. Prvi 

teden se izvaja vadba nizke 
intenzivnosti in postopno 
dviguje v nekaj tednih. Zara-
di neaktivnosti in padca tele-
sne zmogljivosti osebe po 
preboleli bolezni po vrnitvi k 
vadbi povečajo tveganje za 
poškodbe, na kar morajo biti 
posebej pozorne.
Nesimptomatske osebe, ki 
niso razvile bolezni in naj-
manj en teden niso imele 
nikakršnega znanega simp-
toma, se lahko postopno 
vračajo k telesni aktivnosti 
in vadbi s 50-odstotno inten-
zivnostjo od svoje običajne. 
Pri tem morajo biti pozorne 
na odzive svojega telesa in 
ob nenadnem pojavu kakrš-
negakoli bolezenskega zna-
ka takoj prenehati aktivnost. 
Vsekakor naj izvajajo samo 
tisto, kar zmorejo in brez 
pretiravanja. 
V vsakem primeru, če nis-
mo prepričani o svojem 
zdravstvenem stanju, se, 
preden začnemo telesno 
aktivnost in vadbo, posvetu-
jemo z zdravnikom. 

Maša Likosar

Aleksander Pozvek je bil že 
kot otrok velik oboževalec 
Radia Ga-Ga in oddaje 
Hri-Bar. Potem je nekoč 
dobil telefonsko številko 
Saša Hribarja. »Številko sem 
imel, a poklicati si ga nisem 
upal. Po kakem mesecu se 
nekega četrtka le opogumim 
in ga pokličem. Ni se javil. 

Čez nekaj ur me je poklical 
nazaj. Povedal sem mu, da 
imitiram Karla Erjavca in še 
nekaj drugih likov,« nam je 
zaupal in dodal: »Sašo mi je 
odgovoril, pa pridi jutri na 
oddajo.« Hribar ga je brez 
pravega preizkusa vrgel v 
vodo oziroma eter in moral 
je plavati. »Na začetku sem 
seveda potreboval rokavčke, 
ampak človek si pri 18 letih 
lahko le želi mentorja, kot je 
Sašo Hribar. Njegove domi-
slice so genialne. Veliko me 
je naučil in od njega se učim 

še danes. Ne smemo pa 
pozabiti tudi Tilna Artača, 
Jureta Mastnaka in ostale v 
ekipi Radio Ga-Ga, kajti od 
vsakega od njih črpam.« Ale-
ksander Pozvek je imitiral 
nemalo likov in na vprašan-
je, koga najraje imitira, je 
odgovoril: »To vprašanje je 
podobno tistemu, koga imaš 
raje, očeta ali mati. Težko 
odgovorim. Vsak od mojih 

likov mi je na svoj način bli-
zu. Vse imam rad, za vsake-
ga sem se v oddaji priprav-
ljen stepsti. Jih spoštujem in 
so del mene. Seveda pa je v 
vsakem liku tudi nekaj Alek-
sandra Pozveka. Navezani 
smo eden na drugega.«

Dovoli si več kot kolegi
Pravijo, da na svet pridemo 
samo enkrat, a Pozvek nam 
je zaupal, da se mu je to 
zgodilo dvakrat. »Drugič 
pred dvema letoma, ko sem 
prejel klic iz POP TV-ja. Pri 

njih sem začel kot politični 
novinar. V začetku lanske-
ga leta pa sva z urednico 
Kristino Hacin prišla na 
idejo, da bi pripravljal bolj 
kreativne, satirične prispev-
ke.« Format satiričnih in 
hudomušnih prispevkov 
Pozveku omogoča, da si 
lahko dovoli veliko več kot 
njegovi kolegi, ki pokrivajo 
resne teme. Njegov cilj je 
postaviti ogledalo zlasti 
odločevalcem. »Ministra 
Hojsa si dovolim vprašati, 
ali je bila mama jezna, ko 
sta se na slovensko-hrvaški 
meji morala obrniti, ker 
nista imela potrdila o opra-
vljenem PCR-testu,« je 
dejal in nadaljeval: »Humor 
potrebujemo še posebej v 
teh časih, ko smo bombar-
dirani s slabimi novicami. 
Ljudje potrebujejo razvedri-
lo. Je pa seveda naporno 
vsak dan nasmejati občins-
tvo, zato se na tem mestu 
opravičujem za kakšen sla-
bši prispevek.«

»Plaval« tudi v politiki
Pri dvajsetih letih se je Alek-
sander Pozvek podal tudi v 
politične vode. Bil je občin-
ski svetnik jeseniškega 
občinskega sveta, a mandata 
ni dokončal, saj je predčas-
no odstopil. 
»Ko je človek mlad, poskusi 
veliko stvari. Nekdo začne 
kaditi, nekdo nekaj drugega, 
jaz sem šel pa v politiko. 
Hvala bogu kasneje človek 
dozori,« je povedal. 

Zakaj je zašel v politiko in 
ali bo še kdaj? »Bom ponovil 
pregovor znanega Kamniča-
na in njegov še bolj znani 
rek – nerad kurim raženj, 
dokler zajec teka po gozdu.« 
Trenutno uživa na radiu in 
televiziji, zato ga politični 
parket ne zanima več. 
»Najstniška ljubezen je 
minila,« je dodal. 

Tenis, kikboks ...
Kljub vsem uspehom, ki jih 
je Aleksander Pozvek zabe-
ležil v svojih 26 letih življe-
nja, je ostal skromen. Prav-
zaprav ne le skromen. Pravi, 
da je tudi duhovit, inteligen-

ten, spoštljiv, uglajen in ob 
teh lastnostih dodaja, da se 
le šali, ampak v vsaki šali je 
nekaj resnice. 
Še vedno se išče, a nekaj 
zagotovo ve: »Sem nekdo, ki 
sebe skuša jemati ne preveč 
resno. In tako gledam tudi 
na druge.« 
V prostem času se rad uma-
kne, igra tenis, Denis Avdič 
ga je navdušil nad kikbok-
som. Dejstvo je tudi, da je 

vedno izbrano oblečen. »No, 
predvsem ne maram trenir-
ke. Kako netipično za Jese-
ničana.« Zaveda se, da lahko 
še veliko ustvari in še več 
ponudi gledalkam in gledal-
cem. V različnih oblikah. 
Izzivov mu zagotovo ne bo 
zmanjkalo. »V kakšni vlogi 
in kje me boste gledali čez 
deset let, težko rečem. Edi-
no to vem, da za Desus še 
ne bo čas,« je sklenil. 

Sebe skuša jemati ne preveč resno
Veste, kateri novinar je po nočni seji državnega zbora prišel na dom zbudit poslanca Miho Kordiša, ki je prespal začetek seje? Aleksander Pozvek. 
Jeseničan, ki pri svojem delu brez zadržkov postavi ogledalo odločevalcem in družbi. Poznamo ga tudi kot imitatorja in satirika znamenitega šova 
Radio Ga-Ga. 

Novinar, satirik, netipičen Jeseničan, duhovit, spoštljiv, inteligenten in vedno uglajen 
Aleksander Pozvek / Foto: Gregor Vidmar

Dejstvo je tudi, da je vedno izbrano oblečen. 
»No, predvsem ne maram trenirke. Kako 
netipično za Jeseničana.«

Pri dvajsetih letih se je podal tudi v politične 
vode. Bil je občinski svetnik jeseniškega 
občinskega sveta, a mandata ni dokončal, saj je 
predčasno odstopil. »Ko je človek mlad, poskusi 
veliko stvari. Nekdo začne kaditi, nekdo nekaj 
drugega, jaz sem šel pa v politiko. Hvala bogu 
kasneje človek dozori,« je povedal. Zakaj je zašel 
v politiko in ali bo še kdaj? »Bom ponovil 
pregovor znanega Kamničana in njegov še bolj 
znani rek – nerad kurim raženj, dokler zajec 
teka po gozdu.« 
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Janko Rabič

Velimir Podgorelec: Ne zna odreči  
pomoči drugim

U s t v a r j a l c i  č a s a   (42 .  d e l )

Prostovoljstvo je velika vre-
dnota. Ni vsakdo rojen za to, 
da nesebično pomaga dru-
gim. Za zvrhan koš in še 
malo čez dobrih del ima za 
seboj štiridesetletni Velimir 
Podgorelec z Jesenic. Njego-
va življenjska pot je obdana 
z delavnostjo, marljivostjo, 
odrekanjem, spoštovanjem 
do drugih, sebi v zadovolj-
stvo in drugim v ponos. Že v 
mladosti je začel kazati te 
vrline. 
»Bila je dokaj razigrana in 
adrenalinska, kot otrok sem 
vedno nekje plezal, skakal in 
se podil po gozdu,« obuja 
spomine za nazaj. »Imel 
sem zelo urejene in dobre 
starše, ki so me naučili lepe-
ga vedenja ter spoštovanja. 
Veliko sem jim že takrat po-
magal. Mami me je naučila 
veliko hišnih opravil. Imam 
brata kuharja, ki me je tako 
kot mami naučil nekaj 
kuhe.«
Kratek čas je opravljal poklic 
mizarja, potem se je zaposlil 
v družbi Continental v Kra-
nju. Poleg redne službe 
opravlja še zaposlitev varno-
stnika. Leta 2018 se je pri-
družil ekipi prve pomoči pri 
Območnem združenju Rde-
čega križa Jesenice. »Odločil 
sem se preprosto zato, ker 
rad pomagam. Kolega Zvone 

