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OBČINSKE NOVICE

Nova dekanja fakultete 
za zdravstvo
Fakulteto za zdravstvo Ange-
le Boškin bo naslednja štiri 
leta vodila doc. dr. Ivica Av-
beršek Lužnik.
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KRAJEVNA SKUPNOST

Kaos mirujočega 
prometa na Plavžu
Na Plavžu, v največji krajevni 
skupnosti v občini Jesenice, 
se že vrsto let ubadajo tudi z 
največjim problemom. To je 
stanje mirujočega prometa.
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ZANIMIVOSTI

Z električnim vozilom 
v alpske doline
V Gornjesavskem muzeju Je-
senice so dobili električni 
kombi, s katerim bodo obi-
skovalce brezplačno vozili z 
Jesenic do Vrat in Krme ter 
do muzejskih enot.
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ZANIMIVOSTI

Ko je dim moder ali 
rjav, je oglje kuhano
Na Koroški Beli so tudi letos 
poskrbeli za ohranjanje tra-
dicije in postavili kopo, v ka-
teri so kuhali oglje. Včasih so 
oglje potrebovali v železarni 
in za izdelavo smodnika.
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Delo novinarja 
je zelo razgibano
Viki Twrdy je po izobrazbi pravnik, 
prihaja s Hrušice, predvsem pa je 
znan kot raziskovalni novinar na 
nacionalni televiziji, ki v svojih 
prispevkih odstre marsikatero 
perečo temo.
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Veliko srce 
Jesenic za otroke
V vsejeseniški dobrodelni akciji so 
Jeseničani v treh dneh zbrali več 
kot sedemdeset ton odpadnega 
papirja.
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Urša Peternel

V ponedeljek se je tudi na 
Jesenicah začel projekt Pro-
stofer, ki je namenjen brez-
plačnim prevozom starejših 
občanov. Te opravljajo pro-
stovoljni vozniki – prosto-
ferji, in sicer z novim elek-
tričnim vozilom, ki ga je 
priskrbela Občina Jesenice. 
Vožnja je za uporabnika 
brezplačna, namenjena pa 

je izključno starejšim obča-
nom občine Jesenice, tistim, 
ki ne vozijo sami, nimajo 
sorodnikov in so v socialno 
šibkem položaju ter imajo 
tudi slabše povezave z javni-
mi prevoznimi sredstvi. Na 
ta način jim bo omogočen 
lažji dostop do zdravstvenih 
in javnih ustanov in drugih 
storitvenih dejavnosti, brez-
plačne prevoze pa bodo lah-
ko uporabljali tudi za name-

ne ohranjanja družabnega 
življenja.
"Vsi zainteresirani uporab-
niki, ki bi potrebovali pre-
voz, morajo vsaj tri dni prej 
(od ponedeljka do petka 
med 8. in 18. uro) poklicati 
na brezplačno številko 080 
10 10. V komunikacijskem 
centru bodo zabeležili njiho-
ve podatke in lokacijo prevo-
za. Po najavi bo prevozni 
center obvestil prostovoljne-

ga voznika, ta pa bo stopil v 
stik z uporabnikom. Ob do-
govorjenem terminu bo voz-
nik prišel do uporabnika, ga 
odpeljal na želeno lokacijo 
ter nato tudi pripeljal do-
mov. Prevozi se bodo opra-
vljali ob delavnikih med 8. 
in 16. uro," so pojasnili na 
Občini Jesenice. 

Brezplačni prevozi za 
starejše že na voljo
V ponedeljek so na Jesenicah začeli izvajati brezplačne prevoze za starejše v sklopu projekta 
Prostofer. Prevoz je treba naročiti vsaj tri dni vnaprej s klicem na telefonsko številko 080 10 10.

Župan Blaž Račič v družbi direktorja zavoda Zlata mreža Mihe Bogataja (prvi z leve), koordinatorke Aleksandre Potočnik 
in voznikov prostovoljcev.
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Urša Peternel

Na Jesenicah se je v začetku 
meseca pojavilo manjše ža-
rišče okužb z novim korona-
virusom. Prvi primer so za-
beležili 4. junija, do vključ-
no minulega torka pa je bil 
test pozitiven pri enajstih 
ljudeh iz jeseniške občine. 
Od začetka epidemije sredi 
marca do minulega torka pa 
so v občini našteli 19 okuže-
nih, ena oseba s covidom-19 
je umrla.
Okužbo so med prvimi od-
krili pri medicinski sestri, 
zaposleni v Splošni bolni-
šnici Jesenice, in pri njeni 
hčerki, učenki drugega ra-
zreda Osnovne šole Prežiho-
vega Voranca Jesenice. Bol-
nišnico so takoj zaprli za 
obiskovalce in sprejeli vse 
druge ukrepe za zajezitev 
širjenja virusa, prav tako je 
doma ostalo 19 učencev in 
razredničarka drugošolke, 
ki ostajajo v 14-dnevni ka-
ranteni. 
Kot je povedal v. d. direktor-
ja bolnišnice Miran Rems, 
se je medicinska ses tra sla-
bo počutila in kašljala, zato 
je sporočila, da je ne bo na 
delo. Test na koronavirus je 
bil pozitiven, po mnenju 
epidemiologinje pa najverje-

tneje do okužbe ni prišlo za-
radi prenosa z bolnika, tem-
več se je okužila v družin-
skem krogu; imeli so na-
mreč obisk iz tujine. Ker je 
bila prej na dopustu, je dela-
la samo en dan, preden je 
zbolela, kljub temu je bila 
tisti dan v stiku s pacienti na 
gastroenterološkem oddel-
ku.
Po Remsovih besedah so ta-
koj sklicali krizni sestanek, 
zaprli bolnišnico za obisko-
valce, oddelek spremenili v 
"izolativnega". 
Dosedanja testiranja niso 
pokazala novih okužb, kot je 
povedala Maja Valjavec iz 
bolnišnice, so bili vsi testi 
zaposlenih in pacientov, ki 
so jih ponovili tudi v začetku 
tedna, negativni. 

Manjše žarišče 
okužb na Jesenicah
Okužbo s koronavirusom so od začetka meseca 
odkrili pri enajstih osebah, tudi pri medicinski 
sestri in pacientu v bolnišnici ter učenki Osnovne 
šole Prežihovega Voranca.
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Spoštovani občani in občanke  
občine Jesenice,

ob 25. juniju, dnevu državnosti,  
vam iskreno čestitamo.

Župan Blaž Račič s člani občinskega sveta in 
sodelavci občinske uprave
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V Splošni bolnišnici 
Jesenice ponovno velja 
prepoved obiskov na 
vseh oddelkih, 
dovoljena pa je 
prisotnost zdravega 
starša ali skrbnika na 
pediatričnem oddelku. 
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V projektu Prostofer, ki 
poteka v sodelovanju z zavo-
dom Zlata mreža, v jeseniš-
ki občini za zdaj sodeluje 14 
voznikov prostovoljcev, ki so 
opravili teoretično in prakti-
čno usposabljanje.
Župan Blaž Račič se jim je 
zahvalil, saj po njegovih 
besedah predstavljajo klju-
čen dejavnik pri omogočan-
ju prevozov starejših. "Vaše 
sodelovanje v projektu in 
prosti čas, ki ga boste nese-
bično namenili pomoči 
soobčanom, je izrednega 
pomena in ga zelo cenimo. 
Verjamem, da ga bodo ceni-
li tudi vsi tisti, ki bodo tovr-
stno pomoč potrebovali, pri 
opravljanju vašega novega 
poslanstva pa vam želim 
čim več varnih kilometrov," 
je dejal.
Eden od prostovoljnih 
šoferjev, ki jih imenujejo 
kar 'prostoferji', je tudi 
Bogdan Trinkhaus z Jese-
nic. Kot je povedal, je že 
upokojen, doslej ni imel 
časa, da bi v obliki prostovo-
ljnega dela vračal družbi, s 
Prostoferjem pa se je ponu-
dila lepa priložnost za to. 
"Mislim, da je prav, da člo-
vek pomaga sočloveku, 

dokler lahko; morda pa 
bom kdaj podobno pomoč 
potreboval tudi sam," je 
dejal. Vozi že od svojega 18. 
leta, torej skoraj 45 let, 
šoferskih izkušenj mu torej 
ne manjka. 
"Usposabljanje je za nami, 
zdaj čakamo na klice upora-
bnikov," je še dodal.

Brezplačni prevozi  
za starejše že na voljo

Eden od prostovoljcev je tudi Bogdan Trinkhaus, ki je prvi preizkusil električno vozilo; kot 
je povedal, ga je zelo enostavno voziti.

Vsi zainteresirani občani in občanke Jesenic, ki 
bi se še želeli vključiti v projekt kot vozniki, se 
lahko obrnejo na Občino Jesenice, in sicer na 
Aleksandro Potočnik na tel. št. (04) 586 92 78 
ali na elektronski naslov sandra.potocnik@
jesenice.si, kjer bodo prejeli vse potrebne 
nadaljnje informacije.

Urša Peternel

V začetku meseca je v Domu 
Pristava nad Javorniškim 
Rovtom potekal 15. sestanek 
koordinacije županov občin 
Zgornje Gorenjske v man-
datu 2018–2022. Župani, ki 
se srečujejo enkrat meseč-
no, so tokrat govorili o pre-
dnostnih medobčinskih raz-

vojnih projektih. Gostji 
delavnice sta bili Boža Kovač 
in Slavka Zupan iz svetoval-
nega podjetja K&Z Svetova-
nje za razvoj. Kot pomem-
ben potencial medobčinske-
ga sodelovanja pri razvoju 
turizma so poudarili razvoj 
kolesarske infrastrukture v 
povezavi z železnicami. 
Župani so si v sklopu sreča-

nja ogledali tudi lani obnov-
ljeni Kurirski dom v Javorni-
škem Rovtu, ki je postal 
Gorskokolesarski učni cen-
ter Pristava in je namenjen 
učenju gorskega kolesarjen-
ja. Kot so poudarili, je to pri-
mer dobre prakse, kako lah-
ko občinski objekt s pomoč-
jo evropskih sredstev, pri-
dobljenih v čezmejnem 

projektu Alpe Adria Kara-
vanke, dobi novo vsebino. 
Upravitelj doma Aljoša Žni-
dar iz Društva za razvoj 
športa in turizma Gorenjske 
je županom predstavil aktiv-
nosti, povezane z novim 
centrom in razvojem ureje-
nega gorskega kolesarstva 
ter razvojem turnokolesar-
ske poti Trans Karavanke.

Župani na Pristavi
V Domu Pristava je potekalo delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske.

Župani so se tokrat sestali na Pristavi nad Javorniškim 
Rovtom. Ogledali so si prenovljeni Kurirski dom.

Parkiranje je eno najzahtev-
nejših vsebinskih vprašanj, 
s katerim se srečujem sku-
paj s sodelavci v občinski 
upravi. Hkrati je to eno tis-
tih vprašanj, ki se nas vseh 
pogosto dotakne vsak dan. 
Tako kot avto na eni strani 
krepi posameznikov obču-
tek osebne svobode, saj 
omogoča mobilnost, ki je v 
sodobnem času cenjena vre-
dnota, pa po drugi strani 
prinaša tudi nekatere manj 
dobre posledice. Slaba volja 
voznikov, ki se zvečer vozijo 
po Plavžu in občasno zaman 
iščejo prosto parkirno mes-
to, je razumljiva. Kot rečeno 
pa ima vsaka zgodba dve 
plati.
Avto je pomemben del živ-
ljenja sodobnega človeka, 
saj nam omogoča mobil-
nost. Avto omogoča, da v 
enem dnevu opravimo več 
obveznosti na različnih kra-
jih, da se odpeljemo v služ-
bo, na izlet ali na obisk k 
sorodnikom, da obiščemo 
različne prireditve v večer-
nem času, ko je možnosti 
uporabe javnega prevoza 
manj. Skratka, avto lahko 
razumemo tudi kot simbol 
osebne svobode. Za avto (in 
omenjeni občutek osebne 
svobode) smo pripravljeni 
odšteti razmeroma veliko 
denarja.

Na drugi strani je lastniški 
avto tudi breme. Vendar to 
ne pomeni le breme v finan-
čnem smislu (avto je treba 
vzdrževati, registrirati, zava-
rovati, stane tudi uporaba), 
ampak lahko predstavlja 
breme tudi takrat, ko ga ne 
potrebujemo, torej ko smo 
na primer doma ali v službi. 
V tem obdobju avto zaseda 
del (javnega) prostora (na 
parkiriščih).
Vsi, zlasti pa tisti, ki živijo v 
najbolj gosto poseljenem 
predelu Jesenic, se praktič-
no vsakodnevno srečujejo z 

obema zgoraj omenjenima 
vidikoma. Ko ljudje uporab-
ljajo avto, da čim hitreje pri-
dejo do želenega cilja, lahko 
občutijo svobodo; ko zvečer 
le stežka najdejo prosto par-
kirno mesto, se nekateri ne 
morejo izogniti jezi. Lastniš-
tvo avtomobila tako prinaša 
razpon občutij med dvema 
skrajnostma: od občutka 
koristnosti avtomobila in 
svobode do občutka breme-
na in jeze.
Takšne izkušnje imajo šte-
vilni naši občani. Vprašanje 
za snovalce politik, torej 
tudi zame in moje sodelavce 
v občinski upravi, tako je, 
kako ljudem omogočiti, da 

uživajo prednosti, ki jih last-
ništvo avta prinaša, in kako 
se izogniti omejitvam.
Vprašanje je težko, še težji 
je seveda odgovor, ki bi 
zadovoljil vse. Dejstvo je, da 
je urbani del občine, kjer 
živi največ prebivalcev, stis-
njen na dnu ozke doline 
med dvema razmeroma str-
mima bregovoma. Dejstvo 
je tudi, da smo dediči slabe-
ga urbanističnega načrtova-
nja v preteklosti, ko so (zla-
sti na Plavžu) na relativno 
majhnem prostoru zrasli 
(pre)številni večstanovanjski 
objekti. Dejstvo je, da se je 
življenje od druge polovice 
prejšnjega stoletja, ko je bil 
pozidan večji del mesta, pre-
cej spremenilo, spremenila 
se je državna ureditev, spre-
menil se je način gospodar-

ske produkcije, spremenile 
so se vrednote.
Večja osebna svoboda in 
gospodarski napredek sta 
prinesla marsikatero ugod-
nost, tudi večjo materialno 
preskrbljenost. Avto je pos-
tal stalnica v naših življenjih 
in le stežka si predstavljamo 
življenje brez njega. Prostor 
pa je ostal enak.
Kljub vsemu se moramo vsi 
zavedati omejitev. Kot reče-
no, so te omejitve predvsem 
prostorske narave, saj je 
nemogoče na omejenem 
prostoru zagotoviti dovolj 

parkirnih mest. Če bi hoteli 
zagotoviti parkirna mesta za 
vse, bi morali prav vse povr-
šine spremeniti v parkirišča. 
Iz mesta bi nastala betonska 
džungla. Takšna rešitev 
seveda ni prava.
Zdaj je naloga občinske 
uprave, da v okviru obstoje-
čih danosti za parkiranje in 
ob omejenih finančnih sred-
stvih zagotovi vsaj zadostno 
število parkirnih mest in bi 
se tako izognili vsaj slabi vol-
ji. Vsi pa si želimo veliko 
učinkovitejših dolgoročnih 
rešitev (parkirna hiša), za kar 
je treba zbrati precej denarja. 
In to je zelo pomemben 
izziv, ki je pred nami.

Parkirni izzivi

Župan Blaž Račič
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Če bi hoteli zagotoviti parkirna mesta za vse, bi 
morali prav vse površine spremeniti v parkirišča. 
Iz mesta bi nastala betonska džungla.

Slaba volja voznikov, ki se zvečer vozijo po 
Plavžu in občasno zaman iščejo prosto parkirno 
mesto, je razumljiva. Kot rečeno pa ima vsaka 
zgodba dve plati.
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PVC OKNA, VRA TA, RO LE TE IN ŽA LU ZI JE

JESENICE,04/5863370
GSM:040/201488

KRANJ,04/2368160
GSM:051/621085

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

www.oknam ba.si
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je se ni ške no vi ce
Je se ni ške no vi ce so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Vodenje Fakultete za zdra-
vstvo Angele Boškin (FZAB) 
je 1. junija prevzela doc. dr. 
Ivica Avberšek Lužnik, mag. 
farmacije. Nova dekanja s 
štiriletnim mandatom je 
bila izvoljena na volitvah, ki 
so potekale konec maja v fa-
kultetnih prostorih na Jese-
nicah in v Ljubljani. 
Dr. Aberšek Lužnik je viso-
košolska učiteljica za bioke-
mijo in biofiziko, na fakulte-
ti pa deluje vse od njene 
ustanovitve. Ima več kot 28 
let vodstvenih izkušenj na 
različnih položajih, vključno 
z vodenjem Oddelka za la-
boratorijsko diagnostiko v 
Splošni bolnišnici Jesenice. 
Med letoma 2008 in 2020 
je bila članica senata, od leta 
2015 pa predsednica Uprav-
nega odbora FZAB. V svo-
jem programu je poudarila 
prizadevanja za nadaljnji 

razvoj študijskih programov 
od prve bolonjske stopnje 
do doktorskega študija ter 
aktivno vključevanje fakulte-
te v reševanje problematike 
pomanjkanja diplomiranih 

medicinskih sester in fizio-
terapevtov v Sloveniji.
"Vodenje fakultete prinaša 
veliko odgovornost, da bo 
tudi nadaljnji razvoj temeljil 
na najvišjih akademskih 

vrednotah in vsestranskem 
strokovnem, znanstvenem 
in kariernem razvoju štu-
dentk in študentov," je pove-
dala nova dekanja. 
Fakulteto je doslej (od de-
cembra 2017) kot vršilka 
dolžnosti dekanje vodila Sa-
nela Pivač.
Začetki edine jeseniške fa-
kultete segajo v leto 2007, 
njena ustanoviteljica pa je 
Občina Jesenice. Kot prva 
fakulteta na področju zdra-
vstvenih programov v Slove-
niji je pridobila mednaro-
dno akreditacijo za študij 
zdravstvene nege na prvi in 
drugi bolonjski stopnji. Leta 
2016 je akreditirala doktor-
ski študij zdravstvenih ved 
(tretja bolonjska stopnja), v 
študijskem letu 2018/2019 
pa je sprejela tudi prvo ge-
neracijo študentk in študen-
tov visokošolskega študija 
fizioterapije (prva bolonjska 
stopnja). 