Horvat me je poklical, pred-
stavil program in takoj sem 
bil za. Usposabljanja so bila 
zanimiva. Veliko sem izvedel 
in se tudi naučil. Vadili smo 
nezavestni položaj, oživlja-
nje, imobilizacijo, povijanje 
ran. Naša naloga je čim bolj 
poskrbeti za poškodovanca 
do prihoda reševalcev.«
In potem soočenje z resno 
situacijo ob pojavu korona-
virusa? »Prvi občutki so bili 
zelo mešani, saj nisem ve-
del, kaj me čaka in kaj bo 
moje delo. Situacijo sem 
sprejel pozitivno in takoj ve-
del, da bom lahko na kakr-
šen koli način pomagal lju-
dem, ki bodo pomoč potre-
bovali.« 
V boj z virusom se je hrabro 
podal in opravil največ pro-
stovoljnih ur v ekipi prve po-
moči. Najprej je meril tem-
peraturo ljudem na mejnih 
prehodih, posebej pa je bila 
dragocena njegova pomoč z 
drugimi prostovoljci zdra-
vstvenemu osebju na covi-
dnih oddelkih na Kliniki 
Golnik, kjer je osebje prego-
revalo ob reševanju življenj. 
»Delo je bilo razburljivo, v 
središču dogajanj z virusom. 
Dan se je začel z razdeljeva-
njem zajtrka in pospravlja-
njem. Hodil sem od sobe do 
sobe, če je kdo potreboval 

pomoč ali čaj. Ustavil sem se 
pri kakšnem pacientu in 
malo poklepetal. Videlo se 
je, da to potrebujejo, saj sem 
marsikomu narisal nasmeh 
na ustih. Sledila je priprava 
kosila, pomagal sem tistim, 
ki niso mogli sami jesti. Po-
tem je bila še nega.«
Kaj pa strah pred okužbo? 
»Sploh nisem pomislil na 
to. V popolni zaščitni opre-
mi sem bil tam zato, da po-
magam bolnikom, pred-
vsem starejšim. Veliko stva-
ri sem se dodatno naučil in 
spoznal. Vse skupaj me je 
tako 'potegnilo notri', da 
sem se odločil vpisati v šolo 
za bolničarja negovalca. 
Kako bom s šolanjem, bom 
videl sproti. Upam, da bom 
šel še malo višje, za medi-
cinskega tehnika.«
Prostovoljstvo zares kot na-
čin življenja? »Trudim se po 
svojih najboljših močeh in 
kolikor mi čas dopušča. Naj-
bolj sem ponosen, da vedno 
lahko pomagam, vem, da se 
dobro z dobrim vrača. Če ne 
morem sam, najdem druge-
ga, saj sem obkrožen z zelo 
dobrimi ljudmi. Največje za-
dovoljstvo je, ko te pohvali 
osebje ali pacient. Lepo je 
biti del zdravstvene ekipe, ki 
pomaga ljudem v takih ča-
sih. Usklajevanje rednega 

dela s prostovoljstvom in 
družino je kar malo napor-
no, ampak prijetno. Rad sem 
vedno vsem na voljo. Imam 
kar razumevajočo družino in 
tudi moje redno delo ne trpi. 
Ponosen sem na sina Jana in 
mislim, da je tudi on name.« 
Dan v Velimirjevem življe-
nju ima več kot štiriindvajset 
ur. Dela v izmenah, včasih je 
kar iz nočne odhitel na Klini-
ko Golnik. Je tudi prostovolj-
ni gasilec na Jesenicah in v 
delovnem kolektivu. Pomaga 

partneričini hčeri, ki ima šti-
ri otroke. 
Same lepe besede o Velimir-
ju povedo na Območnem 
združenju Rdečega križa Je-
senice. »Zagotovo je eden 
najbolj prizadevnih članov 
ekipe prve pomoči in tudi 
pravi prijatelj, prostovoljska 
ekipa namreč brez dobrih 
prijateljskih odnosov ne de-
luje. Na Velimirja in na 
ostale člane sem zelo pono-
sen,« pravi vodja ekipe prve 
pomoči Andraž Sodja. 

Velimir Podgorelec, predani prostovoljec

Urša Peternel

"Pust je zagotovo najbolj na-
vihan praznik koledarskega 
leta. Napoveduje pomlad, 
šeme z norčijami odganjajo 
zimo in nasploh so šege, ki 
spremljajo pustni čas, hudo-
mušne in zabavljive. Tako 

so med drugim fantje 'vlekli 
ploh', če se med božičem in 
pustom v vasi ni poročilo 
nobeno dekle," so zapisali v 
Gornjesavskem muzeju Je-
senice, kjer so letos ob pu-
stu v sklopu e-vsebin pova-
bili k ogledu filma, ki so ga v 
Fantovskem klubu Koroška 

Bela posneli leta 2019. Zara-
di razmer namreč nikjer 
niso mogli pripraviti pu-
stnih prireditev.
Za pusta leta 2019, točno na 
pustni torek, 5. marca, so ob 
15.30 namreč na Koroški 
Beli po desetih letih obudili 
star običaj vlečenja ploha. 

Ker se v predpustu ni poro-
čilo nobeno dekle v vasi, so 
fantje posekali najlepšo 
smreko v srenjskem gozdu, 
jo očedili in pripravili za vle-
ko skozi vas. Vleko ploha so 

začeli pri Zavelcinu in pot 
nadaljevali mimo Boltarja 
proti vasi. Seveda ni šlo 
brez deklet, ki so pri Frti-
novmu koritu pripravile 
šrango in za popestritev 
fantom postavile nekaj na-

log, preden so jih spustile 
mimo. Sam dogodek se je 
zaključil na vasi pred kul-
turnim hramom, kjer je po-
tekala licitacija in žaganje 
ploha. 

Iz denarja, ki ga fantje prej-
mejo na licitaciji, sicer pla-
čajo gostijo, ob sprevodu pa 
so maškare in »firbci«. Vse 
skupaj se zaključi z veselico.
Prišli so tudi begnški fantje, 
po plohu pobrateni vaščani, 

s katerimi so si izmenjali 
spominske trakove, to je 
tako imenovane panklne 
prijateljstva.  
V preteklosti so v sprevod 
vleke ploha vključevali tudi 
konje. O »ploharjih« je pisal 
že Valvasor, ta šega pa se je 
ohranila v nekaterih vaseh 
na Gorenjskem, Štajerskem 
in Koroškem. Jeseničani se 
spominjajo, kako so ploh 
vlekli tudi Hrušičani in Rov-
tarji. 
Vleka ploha je od lani vpisa-
na v register nesnovne kul-
turne dediščine, kot nosilci 
pa med drugimi tudi fantje 
iz Fantovskega kluba Koro-
ška Bela (ter tudi Begunjski 
fantje). 

Da ornga ostane!
Ker letos zaradi razmer ni bilo mogoče organizirati nobenega pustnega 
dogodka, so v Gornjesavskem muzeju Jesenice povabili k ogledu filma o 
vleki ploha na Koroški Beli, ki je nastal za pusta leta 2019.

Vleko ploha so začeli pri Zavelcinu in pot nadaljevali mimo Boltarja proti vasi. 

Dekleta so pri Frtinovmu koritu pripravile šrango in fantom postavile nekaj nalog, preden 
so jih spustile mimo. 

Vleka ploha je od lani vpisana v Register 
nesnovne kulturne dediščine, kot nosilci pa med 
drugimi tudi fantje iz Fantovskega kluba 
Koroška Bela. 
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Urša Peternel

Prejšnji teden so se v šole 
vrnili tudi učenci od četrtega 
do devetega razreda osnovne 
šole. Kot je dejal ravnatelj 
Osnovne šole Koroška Bela 
Rok Pekolj, je vrnitev poteka-
la brez zapletov, saj so vsi že 
navajeni na pravila glede pre-
prečevanja okužb, tudi noš-
nja mask je postala vsakod-
nevna rutina. "Nekateri 
učenci jih odgovorno nosijo 
celo med urami pouka, tako 
da lahko rečem, da gre vsem 
velika pohvala," je dejal rav-
natelj. "Prijetno se je bilo 
tudi srečati s sodelavci, sploh 
s tistimi, s katerimi se v živo 
nismo videli že polne štiri 
mesece." 
Kot je dodal, težav pri organi-
zaciji dela v oddelčnih 
mehurčkih niso imeli, saj so 
jim na pomoč priskočile stro-
kovne delavke iz okoliških 
domov Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti, ki tre-
nutno ne izvajajo programa. 
"Za to smo jim res hvaležni, 
prav tako pa tudi našim 
zaposlenim, ki so bili že med 
delom na daljavo močno 
obremenjeni. Prav bi bilo, da 
tudi na nivoju države prepoz-
namo, koliko truda so v zad-
njem letu pedagoški delavci 
vložili v izobraževanje mladi-
ne ter opravljanje drugih vrst 
pomoči in svetovanja pri 
podpori učencev ob reševan-
ju najrazličnejših težav," je 
opozoril Pekolj.
V šolo pa so se prejšnji teden 
vrnili tudi dijaki zaključnih 
letnikov srednjih šol. V Sred-
nji šoli Jesenice se je po bese-
dah ravnateljice Monike Lot-
rič v šolske klopi vrnilo 130 
dijakov zaključnih letnikov. 