Nova dekanja 
fakultete za zdravstvo
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin bo naslednja štiri leta vodila doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik.

Nova dekanja doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

Občina Jesenice je objavila Razpis za dodelitev sredstev za 
prireditve za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo ter tradicionalnih prireditev in okroglih 
obletnic društev v občini Jesenice v letu 2020.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:
a)   prireditev oz. dogodkov za ohranjanje tradicij NOV in osa-

mosvojitvene vojne za Slovenijo,
b)   prireditev ob praznovanju okroglih obletnic društev in ne-

profitnih organizacij (10, 20, 30, 40, 50 … let) v občini Jese-
nice ter tradicionalnih prireditev, ki se izvajajo najmanj 25 
let zaporedoma in je po njih občina Jesenice prepoznavna 
širši javnosti.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, kriteriji za dodelitev 
sredstev, postopek obravnavanja vlog ter oblika in način odda-
je prijav so objavljeni na spletni strani Občine Jesenice www.
jesenice.si pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. 

 Blaž Račič,
 župan

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA 
ZA TURISTIČNO PRIREDITEV

Obveščamo vas, da je bil 9. junija 2020 na spletni strani www.
jesenice.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave 
in izvedbe turistične prireditve v občini Jesenice za leto 
2020 (druga turistična prireditev). 

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe ene tu-
ristične prireditve, ki pospešuje turistični razvoj in promocijo 
občine Jesenice na lokalni in širši ravni. 

Višina sredstev, namenjenih za javni razpis, je 2.940,00 EUR. 

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. julij 2020. 

 Blaž Račič,
 župan

Urša Peternel

Slovesnosti ob dnevu držav-
nosti in spominskega sreča-
nja ob obletnici umika pripa-

dnikov JLA in zvezne milice 
s Platoja Karavanke zaradi 
razmer v zvezi s koronaviru-
som letos ne bo. Predstavni-
ki Občine Jesenice, OZVVS 

Zgornja Gorenjska in PVD 
Sever Gorenjska pa bodo k 
spominski plošči položili ve-
nec in tako počastili spomin 
na dogodek. Na enak način 

bodo člani veteranskega 
združenja obeležili obletnico 
umika pripadnikov JLA in 
zvezne milice s platoja tudi v 
sredo, 1. julija. 

Polaganje cvetja na platoju Karavanke

Ureditev ekoloških  
otokov v občini  
Jesenice
Občina Jesenice je pristopila 
k ureditvi ekoloških otokov 
na Cesti talcev 8 na Koroški 
Beli, za Gledališčem Toneta 
Čufarja, na Cesti maršala Tita 
3 in nasproti Integrala na Je-
senicah. Obstoječe zabojni-
ke bodo nadomestili t. i. 
podzemni oziroma potopni 
zabojniki, pri katerih je 70 
odstotkov zabojnika pod ze-
mljo. Nameščajo se zabojniki 
za steklo, papir in embalažo. 

Glavne prednosti tovrstnih 
zabojnikov so:

• prihranek tlorisne površi-
ne, ki jo zabojniki zavze-
majo, 

• manj neprijetnih vonjav 
zaradi hladne zemlje,

• manjša prostornina ločeno 
zbranih odpadkov – masa 
odpadkov z nalaganjem 
drug na drugega povzroča 
gravitacijsko stiskanje,

• manjše število praznjenj 
zabojnikov. 

Pri odlaganju odpadkov na 
ekološke otoke je treba upo-
števati naslednja navodila: 

• Kartonsko embalažo raztr-
gajte in nato odložite v 
posodo. 

• Embalažo izpraznite in sti-
snite, preden jo odložite v 
zabojnik.

• Stekleno embalažo izpra-
znite in očistite, preden jo 

odložite v zabojnik. Zama-
ške in pokrovčke odstrani-
te in jih odložite v posodo 
za odpadno embalažo.

Vestnost in natančnost pri 
ločevanju in odlaganju od-
padkov sta odraz okoljske 
ozaveščenosti, ki je najprej 
vidna prav v naši bližnji oko-
lici. V občini Jesenice se po-
gosto pojavljajo nepravilno 
odloženi odpadki v zabojni-
kih na ekoloških otokih in ob 
njih, kar kazi podobo kraja. K 
bolj urejenemu videzu nase-
lja in varovanju okolja veliko 
prispeva prav vsak posame-
znik z doslednim ločeva-
njem odpadkov in upošteva-
njem pravil o ravnanju z raz-
ličnimi vrstami odpadkov, 
kamor spada tudi odlaganje 
odpadkov na ekološke oto-
ke. Na ekološke otoke se lah-
ko odložijo le odpadni papir, 
embalažno steklo in odpa-
dna embalaža. Odlaganje 
drugih vrst odpadkov v za-
bojnike ali poleg zabojnikov 
ni dovoljeno.

Ponovno poudarjamo, da je 
za vse druge odpadke na vo-
ljo zbirni center. 

Skupaj poskrbimo, da bo 
naš kraj čist in urejen!

Toplo vabljeni  
v Center ponovne 
rabe na Cesti maršala 
Tita 49 na Jesenicah!

Od ponedeljka do petka od 
9. do 13. ure lahko oddate 
odvečne, še uporabne izdel-
ke za namen priprave na 
ponovno uporabo ali pa ku-
pite rabljene, a še uporabne 
predmete po simbolični 
ceni, s tem pa prispevate k 
zmanjševanju količine od-
padkov in kroženju virov. 
Predmete predhodno oči-
stite, oblačila in igrače pa 
operite. Parkirišča pred Cen-
trom ponovne rabe, ki so 
namenjena obiskovalcem 
Centra ponovne rabe, upo-
rabljajte zgolj za čas obiska 
trgovine. 
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Urša Peternel

Novi direktor Splošne bol-
nišnice Jesenice bo, ko bo 
dobil še soglasje vlade, pos-
tal 57-letni Mark Toplak iz 
Zapuž, dosedanji direktor 

Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske. Svet zavoda ga 
je izbral med tremi kandi-
dati, poleg njega sta se na 
ponovljenem razpisu za 
mesto direktorja potegova-
la še Tomaž Pliberšek in 
Tomaž Krišelj.
Toplak je po izobrazbi uni-
verzitetni diplomirani 
strojnik, ki je študij MBA 
zaključil v Veliki Britaniji. 
Skoraj celotno kariero je 
delal v družbi IBM, zadnjih 
nekaj let pa je deloval kot 
samostojni podjetnik. Živi 
v Zapužah, po rodu je sicer 
iz Ljubljane, je oče treh 
otrok, starejša hči je arhi-
tektka, sin zdravnik, mlajša 
hči pa študentka.
Po predstavitvi na svetu 
zavoda je dejal, da se je za 
kandidaturo odločil, ker je 
bolnišnica pred kar nekaj 
izzivi, ki jih je še dodatno 

zapletla epidemija. V ospre-
dje bo postavil pacienta, 
prizadeval si bo za čim bolj-
šo oskrbo in zadovoljstvo 
bolnikov. Hkrati se bo 
ukvarjal z reševanjem kad-
rovskih težav, predvsem na 

področju zdravstvene nege. 
Posebno pozornost v pro-
gramu pa je namenil regij-
ski bolnišnici, katere grad-
nja je po njegovem mnenju 
nujna. In kje naj bi ta stala? 
Kot je dejal, med vzhodnim 
delom Jesenic in Naklim. 
Mandat direktorja sicer tra-
ja štiri leta.
Novega direktorja čaka tudi 
izvedba treh projektov: 
energetske in požarne 
sanacije bolnišnice ter pre-
nove bolnišnične lekarne, 
ki so se že oziroma se bodo 
v kratkem začeli. 
Bolnišnica je že od avgusta 
lani brez direktorja s pol-
nim mandatom, najprej jo 
je vodila v.d. direktorice 
Anja Jovanovič Kunstelj, 
sicer strokovna direktorica 
bolnišnice, od oktobra lani 
pa je v.d. direktorja prima-
rij Miran Rems. 

Novi direktor 
bolnišnice izbran
Mark Toplak, dosedanji direktor Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske, je bil izbran za 
novega direktorja Splošne bolnišnice Jesenice.
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Zeleni val na semaforjih
Občinski svetnik Jernej 
Udir je postavil vprašanje, 
zakaj na Jesenicah ne deluje 
zeleni val na semaforjih.
Marko Markelj, direktor 
Komunalne direkcije Obči-
ne Jesenice, je odgovori: 
"Kot je znano, je v teku inve-
sticija 'Ureditev regionalne 
ceste R2-452/0368 Hruši-
ca–Javornik, od km 2+550 
do km 2+968' in 'Poslovna 
cona Jesenice, širitev: rekon-
strukcija prometne infras-
trukture'. Z ureditvijo ceste 
R2 se pri slaščičarni Metulj-
ček na novo umešča tudi 
semaforizirano križišče. 

Zaradi izvajanja obeh inves-
ticij delovanja zelenega vala 
ni možno vzpostaviti.
Nadzor nad delovanji sema-
forjev na državnih cestah, 
tudi skozi mesto Jesenice, 
se vrši preko njihovega dis-
pečerskega centra. Ker se 
dela zaključujejo, predvsem 
'Poslovna cona Jesenice, 
širitev: rekonstrukcija pro-
metne infrastrukture', bo 
DRI na dveh semaforjih na 
regionalni cesti R2 zamen-
jal opremo za programiran-
je delovanja semaforjev. S 
tem bo omogočena vzposta-
vitev zelenega vala na R2 od 
Integrala do SB Jesenice."
Usklajeno delovanje sema-
forjev se pričakuje do sredi-
ne meseca junija.

Ukrepi na Koroški Beli
Občinski svetnik Gregor 
Čop je postavil vprašanje 
glede protipoplavne zaščite 
Koroške Bele. "Kateri ukre-
pi so bili za zaščito prebi-
valcev Koroške Bele v prete-
klem letu opravljeni v zale-
dju Koroške Bele? Kateri 
ukrepi so še predvideni in 
neizvedeni, ter kdaj bodo 
izvedeni? Ali so mogoče 
kakšni ukrepi predlagani s 
strani stroke, pa izvedba še 
ni potrjena?" je med dru-
gim vprašal.
V Oddelku za okolje in pro-
stor Občine Jesenice so 
pojasnili, da je Geološki 
zavod Slovenije lani opravil 
raziskave na območjih 

Urbasa, Potoške planine, 
Čikle, Malneža in Obešnka 
z vrtinami, v katerih so pote-
kale meritve premikov pla-
zov in nivoja podzemne 
vode. Občina Jesenice je v 
letu 2019 financirala vzpos-
tavitev in izvajanje monito-
ringa pobočnih masnih pre-
mikov na območju plazov 
Urbas in Čikla ter izgradnjo 
ceste do zaplavnih pregrad 
na Koroški Beli.
V letošnjem letu se nadalju-
je izvajanje monitoringa na 
plazovih Urbas in Čikla, za 
kar je v proračunu Občine 
Jesenice namenjenih dobrih 
35.000 evrov. Monitoring je 
stalen, merilne naprave in 
kamere pa preko omrežja 
mobilne telefonije stalno 

posredujejo podatke izvajal-
cu meritev, ki jih nato obde-
la in posreduje naprej Geo-
loškemu zavodu Slovenije v 
nadaljnjo analizo.
Nadaljujejo se tudi raziska-
ve, ki jih financira ministrs-
tvo za okolje in prostor. Ta 
je naročnik obsežne študije 
z naslovom Podrobna geo-
loška-geotehnična in hidro-
geološka karakterizacija 
velikih plazov v zaledju 
naselja Koroška Bela za pot-
rebe izdelave stabilnostnih 
analiz in študijo izvedljivo-
sti sanacijskih rešitev, kate-
re namen je raziskati izved-
ljivost in smotrnost poten-
cialnih ukrepov na plazovih 
ali pod njimi, s ciljem pove-
čanja varnosti prebivalcev 

in infrastrukture v spodaj 
ležečem naselju Koroška 
Bela. Rezultati naloge bodo 
znani konec leta 2020. Na 
Upravi RS za zaščito in 
reševanje je v pripravi Načrt 
evakuacije in reševanja za 
območje Koroške Bele v 
primeru naravne nesreče 
sprožitve zemeljskega pla-
zu ter vzpostavitev alarm-
nega sistema.
Občina Jesenice se je za pri-
dobitev evropskih sredstev 
za nadaljevanje raziskav 
prijavila na poziv MOP, in 
sicer na Poziv k podaji pre-
dlogov za pripravo progra-
ma nujnih ukrepov za sana-
cije pojavov nestabilnosti 
tal, rezultate pričakujejo 
poleti.

Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Urša Peternel

Občine Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica so lastni-
ce skoraj 17 tisoč kvadratnih 
metrov velikega zemljišča 
tik ob morju v Umagu na 
Hrvaškem, ob avtokampu 
Finida. Zemljišče je leta 
1963 kupila še takratna sku-
pna jeseniška občina za pot-
rebe letovanja svojih zapos-
lenih. Zaradi delitve skupne 
jeseniške občine so od leta 
2003 kot solastnice vpisane 
vse tri občine, in sicer Obči-
na Jesenice kot 67-odstotna, 
Občina Kranjska Gora kot 
20-odstotna in Občina Žiro-
vnica kot 13-odstotna solast-
nica. 
Na zemljišču imajo še danes 
upokojeni zaposleni in nji-
hovi potomci postavljene 
počitniške prikolice, za kar 
plačujejo ugoden letni pav-
šal družbi Plava laguna, ki je 
najemnica zemljišča. Ta 
namreč upravlja drugo polo-
vico kampa, kjer je zagotov-
ljena tudi potrebna infras-

truktura, med drugim 
dovoz, recepcija, sanitarije 
… Na "jeseniškem" delu 
kampa namreč omenjene 
infrastrukture ni, so pojas-
nili na Občini Jesenice.
Župani vseh treh občin sola-
stnic so se lani strinjali, da 

zemljišča občine ne potre-
bujejo za trajno opravljanje 
svojih nalog, zato so se 
dogovorili, da ga bodo - ob 
soglasju občinskih svetov - 

skušali prodati. A do proda-
je ni prišlo, saj zelene luči 
niso prejeli od vseh treh 
občinskih svetov. Pojavila so 
se namreč glasna nasproto-
vanja dolgoletnih najemni-
kov parcel, saj bi se zanje v 
primeru prodaje situacija 

spremenila. 
"Občina Jesenice, ki za zem-
ljišče prejema 25 tisoč evrov 
najemnine letno, je v konta-
ktu z družbo Plava laguna. 

V delu kampa, kjer so lastni-
ce občine, namreč ni zgraje-
ne ustrezne infrastrukture, 
zato družba Plava laguna, ki 
je upravitelj drugega dela 
kampa, z željo po dolgotraj-
nem najemu s čim nižjo 
najemnino izvaja vedno več-
ji pritisk na občine solastni-
ce. Na to pa občine solastni-
ce kot dober gospodar ne 
morejo pristati," poudarjajo 
na Občini Jesenice, kjer eno 
od možnih rešitev vidijo v 
objavi namere za podelitev 
stavbne pravice, s katero bi 
poskusili poiskati zasebnega 
investitorja, ki bi v kamp 
vlagal oziroma zagotovil 
ustrezno infrastrukturo 
kampa. S tem bi omogočil 
tudi samostojno poslovanje 
kampa, neodvisno od dela 
kampa, ki ni v lasti občin. 
Na ta način bo Občina Jese-
nice svoje premoženje ople-
menitila in v občinski prora-
čun prejela tudi več prihod-
ka, kar ji bo omogočilo izva-
janje njenih primarnih 
nalog, dodajajo. 

Za Finido bodo iskali 
zasebnega investitorja
Na Občini Jesenice eno od možnih rešitev vidijo v objavi namere za podelitev stavbne pravice, s 
katero bi poskusili poiskati zasebnega investitorja, ki bi v kamp Finida vlagal oziroma zagotovil 
ustrezno infrastrukturo kampa. 

V skladu z navodili epide-
miologinje so takoj ukrepali 
tudi na Osnovni šoli Preži-
hovega Voranca, ki jo obis-
kuje hčerka okužene medi-
cinske sestre. Po besedah 
ravnatelja šole Roberta Ker-
štajna ga je razredničarka 2. 
b razreda obvestila, da ji je 

eden od staršev poslal spo-
ročilo, da je bil pozitiven na 
testiranju za koronavirus. 
Kerštajn je takoj stopil v 
stik z epidemiologinjo, ki 
mu je svetovala, naj še isti 
večer pokliče vse starše 
otrok iz oddelka in jim spo-
roči, naj otroci ostanejo 
doma. Ker se je izkazalo, da 
je okužena tudi deklica, je 

zdaj 19 otrok in razredni-
čarka v 14-dnevni karante-
ni. Panike na šoli ni.
"Takoj smo temeljito prez-
račili in razkužili učilnico. V 
šoli imamo seveda tako kot 
vse šole v Sloveniji sprejete 
vse preventivne ukrepe in 
jih izvajamo že od vstopa 
prvih učencev v šolo 18. 
maja. Gre za ukrepe, kot so 

uporaba zaščitne maske za 
otroke nad 12 let, socialna 
distanca, razkuževalna sred-
stva. V šolo ne prihajajo 
starši, pri kosilih imamo 
poseben protokol. Po bese-
dah epidemiologinje smo 
lahko vzor in glede tega ni 
težav," je dejal Kerštajn. 
Pouk v vseh drugih oddelkih 
tako poteka normalno.

Manjše žarišče okužb na Jesenicah
1. stran

"Zavedamo se, da bodo spremembe med 
uporabniki oziroma pavšalisti povzročile tudi 
slabo voljo. Vseeno pa je ključna naloga Občine 
Jesenice, da s svojim premoženjem ravna 
gospodarno in racionalno, kar je še zlasti nujno 
v času, ko je zakonskih obvez in potreb v občini 
vedno več, denarja za izvajanje pa vedno manj. 
Glede na to, da politične volje za prodajo 
zemljišča ni, in glede na opisane okoliščine, je 
treba najti drugo ustrezno dolgoročno rešitev, ki 
bo v javnem interesu in ne v interesu 
posameznikov," je poudaril župan Blaž Račič.
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 V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisala 
rejo ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc in 
koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme za 
zimo, posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
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Marjeta Ženko
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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
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Janko Rabič

Problem parkiranja na 
Plavžu ima dolgo brado in 
izhaja iz prejšnjega stoletja, 
ko so zgradili stolpnice in je 
to postal del mesta z najve-
čjo gostoto prebivalcev. Na 
takšno stanje so ponovno 
opozorili člani Sveta Krajev-
ne skupnosti Plavž na junij-
ski seji in pozvali strokovne 
službe Občine Jesenice, da 
takoj začnejo odločneje iska-
ti ustrezne rešitve.
Predsednica Sveta KS Plavž 
Ivanka Zupančič poudarja, 
da je čas za ukrepanje in hi-
trejše iskanje rešitev. "Po 
nekaterih ocenah sedaj na 
Plavžu primanjkuje od 1500 
do 2000 parkirnih mest. 
Včasih je bilo ocenjeno, da 
na stanovanje za parkiranje 
pripada 0,8 avtomobila, da-
nes sta to dva avtomobila ali 
morda še več. Avto je danes 
vsakdanja potreba več ljudi v 
enem stanovanju, temu se 
ni moč izogniti. Seveda ob 
vseh rešitvah ne smemo po-
zabiti tudi na zelene površi-
ne, ki jih ne smemo prepu-
stiti za nova parkirišča. Ena 
od možnih rešitev je tudi 
izgradnja garažne hiše, ne-
kaj lokacij je bilo že v igri." 
Na seji je bil tudi vodja sku-
pne občinske uprave Med-
občinskega inšpektorata in 
redarstva Jesenice Gregor 
Jarkovič, ki na problematiko 
gleda širše in obenem opo-

zarja na nekatera nedopu-
stna ravnanja v krajevni sku-
pnosti. Po njegovih besedah 
je parkiranje v celotni občini 
aktualna tematika, saj se šte-
vilo vozil še vedno veča, no-
vih parkirnih površin pa ni. 
"Taka težava se pojavlja 
predvsem v strnjenih nase-
ljih, kot sta Tavčarjeva ulica 
in Cesta revolucije na 
Plavžu. Določene stanovanj-
ske skupnosti so se v za-
dnjem času samoorganizi-
rale in si začele označevati 
in rezervirati javne parkirne 
površine pred stanovanjski-
mi objekti, kar seveda ni do-
voljeno. Nekateri postavljajo 
tudi lastno prometno signa-
lizacijo, ki kot taka seveda 

niti ni ustrezna niti dovolje-
na. Takšna ravnanja so pov-
zročila veliko vroče krvi. Te 
posamezne primere obrav-
navamo v inšpekcijskem po-
stopku. Vse to negativno 
vpliva na funkcioniranje do-
ločenih sosesk in povzroča 
spore. Naš predlog gre pred-
vsem v smeri, da se trenu-
tne parkirne površine ustre-
zno in optimalno označijo. 
Predlagana je uvedba eno-
smernih prometnih tokov, 
kjer je to seveda mogoče, z 
namenom pridobivanja do-
datnih parkirnih površin. 
Vzporedno pa je seveda nuj-
no potrebno ohranjati zele-
ne površine, igrišča in povr-
šine za pešce in kolesarje. 

Skratka, namen je izboljšati 
nivo prometnega reda v oko-
lju. Na sestankih smo torej 
sodelujoči podali dokaj 
identične konkretne predlo-
ge, ki pa jih seveda mora ob-
čina pregledati in preveriti 
skozi prizmo strateških pro-
metnih usmeritev in skozi 
strategijo trajne mobilnosti 
o zmanjševanju prometa."
Prvi korak pa bo izdelava 
elaborata s predlogom celo-
stne ureditve KS Plavž s po-
udarkom na ureditvi miru-
jočega prometa, za kar so se 
dogovorili na sestanku ožje 
skupine Občine Jesenice in 
krajevne skupnosti, dodaja 
predsednica Sveta KS Plavž 
Ivanka Zupančič.

Kaos mirujočega 
prometa na Plavžu
Na Plavžu, v največji krajevni skupnosti v občini Jesenice, se že vrsto let ubadajo s problemom 
mirujočega prometa, stanje pa ob naraščanju števila vozil postaja že kar nevzdržno. 

Po ocenah na Plavžu primanjkuje od 1500 do 2000 parkirnih mest. 

Janko Rabič

V krajevni skupnosti Hrušica 
je vsako leto mesec junij na-
menjen praznovanju. Spo-
mnijo se odmevnega dogod-
ka leta 1905, ko je graditeljem 
uspel preboj železniškega ka-
ravanškega predora. S spro-
ščanjem ukrepov po epidemi-
ji covida-19 načrtujejo, da 
bodo tradicionalne prireditve 
lahko izvedli po običajnem 
programu kot prejšnja leta. V 
petek, 19. junija, se bodo ob 
16. uri "na Placu" začela špor-
tna tekmovanja v balinanju, 

nogometu in odbojki. Ob 18. 
uri bo sledila prireditev s kul-
turnim programom in razgla-
sitvijo rezultatov tekmovanj. 
V nedeljo, 21. junija, bo po-
hod krajanov na Hruščansko 
planino. Zbor udeležencev bo 
ob 8. uri pred kulturnim do-
mom. Za starejše in invalide 
bodo organizirali prevoz do 
Rogarjevega rovta oziroma 
do planine. Ob 11. uri bo pri 
pastirski koči krajši kulturni 
program, nedeljo pa bodo po 
tradiciji izkoristili za druže-
nje v prijetnem naravnem 
okolju.

Praznično v krajevni 
skupnosti Hrušica

Krajevna skupnost Plavž praznuje 4. julija svoj praznik  
v spomin na dogodke pred 79 leti. 

Letošnjega praznika zaradi ukrepov za preprečevanje 
širjenja epidemije covida-19 žal ne moremo praznovati 

tako kot vsa leta doslej. 
Počastili ga bomo s polaganjem vencev  

na spominska obeležja padlih borcev in pohodom krajanov 
v Planino pod Golico.

Ob prazniku Krajevne skupnosti Plavž
voščimo krajankam in krajanom ter

se zahvaljujemo vsem,
ki s svojim trudom in delom prispevate k lepemu videzu

naše krajevne skupnosti in pomagate
v njej soustvarjati kvalitetno bivanje.

Ivanka Zupančič,
predsednica Sveta KS Plavž

Na seji Sveta KS Plavž so se dogovorili, da meritev krvnega 
sladkorja, holesterola, krvnega tlaka ter merjenja kostne go-
stote na opetnici letos ne bodo izvedli. Program krajevnega 
praznika bo prilagojen. Ne bo praznovanja s kulturnim pro-
gramom v Spominskem parku na Plavžu. V začetku julija bo 
pohod krajanov v Planino pod Golico, na spominska obeležja 
padlih borcev bodo položili vence. Dogovorili so se, da bodo 
člani komisije za ocvetličenje spet odšli na teren in do septem-
bra pripravili predloge za najlepše urejeni balkon, vrt in okoli-
co. Na seji so tudi opozorili, da ureditev otroškega igrišča Biba 
poteka prepočasi.

Seja Sveta Krajevne skupnosti Plavž
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obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Velja v primeru akcije 50/50. Akcija velja do 31. 03. 2020. Slike 
so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si.
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Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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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
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V Gornjesavskem muzeju Jesenice bodo tudi to poletje pri-
pravili Torkovo kinoteko, v sklopu katere bodo osem polet-
nih torkov v Kolpernu brezplačno predvajali izbrane filme. 
Za to, kateri filmi bodo na ogled, je še do jutri mogoče gla-
sovati na spletni strani muzeja, med 29 ponujenimi filmi 
vsakdo lahko glasuje za osem tistih, ki bi jih želel gledati 
vsak julijski in avgustovski torek zvečer.

Torkova kinoteka tudi letos bo

Janko Rabič

Ob sicer razvejanih kultur-
nih dejavnostih v občini 
Jesenice je dobrodošla vsaka 
novost. Ta (ki niti ni povsem 
novost) se je v letošnjem 
juniju zgodila v prostorih 
Bukvarne na Jesenicah. To 
so pesniški večeri z vsemi, 
ki kujejo verze, pišejo prozo, 
so literarni ustvarjalci ali 
zgolj poslušalci, prijatelji ali 
simpatizerji. Ta veja jeseni-
ške kulture je pogosto kar 
preveč prezrta in potisnjena 
v ozadje. 
Pobudniki Dare Bradaškija, 
Edo Torkar in Roman Gaš-
perin so se najprej odločili 
za dva spominska večera. 
Na prvem so se spomnili 
letos umrlega Tomaža 
Iskre. Brali so odlomke iz 
njegovega mladostnega 
romana Mesečniki, pesmi 
iz zbirke Čarovnik in stro-
kovnih del za mlade Od 
rude do jekla in Od rude do 
kovine. 
Drugi večer so namenili 
Božidarju Lakoti, ki je umrl 
pred sedmimi leti. Nanj so 
se spomnili s pesmimi in 
prozo iz njegove zbirke 

Luciferjev padec, ki jo je v 
samozaložbi izdal leta 1985.
Posebnost teh večerov je, da 
vse poteka spontano, brez 
vnaprej pripravljenih sce-
narijev. Vsakdo se lahko 
opogumi in nastopi kot 
recitator ali je zgolj posluša-

lec. Bukvarna, ki jo ima na 
Jesenicah Edo Torkar (sedaj 
jo prevzema njegova sestra 
Zdenka Torkar Tahir) je 
zares idealen ambient za 
takšen krog ljudi. Je obe-
nem druženje, tudi s kozar-
čkom rujnega, prepletanje 

misli o literaturi ali še o 
čem. Drugi večer je z bran-
jem in tudi petjem za večjo 
korajžo domačim pripove-
dovalcem obogatila nekda-
nja znana slovenska pevka 
Eva Sršen, ki sedaj živi na 
Jesenicah.

Pesniški večeri  
v jeseniški Bukvarni
Na prvem spominskem večeru so se spomnili letos umrlega Tomaža Iskre, na drugem pa Božidarja 
Lakote, ki je preminil pred sedmimi leti.

Pesniški večer v spomin Božidarja Lakote

Janko Rabič

Pozornost ljubiteljev gleda-
liške umetnosti je vsako 
leto v novembru usmerje-
na na oder Gledališča 
Toneta Čufarja na Jeseni-
cah, kjer potekajo Čufarje-
vi dnevi, znan in uveljav-
ljen festival slovenskih in 
zamejskih ljubiteljskih gle-

dališč. Čeprav je letošnja 
epidemija covida-19 celot-
no gledališko dogajanje 
močno okrnila, člani jese-
niškega organizacijskega 
odbora upajo, da bodo leto-
šnje 33. Čufarjeve dneve 
izpeljal v kar največji mož-
ni meri kot običajno, seve-
da ob upoštevanju takrat 
veljavnih ukrepov. Objavili 

so že razpis in na veliko 
veselje so prve prijave že 
prispele. To je nedvomni 
dokaz, da ljubiteljski igral-
ci res težko čakajo, da bodo 
spet stopili na oder in raz-
veseljevali publiko v dvora-
nah. Na junijski seji so 
izbrali selektorja, ki bo do 
septembra na podlagi ogle-
dov izbral predstave, ki se 

bodo v tekmovalnem pro-
gramu potegovale za naklo-
njenost strokovne žirije in 
publike. Člane odbora v 
naslednjih mesecih čaka 
kup nalog, predvsem upa-
jo, da bodo temu največje-
mu jeseniškemu gledališ-
kemu dogodku naprej osta-
li zvesti vsi finančni in 
drugi podporniki. 

Začeli priprave na 33. Čufarjeve dneve

Urša Peternel

Dvajsetega junija muzeji v 
državi pripravljajo Poletno 
muzejsko noč. Dogodkom 
se pridružujejo tudi na 
Jesenicah s Fužinarsko 
nočjo na Stari Savi v organi-
zaci j i  Gornjesavskega 
muzeja Jesenice.
V soboto, 20. junija, bodo že 
čez dan talivci iz Železnikov 
postavljali vetrno peč, jo od 
15. ure dalje zakadili, prižga-

li in potem vse do noči v njej 
talili železovo rudo. Od 15. 
ure dalje bo odprt Muzej 
delavske kulture v Kasarni, 
kamor vabijo na brezplačen 
ogled stalne etnološke raz-
stavo o načinu bivanja in 
življenja delavskih družin s 
Stare Save.
Fužinarska noč pa se bo 
začela ob 18. uri z odprtjem 
državne fotografske razstave 
Človek in kovina, ki jo v 
sodelovanju z muzejem 

organizira Fotografsko druš-
tvo Jesenice. Predstavljene 
bodo vse prejete fotografije, 
razstavljene pa nagrajene. 
Sledila bo tudi podelitev 
nagrad najboljšim. Razstava 
bo v Banketni dvorani v Kol-
pernu na ogled vse do 21. 
avgusta 2020.
Nadal jevanje  Poletne 
muzejske noči bo sledilo na 
trgu na Stari Savi. V okviru 
akcije Naša industrijska 
dediščina, naš ponos, ki jo 

sofinancirata sklad EU za 
regionalni razvoj RS ter 
Občina Jesenice, bodo pred-
stavili dve novi železarski 
igri Zalaganje plavža in Pri-
žig plavža. Obiskovalci bodo 
spoznali tudi fužinarje, ki so 
nekoč krojili usodo mesta in 
pisali zgodbe življenja na 
Stari Savi.
Večer bo glasbeno obarvan. 
Noč bodo pričakali ob zvo-
kih lokalnega dua Johnny 
and the Rainbow.

Fužinarska noč na Stari Savi
Jutri, v soboto, bo na Stari Savi potekala Fužinarska noč. Že čez dan bodo talivci iz Železnikov talili 
železovo rudo, večer pa bo kulturno obarvan.

Urša Peternel

Gornjesavski muzej Jeseni-
ce želi odpreti svoje muzej-
ske hiše drugim lokalnim 
ustvarjalcem, muzejsko 
območje Stare Save naj bi 
tako postalo kulturno dru-
žabno stičišče, kjer se bodo 
združevali prostovoljci, 
umetniki, fotografi, glasbe-
niki ..., ki bodo lahko izvaja-

li predstavitve, predavanja, 
okrogle mize in pogovore, 
delavnice ... Muzej bo pri 
tem nudil poleg prostorov 
tudi strokovno pomoč in 
preostalo podporo za izved-
bo dogodkov. O tem so 
govorili na srečanju, imeno-
vanem Muzejski kulturkafe, 
dejavnosti pa bodo potekale 
v sklopu pilotnega projekta 
InduCCI.