"Dijaki so bili po štirih mese-
cih pouka na daljavo veseli, 
da so spet v živo videli svoje 
sošolce. Veseli nas, da so vsi 
zdravi, in upamo, da tako 
tudi ostane," je dejala. 
Kot je dodala, so na področ-
ju izvajanja praktičnega 

pouka najbolj prikrajšani 
dijaki programa zdravstvena 
nega, ki v tem šolskem letu 
še niso izvedli niti ene ure 
praktičnega pouka v klinič-
nem okolju. Na srečo pa so 
na začetku šolskega leta vsi 
opravili vsaj štiri tedne prak-
tičnega usposabljanja pri 
delodajalcu. 

K pouku na Gimnaziji Jese-
nice pa se je vrnilo 91 matu-
rantov. "Obrazi dijakov in 
zaposlenih so bili veseli, pa 
čeprav pokriti z maskami. 
Vrnitev je bila nujna, saj 
morajo maturanti opraviti 
še kar nekaj obveznosti v 

okviru internega dela matu-
re pri posameznih predme-
tih, predvsem laboratorijske 
vaje. Poleg tega se je treba 
dogovoriti glede prilagoditev 
na maturi. Teden pred poči-
tnicami smo tako delo 
namenili predvsem pripra-
vam na maturo," je povedala 
ravnateljica Lidija Dornig. 

Kot je dodala, so prilagodit-
ve na maturi nujne, saj so z 
letošnjimi maturanti skoraj 
devet mesecev izvajali pouk 
na daljavo. "Kljub zelo 
odgovornemu odnosu dija-
kov in kvalitetnemu izvaja-
nju pouka naših profesor-
jev je nemogoče realizirati 
celoten učni načrt. Trditve 
nekaterih, da prilagoditve 
niso potrebne, so neumest-
ne. Ne smemo pozabiti, da 
smo vzgojno-izobraževalna 
ustanova, torej moramo 
skrbeti za znanje, vendar 
ne smemo pozabiti na to, 
da imamo do mladih vzgoj-
no odgovornost. Mladi niso 
lahko preživljali teh časov 
in ogromno pozornosti 
moramo nameniti tudi 
temu, da bodo čim lažje 
preživeli to obdobje," je 
dodala.

Veseli vrnitve v šolo
Prejšnji teden so se v šole vrnili učenci še preostalih razredov osnovne šole in dijaki zaključnih 
letnikov srednjih šol, tudi Srednje šole Jesenice in maturanti Gimnazije Jesenice.

Letošnji informativni dnevi so potekali po spletu, tako so svojo šolo devetošolcem 
predstavili tudi dijaki Srednje šole Jesenice. / Foto: arhiv šole

Ravnatelj Rok Pekolj: "Vidi se, da nekaterim 
učencem ni bilo treba vsak dan vstajati ob tako 
zgodnji uri, a te rutine se bodo hitro navadili ..."

Urša Peternel

Učenci Osnovne šole Koro-
ška Bela so na pobudo 
mame ene od učenk, ki je 
zaposlena v Domu dr. Janka 
Benedika Radovljica, za 
valentinovo razveselili tam-
kajšnje stanovalce. Zanje so 
izdelali več kot dvesto srč-
kov, ki so jih predali pred-
stavnikom stanovalcev in 
zaposlenih. Kot so povedali 
po obisku, je bilo druženje 
prisrčno in polno čustev, 
prekrasni izdelki, ki so nas-
tali pod mentorstvom učite-
ljice umetnosti Katje Operč-
kal, pa so razveselili prav vse 

stanovalce doma. Dogovorili 
so se tudi, da se bodo po 
normalizaciji razmer ponov-
no srečali na kakšnem sku-
pnem družabnem dogodku.
Učenci, ki sodelujejo v pros-
tovoljski skupini Ježki, pa so 
že jeseni sodelovali tudi v 
akciji Pošljimo nasmeh. Na 
pobudo študentov zdravstve-
ne nege in medicine so nari-
sali risbice, napisali lepe 
misli in voščila, s katerimi 
so starostnikom dali vedeti, 
da niso sami in da mislijo 
nanje. V dopisu so jih prosi-
li, naj nekaj izdelkov pošljejo 
tudi v Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice.

Srčki in nasmehi 
za starejše občane
Učenci Osnovne šole Koroška Bela so za 
valentinovo izdelali več kot dvesto srčkov in jih 
podarili starejšim občanom, ki živijo v domu v 
Radovljici. Že lani pa so "nasmehe" poslali tudi 
starejšim v jeseniški dom upokojencev.

Učenci so s srčki razveselili stanovalce radovljiškega doma 
starejših.

Že jeseni so z risbicami in lepimi mislimi obdarili tudi 
stanovalce jeseniškega doma upokojencev.

Urša Peternel

Mladinski svet Jesenice vabi 
k sodelovanju vse mlade, ki 
pišejo poezijo. Želijo nam-
reč izdati prvo jeseniško 
pesniško zbirko na temo 
tujosti. 
Odgovorna urednica zbirke 
je Sara Pavlović. "Kaj je 
tujost? Tujost je občutek, da 
si drugačen, da ne spadaš 
tja, kjer se trenutno nahajaš. 

Da izstopaš, a si hkrati del 
tega, kjer si. Tujost je biti 
del realnosti in hkrati ne 
biti. Tuji smo lahko drugim 
ali sami sebi," so zapisali v 
vabilu. 
Pesmi, ki še niso bile nikjer 
objavljene, pričakujejo do 
21. marca na elektronskem 
naslovu sara.pavlovic.72@
gmail.com.
Natečaj sofinancira Mladin-
ski svet Jesenice.

K pesniški zbirki Tujost 
vabijo mlade pesnike
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Urša Peternel

Od kod vaše zanimanje za 
zgodovino?
Že od nekdaj me zanima 
zgodovina, predvsem voja-
ška zgodovina in zgodovina 
medicine. Pred petimi leti 
sem na spletu slučajno za-
sledila članek o Kulturnem 
zgodovinskem društvu Tri-
glav in o ponazoritvi, ki so jo 
imeli v Pivki – Osvoboditev 
Primorske 1945. Ko sem po-

gledala spletno stran dru-
štva, se mi je vse zdelo tako 
dobro, da sem jih kmalu po 
tem kontaktirala in se tudi 
včlanila. 

S čim se ukvarjate v druš
tvu?
Gre za prostovoljno organi-
zacijo, ki združuje vse tiste, 
ki nas zanima vojaška zgo-
dovina in ki se želimo aktiv-
no vključevati v ponazoritve 
različnih zgodovinskih do-
godkov in bitk. Vseh članov 
skupaj nas je okoli petdeset. 
Sodelujemo tudi na prosla-
vah in pri različnih razsta-
vah vojaške opreme, orožja 
in vozil. Ponazarjamo različ-
ne vojaške enote, predvsem 
iz obdobja prve in druge 
svetovne vojne. V društvu 
trenutno deluje devet glav-
nih ponazoritvenih skupin: 
Partizanska Zaščitna četa 
Triglav, Nemški 31. pehotni 
polk Wehrmachta, Ameri-
ška 82 Padalska Divizija All 

American, Angleški koman-
dosi No 2 Commando, Voj-
ska kraljevine Jugoslavije, 
Avstro-ogrske enote Isonzo 
Armee Kommando, Terito-
rialna obramba, Jugoslovan-
ska narodna armija in Itali-
janska 33. pehotna divizija. 

Ste dejavni samo v Sloveniji 
ali tudi v tujini?
Velikokrat sodelujemo tudi 
z društvi iz drugih držav. 
Predvsem ponazoritve v tu-

jini predstavljajo posebno 
doživetje, saj tam po navadi 
sodeluje več sto nastopajo-
čih, ogleda pa si jih več tisoč 
gledalcev. Sama sem na teh 
dogodkih spoznala veliko 
novih prijateljev iz različnih 
držav, prepotovala že pol 
Evrope, se peljala s tanki, 
drugimi oklepnimi vozili in 
motorji iz obdobja druge 
svetovne vojne in izvedela 
ogromno, kar se tiče zgodo-
vine.

Zakaj ravno uniforma nem
ške medicinske sestre iz 
druge svetovne vojne? Zato, 
ker ste tudi sicer medicin
ska sestra?
Tisto poletje, ko sem se včla-
nila, se je naša nemška eno-
ta – Wehrmacht (31. Infante-
rie Regiment) odpravljala na 
uprizoritev bitke na Slova-
škem. Šlo je za uprizoritev 
bitke med Nemci in Rusi iz 
obdobja druge svetovne voj-
ne. Ker smo Slovenci pred-

stavljali člane nemške eno-
te, ki pa v prvih bojnih vr-
stah niso imeli žensk, sva se 
z Anjo odločili, da bova ku-
pili uniformi nemških me-
dicinskih sester in jih bova 
spremljali v zaledju. Tam so 
imeli poleg bitke tudi pred-
stavitve različnih oklepnih 
vozil, taborov in tudi vojaške 
bolnišnice. Takrat se je po-
rodila ideja, da bi tudi v na-
šem društvu začeli uprizori-
tev nemške poljske bolnišni-
ce – Feldlazarett 24. 