Stara Sava, kulturno 
družabno stičišče

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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Z vami že 25 let

Matjaž Klemenc

Bliža se čas poletnih poči-
tnic in do prave hokejske se-
zone je še daleč. To vseeno 
ne pomeni, da jeseniški ho-
kejisti počivajo. Vzdržljivost 
in moč nabirajo na suhih 
treningih, zraven pa se jih 
večina meri na in-line igri-
ščih in s tem ohranjajo stik s 
palico. To je zelo pomemb-
no obdobje tudi za vodstvo 
kluba, za predsednika Anže-
ta Pogačarja, prvega trenerja 
Mitjo Šivica in športnega di-
rektorja Marcela Rodmana. 
Vsakdo od njih opravlja svo-
je delo in pripomore k cilju, 
da bo za hokejiste sezona 
2020/2021 čim manj stre-
sna in bodo lahko razmišlja-
li samo o hokeju. "Skupaj 
smo se zbrali prvič, ko je dr-
žava dala zeleno luč za sku-
pinsko vadbo. S tistim, kar 
sem v uvodu videl, sem bil 
zelo zadovoljen, saj so po ve-
čini vsi prišli dobro pripra-
vljeni. To samo pove, da so 
se v času, ko so delali indivi-

dualno, držali tistega, kar 
jim je bilo naročeno. Sku-
pno že delamo nekaj več kot 
mesec dni, in sicer enkrat 
dnevno ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih. Preostale dni 
niso prosti, ampak delajo po 
začrtanem programu. Po-
dobno bo, ko se bomo razšli. 
To bo tam nekje v začetku 
julija. Če bo začetek Alpske 
lige po načrtu, bomo na led 
stopili 1. avgusta. Verjamem, 
da maksimalno pripravljeni 
in željni uspeha. Cilji za se-
zono so jasni. Glavni cilj je 
zmaga v državnem prven-
stvu. Zmagati v Alpski ligi ni 
prioriteta, kar pa ne pomeni, 
da si tega ne želimo. Pred 
lansko sezono sem prevzel 
člansko ekipo HDD SIJ 
Acroni Jesenice in lahko 
mirno rečem, da sem igral-
ski kader dodobra spoznal. 
Vem, česa so sposobni, in na 
njih je samo, da kvalitetno 
trenirajo. Konkurenca je ve-
lika in vsi se dobro zavedajo, 
kaj jim lahko prinese slabo 
delo. Fantje so mojo zgodbo 

'kupili'. Veliko dela vlagamo 
in verjamem, da se to mora 
nekje poznati. Res v zado-
voljstvo mi je gledati fante, 
kako se trudijo na treningu. 
Na drugi strani znajo spreje-
ti kritiko in se na napakah 
učiti," je bil po začetnih sku-
pnih pripravah zadovoljen 
glavni trener Mitja Šivic. 
"Veseli me, da smo z Ža-
nom Usom hitro rešili me-
sto vratarja. Je zelo dober 
vratar s pravim karakterjem. 
Karakterno podobna sta no-
vinca v ekipi Maj Tavčar in 
Bine Mašič. Žan Jezovšek je 
že nosil rdeči dres in njego-
ve kvalitete so še kako dobro 
znane. Če bi imel možnost, 
bi si v ekipi želel še enega 
branilca, ki je dober na svo-
jem položaju in nevaren za 
gol nasprotnika. Veseli me, 
da v povprečju v zelo mladi 
ekipi ostajata izkušena bra-
nilec Andrej Tavželj in napa-
dalec Andrej Hebar," je Ši-
vic spregovoril še o igral-
skem kadru. Nekaj je tudi 
odhodov iz kluba. Druge 

sredine si bodo oziroma so 
si poiskali vratarji Antoine 
Bovalot, Žiga Kogovšek, 
Ivan Stoynov, branilec Nik 
Grahut ter napadalca Urban 
Sodja in Jaka Ankerst. Na 
mestu pomočnika trenerja 
ne bo več Matica Kralja, ki se 
vrača v Ljubljano. Njegovo 
mesto bo zasedel Anže Ul-
čar, ki je v lanski sezoni skr-
bel za vratarje. Novo ime v 
zdravstveni službi je Tom 
Cvetkovič. Poglejmo, kdo so 
igralci HDD SIJ Acroni Jese-
nice, ki so do prejšnjega 
konca tedna podpisali po-
godbo za sezono 2020/2021: 
vratarja Žan Us in Urban 
Avsenik, branilci Aljoša Cr-
novič, Bine Mašič, Žan Po-
klukar, Nik Širovnik, Nejc 
Stojan, Andrej Tavželj in 
Žiga Urukalo, napadalci 
Mirko Djumić, Gašper Gla-
vič, Andrej Hebar, Žan Jezo-
všek, Timotej Kočar, Patrik 
Rajsar, Gašper Seršen, Jaka 
Sodja, Jaka Šturm, Erik Sve-
tina, Maj Tavčar in Blaž To-
maževič. 

Trener za zdaj zadovoljen Kegljanje

Brez osvojene točke zaključili sezono
Jeseniški kegljači moštva SIJ Acroni, ki so v letošnji sezoni 
igrali v 1. B-slovenski ligi, so to zaključili na zadnjem mestu 
in brez osvojene točke. V sezoni 2020/2021 bodo igrali v 
drugi ligi – zahod. M. K.

Namizni tenis

Po epidemiji dvakrat 0 : 5
Po epidemiji covida-19 so namiznoteniške igralke Jesenic 
odigrale dve tekmi in obe izgubile z rezultatom 0 : 5. Doma 
jih je premagala ekipa Arrigoni, v gosteh pa ekipa Kajuh Slo-
van. M. K.

Matjaž Klemenc

Tik pred izbruhom epidemi-
je covida-19 v začetku marca 
ste se udeležili svetovnega 
prvenstva v kegljanju na 
ledu, ki je bilo v Regnu v 
Nemčiji. Kako ste vi videli to 
prvenstvo?
Zame je bilo to prvenstvo 
nekaj posebnega. Največje 
in najbolj organizirano tek-
movanje, na katerem sem 
do sedaj tekmoval. Leta 
2018 sem bil uvrščen v re-
prezentanco za svetovno pr-
venstvo v Avstriji, a sem mo-
ral zaradi poškodbe udelež-
bo odpovedati. Prva dva dne-
va je prvenstvo v Nemčiji 
potekalo normalno, z gledal-
ci. Tretji dan so bili že ukre-
pi zaradi koronavirusa in 
vstop na tekmo so imeli 
samo tekmovalci, trenerji in 
spremstva reprezentanc.

Ste zadovoljni s svojim na-
stopom v Nemčiji?
Kar se tiče posameznega na-
stopa v disciplini meta na 
daljavo, zagotovo ne. Videlo 
se je, da je to zame uvodna 
tekma na tako velikem tek-
movanju in trema je bila 
vseskozi prisotna. Niti pri-
bližno nisem metal, kot sem 
sposoben. Realno sem bil 
sposoben več od osvojenega 
18. mesta. Veliko bolj sem 
zadovoljen z ekipno tekmo, 
kjer sem nastopil skupaj s 
Francem Dobnikom in Ro-
kom Roškarjem, oba igrata 
za ekipo DKL Ledenko Ma-

ribor. Dobro smo igrali že v 
skupini B, kjer smo si želeli 
medaljo. Na koncu smo bili 
prvi in se skupaj z Avstralijo 
uvrstili v skupino A. Tam 
smo naredili še korak naprej 
in za Nemčijo in Avstrijo na 
koncu zasedli tretje mesto 
in osvojili bronasto medaljo. 

Katera disciplina vam naj-
bolj leži?
Najbolje mi gre v metu na da-
ljavo. Soliden sem tudi v eki-
pni tekmi. Slabši sem v "cilj-
ni" tekmi, kjer moraš imeti 
zelo dober občutek. V tej di-
sciplini zmagujejo res tisti 
najboljši, z največ izkušnjami.

Kdaj ste se prvič srečali s ke-
gljanjem na ledu?
Vse se je začelo pred šestimi 
leti, povsem amatersko. 
Malo se poizkušal. Šlo mi je 
in sem ostal v kegljanju na 
ledu. Iz tistega časa je v eki-
pi Koroška Bela ostal še Gre-
ga Čop. Začetek ni bil naj-
lažji, a na srečo sem bil do-
volj vztrajen.

Prej ste omenili, da vam gre 
najbolje v kategoriji met na 
daljavo. Pri nas so za to kate-
gorijo slabi pogoji za tre-
ning.
Proge pri nas ni. Treninge 
za mete na daljavo imamo v 
jeseniški hokejski dvorani, 
kjer mečemo po dolžini in 
na kegelj montiramo najtež-
jo "plato". S pravo progo se 
srečamo na kakšnem turnir-
ju v tujini. 

Koliko treningov opravite na 
teden?
Na teden opravimo en tre-
ning, ki traja uro in pol. 

Kako je s treningi, ko ni 
ledu?
Trenirati je treba tudi poleti, 
na asfaltu. Urejeno igrišče 
za met na daljavo imamo na 
Stari Savi. Za razliko od 
ledu je na asfaltu veliko laž-
je. Na ledu je zelo pomemb-
no držati dobro ravnotežje. 
V pomoč so nam posebni 
čevlji za led. Pri metu v da-
ljino imamo obutev, podob-
no, kot jo imajo sprinterji. 
Pri prehodu z asfalta na led 
in obratno potrebuješ kar 
nekaj časa, da se privadiš na 
spremembo.

Glede treningov in pogojev 
ste slovenski kegljači na 
ledu zagotovo v slabšem po-
ložaju kot tekmovalci iz dr-
žav, kjer je kegljanje na ledu 
zelo razvito?
Niti približno nismo v ena-
kem položaju. V Nemčiji, Ita-
liji in Avstriji je veliko več ke-
gljačev na ledu kot pri nas. V 
teh državah trenirajo trikrat 
tedensko, po tri do štiri ure na 
trening. Nekaj kegljačev na 
ledu je tudi profesionalcev. Ti 
trenirajo vsak dan in v svojih 
ekipah imajo maserje, fiziote-
rapevte, zdravnike ... 

Kolikšna je povprečna sta-
rost najboljših tekmovalcev?
Najboljši so stari nekje med 
30 in 35 let. 

Kje so še vaše rezerve?
Zagotovo bi bil dobrodošel 
kakšen trening več. Pri 
metu na daljavo ni dovolj 
samo moč. Zelo pomembna 
je tudi tehnika. Izboljšati 
moram predvsem zamah in 
izmet. 

Kateri uspeh bi v kegljanju 
na ledu v disciplini met na 
daljavo postavili na prvo me-
sto?
Prvo mesto v skupini B in 
končno tretje mesto v skupi-
ni A z letošnjega svetovnega 
prvenstva sta zagotovo moja 

največja uspeha. Doma sem 
dosegel največji uspeh letos 
na državnem prvenstvu, ki 
je bil dobra priprava na 
Nemčijo. Z ekipo Koroška 
Bela smo bili državni prvaki, 
posamezno sem bil drugi. 
Državno prvenstvo smo 
imeli na Jesenicah.

Kako se ekipa Koroška Bela 
razume z ekipo Jesenice?
Na igrišču smo rivali, a na 
treningu in na splošno zelo 
dobro sodelujemo. Mirno 
lahko rečem, da je med 
nami zdravo rivalstvo.

Kaj si želite doseči v keglja-
nju na ledu v prihodnosti?
Želim si, da bi trem srebrnim 
in eni bronasti medalji na po-
samezni tekmi na državnem 
prvenstvu dodal še zlato in da 
bi naša ekipa Koroška Bela 
naredila še korak proti vrhu.

Kdo vam v Sloveniji predsta-
vlja največjega konkurenta v 
disciplini metu na daljavo?
Zagotovo sotekmovalec iz 
reprezentančne ekipe na za-
dnjem svetovnem prvenstvu 
v Nemčiji Franc Dobnik, ki 
je večkratni državni prvak.

Najboljši v metu na daljavo
Na marčevskem svetovnem prvenstvu v mestu Regen v Nemčiji je v kegljanju na ledu v disciplini met na daljavo uspešno nastopil 46-letni Klemen Noč z 
Jesenic, član ekipe Koroška Bela Kegljaškega kluba Jesenice.

Slovenska ekipa: Franc Dobnik, Klemen Noč in Rok Roškar
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Zgodnje oživljanje rešuje življenja
Temeljni postopki oživljan-
ja (TPO) so ena najpomem-
bnejših veščin, ki naj bi jih 
obvladal vsak posameznik. 
Če so se včasih ljudje z uče-
njem TPO srečali šele oziro-
ma le na tečajih prve pomo-
či ob opravljanju vozniškega 
izpita, danes strokovnjaki in 
inštruktorji oživljanja vna-
šamo učenje veščin ne le v 
osnovne šole, ampak tudi že 
v vrtce. Zadnjih deset let se 
je uporaba avtomatskih 
zunanjih defibrilatorjev 
(AED) za splošno populacijo 
razširila in okrepila, tudi z 
izobraževanjem prvih pos-
redovalcev (laikov z oprav-
ljenim tečajem za prvega 
posredovalca), tako da je 
uporaba AED, če je ta na 
voljo, del znanj temeljnih 
postopkov oživljanja. Biti 
prisoten ob človeku, ki 
nenadoma zaradi različnih 
vzrokov (bolezni, poškodbe, 
nujna stanja) ostane brez 
znakov življenja, je huda 
stresna okoliščina. Prav 
naključni prisoten je ključni 
za preživetje nenadno obo-

lelega ali poškodovanega. 
Zaradi hudega stresa in rea-
kcije, ki jo tak dogodek pov-
zroča, že desetletja izobra-
žujemo laike, kako pristopi-
ti, kaj storiti. Z vsako minu-
to, ko se ne naredi nič, se 
preživetje človeka zmanjša 
za približno deset odstot-
kov. Če je povprečni pristo-
pni čas poklicnih reševalcev 
v Sloveniji deset minut, je 
možnost preživetja brez 
ustrezne pomoči laikov nič-
na. Veriga preživetja bo trd-
na le, če bo trden njen naj-
šibkejši člen, vse od zgodnje 
prepoznave izgube znakov 
življenja, zgodnjega oživlja-
nja, zgodnje defibrilacije 
skupaj s temeljnimi postop-
ki oživljanja v prvih treh do 
petih minutah po kolapsu 
do prihoda ekipe nujne 
medicinske pomoči in doda-
tnih postopkov oživljanja. 
V času pandemije covida-19 
smo previdni tudi pri TPO. 
Slovenski reanimacijski svet 
(www.slors.szum.si) opo-
zarja, da se je možnost pre-
živetja ob srčnem zastoju 

posameznika poslabšala. 
Verjetnost prenosa virusa 
SARS-CoV-2 med TPO 
obstaja, ni pa znano, kolik-
šno je dejansko tveganje. Pri 
osebah, ki ne kažejo znakov 
življenja in nismo prepriča-
ni, ali so morebiti okuženi 
(z znaki respiratonega infe-
kta ali brez njih) prenos 

okužbe zmanjšujemo s čim 
manjšim izpostavljanjem: 
dihanja ne preverjamo, ne 
izvajamo umetnih vpihov, 
takoj pričnemo izvajati stise 
prsnega koša, čim prej pos-
krbimo za defibrilacijo – 
uporabimo AED.
Algoritem TPO je nasled-
nji: varen pristop in lastna 
varnost. Če bolnika ne poz-
nate in niste prepričani, da 
ni okužen s koronaviru-
som, nosite masko; nos in 
usta osebe, ki ji pomagate, 
najprej prekrijete z masko, 

brisačo ali drugo tkanino; 
ocenite odzivnost (poglejte, 
ali se oseba premika, kašlja, 
se odzove na klic). Če je 
oseba neodzivna ali ima 
morebitne krče, takoj pokli-
čite 112 in poslušajte navo-
dila zdravstvenega dispe-
čerja (mobilni telefon pre-
klopite na zvočnik); dihanja 

ne ocenjujte kot do sedaj 
(se ne sklanjajte nad nos in 
usta), poglejte le, ali se ose-
bi dviguje prsni koš, ali kaš-
lja. Če ocenite, da je oseba 
neodzivna in da ne diha, 
izvajajte pri odraslih nepre-
kinjene stise prsnega koša 
na sredini prsnega koša s 
hitrostjo 100 do 120 na 
minuto 5 centimetrov glo-
boko (in ne več kot 6 centi-
metrov; pri otroku eno tret-
jino prsnega koša); če je 
možnost in je prisoten še 
drug očividec, ga pošljite po 

AED. Ko dobite AED, ga 
čim prej namestite in pos-
lušajte navodila AED. Ume-
tni vpihi se pri odraslih v 
času epidemije niso izvaja-
li. Epidemija je v Sloveniji 
že preklicana, vendar pa se 
obnašajmo varno in odgo-
vorno. Če žrtev poznamo, 
so naši postopki skladni s 
splošno veljavnimi smerni-
cami oživljanja pred epide-
mijo. Še zlasti pomembno 
je to pri otrocih in utopljen-
cih, kjer so vpihi (umetno 
dihanje) zelo pomembni. 
Začnite s petimi začetnimi 
vpihi (usta na usta oz. usta 
na nos in usta) in nato izva-
jajte oživljanje – trideset sti-
sov prsnega koša, nato dva 
umetna vpiha. Pri nezna-
nih otrocih in pri utopljen-
cih, ki jih ne poznate, ne 
dajajte petih začetnih vpi-
hov oz. kakršnihkoli umet-
nih vpihov, temveč se držite 
algoritma TPO odraslih v 
primeru suma na covid-19.
Oživljati nekoga je eno naj-
težjih, vendar tudi najbolj 
plemenitih dejanj človeka.

Urša Peternel

Unikatne slike s tehniko 
prelivanja barv na platno, 
orgoniti, nakit in druge 
zanimive drobnarije – vse to 
so izdelki Valerije Sušnik s 
Koroške Bele (zadnja leta 
živi na Bregu), ki so na 
ogled v Razstavnem salonu 
Viktorja Gregorača na Slo-
venskem Javorniku. To je 
njena prva samostojna raz-
stava, ki jo je, kot pravi, 
spremljalo kar nekaj treme. 
A množica prijateljev in 
drugih ljubiteljev umetnosti 
na odprtju jo je prijetno pre-
senetila in ji dala potrditev, 
da je na pravi poti. Z umet-
nostjo se je začela ukvarjati 
pred sedmimi leti, predv-
sem za sprostitev. Najprej je 
začela izdelovati nakit iz 

žičk, kasneje pa je začela s 
tehniko ulivanja cvetja v 
smolo. Tako nastajajo prsta-
ni, ogrlice, uhani, v katerih 
so ujete cvetice z okoliških 
travnikov. 

Poseben pomen med njeni-
mi izdelki imajo orgoniti. 
To so formacije, narejene iz 
kristalov, kovinskih ostruž-
kov, bakrene spirale, organ-
ske smole … Kot pravi Vale-
rija, v prostor, kamor ga 

postavimo, vnašajo pozitiv-
no energijo in odpravljajo 
negativno. V vsak orgonit 
Valerija utrne tudi delček 
svoje pozitivne energije. 
Orgoniti so lahko zelo veli-

ki, srednji ali tako majhni, 
da jih damo kar v žep ali 
torbico.
Pred poldrugim letom pa se 
je lotila tudi slikanja, odloči-
la se je za zanimivo tehniko 
prelivanja barv na platno, 

pri čemer nekdo na sliki vidi 
zmaja, drugi veliko goro, 
tretji pa samo preplet različ-
nih barv.
Valerija je samoukinja, z 
ustvarjanjem se ukvarja v 
prostem času, za svojo 
dušo, medtem ko je zapos-
lena v oddelku za informa-
tiko v SIJ Acroniju in tako 
večino dneva presedi za 
računalnikom. V njenem 
majhnem ateljeju v hiši na 
Bregu tako nastajajo umet-
niški izdelki, tam se ukvarja 
z jogo in meditacijo. Svojo 
pozitivno energijo želi pre-
dati tudi drugim in jim ta 
način pomagati pri vsakod-
nevnih izzivih, ki jih prina-
ša življenje.
Razstava bo na Slovenskem 
Javorniku na ogled do 2. 
julija.

Umetnost s pozitivno energijo
V razstavnem salonu na Slovenskem Javorniku ima svojo prvo samostojno razstavo Valerija Sušnik. Predstavlja se s slikami v tehniki prelivanja barv na 
platno, orgoniti in unikatnim nakitom. 

Valerija Sušnik

Orgoniti so energetski stožci oziroma piramide. Slike v tehniki prelivanja barv na platno

Ksenija Noč,  
mag. zdr. nege,  
vodja Zdravstveno 
vzgojnega centra, 
Zdravstveni dom 
Jesenice 
ksenija.noc@zd-jesenice.si

Kot pravi Valerija, je že kot deklica ves čas 
nabirala kamenčke, zelo rada je risala ... Pa se 
kljub temu ni odločila za kakšno umetniško 
šolo, temveč je zaključila srednjo metalurško 
šolo in kasneje še študij organizacije dela. Ob 
tem pa ves čas ustvarja.

Oživljati nekoga je eno najtežjih, vendar tudi 
najbolj plemenitih dejanj človeka.

Unikatni nakit: cvetice, ulite v smolo
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Urša Peternel

Z železniške postaje na Jese-
nicah se je po novem mogo-
če odpeljati do dolin Vrata in 
Krma ter do muzejskih enot 
v Kranjski Gori z električnim 
kombijem, ki so ga pridobili 
v Slovenskem planinskem 
muzeju (ta sodi pod okrilje 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice). Gre za projekt Obisk 
gora v času podnebnih spre-
memb, s katerim želijo spod-
bujati trajnostno mobilnost. 
Z Jesenic do Vrat kombi vozi 
vsak torek in četrtek, do 
Krme vsako sredo, od Jese-
nic do Kranjske Gore med 
muzejskimi enotami pa vsak 
petek in soboto. Prevozi v 
alpske doline so brezplačni, 
za prevoz med muzejskimi 
enotami pa je potreben na-
kup vstopnice za vsaj eno 
muzejsko enoto. Je pa po-
trebna rezervacija prevoza, 
in sicer na spletni strani 
https://www.planinskimu-
zej.si/prevozi-v-gore/, kjer 
so objavljeni tudi urniki pre-
vozov ter vse dodatne infor-

macije, na voljo je tudi tele-
fonska številka 08 380 67 30 
oziroma elektronska pošta 
info@planinskimuzej.si.
V vozilu je sicer dovolj prosto-
ra za prevoz šestih oseb, a za-
radi omejitev, povezanih s 
preprečevanjem epidemije 
covida-19, za zdaj omogočajo 
zgolj prevoz treh oseb hkrati.
Ker gre za projekt, so v mu-
zeju pridobili projektno za-
poslitev za voznika. Električ-
ni avtomobil imajo v naje-
mu, upajo pa, da ga bodo 
lahko obdržali tudi za ka-
snejše potrebe. Projekt naj 
bi potekal do konca letošnje-
ga oktobra, do tedaj naj bi 
muzej tudi brezplačno po-
nujal tovrstne prevoze. 
Kot je poudarila v. d. direkto-
rice Gornjesavskega muzeja 
Jesenice Irena Lačen Benedi-
čič, obiskovalcem v Dolino in 
hribe ne bo več treba z avto-
mobilom, temveč se lahko 
pripeljejo z vlakom do Jese-
nic, od tam pa jih do vznožja 
hribov ali na obisk muzejev 
odpeljejo brezplačno, in to na 
okolju prijazen način.

Z električnim vozilom  
v alpske doline
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so dobili električni kombi, s katerim bodo obiskovalce brezplačno vozili z Jesenic do Vrat  
in Krme ter do muzejskih enot med Jesenicami in Kranjsko Goro.

Novo električno vozilo, s katerim bodo brezplačno vozili obiskovalce z jeseniške železniške 
postaje do dolin Vrata in Krma ter muzejskih enot.

U s t v a r j a l c i  č a s a   ( 30 .  d e l )

Janko Rabič

Danijel Klemenc: vsestransko 
bogata življenjska pot

Ko sem začel kot kamenčke v 
mozaiku sestavljati njegovo 
življenjsko pot, sem se znašel 
v precejšnji zadregi. Izluščiti 
bistvo in nič pomembnega 
izpustili. Dvainosemdesetle-
tni Danijel Klemenc je znan 
Jeseničan, iz Kurje vasi, sedaj 
živi v svoji hiši na Plavžu. Od 
mladih let naprej do vrhun-
cev dela in ustvarjalnosti na 
številnih področjih so ga odli-
kovale organizacijske sposob-
nosti in velika delovna vne-
ma. "Ves čas sem bil deloho-
lik in to je verjetno pomemb-
no vplivalo na vse, kar sem 
počel in dosegel v življenju," 
danes obuja spomine. Vse 
sposobnosti je udejanjal, tako 
v poklicni karieri kot pri špor-
tu in drugih dejavnostih. Za-
nimiva je njegova poklicna 
pot. Bil je ustanovitelj in ka-
sneje dolgoletni vodja enote 
Tobaka na Jesenicah. Poskr-
bel je za prvo trafiko v mestu 
in še za trideset v drugih kra-
jih. Kljub celodnevnemu delu 
na terenu mu je uspelo s tem 
združiti še šport in opravlja-
nje številnih funkcij. Sam ali 
v sodelovanju z drugimi je bil 
ustanovitelj več društev na Je-
senicah – taborniškega, na-
miznoteniškega, sankaškega, 

turističnega, tudi pustnega 
tekmovanja za Svinsko glavo. 
"Najprej sem začel pri tabor-
nikih. Leta 1951 smo ustano-
vili odred Jeklarjev in še isto 
leto imeli prvi tabor v Bohi-
nju. Potem sem deset let igral 
namizni tenis. Naredil sem 
izpit za mednarodnega sodni-
ka in leta 1965 sodil na sve-
tovnem prvenstvu v Ljubljani. 
Potem me je navdušilo san-
kanje, še danes hranim doma 
tekmovalne sanke. Ponosen 
sem na izkaznico Športnega 
društva Jože Gregorčič, ki jo 
skrbno hranim. "Včlanil sem 
se 1. januarja leta 1953 in sem 
verjetno danes še eden red-
kih, ki jo ima." Pomemben 

pečat je pustil v športnem 
parku Podmežakla, takrat v 
vlogi predsednika Športnega 
društva Jesenice. Predvsem 
ima velike zasluge pri gradnji 
hokejske dvorane, kjer se je 
izkazal kot odličrn organiza-
tor. Bil je človek, ki je znal 
potrkati na prava vrata za na-
biranje denarja in materiala. 
"Napol zgrajena hokejska 
dvorana je kar kričala po na-
daljevanju del. Brez sten je 
bila kot tunel, povsod je piha-
lo. Uporabil sem vsa svoja 
poznanstva, kar siten in vztra-
jen sem bil. Opravljenega je 
bilo veliko dela, postavljene 
stene, uspešna je bila akcija 
za nabavo stolov." 

Skoraj deset let je bil tudi 
predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Plavž in potem še 
član. 
In zakaj vsa ta vnema? "Pre-
prosto zato, ker sem verjel, 
da bo bolje, da delam nekaj 
za našo lepšo skupno priho-
dnost." 
Pa se je kdaj našel čas za po-
čitek, predah? "Morda le ta-
krat, ko sem zbolel, pa še to 
je bilo k sreči le redko!" 
Zbirateljstvo je še ena od nje-
govih obsežnejših dejavnosti, 
zlasti značk planiških priredi-
tev. "Od Komiteja Planinca 
sem bil pooblaščen za vse, 
kar je bilo povezano z značka-
mi, in to skoraj šestdeset let. 
Izdelal sem več kot sedemde-
set osnutkov, skrbel za proda-
jo, izdelal kataloga. Včasih je 
vladala prava "značkomani-
ja," danes ni več tako. Skrbel 
sem še za značke drugih pri-
rediteljev zimskih tekmovanj. 
Ves čas sem zbiral tudi druge 
najrazličnejše predmete, veli-
ko se je nabralo vsega. Imam 
celo pokale, ki so mi jih prine-
sli komunalni delavci. Nekdo 
jih je preprosto vrgel v smeti. 
Pri športnikih sprašujem, ali 
jih kdo pogreša, pa ni nobe-
nega odziva." S svojimi pred-

meti je sodeloval na treh raz-
stavah v Kosovi graščini Iz 
zasebnih zbirk. Danijel je bil 
skupaj z Borutom Razinger-
jem ustanovitelj Muzejskega 
društva Jesenice, kjer je še da-
nes aktivni član. 
Njegovo zavzeto delo je bilo 
opaženo tudi v širši skupno-
sti. Prejel je Gregorčičevo 
plaketo za področje športa, 
zlate in druge plakete dru-
štev, kjer je oral ledino in 
aktivno deloval. Leta 2006 
je prejel plaketo Občine Je-
senice za polstoletno delo 
na športnem in organizacij-
skem področju. 
Ko je umiril dinamičen tem-
po, je pri osemdesetih doži-
vel najtežjo izkušnjo v svo-
jem življenju. Po hudi bole-
zni se je znašel na invalid-
skem vozičku. Vendar je 
premagal najtežje, tudi psi-
hološko. "Skušam ostati ta-
kšen, kot sem bil, to mi pra-
vijo vsi, ki me poznajo. Mar-
sikdo bi zapadel v depresijo 
ali druge težave." Še vedno je 
rad med ljudmi, veliko mu 
pomenijo srečanja s prijate-
lji, saj je bil vse življenje v 
vsakodnevnem vrvežu, med 
ljudmi. Pri tem mu je v dra-
goceno pomoč žena Minka. 

Danijel Klemenc

Občina Jesenice je vključena 
v projekt Gorenjsko kolesar-
sko omrežje, ki obsega 450 
kilometrov kolesarskih poti, 
vključuje pa 24 občin. Priho-
dnje leto ga bodo označili z 
enotnimi usmerjevalnimi ta-
blami, teh naj bi bilo kar 550. 
Projekt poteka pod okriljem 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske, predstavitev pa je 
bila na Jesenicah. Poleg 
označevanja poteka tudi gra-
dnja novih odsekov kolesar-
skih poti. Kot je povedal To-
maž Willenpart iz Direkcije 
RS za infrastrukturo, so v 
fazi projektiranja manjkajoči 
odseki gorenjskega kolesar-
skega omrežja na območju 
Radovljice in Žirovnice ter 
Poljanske in Selške doline. 
Izvedba bo odvisna od de-
narja, a na direkciji upajo, da 
bo v naslednjih petih letih 
omrežje po državi v večjem 
delu vzpostavljeno. V izdela-
vi je tudi turistični zemljevid 
območja gorenjskega kole-
sarskega omrežja. Kot je po-
vedal predsednik svetovalne-
ga organa za razvoj Kolesar-
skega omrežja Gorenjske 
Andrej Zalokar, se bodo lotili 
tudi izobraževanja turistič-
nih ponudnikov ob trasi, saj 
omrežje predstavlja po-
membne temelje za razvoj 
turizma. V okviru prve faze 
projekta E-nostavno na kolo 
pa na omrežju pilotno posta-
vljajo tudi kolesarska stojala, 
počivališča in servisne ste-
bričke z možnostjo polnjenja 
električnih koles. 

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

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

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

Občina Jesenice 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Jesenice (Ur. list RS št. 70/2019 z dne 
29. 11. 2019), objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev  
za izobraževanje, usposabljanje in  
izpopolnjevanje strokovnih kadrov  

v športu v letu 2020

I. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železar-
jev 6, 4270 Jesenice.
 
II. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva
Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2020. 
Sofinancira se:
izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih 
programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, 
povezanih s športom, in
programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu na 
prvi in drugi stopnji.
Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje 
stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja. 

Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne 
upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali 
stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oz. 
izpopolnjevanja). 
Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od okto-
bra 2019 do oktobra 2020.

III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za 
kandidiranje na javnem razpisu, ter pogoji za pridobitev 
sredstev
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj: 
–  imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ* 

(Status izvajalca LPŠ v letu 2020 imajo vlagatelji, ki so 
upravičeni do sofinanciranja programov na podlagi odlo-
čbe, izdane v postopku izbire in sofinanciranja izvajanja 
LPŠ v občini Jesenice v letu 2020.)

–  predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njem oprav-
lja dela najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem 
obrazcu, in 

–  predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega 
usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje 
organizirano. 

IV. Višina razpisanih sredstev je 4.070,00 EUR.

V. Merila za dodeljevanje sredstev
Merila za vrednotenje programov in področij letnega pro-
grama športa v občini Jesenice (Ur. list RS št. 82/2019 z dne 
31. 12. 2019) so sestavni del razpisne dokumentacije. 

VI. Postopek dodeljevanja sredstev
Sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-
nje strokovnih kadrov v športu se dodelijo po postopku, ki 

je določen z Odlokom o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Jesenice (Ur. list RS št. 70/2019 z dne 29. 11. 
2019).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih 
in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določe-
ne v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot pripo-
ročeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železar-
jev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisar-
ni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno petka 
10. 7. 2020. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Jav-
ni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposab-
ljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 
2020 – sklic 410 – 17/2020 – ne odpiraj!" Na ovojnici mora 
biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem prilože-
na že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na 
kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jeseni-
ce (pritličje) do 12.30.

IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani 
Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naro-
čila, razpisi in objave«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno 
dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 
4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 (pisarna II/7). 
Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Barbari 
Toman (tel. 04 / 58 69 212 ali po elektronski pošti barbara.
toman@jesenice.si) in pri Gabru Šornu (tel. 04 /58 84 665 ali 
po elektronski pošti zsj.programi@siol.net). 

X. Datum obravnavanja vlog
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju 
športa bo 14. 7. 2020 odprla pravočasno prispele vloge in 
ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog 
ni javno. Vlogo, ki ne bo pravočasna ali je ne bo vložila 
upravičena oseba, izvajalec javnega razpisa zavrže s skle-
pom.

XI. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javne-
ga razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komi-
sije za vodenje postopka javnega razpisa obveščeni o izidu 
javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije 
izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter o obsegu 
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja področja LPŠ. 
Vlagatelj lahko zoper odločbo vloži ugovor v roku 8 (osem) 
dni od vročitve odločbe. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji.