Kakšna je bila med vojno 
vloga medicinskih sester?
Te bolnišnice so običajno 
svojo enoto spremljale vsaj 
15 kilometrov od fronte. Se-
stavljene so bile iz šotorov 
ali pa so se namestili v pra-
znih zgradbah. Glavni voja-
ški zdravnik je vodil povelj-
stvo nad različnimi zdra-
vstvenimi službami. Teren-
ske bolnišnice so bile centri 
za zdravstveno oskrbo, 
vključevale so internistično 
in kirurško oskrbo bolnih in 
ranjenih ter jim tako omo-
gočile potrebno pomoč in 
počitek. Sama sem prebrala 
že veliko člankov in knjig o 
nemškem rdečem križu in 
sanitetni službi med drugo 
svetovno vojno, saj se želi-
mo čim bolj realno približati 
prikazu delovanja nemške 
poljske bolnišnice.

Kako je z opremo, kje dobite 
uniforme?
Skoraj vsi člani smo tudi 
zbiratelji, tako da imamo 
tudi kar nekaj originalov, ki 
pa jih med uprizarjanjem 
ne uporabljamo, saj jih je 
škoda. Tako po navadi upo-
rabljamo replike, ki jih veli-
ko izdelamo sami, in sicer 

na podlagi slik ali pa origi-
nalov. Marsikaj pa se najde 
tudi na starih podstrešjih in 
na bolšjih sejmih. Kar se 
tiče uniform, imamo srečo, 
saj se replike nemških uni-
form lahko kupijo po sple-
tu. Velikokrat pa nam po-
magajo tudi šivilje in kroja-
či.

Sodelujete pa tudi pri sne
manju filmov, kajne?
Sodelovali smo že v kar ne-
kaj vojaških filmih, kot so 
Trst je naš, Piran Pirano, 
Preboj in v dokumentarnem 
filmu Vojne igre. Lani smo 
sodelovali tudi pri snema-
nju vojnega filma F.U.D 
Loke Studia, kjer so nekaj 
kadrov posneli tudi z našo 
poljsko bolnišnico.

Koliko pravega medicinske
ga znanja pa potrebujete pri 
tem hobiju?
Ko smo začeli uprizarjanje 
poljske bolnišnice, sem bila 
samo jaz v realnem življe-
nju tudi zdravstveni delavec. 
Kasneje sta se nam pridruži-
la še Benjamin, ki je bodoči 
veterinar, in Erazem, ki je 
po poklicu vojaški bolničar v 
tujini. Združili smo znanje 
današnje prve pomoči in 
prve pomoči v času druge 
svetovne vojne. Sestrski del 
vodim jaz, Benjamin pa je 
naš pomočnik zdravnika 
(Asistentarzt). Za zdaj v me-
dicinski ekipi sodelujemo 
samo tri medicinske sestre, 
trije sanitetni vojaki in en 
pomočnik zdravnika. Tako 
da bi bili res veseli, če se 
nam v prihodnje pridruži še 
kdo, ki ga to zanima in bi ga 
sodelovanje z nami veselilo. 
Medicinsko znanje seveda 
ni predpogoj.

Na fronti kot nemška 
medicinska sestra
Osemindvajsetletna diplomirana medicinska sestra Urša Skumavec s Koroške Bele ima zelo poseben 
hobi: v prostem času svojo običajno službeno uniformo zamenja za uniformo nemške medicinske 
sestre iz obdobja druge svetovne vojne. Je članica Kulturnega zgodovinskega društva Triglav, ki se 
ukvarja s ponazoritvami bitk iz druge svetovne vojne. Sodelujejo tudi pri snemanju vojnih filmov.

Urša Skumavec je diplomirana medicinska sestra, ki 
končuje tudi magistrski program promocije zdravja na 
Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Zaposlena je v 
internistični ambulanti jeseniške bolnišnice. Doma je s 
Koroške Bele, rada tudi potuje in hodi v gore. / Foto: osebni arhiv

Medicinska ekipa društva Triglav (Urša zadaj druga z leve) Vaja v Pivki

Na snemanju filma

Medicinske sestre so nudile zdravstveno oskrbo 
in tolažbo, bile pa so tudi vir duševne in 
čustvene podpore vojakom, ki so videli grozote 
vojne na fronti. 
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Nov športni oddelek gimnazije je izjemna 
pridobitev za mlade športnike in tudi vse 
ostale dijake, saj je zadnja leta zaradi omeji
tve vpisa naraščalo število mladih športni
kov, ki smo jih morali žal zavrniti. Z novim 
športnim oddelkom se bodo povečale 
možnosti za vpis vsem dijakom in omejitve 
vpisa ne pričakujemo.
Epidemija je šport zelo prizadela, pred
vsem mlajše kategorije, zato nas veseli, da 
sta stroka in politika prepoznali pomen 
novega programa za mlade športnike. 
Starši in mladi športniki so na pravkar kon
čanih informativnih dnevih izrazili zanimi

vo misel, da bi  težko našli v Sloveniji gim
nazijo, ki bi jo obiskovalo toliko izjemnih 
športnikov. Obiskovali so jo športnika leta 
2020 Primož Roglič in Anamarija Lam-
pič, brata Domen in Peter Prevc, Žan 
Košir, Vesna Fabjan, Anže Lanišek, Bor 
Pav lovčič, John Peter Stevens, Gregor 
Žemlja, biatlonec, zlati maturant Alex 
Cisar in številni drugi.
Kako vrhunski so športniki, ki so »gulili« šol
ske klopi na GFP, mlajše generacije pa jih še 
vedno, dokazuje dejstvo, da ko je Mestna 
občina Kranj razglasila najboljše športnike 
leta 2020, so številne nagrade prejeli 

GFPjevci. Od sedmih velikih plaket sta ju 
tudi naši nekdanji dijakinji, judistka Anka 
Pogačnik in smučarska tekačica Anamari-
ja Lampič. Malo plaketo sta od GFPjevcev 
prejela biatlonca Alex Cisar in Jaša Zidar. Od 
41 športnih znakov so jih prejeli naši nekda
nji in sedanji dijaki Peter John Stevens, Aleš 
Zupanec, Tjaša Maradin, Nina Ana Likar, 
Janž Flajnik, Lana Tisa Nadižar, Maša Etero
vič, Miha Vintar, Maja Lotrič, Črt Perme 
Modrijančič, Mark Vozelj, Tjaša Klevišar, 
Nina Pogačnik, Nace Vovk …
Alex Cisar, naš nekdanji dijak, dvakratni 
mladinski svetovni prvak v biatlonu in zlati 
maturant, je v teh dneh prejel tudi najvišje 
priznanje Republike Slovenije na področju 
športa, Bloudkovo priznanje za leto 2020. 

Na pravkar končanem mladinskem svetov
nem prvenstvu v nordijskih disciplinah so 
naše skakalke in skakalci osvojili tri odličja. 
Slovenska junakinja je bila lanskoletna 
maturantka Jerneja Brecl, ki je osvojila dve 
bronasti odličji, posamično in  ekipno. 
Uspeh so dopolnili Nika Prevc, Žak Mogel, 
Jernej Presečnik in Rok Masle.
Sistem dela, ki smo ga razvijali s športniki 
– na daljavo poučujemo že 15 let –, uspe
šno prilagajamo tudi drugim našim dija
kom, glasbenikom, likovnim umetnikom, 
raziskovalcem, dijakom s posebnimi po
trebami … V preteklosti so glasbeniki, ki 
so se vzporedno šolali, postali zlati matu
rantje. Izvrsten harfist Jernej Mišič na naši 
šoli pridobiva gimnazijsko, v italijanskem 
Vidmu pa glasbeno akademsko izobrazbo. 
Omogočili smo mu mnoge prilagoditve, 
tudi učenje italijanščine kot drugega tuje
ga jezika.
Poslanstvo GFP je, da si prizadevamo, da 
dijaki razvijajo svoja močna področja in 
uspešno dokončajo gimnazijo. Le na ta 
način se bodo razvili v uspešne mlade ljudi 
in se znali prilagajati neprestano se spremi
njajoči družbi prihodnosti in trgu.

NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE  
NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
V šolskem letu 2021/22 bo prihodnjim dijakom na voljo nov program – športni oddelek gimnazije. Na 
GFP bomo tako kot do sedaj vpisali tudi v dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije in 
en že uveljavljeni športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini v Sloveniji v strokovnih gimnazijah.

Urša Peternel

V. d. direktorice Doma upo-
kojencev dr. Franceta Ber-
gelja Jesenice Karmen Arko 
je povedala, da so že od sre-
dine novembra brez okužb, 
zato so rdečo cono izprazni-
li. Okuženih je bilo skupaj 
88 od dvesto stanovalcev, 
najhuje je bilo v prvem 
valu, ko so bile Jesenice 
tudi sicer ena od občin z 
največjim številom okužb. 
V jesenskem valu epidemi-
je so bile razmere že boljše, 
s preventivnimi ukrepi, tes-
tiranjem in cepljenjem pa 
so se že novembra zadeve 
začele umirjati. Občasno 
naletijo na kakšno posamič-
no okužbo pri stanovalcu, 
ki se vrne iz bolnišnice, a 
poskrbijo, da se virus ne širi 
naprej. Že od božiča so 

ponovno dovoljeni tudi obi-
ski, ki morajo biti napove-
dani, potekajo pa ob upošte-
vanju vseh preventivnih 
ukrepov. Cepila se je večina 
stanovalcev, prejeli so že 
oba odmerka cepiva, prav 
tako je Arkova zadovoljna s 
precepljenostjo kadra. 
Od novega leta naprej spre-
jemajo v dom nove stanoval-
ce, lahko se tudi še cepijo, če 
se za to odločijo.
V domu potekajo številne 
aktivnosti, tako so obeležili 
kulturni praznik, izdelovali 
so srčke za valentinovo, se 
sladkali s pustnimi krofi 
kuharice Silve in imeli celo 
pustno rajanje, razveselili 
pa so se tudi obiska dveh 
skupin otrok, oblečenih v 
pustne kostume. "Skratka, 
življenje se vrača v normal-
ne tirnice," je dejala Arkova.