Številka: 410 – 17/2020 – 2
Datum: 9. 6. 2020

 ŽUPAN
 Blaž Račič

Janko Rabič

V Gledališču Toneta Čufarja 
na Jesenicah si spet prizade-
vajo obuditi nekdaj zelo 
bogato lutkovno dejavnost. 
Epidemija covida-19 jim je 
letošnje načrte nekoliko 
upočasnila, vendar so 
pomembni koraki narejeni. 
Skupino Lutkovna razisko-
vanja pod mentorskim vod-
stvom Elizabete Žnidaršič 
obiskujejo štirje učenci. Za 
pripravo prve predstave so 
izbrali simpatično besedilo 
slovenske avtorice Mojiceje 
Podgoršek z naslovom O 
volku, ki je iskal pravljico. 
Omogoča, da se učenci sez-
nanijo in raziskujejo kar naj-
širši nabor možnih lutk. 
Zgodba je sestavljena iz kraj-
ših epizod, v katere zaide 
volk. Za vsako od teh so 
izbrali drugo zvrst lutke. Na 
vajah so bili učenci zelo dela-
vni in ustvarjalni ter so poka-
zali tudi veliko lastnih idej.

Po rahljanju ukrepov za pre-
prečevanje širjenja korona-
virusa so igrico ob spoštova-
nju priporočil najprej posta-
vili na oder 25. maja. Na 
premiero so glede na kapa-
citeto dvorane in predpisano 
razdaljo med sedeži lahko 
povabili le 46 gledalcev z 
zaščitnimi maskami. Igrico 
so ponovili 5. junija. V posa-
meznih vlogah so kot ani-
matorji lutk nastopili učenci 
osnovnih šol od 7. do 13. leta 
starosti: Mateja Alexandre 
Roberto Ruiz, Lana Dijak, 
Jona Bajželj in Ayleen Muja-
gić. Za priredbo, scenarij, 
dramaturgijo, režijo, izbor 
glasbe in izdelavo lutk je 
poskrbela Elizabeta Žnidar-
šič. Omeniti velja, da je bila 
lutkovna premiera po kon-
certu Tanje Zajc Zupan 8. 
marca po osemdesetih dneh 
zatišja prva predstava po 
sprostitvi nekaterih ukrepov 
za preprečevanje širjenja 
covida-19. 

Oživlja lutkovna 
dejavnost
Lutkovna premiera je bila po koncertu Tanje Zajc 
Zupan 8. marca po osemdesetih dneh zatišja 
prva predstava po sprostitvi nekaterih ukrepov. 

Kot animatorji lutk nastopajo osnovnošolci.

Urša Peternel

Na mladinskem likovnem 
natečaju Zdrav dih, ki ga je 
pripravilo Društvo pljučnih 
in alergijskih bolnikov Slo-
venije, so bili zelo uspešni 
dijaki Gimnazije Jesenice 
pod mentorstvom profesori-
ce Sonje Janša Gazič. Osvo-
jili so kar 15 zlatih, srebrnih 
in bronastih priznanj. Najvi-
šja, zlata priznanja so preje-
le Ana Ajša Vičar, Zoja 
Šporn, Angelica Steenks in 
Hana Glavič. 

Natečaj 
za dijake

Slika Zoje Šporn, ki je prejela vse možne točke na natečaju
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Urša Peternel

Pripadniki 15. polka vojaške-
ga letalstva Slovenske vojske 
in 31. lovskega polka Vojne-
ga letalstva ZDA so ob ura-
dnem zaključku epidemije 

koronavirusa 1. junija opra-
vili skupen prelet nad Slove-
nijo. Devet letal slovenske in 
ameriške vojske je preletelo 
tudi Jesenice – s sporoči-
lom, da se z velikimi tvega-
nji lahko uspešno spopada-

mo le tako, da sodelujemo 
in si pomagamo. V tem času 
so policijske patrulje v nepo-
sredni bližini bolnišnic, tudi 
Splošne bolnišnice Jesenice, 
prižgale modre luči. 
Z akcijo so se simbolično 

zahvalili zdravstvenim de-
lavcem, pripadnikom Civil-
ne zaščite in vsem drugim, 
ki so tako ali drugače poma-
gali pri preprečevanju širje-
nja covida-19 in so med epi-
demijo zagotavljali delova-

nje vseh osnovnih sistemov 
v državi. 
Piloti obeh vojska so s šesti-
mi letali F-16 in tremi letali 
PC-9 preleteli Jesenice, Gol-
nik, Kranj, Ljubljano, Celje, 
Maribor, Ptuj, Šmarje pri 

Jelšah, Brežice, Novo mesto, 
Metliko, Postojno in Izolo. 
Ameriški piloti pa so v znak 
zahvale podobno pred tem 
preleteli tudi nekatera itali-
janska mesta, ki jih je pan-
demija še huje prizadela.

Letala v zahvalo preletela Jesenice
Letala slovenske in ameriške vojske so v zahvalo vsem, ki so se borili proti epidemiji, opravila skupen prelet nad Slovenijo. Preletela so tudi Jesenice, kjer 
so ob jeseniški bolnišnici policijske patrulje tudi prižgale modre luči.

Letala so Jesenice preletela v dveh ešalonih, med katerima je bila milja razmika, in sicer na 
višini približno 1200 metrov s povprečno hitrostjo 425 kilometrov na uro. / Foto: Nik Bertoncelj

Zaposleni Splošne bolnišnice Jesenice so prelet letal pozdravili na strehi bolnišnice. / Foto: Nik Bertoncelj

Tudi policisti so v času epidemije skrbeli, da so vsi osnovni sistemi v državi delovali. / Foto: 

Nik Bertoncelj

Janko Rabič

Na praznični dan, v četrtek, 
25. junija, ko obeležujemo 
dan državnosti, bo v skupni 
organizaciji Občine Jeseni-
ce in Planinskega društva 
Jesenice potekal tradicio-
nalni, 11. pohod na Golico. 
Udeleženci se bodo na pot 

podali od 8. do 10. ure. Za-
četno mesto bo na cilju 
sankaške proge v Savskih 
jamah. Pot bo udeležence 
vodila po markirani planin-
ski poti mimo Korlnovega 
rova do vrha Golice. 
Ob sestopu bo pri Koči na 
Golici vsak udeleženec po-
hoda prejel pohodniško 

majico in malico. Ob 11. 
uri pri koči pripravljajo 
program s pozdravom or-
ganizatorjev pohoda, za 
prijetno razpoloženje pa 
bo poskrbel Pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska 
Gora. Posebnega avtobu-
snega prevoza letos ne 
bodo organizirali.

Praznični pohod  
na Golico

Urša Peternel

Na Srednji šoli Jesenice 
imajo za novo šolsko leto še 
prosta mesta za vpis v prvi 
letnik programa zdravstve-
ne nege, kjer so razpisani 
trije oddelki. Ena od novosti 
je ta, da z naslednjim šol-
skim letom uvajajo izbirni 

modul iz kozmetike in mo-
dul z vsebinami iz fiziotera-
pije, s čimer želijo program 
še bolj približati dijakom. 
Prosta so tudi še mesta v 
programih strojni tehnik 
(razpisan je en oddelek) in 
mehatronik operater (razpi-
san je en oddelek). Prosta 
vpisna mesta imajo tudi na 

Gimnaziji Jesenice, kjer so 
za novo šolsko leto razpisani 
trije splošni in en športni 
oddelek, skupaj torej 102 
mesti.
Vsi dijaki prvih letnikov na 
obeh omenjenih šolah si 
bodo lahko brezplačno izpo-
sodili učbenike iz učbeni-
škega sklada.

Prosta mesta na srednji 
šoli in gimnaziji



12

Zanimivosti

Jeseniške novice, petek, 19. junija 2020

Maša Likosar

Novinarski zametki Vikija 
Twrdyja segajo v čas osnov-
nošolskega in gimnazijske-
ga šolanja na Jesenicah. 
Sodeloval je pri avdio in 
video projektih, sprva v kro-
žkih, nato je kot dijak sode-
loval pri mladinskih odda-
jah Radia Triglav in v Gleda-
lišču Toneta Čufarja. 
"Izkušnje, ki sem jih tedaj 
pridobil, so mi pomagale, da 
sem se kasneje tudi profesi-
onalno spoprijel z novinar-
skim poklicem. Tako nisem 
imel težav najprej s hono-
rarno zaposlitvijo na Radiu 
Slovenija in zatem redno 
zaposlitvijo na Televiziji Slo-
venija," je pojasnil.
Trenutno dela kot razisko-
valni novinar na posebnih 
projektih podatkovno-preis-
kovalne skupine Televizije 
Slovenija EkstraVisor. Pred 
tem je delal kot turnusni 
urednik dnevnoinformativ-
nih oddaj Televizije Sloveni-
ja. Konec maja, ko je nasta-
jal brani prispevek, je ravno 
pripravljal oddajo na temo 
preskrbe s hrano v Sloveniji. 
"Epidemija je pokazala ran-
ljivost domače preskrbe s 
hrano, ki je pridelana in pre-
delana v Sloveniji. Še zlasti 
smo od tujine odvisni pri 
sadju, zelenjavi, žitu in svi-
njini. Raziskovali smo, kaj 
delamo narobe in zakaj smo 
zapravili določene živilske 
potenciale, ki smo jih nekoč 
imeli."
Ob tem je tudi član Pro-
gramskega sveta RTV Slove-
nija, izvoljen s strani zapos-
lenih za informativno dejav-
nost, in sicer eden od treh 
zaposlenih v 29-članskem 
programskem svetu. "Veli-
ko dela je tudi na tem podro-
čju, saj je RTV Slovenija ta 

trenutek v nezavidljivem 
finančnem položaju, hkrati 
pa je tudi v nemilosti dolo-
čenega dela javnosti," pravi.

Neprestano v stiku z 
ljudmi
Delo novinarja je zelo razgi-
bano. Pravo mu je ob tem 
dalo nepogrešljivo znanje, 
ki ga za pokrivanje gospo-
darsko-političnih tem v 
novinarstvu nujno potrebu-
ješ. 
"Prednosti poklica novinarja 
so, da si neprestano v stiku z 
ljudmi z vseh področij. Tako 
se pri svojem delu srečaš z 
vrhunskimi znanstveniki, 
športniki, kmetovalci, gos-
podarstveniki. Vsak človek 
ima svojo zgodbo in ni malo 
takšnih, ki te presenetijo, ti 
odprejo oči in te navdahne-
jo. Hkrati se pri raziskoval-
nem delu neprestano spopa-
daš s sistemskimi ureditva-
mi določenih področij ali 
političnih in interesnih stru-
ktur. Velikokrat so težave 
sistemske in ljudje smo jih 
sposobni premostiti, vendar 
se sistemskih sprememb 
bojimo, neradi se prilagaja-
mo novim načinom dela, 
razmišljanja in življenja."
Mediji so po njegovem mne-
nju ključni, da opozarjajo 
tako na sistemske pomanj-
kljivosti v naši družbi kot 
tudi na nepravilnosti, ki si 
jih privoščijo posamezniki z 
zelo ozkimi interesi. 
"Če želimo, da smo demo-
kratična družba, so mediji 
eden ključnih branikov 
demokracije. Brez številnih 
medijskih zgodb tudi preis-
kovalni organi ne bi odkrili 
toliko nepravilnosti niti 
odločevalci informacij ne bi 
spoznali, katera področja so 
v družbi pereča in jih je tre-

ba v korist skupnosti uredi-
ti," je pojasnil in dodal, da 
mediji so sooblikovalci jav-
nega mnenja. "Vendar se 
izraz 'javno mnenje' z vseh 
strani nemalokrat zlorablja. 
Sam bi bil pri njegovi upora-
bi zelo previden. Še huje je, 
ko se odločevalci ravnajo le 
na podlagi tega kvazi javne-
ga mnenja. Urejajo določe-
no področje na način, da so 
všečni javnosti, namesto da 
bi ga uredili, kot ga je treba, 
četudi bi za to žrtvovali toč-
ke svoje priljubljenosti ali 
tvegali spor z delom prebi-
valstva."
Predstave javnosti o novi-
narskem poklicu težko 
komentira. "Lahko pa 
rečem, da tako kot mnogi 
drugi poklici tudi ta skozi 
leta izgublja ugled in ni več 
cenjen, kot je bil nekoč. Na 
deklarativni ravni smo vsi za 
kvalitetno novinarstvo in 
imamo radi dobre novinar-
ske zgodbe. Težko pa dekla-
rativnost podpremo v prak-
si, ko moramo odšteti na 
primer dva evra za časopis 
ali evro več za RTV-prispe-
vek. V Sloveniji je postalo 
samoumevno, da so novi-
narske vsebine brezplačne, 
pa to ni prav. Da preberete 
članek na spletu, v časopisu 
ali pogledate prispevek na 
televiziji, morajo svoje delo 
poleg novinarja opraviti še 
nekateri drugi poklici in vsi 
ti morajo biti za svoje delo, 
včasih tudi v nemogočih in 
tveganih razmerah, plačani. 
Če javnost ne ceni novinar-
stva, to hitro pripelje do 
interesnih, nepreverljivih 
objav, tudi do tako imenova-
nih fake news oziroma laž-
nih novic. Nameni tega so 
lahko zelo interesno usmer-
jeni, kar pa je za družbo lah-
ko zelo nevarno."

Raziskovalno novinarstvo
Raziskovalno novinarstvo 
predstavlja po besedah Viki-
ja Twrdyja močno dodano 
vrednost, ki dopolnjuje dne-
vno poročanje o dogodkih. 
"Medij, ki ponuja tudi razi-
skovalne vsebine, želi svoje-
mu občinstvu ponuditi eks-
kluzivne, celovite, pogloblje-
ne, raziskane informacije. 
Nekaj več, in to nekaj več 
tudi stane. Dobre raziskoval-
ne zgodbe se ne proizvajajo 
dnevno, gre za zahteven 
postopek pridobivanja infor-
macij, nemalokrat zaupne 
ali težje analitične narave, 
njihovo obdelavo, umeščan-
je v kontekst in iskanje 
odgovorov na kompleksnej-
ša vprašanja. Ker novinar 
dalj časa vztraja pri določeni 
temi ali zgodbi in se ne 
zadovolji s prvo informacijo 
oziroma dreza v določena 
ozadja dogodkov, si seveda 
nakoplje jezo marsikoga. 
Zato je toliko bolj pomem-
bno, da medijske hiše stojijo 
za svojimi raziskovalnimi 
ekipami in se ne uklonijo 
pritiskom, ki jih na primer 
preko oglaševanja ali drugih 
vzvodov poskušajo izvajati 
nekateri. Novinar se kot 
posameznik pogosto sooča z 
grožnjami, celo ovadbami, 
zasebnimi tožbami, javno 
diskreditacijo." 
V Sloveniji imamo po mne-
nju Twrdyja nekaj dobrih 
raziskovalnih novinarskih 
ekip. "A so se po večini 
morale odcepiti iz medij-
skih hiš in delujejo samos-
tojno, njihov glavni kanal za 
dosego publike pa je splet. 
Čeprav je splet dostopen 
vsem, pa nima takšne moči, 
da bi v istem trenutku dose-
gel širok krog občinstva, kot 
imata na primer to možnost 
televizija ali časopis. Pred-

log zadnje novele zakona o 
medijih je sicer predvideval 
pridobivanje sredstev in 
podporo tovrstnim novinar-
skim ekipam, vendar 
menim, da s tem ne rešuje 
eksistencialnega problema 
teh raziskovalnih novinar-
jev. Ti bodo še naprej svo-
bodnjaki, odvisni od razpi-
sov, zasuti s prijavami in 
iskanjem virov prihodkov za 
delo in preživetje, namesto 
da bi vso svojo energijo 
usmerjali v raziskovanje." 

Na Jesenicah 
neizkoriščeni potenciali
Ko mu čas dopušča, rad pre-
bere knjigo, pogleda dober 
film ali gre na izlet v hribe. 
Skoraj vsak teden pa preživi 
dan ali dva na Gorenjskem. 
"Prekrasna narava in ljudje. 
Menim, da so na Jesenicah 

še vedno neizkoriščeni 
potenciali za določen gospo-
darski razvoj, preveč sloni-
mo na stari slavi železarstva, 
več bi morali narediti za pri-
hodnost. Pritegniti bi morali 
storitveni sektor in dejavno-
sti z večjo dodano vrednos-
tjo. Da se to da, so v prete-
klosti že dokazala določena 
zagonska podjetja, ki so se 
razvila v inkubatorju in tudi 
izven njega, vendar se na 
žalost, če ne prej s prodajo, 
preselijo v druge kraje. Tudi 
razvoj šolstva in, upajmo, 
medicinske dejavnosti ter 
logistike s prometom bi 
morali nadaljevati, nemudo-
ma rešiti vprašanje odlagali-
šča odpadkov in z moderni-
zirano podobo Jesenic priva-
biti ljudi, da se odločajo ne 
le za delo, ampak tudi in 
predvsem za življenje v teh 
krajih." 

Delo novinarja je zelo 
razgibano
Viki Twrdy je po izobrazbi pravnik, prihaja s Hrušice, predvsem pa je znan kot raziskovalni novinar na 
nacionalni televiziji, ki v svojih prispevkih odstre marsikatero perečo temo. 

Viki Twrdy na snemanju oddaje v Prekmurju. / Foto: Jan Bahar

Urša Peternel

Na Ljudski univerzi Jeseni-
ce so v času epidemije, ko so 
bila njihova vrata zaprta, del 
dejavnosti prenesli na splet. 
Tako so med drugim nastali 
tudi kratki filmčki oziroma 
video predstavitve različnih 
narodnih jedi. Ena takšnih 
je predstavitev izdelave 
makedonske jedi, ki nosi 
ime pastrmajlija. Gre za 

makedonsko krušno pito iz 
testa in mesa, običajno oval-
ne oblike. Njeno ime izvira 
iz besede pastrma, kar 
pomeni soljeno in sušeno 
ovčje meso. Na Ljudski uni-
verzi Jesenice so pripravili 
pastrmajlijo s piščančjim 
mesom. V različnih make-
donskih krajih pripravljajo 
pastrmajlijo z različnimi 
sestavinami: v Skopju na 
svinjsko meso dodajo slani-

no in sir, v Velesu dodajo 
dve razžvrkljani jajci, v Šti-
pu samo posoljeno meso, v 
Kratovu pa dimljeno svinj-
sko meso in sir, so ob tem 
zapisali na Ljudski univerzi 
Jesenice. 
Video posnetek priprave je 
na ogled na YouTubu, kjer 
si je mogoče ogledati tudi 
filmčke o pripravi bosanske-
ga mesnega bureka, alban-
ske flie ...

Kako pripraviti pastrmajlijo
Na Ljudski univerzi Jesenice so pripravili nekaj video predstavitev  
priprave narodnih jedi – od mesnega bureka in albanske flie do 
makedonske pastrmajlije.

Pastrmajlija je makedonska krušna pita z mesom. / Foto: LUJ
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Urša Peternel

Na kopišču nad Koroško 
Belo so v začetku meseca 
prižgali kopo in v njej tudi 
letos kuhali oglje. Tradicijo 
kuhanja oglja ohranjajo fan-
tje iz KD Možnar Koroška 
Bela, oglarstvo pa je dejav-
nost, ki je vpisana tudi v re-
gister nesnovne kulturne 
dediščine v Sloveniji. Danes 
kuhanje kope na Koroški 
Beli predstavlja zgolj obuja-
nje običajev iz preteklosti, 
včasih pa so oglje potrebova-
li v železarni, tistega iz leske 
ali črnega drena pa za izde-
lavo smodnika. 
Kot je povedal Črt Laharnar, 
predsednik KD Možnar, po 
prižigu kope morajo vzdrže-
vati ogenj, da zagori celotna 
notranjost kope. Znak, da 
začenja nastajati oglje, je 
moder ali rjav dim, ki se 
kadi iz kope. »Dokler se 
kadi bel dim, iz lesa izhaja 
para, ko pa je dim moder ali 
rjav, to pomeni, da je vsa 
voda izparela in je začelo 
nastajati oglje,« je povedal. 
Takrat luknje zaprejo in ča-
kajo, da se kopa skuha. Ko 
je oglje skuhano, kopo pu-
stijo 14 dni, da se ohladi, 
potem pa jo podrejo in tako 
dobijo oglje, ki ga zatem 

razdelijo med vaščane. Da 
bi tradicijo spoznali tudi 
najmlajši, so člani KD Mo-
žnar lani pripravili predsta-
vitev za otroke v domačem 
vrtcu in osnovni šoli in jim 

podarili oglje, ki so ga po-
tem uporabili pri likovnem 
ustvarjanju. Letos so žal že 
dogovorjene predstavitve 
zaradi epidemije morali od-
povedati.

Ko je dim moder ali 
rjav, je oglje kuhano
Na Koroški Beli so tudi letos poskrbeli za ohranjanje tradicije in postavili 
kopo, v kateri so kuhali oglje. Včasih so oglje potrebovali v železarni in za 
izdelavo smodnika.

Kopa je prižgana ... / Foto: Robert Sušanj

Zbiranje prispevkov
Gorenjski policisti so obravnavali prijavo zbiranja prispev-
kov po domovih. Na Jesenicah je moški po domovih zbiral 
prispevke za "zdravo kuhanje". Občan mu je verjel in mu 
izročil 10 evrov, ko pa je želel, da se izročeni prispevek vpiše 
v pobiralno polo, je razočarano ugotovil, da moški denar 
zbira brez dovoljenj. Policisti ga niso izsledili. "Preden izro-
čite denar, se prepričajte o pravih namenih neznanca. Izka-
že naj se vam z dokumenti in dovoljenjem. Če posumite, da 
nekaj ni v redu, denarja ne izročite. Še vedno jim ga lahko 
darujete kasneje," svetuje Bojan Kos s Policijske uprave 
(PU) Kranj.

Kriminaliteta
Jeseniški policisti so obravnavali tatvino goriva iz delovnega 
stroja. Na Hrušici je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik. 

Tuje tablice
Na Jesenicah so policisti obravnavali voznika, ki je imel na 
osebnem avtomobilu nameščene odtujene registrske tabli-
ce. Tablice so zasegli.

Drzna tatvina
Na Hrušici so jeseniški policisti obravnavali prijavo drzne 
tatvine. Moški je na bencinskem servisu voznici pomagal pri 
dolivanju olja v vozilo in jo zamotil, medtem pa je drugi 
storilec pregledal vozilo in ji odtujil torbico. "Gre za klasično 
drzno tatvino, v katerih storilci nudijo pomoč, prodajajo 
stvari, poskušajo vzpostaviti pogovor ali z drugimi načini 
preusmeriti pozornost stran od lastnine. Medtem pa sosto-
rilci iz vozila ukradejo vrednejše predmete (torbice, telefo-
ne, denarnice …). Vozila zaklepajte, ko niste v njih, in poskr-
bite za svojo lastnino," svetuje Bojan Kos s PU Kranj.

Iz policijskih zapisnikov

Urša Peternel

Na Razvojni agenciji Zgor-
nje Gorenjske že nekaj let 
poteka projekt Pohodništvo, 
v sklopu katerega želijo raz-
vijati jeseniške pešpoti in 
poskrbeti, da bodo Jesenice 
postale prijazne tudi za po-
hodnike. Tako je nastal tudi 
izlet Potep po Mežakli, ki se 
začne na Kočni in pelje do 
Poljanske babe, planine 
Obranca, Snežne jame, 
Planskega vrha, naravnega 
mostu na Mežakli, partizan-
ske bolnišnice, Zakopa in 
nazaj do Podmežakle in Je-
senic. Že lani so postavili 
vstopni informacijski tabli 
na Kočni in Podmežakli ter 
tablo, ki označuje območje 
padca meteorita. Poleg tega 
so pri RTV-oddajniku na 
Mežakli postavili razgledno 
ploščad s panoramsko tablo, 
vpisno knjigo in žigom.
Kot je povedala Nina Kobal 
iz Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske, letos nada-
ljujejo postavitev preostalih 

informacijskih tabel, in si-
cer pri Poljanski babi, 
Obranci, spomeniku pa-
dlim borcem, Snežni jami, 
naravnem mostu, Partizan-
ski bolnišnici in Zakopu. K 
projektu je pristopila tudi 
Občina Gorje, ki bo finan-
cirala postavitev tabel na 
svoji strani. 

"Tako bomo vzpostavili pot, 
ki poteka po meji dveh ob-
čin, in dokazali, da s sodelo-
vanjem lahko izbrišemo 
meje občin, ki pohodnika in 
turista ne zanimajo," je de-
jala Nina Kobal.
V okviru projekta Pohodni-
štvo že več let deluje delovna 
skupina za pohodništvo, ki 

spremlja stanje lokalnih 
pešpoti, jih vzdržuje ter daje 
predloge za nadaljnje delo. 
Skupino sestavljajo pred-
stavniki različnih društev iz 
jeseniške občine, po bese-
dah Nine Kobal so dejavni 
TD Golica, PD Jesenice, 
ŠKD Obranca Kočna, DU 
Jesenice, Društvo za razvoj 
turizma Jesenice, Projekt 
Natura, KO ZB NOB Pod-
mežakla, TIC Jesenice, 
CŠOD Trilobit in Zavod za 
šport Jesenice. 
"Potencial razvoja jeseni-
ških pešpoti je velik, prepo-
znavnost lokalnih pešpoti 
pa se tudi s pomočjo tega 
projekta iz leta v leto veča, 
saj skrbimo, da bodo Jeseni-
ce postale pohodnikom pri-
jazna destinacija," je še pou-
darila Kobalova.
Projekt financira Občina Je-
senice, del sredstev za vsto-
pno tablo Potep po Mežakli 
pa so prispevali društvo KO 
ZB NOB Podmežakla, Janez 
Pavel Komel in Tomaž Tom 
Mencinger.

Potep po Mežakli
Na Mežakli nadaljujejo postavljanje informacijskih tabel, ki označujejo znamenitosti.

Fo
to

: A
m

br
o

ž 
Č

er
n

e

Vstopna tabla za pohodniško pot Potep po Mežakli 

TURNIR JEKLENA VOLJA – ULIČNI 
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V petek, 19. junija, bo v  
Športnem parku Podmežakla na Jesenicah turnir Jeklena volja  
turnir v uličnem hokeju na asfaltu.  
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah, od 7 do 12 let in od 13 do 16 let.

Športne igre že leta navdušujejo mladobudneže na 
vseh koncih sveta. Globalno so največji idoli fantov, 
ki upajo, da bi tudi sami zaigrali na največjih stadi-
onih ali v športnih dvoranah. Na Jesenicah je to 
vlogo po 2. Svetovni vojni prevzel hokej. V prvi vr-
sti, hokej na ledu, ki pa ga poznamo tudi v drugač-
nih oblikah. Fantje po jeseniških ulicah, že desetle-
tja želijo oponašati svoje ljubljence, ki tresejo mre-
že v Podmežakli. Velikokrat v roke vzamejo že po-
šteno zdelane palice, hokejsko ploščico zamenja, 
praviloma razcefrana, teniška žogica, okvirji gola so 
leseni, mreže pa tiste, v katerih so njihovi starši v 
kleti spravili krompir za ozimnico. 

No, vsaj včasih je bilo tako. Še takrat, ko je Davida 
Rodmana, Marcela Rodmana, Tomaža Razingar-
ja in soigralce občudoval Rok Tičar, ki je danes 
vzornik mladim, ki stopajo po njegovih stopinjah. 
Hokej je bil, ne glede na letni čas, vedno prisoten 
na jeseniških ulicah, s tem je rasla zavest in pripa-
dnost železarjem na ledu. »Mulci« so komaj čakali 
na najpomembnejše tekme sezone, ko so bodrili 

svoje junake v boju za novo prvenstveno zvezdico. 
Teh se je nabralo že 35, po jeseniškem štetju celo 
36. Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice, 
Športna zveza Jesenice, HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce in SIJ Acroni Jesenice, z organizacijo petkove-
ga turnirja želijo vzpodbuditi osnovnošolce, da bi 
sami večkrat poprijeli za palico. V današnjih časih, 
namreč, vse prevečkrat tekanje za žogico po ulicah, 
nadomešča posedanje za računalnikom, tablico, 
dlančnikom ali pametnim telefonom.  

Turnir, ki bo potekal na zunanjih košarkarskih 
igriščih v športem parku Podmežakla, se začne v 
petek ob 15.30 minut. Prijave do četrtka, 
18.6.2020 na jesenice@olympic.si ali GSM 041 
676 554, startnine NI! Na turnirju bodo prisotni 
tudi člani HDD SIJ Acroni Jesenic, ki bodo sodili 
tekme. Zmagovalni ekipi v obeh starostnih katego-
rijah bosta sestavili skupno moštvo, ki se bo za na-
grado pomerilo z igralci HDD SIJ Acroni Jesenice. V 
primeru dežja bo turnir v Športni dvorani  
Podmežakla. 



14

Zanimivosti

Jeseniške novice, petek, 19. junija 2020

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

Sudoku s končno rešitvijo

Jelka Koselj

Makaroni v paradižnikovi 
omaki
Za 4 osebe potrebujemo: 25 
dag makaronov polžkov, 40 
dag pelatov, 1–2 čebuli, 2 stro-
ka česna, 10 dag kraške pance-
te, 1 žličko sladkorja, 12 dag 
edamca, 5 dag vloženih oliv 
brez koščic, 4 žlice olja in 
začimbe po okusu: sol, poper, 
origano, baziliko ...

Priprava: Makarone skuha-
mo v slani vodi in popršimo 
malo z oljem, da se ne zlepi-
jo. Čebulo in česen seseklja-
mo. Panceto narežemo na 
rezance, olive pa na majhne 
koščke. Edamec naribamo. 
Na dveh žlicah olja in na sla-
nini prepražimo čebulo in 
česen, dodamo pelate, slad-
kor, olive in začimbe po 
okusu. Vse kuhamo 15 
minut in nato vmešamo še 
makarone. Vse premešamo 
in vlijemo v ognjevarno 
posodo za narastke, ki smo 

jo namastili z dvema žlica-
ma olja. Pečemo v prej ogre-
ti pečici pri 200 stopinjah 
Celzija 15 minut. Tik preden 
jed postrežemo, nanjo posu-
jemo sir in jo postavimo za 
kratek čas v ogreto pečico, le 
toliko, da se sir razpusti. Po 
želji jed pokapamo še s taba-
skom. Če je jed glavna, 
ponudimo še sezonsko sola-
to, na primer zeleno solato z 
redkvicami in kuhanimi jaj-
ci. 

Široki rezanci  
s šampinjoni
Za 5 oseb potrebujemo: 50 
dag širokih rezancev, 50 dag 
šampinjonov, 2 stroka česna, 2 
žlici moke, 2 dl juhe iz kocke, 
6 dag masla, 3 dl belega vina, 
8 dag parmezana, 10 dag češ-
njevega paradižnika, 15 dag 
edamca, 2 žlici sesekljanega 
peteršilja, 4 žlice olja, sol in 
poper.

Priprava: Široke rezance 
skuhamo v slani vodi in 

popršimo z oljem, da se ne 
zlepijo. Česen drobno sese-
kljamo, šampinjone nareže-
mo na lističe. 
Na malo olja prepražimo 
česen in dodamo še šampi-
njone. Kratek čas jih praži-
mo, nato dodamo 1 dl belega 
vina in podušimo, da tekoči-
na povre. Začinimo po oku-
su. Podušimo še toliko, da 
se šampinjoni zmehčajo. 
Napravimo bešamel. V kozi-
ci stopimo maslo, dodamo 
moko in kratek čas pražimo. 
Postopoma dodajamo meša-
nico juhe in preostalega 

vina ter mešamo, dokler ne 
dobimo primerne gostote. V 
večji posodi zmešamo sku-
hane rezance, bešamel in 
dušene gobe. Začinimo po 
okusu s soljo in poprom ter 
dodamo peteršilj. V naolje-
no ognjevarno posodo vlije-
mo vso zmes in jo poravna-
mo. Posujemo s češnjevim 
paradižnikom in naribanim 
sirom. Jed pečemo v pečici 
približno 45 minut pri 200 
stopinjah Celzija, da se 
rumeno zapeče.
Če je jed glavna, dodamo še 
pecivo, belo vino ali kompot.

Predjedi iz testenin
Predjedi iz testenin, pripravljene s paradižnikom, so okusne, hranljive in spodbujajo tek.  
Zato jih lahko pripravimo tudi za glavne jedi. 

Geslo je ZA VAS AVTOKLJUČI IN DALJINCI. Sponzor kri-
žanke je IZDELOVANJE KLJUČEV CENA, TOMISLAV 
RAZINGAR, s. p., Cesta Toneta Tomšiča 26, Jesenice, tel. 04 
583 29 61 in 041 681 074; vse vrste ključev, sistem general-
nega ključa, štampiljke, ostrenje nožev, lasersko graviranje, 
pokali, trezorji, vse vrste ključavnic. Nagrajenci prejmejo 
nagrado (izdelke oziroma storitev) v vrednosti 25 evrov: 
Marija Dolinšek, Jesenice; v vrednosti 16 evrov: Andrej Sku-
mavec, Dovje; v vrednosti 10 evrov: Milan Požar, Rateče. Za 
nagrade se oglasite v Ključavničarstvu Cena.

Nagrajenci križanke iz prejšnje številke
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PP. 124, 4001  KRANJ
ROPOTULJA NOČ

(OTROŠKO)
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BOLEZEN
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NADUHA

SLOVARČEK: ANAPA: črnomorsko letovišče v Rusiji,     ACIDOZA: zastrupitev s kislinami,     ŠTJAK: grad pri Štanjelu,     ZNAČAJNOST: načelnost,
AKAST: Ciceronov suženj, Acastus,     ČREMOŠ: rastlina, ki diši kot česen, čemaž,     AVLIDA: stara grška luka,  TRAVNAR: staro ime za junij

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč
pripomočki za slabovidne

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijoOPTIKA MESEC BLED

Poslovni center Union 
Ljubljanska cesta 11 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31  
tel + 386 (0)4 583 26 63 www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd   1 12/02/15   08:04

Mrežo izpolnite tako, da bodo vsaka vrstica, vsak stolpec in 
vsak manjši kvadrat vsebovali številke od 1 do 9. Ob pravilni 
rešitvi boste v označeni vrstici, če zamenjate številke s črka-
mi (1=T, 2=U, 3=I, 4=O, 5=S, 6=K, 7=A, 8=L, 9=K, od leve 
proti desni prebrali rešitev uganke. Rešitev sudokuja iz prej-
šnje številke je ŠPEKULANT.