V domu upokojencev 
brez okužb
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja so se razmere umirile, novih okužb v domu ni, rdečo cono 
so tako izpraznili. V dom že sprejemajo tudi nove stanovalce.

V domu so počastili tudi slovenski kulturni praznik. 
Prebirali so pesnikov življenjepis, nato pa je sledil kviz o 
Prešernu. Stanovalci so se spomnili veliko podrobnosti o 
pesniku in njegovih delih, prebrali so tudi nekaj njegovih 
pesmi, nekatere so stanovalci recitirali sami. Po celotnem 
domu so obesili tudi plakate z osnovnimi informacijami o 
pesnikovem življenju, da so stanovalci lahko osvežili 
znanje.

Petnajsti februar je mednarodni dan boja proti otroškemu 
raku. V znak podpore vsem junakom, ki so se že v mladosti 
srečali s to zahrbtno boleznijo, na ta dan nosimo zlato pen-
tljo, v zlato barvo pa so odeti tudi javni objekti po vsej Slo-
veniji. Med njimi je bila tudi Gimnazija Jesenice.

Stavba gimnazije je zažarela v zlati barvi

V znak podpore otrokom in mladostnikom, ki so se srečali 
z rakom, so javne stavbe zažarele v zlati barvi, med njimi 
tudi Gimnazija Jesenice.

Na porodnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice se je 
lani rodilo 733 otrok. Med njimi je bilo 367 dečkov in 366 
deklic. Med novorojenčki pa je bilo tudi sedem parov dvoj-
čkov. Zaposlene na oddelku vsako leto beležijo tudi najpo-
gostejša imena otrok. Pri deklicah so bila najpogostejša 
imena Hana, Neža, Mila, Ema, Nika, Sofija in Zala. Pri deč-
kih pa so dobili največ Jakobov, sledijo imena Lovro, Mark, 
Luka, Bine, Aleks in Jaka. Pozitivni trendi pri številu rojstev 
se nadaljujejo tudi letos, saj se s porodnega oddelka pogo-
sto sliši prvi jok novorojenčkov; kot v šali pravijo v bolnišni-
ci, je to odraz prvega vala epidemije in marčevske karantene 
... devet mesecev kasneje ...

Najpogostejši imeni Hana in Jakob
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Janko Rabič

Leto 2020 bo v Planinskem 
društvu Javornik - Koroška 
Bela zapisano drugačno od 
običajnih. V utečen ritem 
vedno dejavnih in prizadev-
nih članov je pošteno pose-
gel koronavirus, ukrepi za 
njegovo zajezitev so nareko-

vali stalno prilagajanje. 
Kljub vsemu so z doseže-
nim v takšnih pogojih lahko 
zadovoljni. 
"Teritorialne omejitve in 
omejitve druženja so v veliki 
meri vplivale na izvedbo 
programov naših odsekov,« 
poudarja predsednica dru-
štva Olga Oven. »Pohodni-

ški in mladinski odsek sta, 
ob upoštevanju vseh varno-
stnih ukrepov, izvedla le tre-
tjino planiranih izletov ozi-
roma pohodov. V odseku za 
varstvo narave nismo mogli 
organizirati predavanj s pla-
ninsko tematiko, so pa zato 
člani aktivno pomagali pri 
čiščenju pobočja Stola in 
okolice Doma Valentina Sta-
niča. Trije markacisti, ki so 
zadolženi za osemdeset ki-
lometrov planinskih poti v 
Karavankah in Julijcih, pa 
so z velikimi napori in odre-
kanjem svoj plan izvedli 
skoraj v celoti."
Veliko prilagajanja, iznaj-
dljivosti in dobre volje je 
bilo tudi na gospodarskem 
področju, predvsem pri iz-
vedbi poletne sezone na 
vseh treh postojankah, Kovi-
narski koči v Krmi, Prešer-
novi koči na Stolu in v 

Domu Valentina Staniča 
pod Triglavom. 
"Odprli smo jih kasneje kot 
navadno. Do zadnjega je 
bilo vprašljivo, ali bomo, po-
sebej v visokogorju, zmogli 
obratovanje prilagoditi vsem 
omejitvam in dodatnim hi-
gienskim zahtevam. Z do-
bro organiziranostjo in v 
sodelovanju z vestnim ose-
bjem v kočah nam je tako za 
obiskovalce kot tudi za zapo-
slene uspelo zagotoviti va-
ren obisk in bivanje. So se 
pa vse te omejitve močno 
poznale pri številu nočitev, 
saj smo imeli v visokogor-
skih kočah dnevno na razpo-
lago le tretjino postelj. Tudi 
obisk tujcev je bil v primer-
javi z letom poprej zelo 
skromen, beležimo pa po-
rast domačih dnevnih go-
stov, ki jih je spodbudila 
tudi možnost delnega kori-

ščenja turističnih bonov. V 
letu 2020 smo zabeležili 
skoraj dvajsetodstotni padec 
prometa. Še pred odprtjem 
koč smo morali delavci dru-
štva morali pošteno zavihati 
rokave, saj je bilo treba za-
menjati streho na Domu Va-
lentina Staniča, ki jo je ko-
nec lanske zime poškodoval 
orkanski veter. Tam smo 
tudi uspešno izvedli preno-
vo fotovoltaičnega sistema 
za oskrbo z električno ener-
gijo. S sistemom dvajsetih 
novih panelov in vetrnega 
generatorja smo pridobili 
skoraj sedem kW moči. Na 
Prešernovi koči smo zaklju-
čili investicijo v menjavo do-
trajanih oken in vrat."

In kaj društvu prinaša leto 
2021? "Glede na trenutno 
negotovo situacijo težko na-
povedujemo letošnjo sezo-
no. Odpiranje koč bo verje-
tno potekalo tako kot lani: 
Kovinarska koča v Krmi in 
Prešernova koča na Stolu v 
sredini junija, Dom Valen-
tina Staniča v začetku julija. 
Z lastnimi močmi bomo 
opravili redna vzdrževalna 
dela na kočah, večje investi-
cije in posodobitve pa bodo 
odvisne od finančne uspe-
šnosti sezone. Že sedaj pri-
jazno vabimo vse planince 
in pohodnike, da obiščejo 
naše koče in zadihajo s pol-
nimi pljuči," dodaja predse-
dnica društva Olga Oven. 

V gore, zadihat  
s polnimi pljuči!
Kovinarsko kočo v Krmi in Prešernovo kočo na Stolu bodo verjetno odprli v sredini junija, Dom 
Valentina Staniča v začetku julija. 

Dom Valentina Staniča pod Triglavom

Prešernova koča na Stolu / Foto: arhiv društva

Janko Rabič

Pri Sankaškem klubu Jese-
nice so zelo zadovoljni s po-
tekom tekmovalne sezone v 
sankanju na naravnih pro-
gah. Njihovi tekmovalci, 
brata Bine in Blaž ter mlajša 
sestra Meta Mekina, so tudi 
steber slovenske sankaške 
reprezentance na največjih 
evropskih in svetovnih tek-
movanjih. Sezona je bila za-
radi znane situacije še pose-
bej zahtevna. Treninge so 
večinoma opravljali v tujini, 
zaradi omejitev so bili okr-
njeni. Po besedah predse-
dnika kluba Klemena Reva 

je kljub vsemu ekipa poka-
zala napredek, to dokazujejo 
odlični rezultati, še posebej 
v vedno močni mednarodni 
konkurenci. Bine in Blaž sta 
na štirih tekmah mladinske-
ga svetovnega pokala v dvo-
sedu dosegla dve drugi in 
dve tretji mesti, kar je v sku-
pnem zadoščalo za drugo 
mesto. V enosedu je v konč-
ni razvrstitvi Bine ujel dese-
terico, Blaž je zasedel pet-
najsto mesto. 
Na evropskem mladinskem 
prvenstvu v italijanskem Ja-
ufentalu se jima je v dvose-
du žal medalja za malo iz-
maknila in sta bila četrta. 

Med posamezniki je Bine 
osvojil 9, Blaž pa 13. mesto. 
Tekmovala sta tudi na član-
skih tekmah svetovnega po-
kala in na štirih od šestih 
dosegla dobre rezultate v 
hudi konkurenci. 
Za Meto je bilo to prvo leto 
med mladinkami in je zase-
dla skupno 20. mesto. 
Bine in Blaž sta slovenske 
barve dostojno zastopala 
tudi na svetovnem prven-
stvu v sankanju na naravnih 
progah v avstrijskem Um-
hausnu. Kot najboljša repre-
zentanta sta v dvosedu zase-
dla deseto mesto, v enosedu 
je bil Bine 14., Blaž pa 17.

Sankači družine Mekina 
z odličnimi dosežki  
Steber slovenske sankaške reprezentance sestavljajo trije članki družine 
Mekina: Bine, Blaž in Meta, ki so člani Sankaškega kluba Jesenice.

Brata Bine in Blaž Mekina v dvosedu / Foto: Miriam Jenewein – FIL H
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Ekipa Jesenic se do konca sezone krepi s 
27-letnim branilcem Davidom Plankom, ki je 
rdeči dres nosil že v sezoni 2017/18. Takrat je 
na 48 tekmah v AHL dosegel 22 točk, v dr-
žavnem prvenstvu pa se je skupaj s soigralci 
veselil naslova državnih prvakov. Planko je 
letošnjo sezono začel pri Olimpiji, za katero 
je skupaj odigral 19 tekem v vseh tekmova-
njih. Mesec in pol po razhodu z ljubljanskim 
klubom bo v Celju rojeni branilec zaigral za 
moštvo Jesenic. Nosil bo številko 44.
David Planko bo zelo pomembna okrepitev 
na branilskem položaju pred najpomemb-
nejšim delom sezone. Ekipi bo s svojim zna-
njem in izkušnjami zagotovo dodal širino in 
ji pomagal v boju za vrh AHL. Takole je na 
kratko obesedil svojo vrnitev v Podmežaklo:
“Pred tremi leti sem že igral na Jesenicah. 
Vem, kako delajo in razmišljajo, zato po po-
govoru z vodstvom kluba nisem imel težke 
izbire. Z veliko fanti sem že igral. Igrajo zelo 
dober hokej, zato se veselim, da se bom ekipi 
pridružil. Pomagal ji bom po najboljših mo-
čeh pri doseganju zastavljenih ciljev.”
Odločitev o prihodu Planka je pokomentiral 
tudi športni direktor kluba Marcel Rodman:
“Prihajamo v najpomembnejši del sezone, 
zato se nam je v klubu zdelo smiselno, da do-
damo še nekaj moči in izkušenj v branilske 
vrste. David ima za seboj že kar nekaj sezon v 
AHL, uspel je tudi zmagati. V teh zadnjih letih 
je pokazal, za kakšnega branilca gre. Zato 
smo veseli, da bo do konca sezone igral v je-
seniškem dresu.”

Več o njegovi vlogi v moštvu pa nam je zau-
pal glavni strateg Mitja Šivic:
“Mislimo, da je prihod Davida Planka dobra 
poteza tako za nas kot tudi zanj. Z njegovim 
prihodom bomo dobili nekaj širine na branil-
skih parih. Vsi vemo, da so poškodbe sestavni 
del športa, tudi hokeja. Čaka nas zelo veliko 
napornih testov in končnica. Če se nam v tem 
trenutku poškoduje še en branilec, ob dejstvu, 
da je odsoten že kapetan Tavželj, smo na tem 
položaju že kar malce 'kratki' oziroma imamo 
v kadru kar nekaj mladih fantov, ki z velikimi 
tekmami nimajo izkušenj. Predvsem s tega vi-
dika nam bo David zelo pomagal. Ni več naj-
mlajši in je posledično toliko bolj izkušen. Veli-
kokrat je v svoji karieri že zmagal, odigral šte-
vilne težke tekme, kar je zagotovo dobro za 
nas. David ve, kakšna bo njegova naloga v 
moštvu in kaj bo moral postoriti, da dobi svojo 
priložnost. Če bo igral tako kot v preteklosti, 
smo z njim dobili veliko kvalitete, ga pa čaka 
do tja še precej trdega dela.”

JESENIČANI MOČNEJŠI  
ZA DAVIDA PLANKA
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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, 8. marca 2021,  
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4001 Kranj, p. p. 124, ali vr zite v naš 
poš tni na bi ral nik.

Sudoku s končno rešitvijo

AVTOR:
CVETO
ERMAN

RAČUNSTVO
TUKAJ 

VPIŠETE
REŠITEV

SUDOKUJA

KRAJ NA 
POLOTOKU
PELJEŠCU

PRIPRAVA
ZA RIBOLOV

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NOBELIJ

GRŠKI 
MITOLOŠKI 
STRELEC

IME 
AMERIŠKE
IGRALKE
NOVAK

VSE VRSTE
KLJUČEV ZA 
DOM IN AV-
TOMOBILE
031 681 074

ALKOHOLNA
PIJAČA Z 

GRENKIMI
ZELIŠČI

IME 
VOLKULJA
 IZ KNJIGE
O DŽUNGLI

LAKOTA
(ZASTAR.)

1 13

LESEN
MOSTNI

NOSILEC

1 VEŠERNA
PLESNA

PRIREDITEV

ZDRUŽITEV

2 6

PREUČEVAN-
JE FIZIKAL-

NIH LASTNO-
STI NEBES-
NIH TELES

7 3 12

KRAJ NA
OTOKU

PAŠMANU

PREMOŽENJE
IME NAMIZNO
TENIŠKEGA

IGRALCA
LASANA

4 7

IME KLARINE-
TISTA

AČKUNA

NAŠ DNEVNIK

NAMIZNO
PREGRIN-

JALO

5 14

AVTOMOBIL-
SKA OZNAKA

MARIBORA

KAREL
ALPIGER

POKRIVANJE
STREHE

13
GUSAR

OSLIČEK

6 8

ČETRTI 
RIMSKI
KRALJ

NAŠ 
BALONAR 

(SLAVKO-AVI)

SILVO KARO

OBMEJNO 
MESTO NA 

KRASU

ENOOKI 
VELIKAN 
V GRŠKI 

MITOLOGIJI

BIBLIJSKA
MARIJINA 

MATI

7 11

PALICA BOGA
DIONIZA
MOČEN 

KOROBAČ,
BIKOVICA

STANJE
NEUGODJA

IME ITAL.SO-
PRANISTKE
STIGNANI

6 8 14

TOMI 
RAZINGER 

Z VAMI SMO
ŽE OD

 LETA 1994

MEHIŠKI RE-
VOLUCIONAR

(EMILIANO)
NEUMNOST,

NONSES
14 ČRKA 
GRŠKE 

ABECEDE
SREDINA
MELONE

ZVEZDA
V PERZEJU

IZRAŽA
ŠTEVILO

DVE

OSTRENJE
NOŽEV,

LASERSKO
GRAVIRANJE
031 681 074

LILI
NOVY

KOLO

REKA V 
KENIJI

15 ALKALOID
V ČAJU

ŽELEZEN
DROG ZA

LOMLJENJE

9 12

ZBIRKA
DRAGO-
CENOSTI

SKUPNOST
LAIKOV

?????
 ALLAN POE

2 BELEŽNICA

MRŽNJA,
NASPROTO-

VANJE

10 15

ŠTUDENTKA, 
KI ZAKLJUČI 

ŠOLANJE

14 NAGLEŠKI 
JOŽE

SENENI
DROBIR

3 VEČJI 
KROŽNIK

LETOVIŠČE
V ISTRI

ZAČETEK
ŽEBRANJA

11 6

23 ČRKA
GRŠKE 

ABECEDA

STRUPENA
KAČA

ZDRUŽENE
DRŽAVE
AMERIKE

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
HOLMIJ

OKSID NA
ŽELEZU

STARI OČE

NJORKA

SPOSOB-
NOST

MIŠLJENJE
OLIVER
TWIAT

4 ORODJE ZA
REZANJE

PARADIŽ

12 6 3

ALOJZIJ
URAN

RAZLIČNA 
VOKALA

EDVARD
DEGAS

VRSTA 
DIVJEGA
GOLOBA
JANEZ
UJČIČ

9 11 OGNJENIK V 
BOLIVIJI

SREDINA
KOPAČE

12 14

HITER, 
SUNKOVIT

PREMIK SEM 
IN TJA

8
AMERIŠKA 
STRUPENA 

KAČA

10 5
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LEVI PRITOK 
PADA V 
ITALIJI

MERI NAM
ČAS

VELIKI
MOGUL
INDIJE

REDEK, 
NEGOVAN 

GOZD

SLOVARČEK: AKBAR: veliki mogul Indije,     ZEDINITEV: združitev,     AKELA: volkulja iz Knjige o džungli,     KIKLOP: enooki velikan,   ALGOL: zvezda v Perzeju,
IFIT: grški mitološki strelec,     POMARAPE: ognjenik v Boliviji,     STON: kraj na polotoku Pelješcu,     ATHI: reka v Keniji

Geslo je bilo SKUPAJ Z VAMI ŽE ŠTIRIDESET LET. Sponzor 
križanke je bil kava bar CAFE ČEDO, ams International, d. o. 
o , Cesta Cirila Tavčarja 6b, Jesenice, ki praznuje štirideset-
letnico lokala. Podarjajo tri nagrade: zapitek v vrednosti 30 
evrov: Ivanka Vreček, Moste; v vrednosti 20 evrov: Lojzka 
Vovk, Spodnje Gorje; v vrednosti 10 evrov: Vlado Oblak, 
Hrušica. Nagrade bodo nagrajenci lahko izkoristili po pono-
vnem odprtju lokala, kontakt GSM 031 600 690.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke

Urša Peternel

Kvašeni flancati
Potrebujemo: pol kg mehke 
moke TIP 500 (lahko pirine 
TIP 700), 0,25 l mleka, 3–4 
žlice sladkorja v prahu (40 do 
50 g), 50 g masla, 2 rumenja-
ka, ščep soli, pol suhega kvasa, 
malo limonine lupinice.
Priprava: Zamesimo rahlo 
testo in ga pustimo vzhajati 
trideset minut. Vzhajano 
testo razvaljamo na pomo-
kani deski približno 5 mm 
debelo. Z nožkom za testo 
ga razrežemo na kvadrate 
približne velikosti 5–7 cm. V 
vsak kvadrat zarežemo dve 
zarezi, a ne do konca robov. 
Desni vogal testa kvadrata 
preganemo skozi levo zare-
zo testa kvadrata. Flancate 
cvremo nekaj minut do zla-
torjave barve. Posujemo s 

sladkorjem v prahu. Količi-
na testa zadošča za približno 
60 flancatov.