Sponzor križanke je OPTIKA MESEC, VIDA MIHELČIČ, S. P., Cesta maršala Tita 31, 4270 Jesenice. Očesna ambulanta, 
optometristični pregledi, okulistični pregledi, predpisi kontaktnih leč. Optika, korekcijska očala, mehke in poltrde kontaktne 
leče, tekočine za vzdrževanje. Optika sonce, modna sončna očala, športna sončna očala in sončna očala z dioptrijo. Nudi-
jo vse vrste očal za daleč in blizu, očala za določene poklice, teleskopska očala za kirurge in zobozdravnike. Podarjajo tri 
nagrade: dva nakupa v vrednosti 20 evrov in enega v vrednosti 10 evrov. Vabljeni v poslovalnico na Jesenicah ali Bledu.
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Petek, 19. junij 
KRAJEVNI PRAZNIK KS HRUŠICA

Ob 16. uri prireditveni prostor "na Placu" – športne igre (balinanje, 
odbojka, nogomet)

Ob 19. uri prireditveni prostor "na Placu" – pozdrav in voščilo pred-
sednika ter kratek kulturni program

Sobota, 20. junij
FUŽINARSKA NOČ NA STARI SAVI

Brezplačen ogled stale etnološke razstave v Kasarni in prikaz zaklada-
nja vetrne peči na trgu 

MUZEJ DELAVSKE KULTURE, od 15. ure dalje

Človek in kovina, bienale, odprtje državne fotografske razstave v so-
delovanju s FD Jesenice, Srečanje s fužinarji, Zakladanje in prižig 
plavža, Taljenje železove rude; ob glasbi dua Johnny and the Rainbow

STARA SAVA, OD 18. URE DALJE

Nedelja, 21. junij 
SREČANJE NA HRUŠČANSKI PLANINI

Ob 8. uri zbor udeležencev pohoda na Hruščansko planino pred kul-
turnim domom na Hrušici. 

Za starejše krajane bo organiziran prevoz. Pohod je na lastno odgo-
vornost.

Ob 11. uri kratek kulturni program na Hruščanski planini

Ponedeljek, 22. junij
PROSLAVA dneva državnosti in letni koncert  pevskega 
zbora DU

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE, ob 17. uri

Sreda, 24. junij
Srečanje ob zaključku šolskega leta za uporabnike dnevnega 
centra na Jesenicah

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica, zadnji vhod ZD Jesenice, 
od 10. ure dalje

Četrtek, 25. junij
11. PLANINSKI POHOD NA GOLICO

Od 8. do 10. ure začetek pohoda pri cilju sankaške proge v Savskih 
jamah v Planini pod Golico

Ob 11. uri pozdrav predstavnikov PD Jesenice in Občine Jesenice

V kulturnem programu bo nastopil Pihalni orkester Jesenice - Kranj-
ska Gora. 

Sobota, 27. junij
Letno srečanje občanov KS Plavž – pohod po Stari rudni poti 
do Kmečkega turizma Betel v Planini pod Golico 

ZBIRNO MESTO: ZDRAVSTVENI DOM JESENICE, ob 8. uri

Ponedeljek, 29. junij
Predavanje z digitalno fotografijo avtorja Pavla Smoleja. 
Naslov predavanja POHODNE POTI 1 – 2020, organizator 
DU Javornik - Koroška Bela

DOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SLOVENSKEM JAVORNIKU, ob 
19. uri

Torek, 7. julij
Torkova kinoteka

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 20. uri

Torek, 14. julij
Torkova kinoteka

BANKETNA DVORANA V KOLPERNU NA STARI SAVI, ob 20. uri

Odpiranje planinskih koč

Planinske koče (v oskrbi PD Javornik Koroška Bela) bodo 
odprte:

Kovinarska koča v Krmi   od 20. 6. 2020 dalje

Prešernova koča na Stolu   od 25. 6. 2020 dalje

Dom Valentina Staniča pod Triglavom od 3. 7. 2020 dalje

Aktivnosti Zavoda za šport Jesenice

Letno kopališče Ukova
Urnik obratovanja:

kopanje – vsak dan v tednu od 10.00 do 19.00,

jutranje rekreacijsko plavanje – vsak delovni dan od 9.30 do 11.00,

večerno rekreacijsko plavanje – ponedeljek, sreda, petek od 19.30 do 
21.00.

Program:

prireditev: Skok v poletje, sobota, 20. junij – tekmovanje v skokih v 
vodo, akvatlon, glasbeni nastop (v primeru slabega vremena bo prire-
ditev v soboto, 4. julija)

Dogodki od 19. junija do 17. julija
tečaj plavanja – od ponedeljka, 29. junija, do petka, 10. julija

skoki v vodo za mlade – vsak ponedeljek ob 14.00

vaterpolo (rekreativno igranje) – vsak torek ob 19.00

Mladinski center Jesenice: ustvarjalne, zabavne in družabne aktivno-
sti – vsak torek in sreda od 14.00 do 16.00  

Zdravstveni dom Jesenice: preventivne delavnice

zaprtje kopališča – ponedeljek, 31. avgust

Urnik obratovanja in program dogajanja na kopališču se lahko spre-
meni glede na vremenske razmere. Več informacij o delovanju kopa-
lišča dobite na spletni strani zavoda: https://www.zsport-jesenice.si/

Športni park Podmežakla:
Dnevi športa 

Petek, 19. junij 2020

Ob 15.30 turnir v uličnem hokeju – Jeklena volja, prijave do četrtka, 18. 
junija 2020

Ob 18.00 podelitev priznanj Športne zveze Jesenice za leto 2019

Sobota, 20. junij 2020

Ob 10.00 KJŠ-jev 2. poletni nogometni turnir, turnir v malem nogo-
metu na umetni travi

Kinodvorana Železar:

Ob 18.00 podelitev plaket Športne zveze Jesenice za leto 2019

Razstave
GALERIJA KOSOVA GRAŠČINA

Do 31. julija 2020 od torka do petka od 10. do 12. ter od 16. do 18. ure: 
MAVRIČNOST KULTURE IN KULINARIKE JESENIC, muzejska razsta-
va; spremljevalni program na www.gmj.si 

Do 21. avgusta 2020 od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure in v času 
javnih prireditev v Kolpernu ali ob predhodni najavi na 04 583 34 92: 
ČLOVEK IN KOVINA, državna fotografska razstava nagrajenih foto-
grafij (gostuje FD Jesenice)

DPD SVOBODA FRANCE MENCINGER
Razstavni Salon Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku, vsak 
dan od 17. do 20. ure

V manjših skupinah možen ogled slikarske razstave Valerije Sušnik.

RAZSTAVNI SALON DOLIK
Od 26. junija do 22. julija 2020: slikarska razstava Relik Trbovlje

NA VSE PRIREDITVE VLJUDNO VABLJENI!

Jeseniško kopališče Ukova so nameravali odpreti že 15. 
junija, a so odprtje zaradi slabega vremena preložili. 
Datum odprtja bo objavljen na spletni strani Zavoda za 
šport Jesenice. / Foto: Urša Peternel (arhiv)

Alenka Brun

Jesenice – Jeseni bodo na 
Jesenicah in Bledu snemali 
dramo Zbudi me, ki jo bo 
režiral v Sloveniji delujoči 
Marko Šantić. Pri nastaja-
nju scenarija za film je sode-
loval tudi z Goranom Vojno-
vićem in Saro Hribar.
Glavno vlogo v drami Zbudi 
me so ustvarjalci zaupali Ju-
retu Henigmanu. Njegov lik 
Rok se zaradi udarca v glavo 
ne spomni svojega dekleta 
Rine (igrala jo bo Živa Se-

lan) in se zaradi izgube spo-
mina z idiličnega Bleda vrne 
v staro družbo, na domače 
Jesenice – v edino realnost, 
ki se je spominja. "Izguba 
spomina glavnega junaka 
na neki način simbolizira 
nevarnost pred kolektivno 
pozabo lastne zgodovine in 
v ospredje postavlja vpraša-
nje, kam bi nas lahko takšno 
stanje pripeljalo kot druž-
bo," pojasni Šantić. 
Avdicija je potekala v skladu 
s priporočili in navodili gle-
de preprečevanja širjenja 
koronavirusa, šlo pa je za 
prvo odprto avdicijo za ome-
njeni film. Doživela je dober 
obisk, zanjo je bilo precej 
zanimanja. V komisiji sta 
poleg omenjenega režiserja 
sedeli še Irena Gatej (asi-
stentka režije) in Alenka Krč 

(Fixer, kasting direktorica). 
Srečo so poskusili predstav-
niki različnih generacij, taki 
z izkušnjami iz sveta igre in 
filma in tudi oni brez izku-
šenj. Prišli so iz vse Sloveni-
je, a brez domačinov seveda 
ni šlo. Da se je oglasil Kle-
men Klemenc, je v trenutku 
zaznal sleherni prisotni, saj 
človek ob njegovi osebnosti 
dobi občutek, da bo kar ta-
koj sledil prizor iz Hamleta, 
na primer. Verjetno ni Jese-
ničana, ki zahaja v domače 
gledališče, da zanj ne bi sli-

šal. Gašper Stojc je ravno 
tako ljubiteljski igralec, 
doma z Brega pri Žirovnici. 
Izkušnje iz odra in s kamero 
že ima, ni pa še igral v celo-
večercu. Prišel je tudi ama-
terski igralec Franci Koraži-
ja z Dovjega. Že štirideset 
let ga navdihuje tovrstna 
umetnost. Ne manjka mu 
izkušenj z avdicij in v manj-
ših vlogah smo ga v doma-
čih televizijskih serijah in 
nadaljevankah že videli.
Zanimalo pa nas je še, zakaj 
je Marko Šantić izbral ravno 
Jesenice. Pravi, da imajo in-
dustrijska mesta svoj skriti 
šarm, ki mu je blizu, ker je 
tudi sam odrastel v podob-
nem okolju. In ko se spre-
hodiš skozi Jesenice, ti je 
takoj jasno, da je to zelo fil-
mično mesto, je še dodal. 

Avdicija za film 
Zbudi me
Prostori domačega Gledališča Toneta Čufarja so 
gostili avdicijo za novi celovečerni igrani film 
režiserja Marka Šantića z naslovom Zbudi me.

Režiser Marko Šantić 

Klemen Klemenc gre težko iz svoje igralske kože ...

Letošnji Dan jeseniške košarke, ki ima na Jesenicah že dol-
goletno tradicijo, je bil od prejšnjih malce drugačen, nekoli-
ko skromnejši. V preteklosti jim je včasih ponagajalo vreme, 
zato se je bilo treba umakniti pod streho, v hokejsko dvora-
no. Tokrat je košarkarje pospremilo sončno vreme. Razlika 
od prejšnjih dnevov košarke je bil ta, da se je celodnevna 
prireditev razpolovila "le" v popoldansko. Nič hudega, po-
membno je, da se tradicija nadaljuje. Glavni "krivec" za pre-
polovitev je bil koronavirus, ki je preprečil tradicionalno dru-
ženje vseh jeseniških košarkarskih selekcij ob igrišču. Na 
zunanjem košarkarskem igrišču v Podmežakli, kjer rezultat 
tudi tokrat ni bil v ospredju, so se merili pionirji, pionirke, 
člani in veterani.

Dan jeseniške košarke malce drugače
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Tri dni so Jeseničani zbirali 
in dovažali odpadni papir na 
parkirišče pri TVD Partizan, 
da bi v sklopu vsejeseniške 
dobrodelne akcije zbiranja 
starega papirja omogočili 
letovanje na morju čim več 
otrokom iz socialno šibkej-
ših družin. Papir so dovažali 
v dežju in soncu, z avtomo-
bili, na kolesih in vozičkih, 
celo peš, nekateri, denimo 
predstavniki Občine Jeseni-
ce, pa kar s kombijem. Tako 
je akcija več kot uspela, po 
besedah predsednika Zveze 
društev prijateljev mladine 
Jesenice Miloša Jenkoleta 

jim je uspelo zbrati dobrih 
73 ton papirja, za kar bodo 
iztržili natančno 4769,92 
evra, kar zadošča za letova-
nje 18 otrok na morju. Akci-
jo so pripravili v sodelovanju 
z vsemi jeseniškimi osnov-
nimi šolami, tako so v njej 
sodelovali tudi učenci ob 
pomoči staršev. 
V društvu vsako leto organi-
zirajo različne dobrodelne 
akcije, kot so Jesenice teče-
jo, Od Jesenic do Pinete, 
dobrodelno gledališko pred-
stavo in podobno, letos pa 
so zaradi epidemije vse 
morali odpovedati. Tako je 
prostovoljec društva Denis 
Bakonić prišel na idejo, da 

bi vsaj nekaj denarja skušali 
zbrati z vsejeseniško akcijo 
zbiranja odpadnega papirja. 
Po Jenkoletovih besedah se 
je v njej še enkrat pokazalo 
veliko srce Jesenic. K izku-
pičku bodo dodali tudi 
denar, ki so ga zbrali z dob-
rodelno dražbo dresov, tako 
da bo na koncu na morje 
verjetno odšlo vsaj trideset 
otrok.
V zadnjih desetih letih so v 
društvu z dobrodelnimi 
akcijami zbrali že okrog sto 
tisoč evrov in s tem omogo-
čili brezskrbne počitnice v 
letovišču Pinea v Pineti šte-
vilnim otrokom iz socialno 
šibkejših družin. 
Kot je dejal Miloš Jenkole, 
pa so za številne prostovolj-
ce društva največje plačilo 
nasmehi, ki jih otrokom na 
obraze nariše deset dni 
brezskrbnih počitnic na 
morju.

Veliko srce Jesenic za otroke
V vsejeseniški dobrodelni akciji so Jeseničani v treh dneh zbrali več kot triinsedemdeset ton odpadnega papirja. Papir so dovažali vsi: otroci iz vrtca, 
šolarji, zaposleni, upokojenci, nekateri so ga prinesli peš, pripeljali z vozički ... Z izkupičkom bodo omogočili letovanje na morju osemnajstim otrokom iz 
socialno šibkejših družin.

Ekipa predanih prostovoljcev, ki so tri dni, tudi v močnem dežju, prelagali pripeljani papir 
iz avtomobilov v zabojnik. Preložili so ga več kot sedemdeset ton. / Foto: Urša Peternel

Otroško letovišče ZDPM Jesenice Pinea v Pineti 
pri Novigradu odpirajo danes, v petek, 19. 
junija, kar je teden dni kasneje kot običajno. Kot 
je dejal Miloš Jenkole, so priprave na odprtje 
letovišča zaradi koronavirusa letos potekale 
nekoliko drugače, kljub temu pa so poskrbeli, da 
bo letovišče urejeno pričakalo prve počitnikarje. 
Prav zaradi epidemije je odpadlo nekaj šol v 
naravi, sicer pa odpovedi ni veliko, je povedal 
Jenkole, ki upa na uspešno sezono. Poskrbeli 
bodo seveda za vse ukrepe za preprečevanje 
širjenja koronavirusa. Nekaj prostih terminov za 
družine in posameznike pa je še na voljo, je 
dejal. 

In kako je z reševanjem zapleta glede lastništva 
zemljišča, na katerem deluje letovišče Pinea 
(lani je Občina Jesenice prejela tožbo Občine 
Novigrad, s katero izpodbijajo lastništvo)? Po 
Jenkoletovih besedah problem rešujeta občini 
Jesenice in Novigrad, ZDPM Jesenice je zgolj 
upravljavec, do zdaj pa v samem letovišču niso 
glede tega imeli nobenih težav.

Urša Peternel

Na Gorenjskem deluje že 33 
skupin Šole zdravja, ki telo-
vadijo po metodi 1000 
gibov. Na Jesenicah so jo 
želeli ustanoviti že pred leti, 
a takrat ni bilo zanimanja. 
Kot je dejala Neda Galijaš iz 
Šole zdravja, pa si želijo pri-
ti v vsak kraj, tudi na Jeseni-

ce. Člani – povprečna sta-
rost v skupinah je 69 let – 
vsako jutro v značilnih 
oranžnih majicah telovadijo 
na prostem in s tem skrbijo 
za redno gibanje ter ohran-
janje zdravja. Na ta način se 
ohranja in izboljšuje zdrav-
je prebivalcev, kar je prepo-
znalo tudi ministrstvo za 
zdravje, še dodaja.

Jutranja telovadba

Šola zdravja: jutranja telovadba v značilnih oranžnih 
majicah. Fotografija je iz Radovljice.

Jeseničani so tri dni dovažali odpadni papir, vsak dan se ga 
je nabralo za več kot dvajset ton. /Foto: Facebook ZDPM Jesenice