Zmedeni krhki flancati 
mame Pavle
Potrebujemo: pol kg mehke 
moke TIP 500 (lahko pirine 
moke TIP 700), dve žlici slad-
korja, pol pecilnega, 1 vaniljev 
sladkor, 5 rumenjakov, 400 g 
kisle smetane, ščep soli.
Priprava: V čvrsto kislo sme-
tano damo rumenjake, slad-
kor in vaniljev sladkor ter 
premešamo v enotno zmes. 
V skledo damo tri četrt 
moke in naredimo jamico, 
vanjo damo pecilni prašek, 
pomešamo in dolijemo kislo 
smetano z rumenjaki in 
sladkorjem. Dodajamo še 
preostalo moko in zamesi-
mo testo. Testa ni treba 
vzhajati. Testo razdelimo na 

tri dele. Vsakega posebej 
razvaljamo na pomokani 
deski, približno tri milimet-
re debelo. Z nožkom za tes-
to razrežemo testo na kvad-
rate velikosti 5–7 cm. V vsa-
kem kvadratu naredimo dve 

zarezi, desni del testa kvad-
rata preganemo skozi levo 
zarezo. Zlatorumeno ocvre-
mo, posujemo s sladkorjem 
v prahu in ponudimo. Koli-
čina testa zadošča za približ-
no 80 flancatov.

Kvašeni in zmedeni 
krhki flancati
Na prvi letošnji delavnici projekta KUHAM DOMAče je Cirila Kosmač Rabič prikazala pripravo 
kvašenih flancatov, zatem pa zaupala še recept za zmedene krhke flancate po mami Pavli.

Kvašeni flancati / Foto: Špela Ankele

Sponzor križanke je IZDELOVANJE KLJUČEV CENA, Tomislav Razingar, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 26, Jesenice. Izdeluje-
jo vse vrste ključev za domove, avtomobilske ključe, avtomobilske daljince in ključe s transponderjem. Ponudba zajema 
tudi izdelovanje štampiljk, lasersko graviranje, ostrenje nožev, v trgovini lahko kupite pokale, trezorje ... ZA HITRO POMOČ 
SO DOSEGLJIVI NA 041 681 074. Za naše zveste reševalce so pripravili tri nagrade v vrednosti 25, 15 in 10 evrov. Nagrade 
lahko unovčite v njihovi trgovini šest mesecev od objave izida žreba. Vljudno vabijo, delujejo že od 1994. leta.

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=B, 2=S, 3=O, 4=K, 5=A, 6=C, 7=R, 8=I, 9=N), od leve 
proti desni prebrali rešitev. Rešitev iz prejšnje številke je 
OBLETNICA.
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4 2 9 

5 9 3
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6 1 8 3

8 4 3 
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Sestavil: Cveto Erman



Prireditve

15Jeseniške novice, petek, 26. februarja 2021

Torek, 2. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Nastop učencev kitare 
Zoom ob 18.30, www.glasbenasolajesenice.si

Četrtek, 4. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Interni nastop učencev trobil 
Zoom ob 18.30, Glasbena šola Jesenice

Petek, 5. marec
Predaja izdelkov »ROKAVČKI POMAGALČKI« za osebe z 
demenco; Društvo upokojencev Javornik - Koroška Bela; 
krožek ročnih del in Mladinski center Jesenice – 
»medgeneracijsko sodelovanje – vseživljenjsko učenje«

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Ponedeljek, 8. marec
8. marec, mednarodni dan žensk: MLADINSKI CENTER 
JESENICE; obdaritev varovank in zaposlenih žensk z majhno 
pozornostjo 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Torek, 9. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Interni nastop učencev kitare 
Zoom ob 18.30, Glasbena šola Jesenice

Četrtek, 11. marec
E-obisk muzeja iz domačega naslanjača

www.gmj.si po 18. uri

Javni nastop učencev 
 Zoom ob 18.30, www.glasbenasolajesenice.si

Aktivnosti Mladinskega centra
ONLINE – NA SPLETU

Slikarska šola Brine Torkar; 
prijave in informacije na tel. 041/644-475, novazorainfo@gmail.com

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Čarodej Jan – čarovnije za sprostitev
 www.mc-jesenice.si

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Staš Hrenič, Žiga Dermitz, Nadica Petrova – JOHHNY 
GIGGLES – MY SUNLIGHT – glasba za sprostitev 

www.mc-jesenice.si

Aktivnosti centra Žarek

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica deluje vsak dan od pone-
deljka do petka. Po predhodni najavi na telefonsko številko 030 625 
298 ali e-pošto dnevni.center@drustvo-zarek.si so zaposleni otrokom 
in mladim na voljo za učno pomoč ter individualno delo na daljavo; 
če to ni mogoče, pa ob upoštevanju vladnih ukrepov in priporočil 
NIJZ za zajezitev epidemije korona virusa tudi z osebnim stikom. 

Razstave

Božidar Jakac in njegov Jeseniški cikel. Iz depojev 
Gornjesavskega muzeja Jesenice, likovna razstava

Več o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, info@
gmj.si; 04 583 35 03, Muzej Kosova graščina

Ustvarjalci časa II, fotografsko-dokumentarna razstava, več 
o možnostih ogleda razstave: www.gmj.si; @GMJesenice, 
info@gmj.si; 04 583 34 92

Banketna dvorana v Kolpernu, Stara Sava

ONLINE – NA SPLETNI STRANI

Ogled razstave fotografij »Mandala ideas« Lare Blažič,  
ki razstavlja fotografije različnih kreacij mandal.  
www.mc-jesenice.si

Od 26. februarja do 12. marca
Ogled razstave fotografij »Greatness of London« Tinkare Langus, ki 
razstavlja fotografije vedno zanimivega Londona. www.mc-jesenice.si

Ogled razstave fotografij »Portugalska« Hane Langus, ki razstavlja 
fotografije čarobne Portugalske. www.mc-jesenice.si

MLADINSKI CENTER JESENICE
Od ponedeljka do petka po predhodni najavi, od 9. do 14. ure: Ogled 
razstave fotografij »PORTRET 2021« 

Policisti pomagali moškemu
Jeseniški policisti so na javnem kraju pomagali moškemu, ki 
je imel zdravstvene težave. Predan je bil reševalcem.

Pustil vozilo na avtocesti
Gorenjski prometni policisti so zasegli osebni avtomobil, ki 
je bil prazen puščen na voznem pasu gorenjske avtoceste 
med priključkoma Lesce in Lipce v smeri Jesenic. Vozilo je 
bilo zaklenjeno, prazno, neoznačeno in neosvetljeno. Vozilo 
tudi ni registrirano. Voznika ni bilo na kraju. Do nesreče ni 
prišlo. Postopek še poteka.

Iz policijskih zapisnikov

Alenka Kodele  
je tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega 
peciva iz 
priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih 
knjig: Torte in 
tortice, Pite in 
zavitki, Čaša 
sladkega, 
Piškoti, Piškotki 
in drugačno 
pecivo, Najboljši 
piškoti.

                        + poštnina

EUR1250
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

11
EUR

Turni smučarji našli truplo
Na območju Planine pod Golico je bil najden mrtev moški. 
V gozdu so ga našli turni smučarji. Ležal je v snegu. Gorska 
policijska enota je na kraju opravila ogled, sodelovali pa so 
še jeseniški gorski reševalci, zdravnik in vojaški helikopter. 
Moški je bil za trenutne razmere slabo opremljen, ob njem 
pa na kraju ni bila najdena nobena športna ali gorniška 
oprema. Na kraju je večja količina snega in zelo nizke tem-
perature (okoli minus deset stopinj Celzija). Glede na do 
sedaj zbrana obvestila ne gre za sumljivo smrt. 

Kriminaliteta
Na Jesenicah je neznani storilec izkoristil nepazljivost la-
stnika in mu iz odklenjenega vozila odtujil orodje, denar in 
elektronsko napravo.

Romuna prodajala posodo in nože
Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so obravnavali dva 
državljana Romunije, ki sta imela za prodajo pri sebi posode 
in nože. Proti obema so uvedli prekrškovni postopek zaradi 
kršitve predpisov o prijavi prebivališča. Policisti pozivajo k 
previdnosti pri naključnih nakupih, ker gre lahko za sumljivo 
kvaliteto.

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

renault.si

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni 
izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault TWINGO ELECTRIC LIFE R80 v skupni vrednosti 13.990 € z DDV, s pologom v višini 2.900 € in 
financirano vrednostjo 11.090 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 98,60 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se 
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.597,87 € od tega znašata zavarovalna premija 210,61 € in strošek odobritve kredita 155,26 €. Kreditojemalec 
mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več 
o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO 
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 13.990 € je že vključen redni popust v višini 1.200 € 
in dodatni popust v višini 1.300 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 3.500 €. Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €, kar na podlagi izračuna za model 
Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na 
https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji  zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico 
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.

Paket zimskih pnevmatik+
10.000 kilometri 

na kartici

z vključenimi

 Že za 

 99 €/mesec
z                          kreditom*

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

VINJETA  
2021  

GRATIS
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Urša Peternel

Na Facebooku so številni 
občani Jesenic opozorili na 
problem pasjih iztrebkov, ki 
jih lastniki oziroma skrbniki 
psov ne pospravljajo za svo-
jimi štirinožnimi prijatelji. 
Ti potem "krasijo" zelenice, 
pločnike in druge površine, 
kar ni prijetno za oko niti za 
podplate, če mimoidoči sto-
pi nanje. 
Kot je potrdil vodja Medob-
činskega inšpektorata in 
redarstva Jesenice Gregor 
Jarkovič, je problematika 
živali, predvsem psov in 

mačk, v občini velika, kaže 
se predvsem v neodgovor-
nem ravnanju lastnikov in 
posestnikov živali. Redarji 
in inšpektorji opažajo naj-
več težav z onesnaževanjem 
okolice z živalskimi iztrebki, 
neprivezanimi psi in neod-
govornim hranjenjem zapu-
ščenih in prostoživečih živa-
li na javnih površinah. 
Glede nepobiranja pasjih 
iztrebkov je dejal, da je tega 
v občini zelo veliko in je zelo 
moteče. "Lastnik oziroma 
vodnik živali je vedno dol-
žan počistiti iztrebke, na 
zelenici, kmetijski površini, 
parku, cesti ... V ta namen je 

dolžan imeti s seboj ustre-
zen čistilni pribor za pobira-
nje iztrebkov in ga ob pozi-
vu pokazati pristojnemu 
organu. Posameznik je lah-
ko za takšen prekršek s stra-
ni občinskega redarja ali 
občinskega inšpektorja kaz-
novan takoj na kraju, globa 
je dvesto evrov." Globa velja 
tudi v primeru, če lastnik 
pribora nima s seboj.
Slovenska zakonodaja tudi 
predpisuje, da mora skrbnik 
psa na javnem mestu zagoto-
viti fizično varstvo psa tako, 
da je pes ves čas na povodcu 
in obvladljiv. Za ravnanje v 

nasprotju s tem določilom je 
zagrožena globa v višini od 
200 do 400 evrov.
Na podlagi odloka o javnem 
redu in miru v občini Jese-
nice je na vseh javnih povr-
šinah tudi prepovedano 
odlagati hrano oziroma hra-
niti prostoživeče ali zapuš-
čene živali, to je golobe, 
mačke, pse …
Občinski inšpektorji in 
redarji bodo v naslednjih 
tednih izvajali poostrene 
nadzore in prekrškovno 
obravnavali vse, ki za svojim 
kužkom ne bodo pospravili 
iztrebkov ali bodo živali puš-
čali na javne površine. Prav 

tako bodo pristojnim v reše-
vanje odstopali druge ugo-
tovljene kršitve, za katere 
niso pristojni občinski 
inšpektorji oziroma redarji.

Pasji iztrebki sodijo med 
mešane odpadke
In še nasvet javnega komu-
nalnega podjetja Jeko: pasji 
iztrebki spadajo v zabojnike 
z mešanimi komunalnimi 
odpadki.
"Pasje iztrebke poberite s 
PVC-vrečko, jo zavežite in 

vrzite v omenjeni zabojnik. 
Če tam, kjer se običajno 
sprehajate s svojim štirinož-
cem, niso nameščeni pose-
bni smetnjaki, namenjeni 
pasjim iztrebkom, uporabite 
svojo vrečko; kot odgovoren 
lastnik jih vedno imejte 
nekaj s seboj. Vrečk ne pro-
dajajo le v trgovinah za male 
živali, ampak tudi v večini 
običajnih prodajaln, v dro-
gerijah pa tudi drugod, in 
niso drage." Iztrebki ne spa-
dajo na kompost in v zaboj-
nike za biološke odpadke.

Ko skopni sneg, se 
pokažejo pasji kakci
Naj hišne in druge živali ne bodo moteče za okolico, opozarja vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Jesenice Gregor Jarkovič. Občinski inšpektorji in redarji bodo v naslednjih tednih izvajali 
poostrene nadzore in prekrškovno obravnavali vse, ki za svojim kužkom ne bodo pospravili iztrebkov 
ali bodo živali puščali na javne površine. 

Vrečko za pasje iztrebke mora obvezno imeti pri sebi vsak 
vodnik psa, če je nima, globa znaša dvesto evrov.

–  Pasje iztrebke odložite v PVC-vrečko in jo 
zavežite.

–  Zavezano vrečko odložite v odprtino 
zabojnika, ki je namenjen pasjim iztrebkom.

–  Nujno je treba pobrati pasje iztrebke tudi na 
zelenicah in travnikih.

Urša Peternel

"Z uspehom dobrodelne 
dražbe smo res zadovoljni, 
zlasti zato, ker niti nismo 
vedeli, kaj lahko pričakuje-
mo. Dražitelji so ponudbe 
za slike dajali vse do zadnje-
ga in odločitev o tem, kdo bo 
ponudil več za eno od slik, je 
padla v čisto zadnji minuti 
dražbe," je povedala Nataša 
Rozman Mulej iz jeseniške-

ga Max bara, ki je v sodelo-
vanju z Zvezo društev prija-
teljev mladine (ZDPM) Jese-
nice pripravila 11. dobrodel-
no dražbo, tokrat prvič 
umetniških del. 
Slike – na dražbi jih je bilo 41 
– so podarili gorenjski umet-
niki, tudi številni jeseniški, 
zanje pa se je na Facebooku 
deset dni potegovalo okrog 
35 dražiteljev. Izklicne cene 
so se gibale med 50 in 200 
evri, najvišja dosežena cena 
pa je bila 280 evrov.
V času dražbe so bile slike na 
ogled tudi v razstavnem salo-
nu Dolik. Dražba je trajala 
do nedelje zvečer, znan je že 
neuradni izkupiček: uspelo 
njim je zbrati 6400 evrov, ki 
jih bodo v celoti namenili za 

letovanje otrok iz socialno 
ogroženih družin v letovišču 
Pinea v Pineti in za delovan-
je ZDPM Jesenice. Kot je 
povedala Nataša Rozman 
Mulej, bodo izkupiček draž-
be nakazali neposredno na 
račun ZDPM Jesenice.
Ob tem se zahvaljujejo vsem 
umetnikom, ki so podarili 
likovna dela, vsem sodelujo-
čim, ki so slike kupili, foto-
grafskemu studiu Foto Vid-

mar in fotografu Miru Pod-
goršku, likovnemu društvu 
Dolik, Martini Krupenko ter 
vsem ostalim, ki so pomaga-
li.
Kot je napovedala Nataša 
Rozman Mulej, bodo v 
mesecu maju v sodelovanju 
s Fikretom Avdićem - Fičom 
pripravili tradicionalno dra-
žbo športnih artiklov, če 
bodo vladni ukrepi dopušča-
li, pa tudi tradicionalni maj-
ski dobrodelni tek Jesenice 
tečejo.
Tako upajo, da bodo tudi 
letos lahko omogočili brez-
skrbne počitnice na morju, 
v letovišču ZDPM Jesenice 
Pinea v Pineti pri Novigra-
du, čim večjemu številu 
otrok.

Za otroke več kot 
šest tisočakov
Dobrodelna dražba umetniških slik za otroke iz 
socialno ogroženih družin je uspela, zbrali so 
šest tisoč štiristo evrov.

Ena od slik na dražbi, ki je jo naslikala Marjeta Žohar prav 
za to priložnost

Urša Peternel

V foto galeriji Fotografskega 
društva Jesenice v avli jeseni-
škega gledališča je do 10. 
marca na ogled fotografska 
razstava Vitomirja Pretnarja 
z naslovom Rock Jesenice, 
jazz Ljubljana. Fotografije 
prikazujejo glasbeno sceno v 
Sloveniji in na Jesenicah v 
osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. "Fotografije sem vzel 
iz svojega bogatega arhiva in 
jih izbral predvsem po krite-
rijih dokumentarnosti ter 
'imaginativnosti'. Za konec 
sem pa dodal še dve fotogra-
fiji z Jazz festivala v Ljublja-
ni," je povedal avtor, ki foto-
grafira od leta 1972. "Pred 
okoli štiridesetimi leti je bila 

koncertna scena na Jeseni-
cah zelo močna. Na odrih se 
je veliko dogajalo, svetloba in 
sence skupaj z glasbo so bili 
izziv za iskanje motivov. Odri 
so bili dostopni in tudi luči je 
bilo dovolj, posebno v Ljub-
ljani na Jazz festivalu, kjer je 
snemala televizija in se je 
pred odrom kar gnetlo foto-
grafov z legendarnim Tone-
tom Stojkom na čelu. 
Na Jesenicah so bili koncerti 
v vseh mogočih dvoranah, 
dogajalo se je vsak teden in 
mladinci smo se ob tem 
nadvse zabavali. Vsak 
ansambel na pričujočih 
fotografijah je imel svojo 
koncertno zgodbo, kar foto-
grafijam na razstavi doda 
širšo dimenzijo ..." je dodal.

Rock Jesenice, jazz Ljubljana

Vitomir Pretnar leta 1972AG
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